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ABSTRAK

Nama

: Sundari

Program Studi

: Pendidikan Agama Islam

Judul

: Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam
Menanggulangi Kenakalan Siswa Di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Masalah

kenakalan siswa yang muncul ditengah-tengah masyarakat

berkembang dan hidup serta membawa akibat-akibat tersendiri sepanjang masa
yang sulit dicari ujung pangkalnya sebab pada kenyataannya kenakalan siswa
telah merusak nilai-nilai agama, serta merusak nilai-nilai hukum. Berangkat dari
latar belakang itulah penulis kemudian ingin membahasnya dalam skripsi dan
mengambil judul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam menanggulangi
kenakalan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.
Hasil penelitian dilakukan penulis dapat sampaikan disini bahwasanuya
bentuk-bentuk kenakalan siswa yang terjadi di SMPN 17 Kabupaten Tanjung
Jabung Timur antara lain tidak masuk sekolah tanpa keterangan, terlambat, bolos,
tidak mengerjakan tugas/Pekerjaan Rumah, tidak mengggunakan atribut lengkap,
tidak patuh kepada guru, saat Covid 19 ini ada juga yang tidak mengerjakan tugas
yang sudah diberikan guru. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan
siswa ada 3 sebab yaitu: pertama lingkungan keluarga diantaranya disharmonisasi
keluarga dan broken home, kurang kasih sayang orang tua, masalah ekonomi
keluarga. Kedua lingkungan sekolah yaitu kondisi siswa yang kurang mendukung,
misalnya dari teman bergaulnya, ketiga lingkungan masyarakat adalah lingkungan
yang terluas bagi siswa dan adanya kemajuan teknologi yang disalah gunakan.
Strategi guru PAI dalam menanggulangi kenakalan siswa di SMPN 17 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur yaitu pertama strategi preventif (pencegahan) seperti
mengadakan kegiatan keagamaan, menjalin kerja sama antara sekolah dengan
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orang tua siswa. Hubungan guru dengan murid.

ABSTRACT
Name

: Sundari

Faculty

: Tarbiyah and Teacher Training Islamic education study program

Title

: The Strategy of Islamic Religious Education Teachers in Coping
with Student Delinquency in 17 State Junior High Schools in
Tanjung Jabung Timur Regency
The problem of student delinquency that arises in the midst of a developing

and living society and brings its own consequences throughout the time which are
difficult to find the root of because in fact student delinquency has damaged
religious values, as well as damaged legal values. Departing from this
background, the author then wants to discuss it in his thesis and take the title
Islamic Religious Education Teacher Strategies in overcoming student
delinquency at 17 State Junior High Schools, Tanjung Jabung Timur Regency.
The results of the research conducted by the author can convey here that the
forms of student delinquency that occur at SMPN 17 Tanjung Jabung Timur
Regency include not attending school without information, being late, truancy, not
doing assignments / homework, not using complete attributes, disobeying the
teacher. , during Covid 19, there were also those who did not do the assignments
that had been given by the teacher. There are three factors that cause student
delinquency, namely: first, the family environment, including family disharmony
and broken homes, lack of parental love, family economic problems. Second, the
school environment is the condition of students who are not supportive, for
example from their friends, the three communities are the widest environment for
students and the existence of technological advances that are misused. The PAI
teacher strategy in overcoming student delinquency at SMPN 17 Tanjung Jabung
Timur Regency, namely the first preventive strategies (prevention) such as
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holding religious activities, establishing cooperation between schools and parents
of students. Teacher-student relationship.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan
kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah serta berlangsung
seumur hidup. Pendidikan identik dengan kegiatan belajar mengajar dan segala
aspek yang mempengaruhinya, untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka proses
pembelajaran tersebut dilakukan secara optimal, sehingga peserta didik dapat
meraih prestasi belajar yang lebih baik. (Amirudin, 2010: hlm. 2)
Fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam Peraturan Pemerintah No. 20
Tahun 2003, menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Allah, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis dan bertagung jawab. (Amirudin, 2010: hlm. 2)
Undang-undang tersebut juga tercantum tentang tujuan dan fungsi dari
pendidikan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan pada peserta didik agar
menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, serta mampu memberi bekal yang
diperlukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari hari sebagai anggota
masyarakat.

Melalui

pendidikan

ini

seorang

diharapkan

berguna

bagi

kelangsungan dan kemajuan diri serta masyarakat. (Amirudin, 2010:hlm. 2)
Selain itu, salah satu tujuan pendidikan ditinjau dari proses perubahan, yaitu
menciptakan anak didik menjadi generasi yang berdisiplin diri, baik disiplin ilmu
maupun waktu. Pendidikan agama Islam meletakkan keberhasilan ilmu
pengetahuan dengan diimbangi mental yang sehat dan akhlaq yang mulia,
sehingga bermanfaat bagi kecerdasan umat dan negara. Oleh karena itu, setiap
program

pendidikan

harus diusahakan secara maksimal

dalam

rangka

pengembangan kepribadian, menanamkan pengetahuan dan ketrampilan kepada
peserta didik. (Amirudin, 2010: hlm. 2)
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Keberhasilan pendidikan agama di sekolah dapat dilihat dalam tiga bidang,
yaitu pengetahuan, sikap, dan tingkah laku, ketiganya diharapkan tercipta dalam
satu wujud manusia yang beriman dan berilmu, sehingga peserta didik mampu
menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam sikap kesehariannya, serta
diwujudkan dengan perilaku yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah
diterima di sekolah.(Amirudin, 2010: hlm. 3)
Fungsi pendidikan agama Islam dan Guru PAI jika diinternalisasikan
dengan problem kenakalan remaja, membutuhkan sebuah solusi untuk mengatasi
polemik ini yang kian bertambah meningkat. Bisa berupa tindakan preventif
ataupun represif. Terutama pendidikan agama Islam dengan peranannya dalam
mencegah kenakalan remaja di bangku sekolah. Islam mengenal istilah “belajarlah
dari kau dalam buaian sampai liang lahat”. Hal itu juga di benarkan, pentingnya
mendidik di mulai sejak dini. Karena perkembangan jiwa anak telah mulai
tumbuh sejak kecil, sesuai fitrahnya. (Abror, 2015: hlm. 8)
Sebenarnya tanggung jawab pendidikan berada pada dua ranah yaitu :
Rumah tangga (keluarga) sebagai pembentukan sikap (afektif), Sekolah sebagai
pengembangan intelektual pengetahuan (kognitif), dan di masyarakat sebagai
prakteknya (psikomotorik). Ketiganya harus ada kesatuan, untuk membangun
karakter kejiwaan anak. Pada kenyataannya semua hal itu tidak berjalan dengan
sewajarnya, yang semestinya di lakukan di keluarga, di serahkan disekolah,
sementara kemampuan sekolah sangat terbatas. (Abror, 2015: hlm. 8)
Berdasarkan pengamatan awal (Grand Tour) yang dilakukan oleh peneliti di
SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdapat permasalahan kenakalan
siswa. Diantara kenakalan siswa yang dapat dilihat oleh peneliti adalah
membolos, keluar dijam pelajaran, mengeluarkan perkataan kotor, mencontek dan
berkelahi sesama siswa. Perilaku ini digolongkan sebagai kenakalan siswa sebagai
mana pendapat Sofyan S. Willis bahwa yang digolongkan kenakalan siswa adalah
membolos sekolah, merokok, berkelahi, dan sebenarnya yang tergolong kenakalan
siswa tersebut jika dibiarkan berlarut-larut maka akan berakibat buruk bagi
perkembangan siswa sendiri sebagai pelaku, maupun siswa lain yang mendapat
pengaruh negatif dari mahasiswa bermasalah tersebut.
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Pelanggaran yang dilakukan dari siswa-siswa tersebut sebenarnya jelas
mendapat penanganan dan tindakan dari wali kelas dan guru BK namun
permasalahan ini sepertinya masih berlanjut, dimana pelanggaran tersebut masih
dilakukan oleh siswa-siswa tersebut.
Karena itu, peranan Guru PAI sangat penting untuk membangun karakter
siswa, kompetensi profesionalnya benar-benar di pertaruhkan untuk berkontribusi
dalam mencegah kenakalan siswa. Guru seorang yang dapat menjadi mediator
pendidikan agama Islam kepada siswa khususnya pada usia remaja. Asep Yonny
mengungkapkan pendapatnya, bahwa guru memiliki peran yang sangat penting
dalam dunia pendidikan, tidak hanya sekedar mentransformasikan pengetahuan
dan pengalamannya, memberikan ketauladanan, tetapi juga di harapkan
menginspirasi siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi diri dan
memiliki akhlak baik. (Abror, 2015: hlm. 9)
Semua peran ini harus mampu dikuasai oleh guru, agar tujuan pendidikan
agama Islam dapat tercapai, yakni untuk mencerdaskan generasi bangsa. Dalam
era globalisasi ini, guru memiliki peran yang strategis dalam persoalan intelektual
dan moralitas. Guru harus memposisikan diri sebagai sosok pembaharu. Dalam
tantangan global guru juga berperan sebagai agent of change dalam pembaharuan
pendidikan.(Abror, 2015: hlm. 9)
Metode pendidikan agama islam yang mengacu pada pembentukan etika
dan moral dalam kehidupan sangat efektif, sebagai salah satu filter untuk
menangkal kenakalan siswa sebagai pelajar yang tergolong remaja. Fungsi
pendidikan agama Islam yang berorientasi pada pembinaan akhlak menjadi sarana
utama adalah melakukan perubahan sikap kaum remaja yang berlandaskan nilainilai ke-Islaman. Apabila kondisi lingkungan yang tidak kondusif dan rentan
terhadap kenakalan remaja dibiarkan, maka akan sangat merugikan siswa itu
sendiri bahkan akan membawa dampak yang sangat besar terhadap perubahan
mental generasi yang akan datang.(Muhtar, 2012 : hlm. 2)
Guru PAI dalam rangka menanggulagi kenakalan mempunyai peranan yang
sangat berarti dalam membentuk karakter peserta didik, karena dalam
keseharianya guru PAI langsung berinteraksi dengan siswa. Dengan demikian
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menjadi suatu kewajiban bagi Guru PAI untuk mengarahkan para peserta didik
menjadi remaja yang baik, kembali pada pribadi yang diinginkan oleh pendidikan
agama Islam bukan hanya menguasai pengetahuan agama, tetapi juga memiliki
sikap religius.(AS, 2019: hlm. 2)
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis merasa perlu
untuk melakukan penelitian dengan judul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam
Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa Di Sekolah Menengah Pertama Negeri
17 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

B. Fokus Penelitian
Agar penelitian ini tidak melebar dan menjadi tidak fokus pada
permasalahan, maka perlu adanya pembatas masalah, antara lain:
a. Bentuk-bentuk kenakalan siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur
b. Faktor-faktor yang menjadi penyebabkan timbulnya kenakalan siswa di
SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
c. Stategi yang digunakan Guru Pendidikan Agama Islam dalam menanggulangi
kenakalan pada siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
C. Rumusan Masalah
Perumusan Masalah merupakan hal yang sangat penting didalam kegiatan
penelitian, sebab masalah merupakan onyek yang akan diteliti dan dicari jalan
keluarnya melalui penelitian. Bertitik tolak dari latar belakang yang telah
dipaparkan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :
a. Apa saja bentuk-bentuk kenakalan siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung
Jabung Timur?
b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabkan timbulnya kenakalan siswa
di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
c. Stategi apa yang digunakan Guru Pendidikan Agama Islam dalam
menanggulangi kenakalan pada siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung
Jabung Timur?
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D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian masalah diatas maka dapat diterangkan tujuan dari
penelitian ini yaitu :
a. Untuk Mengetahui Bentuk-Bentuk Kenakalan Siswa Di Smpn 17 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur
b. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Yang Dilakukan Oleh
Siswa Siswa Di Smpn 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
c. Ingin Mengetahui Strategi Apa Saja Yang Dilakukan

Guru PAI Dalam

Menanggulangi Kenakalan Siswa Siswa Di Smpn 17 Kabupaten Tanjung
Jabung Timur

E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini dilakukan baik
manfaat dalam hal teoritis maupun praktis adalah :
a. Sebagai bahan untuk guru pendidikan agama islam dalam menambah
wawasan upaya menanggulangi kenakalan siswa.
b. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan berfikir kritis
dalam melatih kemampuan untuk memahami dan menganalisis maslah-maslah
pendidikan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
1. Kajian Tentang Kenakalan Siswa
Kenakalan berasal dari kata “nakal” yang dalam kamus umum basa
indonesia kenakkalan adalah tingkah laku atau perbuatan siswa yang merugikan
dirinya sendiri atau orang lain dan melanggar niali-nilai moral maupun nilai-nilai
sosial selanjutnya, menurut Mussen kenakalan remaja adalah suatu contoh
perilaku yang ditunjukkan oleh remaja dibawah usia 18 tahun dan perbuatan
tersebut melanggar aturan, yang dianggap berlebihan dan berlawanan dengan
norma masyarakat. (Handayani, 2018: hlm. 12)
Sedangkan menurut Dr. Kusumanto kenakalan remaja adalah tingkah laku
individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum baik oleh
suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang
berkebudayaan.(Wahyudi, 2017: hal. 12)
Kenakalan remaja disini merujuk pada kenakalan siswa karena dilakukan
pada usia sekolah. Dari beberapa pengertian tersebut, maka yang dimaksud
dengan kenakalan siswa adalah tingkah laku atau perbuatan siswa yang melanggar
hukum norma agama, norma masyarakat dan mengganggu ketertiban umum
sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain.(Handayani, 2018 : hlm. 12)

2. Kajian Tentang Bentuk-bentuk kenakalan siswa
Beraneka ragam tingkah laku atau perbuatan siswa yang sering
menimbulkan kegelisahan dan permasalahan terhadap orang lain yang sering
dikemukakan bahwa siswa itu nakal. Kenakalan itu sedemikian rupa mengealkan,
melelahkan maupun merugikan orang lain. Kenakalan siswa mempunyai beberapa
jenis yang dapat dibedakan, menurut Qaimi (1992:20), kenakalan siswa terbagi
menjadi dalam dua jenis yaitu kenakalan secara sadar dan sengaja, serta kenakalan
secara tidak sadar dan tanpa sengaja antara lain:
1. Kenakalan secara sadar dan sengaja
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Pada dasarnya seorang siswa memahami betul perbuatan buruk yang
dilakukannya. Siswa tahu bahwa dirinya tengah melakukan perbuatan tercela dan
sadar terhadap apa yang diperbuatnya. Namun siswa sengaja melakukan
kenakalan itu demi memaksa orang lain untuk memenuhi keinginannya. Hal ini
timbul lantaran siswa tersebut selalu dimanja oleh orang tuanya atau lantaran
pendidikannya yang keliru. Sehingga siswa merasa tidak mungkin mewujudkan
keinginannya kecuali dengan melakukan kenakalan. Contohnya seorang siswa
mulai memahami bahwa segala sesuatu bisa diperoleh melalui tangisan, teriakan,
rengekan, kekerasan, atau berbuat kegaduhan.
2. Kenakalan secara tidak sadar dan tanpa sengaja
Kenakalan seperti ini terjadi dimana seorang siswa melakukan perbuatan
buruk tanpa memahami keburukan perbuatannya itu. Barang kali siswa
menyangka apa yang dilakukannya demi mencapai keinginannya itu sebagai
perbuatan baik. Kenakalan siswa secara tidak sadar dan tanpa sengaja akan
menyebabkan seorang siswa memiliki sikap yang emosional, bahkan kadang
sampai memicu terjadinya kelainan jiwa.(Handayani, 2018, hlm: 13)
Selanjutnya, Zakiyah Daradjat menyatakan bahwa kenakalan remaja (siswa)
dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:
a. Kenakalan ringan, adalah suatu kenakalan yang tidak sampai pada
pelanggaran hukum, diantaranya: tidak patuh pada orang tua atau guru, bolos
sekolah, berkelahi, atau mengucapkan kata-kata kotor
b. Kenakalan yang mengganggu ketentraman dan keamanan orang lain, kenakaln
ini dapat digolongkan pada pelanggaran hukum karena merugikan orang lain,
yaitu: mencuri, memeras, dan menindas (bully).
c. Kenakalan seksual, tidak terbatas pada masalah fisik saja, melainkan juga
masalah psikis dimana perasaan ingin tahu anak-anak terhadap masalah
seksual mulai muncul. Perkembangan masalah seksual baik secara fisik
maupun psikis, kerap sekali tidak disertai dengan pengertian yang cukup
untuk menghadapinya, baik dari anak sendiri maupun pendidik serta orang tua
yang tertutup dengan maslah tersebut. Sehingga timbul kenakalan seksual
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terhadap lawan jenis seperti pacaran, pemerkosaan, dan hamil di luar nikah,
kemudian kenakalan sesama jenis.(Daradjat. 1978, hlm: 9-10)
Menurut Ali Qaimi

ada beberapa bentuk kenakalan siswa yang sering

menimbulkan masalah-masalah yang merugikan bagi dirinya sendiri maupun
orang lain. Bentuk-bemtuk kenakalan tersebut sebagai berikut:
1. Ketidakteraturan, misalnya melempar baju atau buang sampah sembarangan
tempat, menghilangkan sarana-sarana atau barang-barang sekolah, dan
sebagainya.
2. Sifat ingin menguasai dan merasa unggul, menjadikan kedua orang tua,
pendidik dan orang sekelilingnya tunduk dan patuh kepadanya, memenuhi
segenap keinginannya dan selalu membantu dalam meraih segala tujuannya.
3. Suka bertengkar, sikap yang merefleksikan terjadi pemaksaan, kejahatan, an
kekerasan
4. Penentangan atau pembangkangan, suka melamggar peraturan.
5. Pergi tanpa tujuan, siswa yang pergi dari rumah atau sekolahnya. Fakta ini
terjadi lantaran siswa mengallami kondisi hidup yang tidak harmonis atau
menilai bahwa berlama-lama tinggal dalam lingkungan tidal menguntungkan
dirinya. Kemudian, siswa pun berusaha menjaga jarak dan menjauhinya.
6. Kecendrungan membuat kelompok, sehingga anak dengan keluarga mulai
renggang dan mulai mencoba mencari teman-teman yang berasal dari
golongan.
7. Mengganggu dan meyakiti, kecendrungan siswa menyakiti orang lain, siswa
yang suka berbuat jahat kepada temannya, menyakiti temannya yang lebih
kecil atau lebih besar darinya.
8. Keras dan tindak kekerasan, fenomena kekerasan dapat berbentuk tindak
mematahkan dan melukai, pemukulan, pengrusakan, pelecehan, dan
perkelahian.
9. Urakan, sikap urakan pada siswa sebagian besar berbentuk pembangkangan,
pelanggaran, penantangan keras terhadap peraturan dan tata tertib rumah atau
sekolah.
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10. Pembuat maslah siswa yang suka membuat-buat maslah cenderung ceroboh.
Selain itu, siswa nampaknya melakukan perbuatan jahat tersebut dengan
sengaja. Misalnya, membuang atau menyembunyikan pena atau buku milik
temannya sehingga sulit ditemukan.
11. Kecendrungan melanggar batas, seperti mencuri.
12. Sadisme, jenis penyiksaan dan tindakan kejam yang dilakukan seseorang
terhadap orang lain.(Qaimi, 2000 : hlm. 47)

3. Kajian Tentang Faktor Penyebab Kenakalan Siswa
Menurut Daradjat (1996: 113), kenakalan anak didik dipengaruhi oleh
beberapa faktor penyebab, diantaranya:
a. Kurangnya pendidikan agama
Amat disayangkan bahwa kenyataan banyak orang tua yang tidak mengerti
ajaran agama yang dianutnya. Bahkan banyak pula yang memandang rendah
ajaran agama itu, sehingga didikan agama kepada anak hampir tidak pernah
dilaksanakan di rumah. Dengan kurangnya anak akan pendidikan agama, maka
anak akan mudah terperosok ke dalam kelakuan-kelakuan yang tidak baik dan
menuruti apa yang menjadi keinginannya dan dapat menyenangkannya, tanpa
memikirkan akibat selanjutnya.
b. Kurangnya pengertian orang tua tentang pendidikan
Banyak orang tua yang tidak mengerti bagaimana cara mendidik anak.
Mereka menyangka bahwa dengan memberikan makanan, pakaian, dan perawatan
kesehatan yang cukup kapada anak, telah selesai dari tugas mereka. Ada pula
yang berpendapat bahwa dengan mendidik anak secara keras akan menjadikannya
anak yang baik. Sesungguhnya yang terpenting dalam mendidik anak adalah
keseluruhan perlakuan yang diterima oleh anak dari orang tuanya, dimana dia
merasa disayangi dan diperhatikan oleh orang tuanya.
Apabila anak merasa kurang disayangi dan kurang mendapat perhatian dari
orang tuanya, maka ia akan mencari-cari jalan dengan berbagai macam cara yang
dapat merusak moralnya.
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c. Kurang teraturnya pengisian waktu
Pengisian waktu luang itu sangat mempengaruhi kelakuan atau tingkah laku
anak. Jarang diperhatikan cara yang baik mengisi waktu luang bagi anak.
Kebanyakan orang tua selalu beranggapan bahwa anak harus diisi dengan hal-hal
atau sesuatu yang bermanfaat, misalnya belajar, beribadah, membantu orang tua,
dan sebagainya. Padahal anak usia SD biasanya suka bermain-main serta mencari
pengalaman baru di dunia luar.
Akan tetapi banyak orang tua beranggapan bahwa semua itu tidak
bermanfaat dan hanya membuang waktu saja. Anak yang diperlakukan seperti itu
akan merasa tertekan dan merasa tidak bebas, sehingga mereka akan mencari
kebebasan di luar bersama-sama temannya yang belum tentu baik moralnya.
d. Tidak stabilnya keadaan sosial, politik, dan ekonomi
Keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang tidak stabil, pada umumnya
dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dan perlakuan orang tua terhadap anak,
misalnya mereka kurang memperhatikan problem-problem khususnya yang
sedang dihadapi oleh anak. Bahkan sebagian dari mereka ada yang memarahi atau
melemparkan kegelisahannya kepada anak-anaknya sendiri. Keadaan yang
demikian itu dapat mempengaruhi kelakuan dan perbuatan anak, karena anak
merasa tidak aman berada di rumah.
e. Kemerosotan moral dan mental orang dewasa
Pada dasarnya, orang tua sebagai contoh atau suriteladan bagi anak-anak.
Akan tetapi pada kenyataannya banyak sekali kemerosotan moral, tingkah laku,
dan perbuatan-perbuatan para orang tua yang tidak baik. Keadaan demikian itu
dapat meganggu perkembangan kepribadian anak, terutama perkembangan moral
dan akhlaq.
f. Banyak tayangan televisi dan buku-buku bacaan yang tidak baik
Tayangan televisi dan buku-buku bacaan yang menggambarkan kejahatan,
kelicikan, pencurian, dan gelora-gelora jiwa muda banyak sekali disenangi dan
menarik perhatian seseorang, terutama anak-anak. Hal yang demikian itu dapat
memotivasi anak-anak untuk ikutan-ikutan atau meniru cara atau gaya hidup
mereka.
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g. Pendidikan dalam sekolah yang kurang baik
Sekolah bukanlah tempat menuangkan pengetahuan bagi anak didik saja,
tetapi sekolah seharusnya juga merupakan alam dan lingkungan dimana anak
benar-benar dapat menumbuhkan kepribadiannya, belajar menyesuaikan diri
dengan berbagai situasi dan problem yang dihadapinya.
Apabila guru hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja tanpa adanya
penanaman nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial, maka sudah barang tentu anak
akan berkelakuan dan bertingkahlaku yang sesuai dengan hati nuraninya sendiri
tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial serta agama yang
ada.(Amirudin, 2010: hlm. 41)

4. Kajian Tentang Strategi Guru PAI Dalam Menanggulangi Kenakalan
Siswa
Secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan
sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau
bantun kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tersebut.
“Istilah strategi (strategy) berasal dari “kata benda” dan “kata kerja” dalam bahasa
Yunani. Sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan darikata Stratos
(militer) dengan ago (memimpin). Sebagai kata kerja, stratego berarti
merencanakan (to Plan actions).(Sundari, 2018: hlm. 47)
Mintzberg dan Waters, mengemukakan bahwa strategi adalah pola umum
tentang keputusan atautindakan (strategies are realized as patterns in stream of
decisions or actions). Menurut Syaiful Bahri Djamarah, “strategi merupakan
sebuah cara atau sebuah metode, sedangkan secara umum strategi memiliki
pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai
sasaran yang telah ditentukan. (Djamarah, 2002 hlm: 1)
Strategi hampir sama dengan kata taktik, siasat atau politik. adalah suatu
penataan potensi dan sumber daya agar dapat efisien memperoleh hasil suatu
rancangan. Siasat merupakan pemanfaatan optimal situasi dan kondisi untuk
menjangkau sasaran. Dalam militer strategi digunakan untuk memenangkan suatu
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peperangan, sedang taktik digunakan untuk memenangkan pertempuran. (Muhajir,
2000, hlm: 138-139)
Dari pengertian Strategi guru di atas maka Penulis menyimpulkan bahwa
strategi guru adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apabila dikaitkan dengan Pendidikan
Agama Islam maka Strategi guru Pendidikan Agama Islam adalah perencanaan
tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan
Agama Islam yakni menciptakan manusia yang yang seutuhnya dengan jalan
membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran
Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan, dan akhirnya dapat mengamalkan
serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. (Sundari, 2018: hlm. 48)
1. Model-Model Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulang Kenakalan
Siswa Pendekatan-pendekatan Pendidikan Agama Islam untuk sekolah adalah
sebagai berikut:
a. Mendidik melalui pengembangan
Mendidik melalui pengembangan yaitu meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan peserta didik pada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam
lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan
keimanan dan ketaqwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah
berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui
bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketaqwaan tersebut dapat
dikembangkan secara optimal sesuai tingkat perkembanganya. Muhajir, 2000,
hlm:140)
Dengan melalui proses belajar mengajar pendidik agama diharapkan
terjadinya perubahan dalam diri anak baik aspek kognitif, afektif maupun
psikomotor. Dan dengan adanya perubahan dalam tiga aspek tersebut diharapkan
akan berpengaruh terhadap tingkah laku anak didik. Dimana pada akhirnya cara
berpikir, merasa dan melakukan sesuatu itu akan menjadi relative menetap harus
membentuk kebiasaan bertingkah laku pada dirinya, perubahan yang terjadi harus
merupakan perubahan tingkah laku yang lebih arti berdasarkan pendidikan agama.
b. Mendidik melalui pengalaman
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Pengalaman yang dilalui seseorang adalah guru yang baik. Pengalaman
merupakan guru tanpa jiwa, namun selalu dicari oleh siapapun juga, dari
pengalaman adalah lebih baik dari sekedar bicara dan tidak pernah berbuat sama
sekali.
c. Mendidik melalui keteladanan
Rasullah adalah panutan bagi umatnya, pada diri beliau senantiasa
ditemukan tauladan yang baik serta kepribsdian yang mulia. Sifat-sifat yang ada
pada beliau adalah siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Pribadi seperti yang
diteladankan oleh setiap pendidik karena Rasullah adalah manusia pilihan yang
dimuliakan oleh Allah SWT.
Dalam proses pendidikan berarti setiap pendidik harus berusaha menjadi
teladan peserta didiknya. Teladan dalam semua kebaikan dan bukan sebaliknya.
Dengan keteladanan itu dimaksudkan peserta didik senantiasa akan mencontohkan
segala sesuatu yang baik-baik dalam perkataan maupun perbuatan.
d. Mendidik melalui pembiasaan
Pembiasaan adalah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa
direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi.
Dengan pembiasaan pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik
terbiasa mengamalkan ajaran agamanya, baik secara individual maupun secara
berkelompok dalam kehidupan sehari-hari.
e. Mendidik melalui Emosional
Pendekatan emosional adalah untuk menggugah perasaan dan emosi siswa
dalam meyakini ajaran islam serta dpat merasakan mana yang baik dan yang
buruk. Emosi adalah gejala kejiwaan yang ada dalam diri seseorang. emosi
tersebut berhubungan dengan masalah perasan pasti dapat merasakan sesuatu baik
perasaan jasmaniah maupun rohaniah. Di dalam perasaan rohaniah tercakup
perasaan intelektual, perasaan estetis dan perasaan etis, perasaan sosial dan
perasaan harga diri.
f. Mendidik melalui penanaman nilai
Sebagai pedoman hidup untuk mencari kebagaiaan hidup di duniadan
akhirat. Sering terjadi salah paham antara kita karena menganggap bahwa
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pendidikan agama islam hanya memuat pelajaran yang berkaitan dengan akhirat
atau kehidupan setelah mati dunia dan akhirat. Sering terjadi salah paham antara
kita karena menganggap bahwa pendidikan agama islam hanya memuat pelajaran
yang berkaitan dengan akhirat atau kehidupan setelah mati.
Dengan adanya penanaman nilai ini kesehan jiwa peserta didik akan sangat
membantu, dan bisa mengontrol dari bentuk-bentuk kenakalan yang akan
dilakukan diluar sana. Dengan sendirinya akan memunculakan kesadaran diri
untuk berusaha menjadi lebih baik lagi dengan meninggalkan kebiasaan lama.
Pendidikan agama dilaksanakan untuk memberikan bekal siswa dalam
mengurangi kehidupan di dunia yang hasilnya nanti mempunyai konsekuensi di
akhirat seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 201: 52
)٥٢ : ار(البةره
َ َ عذ
َ سنَةً َوقِنَا
َ سنَةً َوفِي ْاْلخِ َرةِ َح
َ َومِ ْن ُه ْم َم ْن يَقُو ُل َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ ْنيَا َح
ِ َّاب الن
Artinya: Dan diantara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan Kami, berilah
kami kebaikan di dunia dan kebaikaan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa
neraka.(Q.S Al-Baqarah:52)
Demikinlah beberapa model-model pendekatan pendidikan islam yang telah
dikemukakan diatas tidak berdiri sendiri secara terpisah. Penggunaanya dapat
dilakukan bersama-sama atau saling menunjang satu dengan yang lain. Misalnya
mendidik disiplin akan berlangsung efektif pula apabila sejak awal pendidikan
melalui pemeliharaan yang didasari cinta dan kasih sayang.( Muhajir, 2000, hlm:
3)
5.

Kajian Tentang Usaha-Usaha Penanggulangan Kenakalan Pada Siswa
Keresahan yang ditimbulkan oleh anak-anak remaja sebenarnya menjadi

tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Ditinjau dari segi penyebabnya,
masyarakat terlibat didalamnya dan jika dilihat dari segi lain masyarakat yang
memikul beban kerugian. Akan tetapi menanggulangi kenakalan remaja atau
penyimpangan prilaku tidak sama dengan mengobati suatu penyakit, hal ini
disebabkan karena kenakalan merupakan permasalahan yang komplek dan banyak
ragam serta jenis penyebabnya. Maka usaha penanggulangannya tidak dapat
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dilakukan oleh tenaga ahli saja seperti psikologdan pendidik, melainkan perlu
kerja sama semua pihak antara lain guru, orang tua, lembaga pendidikan,
pemerintah, masyarakat tenaga ahli dan remaja itu sendiri. Sehubungan dengan
hal tersebut, maka usaha penanggulangan penyimpangan prilaku dapat dilakukan
dengan tiga bagian yaitu :
1. Usaha Preventif
Usaha preventif adalah segala tindakan yang bertujuan mencegah timbulnya
kenakalan. Usaha pencegahan ini bisa dilakukan secara sistematis terencana dan
terarah kepada tujuan untuk menjaga agar kenakalan itu tidak terjadi. Usaha
secara preventif lebih besar manfaatnya karena sebelum kenakalan itu meluas dan
mempengaruhi yang lain, dapat ditekan semaksimal mungkin.
Tindakan Preventif yang dilakukan antara lain:
a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
b. Perbaikan lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin
c. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki
tingkah laku dan dari kesulitan mereka
d. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja
e. Membentuk badan kesejahteraan anak-anak
f. Mengadakan panti asuhan
g. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif,
pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak
dan para remaja yang membutuhkan
h. Membuat badan supervisi dan mengontrol terhadap kegiatan anak-anak
delinkuen, disertai program yang korektif
i. Mangadakan pengadilan anak
j. Menyusun undang-undang khusus untuk pelanggaran dan kejahatan yang
dilakukan oleh anak-anak remaja
k. Mendirikan sekolah bagi anak miskin (gembel)
l. Mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja
m. Mendirikan tempat untuk menyalurkan kreativitas para remaja delinkuen dan
yang non delinkuen. Misalnya berupa latihan vokasional, latihan hidup
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bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi dan lain-lain.(Kartono,
2008, hlm: 17)
Usaha preventif terhadap penyimpangan prilaku atau kenakalan tersebut
masih perlu dijabarkan lagi dan dikelompokkan menjadi tiga bagian, mengingat
remaja memiliki tiga lingkungan yang turut membesarkannya dan mempengaruhi
segala aktivitasnya, yaitu :
a. Usaha yang dilakukan dilingkungan keluarga Jika lingkungan keluarga
merupakan tempat dimulainya pendidikan, sangatlah efektif jika tindakan
preventif terhadap penyimpangan prilaku dapat diupayakan dari lingkungan
keluarga, yaitu:
1. Menciptakan kehidupan keluarga yang beragama, artinya membuat suasana
keluarga orang menjadi kehidupan yang taat dan taqwakepada Allah SWT.
Didalam kegiatan sehari-hari. Orang tua hendaknya membimbing anak sejak
lahir kearah hidup yang sesuai dengan ajaran agama, sehingga anak akan
terbiasa hidup sesuai dengan nilai-nilai akhlak yang diajarkan agama.
Pendidikan akhlak berkaitan erat dengan pendidikan agama. Tidak berlebihan
kalau dikatakan bahwa pendidikan akhlak dalam pengertian Islam adalah
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama, yang baik menurut
akhlak adalah apa yang baik menurut ajaran agama, dan yang buruk adalah
apa yang dianggap buruk oleh ajaran agama. Hampir sepakat para filosof
pendidikan Islam bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam,
sebab tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah mendidik jiwa dan akhlak.
2. Menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, dimana hubungan antara
ayah, ibu dan anak tidak terdapat percekcokan atau pertengkaran. Setiap orang
tua akan menjaga keutuhan keluarga, maka saling mengerti, menghargai dan
mencintai antara ibu dan bapak harus terujud secara nyata, agar bisa dirasakan
anak sejak lahirnya. Suasana yang penuh kasih sayang dan keserasian akan
memberikan rasa hangat kepada anak-anak sehingga anak merasa bahagia
berada dalam keluarga
3. Memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan anakanak.
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4. Memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak remaja
dilingkungan masyarakat. Hal-hal yang perlu diawasi antara lain teman-teman
sebaya dalam pergaulan, disiplin waktu, pemakaian uang dan ketaatan
melakukan ibadah kepada tuhan.
b. Usaha dilakukan dilingkungan sekolah, Sekolah merupakan lingkungan yang
menengahi antara lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Harapan
orang tua, lingkungan sekolah dapat ikut membentuk kepribadian anak dengan
baik, orang tua memilihkan lembaga pendidikan yang dipercaya dapat
meningkatkan kemampuannya. Karena hal tersebut, usia preventif sekolah
untuk mencegah timbulnya penyimpangan prilaku antara lain:
1. Pendidik hendaknya memahami aspek-aspek psikis murid dengan memiliki
ilmu-ilmu tertentu antara lain: psikologi perkembangan anak, bimbingan
penyuluhan serta ilmu mengajar. Dengan usaha tersebut diharapkan dapat
mengenal dan mengetahui ciri umum dan khs remaja, juga mengetahui
kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh remaja, sebab kesulitankesulitan yang secara umum dialami remaja, sebab kesulitan-kesulitan
biasanya dapat menjadi sebab timbulnya penyaluran dalam bentuk kenakalan
atau penyimpangan prilaku.
2. Mengintensifkan pelajaran pelajaran agama dan mengadakan tenaga guru
agama yang ahli dan berwibawa serta mampu bergaul secara harmonis dengan
guru-guru lain.
3. Mengintensifkan guru bimbingan dan penyuluhan Sekolah/Madrasah dengan
jalan mengadakan tenaga ahli atau penataran guru-guru untuk mengelola
bagian ini.(Daradjat, 2005, hlm: 88)
Mengingat tugas bimbingan dan penyuluhan tidak mudah, sedang hal itu
sangat diperlukan khusunya bagi golongan remaja baik dilingkungan sekolah
maupun luar sekolah. Karena hal tersebut maka para counselor dituntut memiliki
syarat syarat mental pribadi tertentu antara lain:
a. Memiliki pribadi yang menarik serta rasa berdedikasi tinggi dalam tugasnya
b. Meyakini tentang mungkinnya anak bimbingan
c. Memiliki rasa comited dengan nilai-nilai kemanusiaan
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d. Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baikdengan anak
bimbing maupun lainya
e. Bersikap terbuka artinya tidak memiliki watak yang suka menyembunyikan
sesuatu maksud yang tidak baik
f. Memiliki keuletan dalam lingkungan tugasnya termasuk pula lingkungan
sekitarnya memiliki rasa cinta terhadap orang lain dan suka bekerja sama
dengan orang lain
g. Memiliki rasa sensitif (peka) terhadap kepentingan anak bimbing
h.

Memiliki kecekatan berfikir, cerdas sehingga mampu memahami yang
dikehendaki client

i. Memiliki personality yang sehat dan bulat, tidak terpecah-pecah jiwanya
(frustasi)
j. Memiliki kematangan jiwa (kedewasan) dalam segala perbuatan lahiriyah dan
batiniyah
k. Memiliki sikap mental suka belajar dalam ilmu pengetahuan yang
berhubungan dengan tugasnya
l. Bila concelor tersebut bertugas dibidang pembinaan agama, maka dia harus
memiliki pengetahuan agama, berakhlakul mulia serta aktif menjalankan
agama, dan sebagainya.
Dari beberapa syarat tersebut, conselor dalam menyelesaikan permasalahan
yang dihadapi siswa perlu mengadakan dekatan secara agama, dimana proses
pemecahan lewat potensi keimanan akan memberikan pengaruh yang kuat dalam
pribadi siswa. Beberapa ahli kedokteran jiwa menyakini bahwa penyembuhan
penyakit pasien dapat dilakukan lebih cepat jika digunakan metode yang
berdasarkan pendekatan keagamaan, yaitu dengan membangitkan potensi
keimanan kepada Tuhan, lalu menggerakkannya kearah pencerahan batinnya yang
pada akhirnya menimbulkan kepercayaan diri bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa
adalah satu satunya kekuatan penyembuhan dari penyakit yang diderita.
4. Adanya kesamaan norma-norma yang dipegang guru-guru, sehingga
menimbulkan kekompakkan dalam membimbing siswa
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5. Melengkapi fasilitas pendidikan seperti gedung, laboratorium, masjid, alat-alat
pelajaran, alat-alat olah raga, kesenian, alat keterampilan dan sebagainya, hal
ini akan dapat digunakan untuk mengisi luang siswa kearah yang mendidik.
Perbaikan ekonomi guru yaitu menyelaraskan gaji guru dengan hidup seharihari, agar guru tidak banyak absen mengajar hanya karena mengurus
keperluan honor tambahan.
c. Usaha yang dilakukan dilingkungan masyarakat. Masyarakat adalah tempat
pendidikan setelah keluarga dan sekolah, ketiganya haruslah mempunyai
keseragaman dalam mengarahkan anak untuk mencapai tujuan pendidikan.
Keterlibatan masyarakat didalam menanggulangi delinquent anak dapat
berupa:
1. Memberikan nasehat secara langsung kepada anak yang bersangkutan agar anak
tersebut meninggalkan kegiatannya yang tidak sesuai dengan seperangkatt
norma yang berlaku.
2. Membicarakan dengan orang tua/wali yang bersangkutan dan membicarakan
jalan keluarnya.(Sundari, 2018, hlm: 58)

2. Usaha represif
Usaha represif adalah tindakan untuk menindas dan menahan kenakalan
remaja sering mungkin atau menghalangi timbulnya peristiwa kenakalan yang
lebih hebat. Dirumah atau lingkungan keluarga, remaja seusia siswa SMP harus
mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku, apabila peraturan itu tidak
diindahkan maka orang tua perlu memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut.
Di sekolah atau lingkungan sekolah, kepala sekolah berwenang dalam
melaksanakan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib sekolah.
Dalam penangganan ini guru BK maupun guru lain berhak menindak siswa
yang melanggar tata tertib sesuai ketentuan yang disepakati pihak sekolah.
Pendidikan dalam menjatuhkan hukuman kepada subjek didik diharapkan agar
anak jera untuk mengulangi perbuatan yang diinginkan dengan tujuan agar anak
mau memperbaiki dan mengubah tingkah laku yang tidak sesuai dengan aturan
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yang berlaku, serta menumbuhkan sikap disiplin bagi remaja lain untuk tidak ikut
serta terlibat dalam tingkah laku melanggar aturan tersebut.
Tindakan ini harus dijiwai dengan rasa kasih sayang dan bersifat mendidik
terhadap mereka, contohnya jika siswa terlambat masuk kelas 10 menit di luar
waktu toleransi, maka waktu untuk istirahat siswa dipotong 10 menit untuk
mencatat atau mengejar pelajaran yang hilang selama ia terlambat akan tetapi
selama memberikan hukuman, guru tidak boleh berkesan menghakimin. Oleh
karena perilaku menyimpang yang mereka perbuat adalah akibat dari berbagai
faktor, baik iksternal maupun ekternal remaja yang tidak disadari dapat berakibat
merugikan pribadi sendiri dan masyarakat. Syarat-syarat memberikan hukuman:
1. Hukuman harus selaras dengan kesalahannya
2. Hukuman harus seadil-adilnya
3. Hukuman harus lekas dijalankan agar anak mengerti benar apa sebabnya ia
dihukum dan apa maksud hukuman itu
4. Memberi hukuman harus dalam keadaan yang tenang, jangan dalamkeadaan
yang emosional (marah)
5. Hukuman sesuai dengan umur anak
6. Hukuman harus diikuti dengan penjelasan, sebab bertujuan untukmemberikan
kata hati, tidak hanya menghukum saja
7. Hukuman harus diakhiri dengan ampunan
8. Hukuman kita gunakan jika terpaksa, atau hukuman merupakan alat
pendidikan yang terakhir karena menggunakan alat-alat pendidikan yang lain
sudah tidak dapat lagi.
9. Yang berhak memberikan hukuman hanyalah mereka yang cinta pada anak
saja, sebab jika tidak berdasarkan cinta, maka hukuman akan bersifat balas
dendam.
10. Hukuman harus menimbulkan penderitaan pada yang dihukum danyang
menghukum (sebab yang menghukum terpaksa).
Sanksi yang diberikan oleh guru tanpa terasa membuat siswa jera dengan
tidak melakukan pelanggaran tatatertib sekolah lagi, akan tetapi pada waktu
proses pemberian sanksi tersebut tiada niatan dari guru untuk menghakimi.
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Hukuman merupakan salah satu usaha pembinaan terhadap siswa yang telah
melakukan penyimpangan prilaku norma agama, hukuman memiliki tiga
tingkatan sesuai dengan perkembangan anak, W. Stern mengemukakan hal
tersebut sebagai berikut:
a. Hukuman Asosiatif. Hukuman yang ditimbulkan akibat hukuman ada sesuai
dengan kesalahan anak
b. Hukuman Logis. Dimana anak yang dihukum hingga mengalami penderitaan
yang ada hubungan logis dengan kesalahannya, hukumanini dilakukan pada
anak-anak yang sudah agak besar yang sudah mampu memahami hubungan
antara kesalahan yang diperbuat dengan hukuman yang diterima.
c. Hukuman Moril. Tingkatan ini tercapai pada anak-anak yang lebih besar, anak
tidak hanya sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dan
hukumannya, tetapi tergugah perasaan kesusilaannya atau terbangun kata
hatinya, ia harus menerima hukuman sebagai sesuatu yang harus dialaminya.
Dari uraian tersebut, kita dapat melaksanakan hukuman sebagai upaya
penanggulangan kenakalan siswa dengan baik, yaitu dengan memperhatikan
syarat-syarat memberikan hukuman dan cara memberi hukuman secara bijaksana,
sehingga dapat menghasilkan keberhasilan dalam usaha menanggulangi kesalahan
yang diperbuat mereka. Tindakan represif harus bersifat paedagogis, bukan hanya
bersifat menghukum saja terhadap mereka yang melakukan kenakalan atau
melanggar tata tertib. (Sundari, 2018, hlm: 58)

3. Usaha kuratif
Usaha kuratif adalah usaha dalam menanggulangi masalah kenakalan
remaja/penyimpangan prilaku. Pencegahan ini dimaksudkan agar kenakalan tidak
meluas dan merugikan baik pribadi maupun masyarakat sekitarnya. Tindakan
kuratif dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap
perlu mengubah tingkah laku si pelanggar dengan memberikan pendidikan lagi.
Pendidikan dilakukan secara khusus yang ditangani oleh lembaga khusus
maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini, misalnya BP atau psikolog.
Tindakan kuratif yang bisa dilakukan dalam usaha penyembuhan antara lain:
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1. Menghilangkan semua sebab musabab timbulnya kejahatan remaja, baik yang
berupa pribadi, familial, sosial ekonomi dan kultural.
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua
angkat/orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi
perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja.
3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ketengah
lingkungan sosial yang baik.
4. Memberikan latihan bagi remaja untuk hidup teratur, tertib dandisiplin.
5. Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri
bekerja,

belajar

dan

melakukan

rekreasi

sehat

dengan

disiplintif.

Menggigatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional
untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen itu bagi pasar kerja dan hidup di
tengah masyarakat.
6. Memperbanyak

lembaga

latihan

kerja

dengan

program

kegiatan

pembangunan.
7. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik
emosional dan gangguan kejiwaan lainnya. Memberikan pengobatan medis
dan terapi psikoanalitis bagi mereka yang menderita gangguan jiwa.
Penanggulangan terhadap kenakalan ini ditekankan pada usaha tercapainya
kepribadian yang mantap, serasi dan dewasa. Remaja atau siswa yang masih
mengenyam pendidikan dipersiapkan menjadi orang dewasa yang berkepribadian
kuat, sehat jasmani dan rohani, teguh dalam kepercayaan dan keimanan.
Dari beberapa cara usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kenakalan
remaja, pembinaan akhlak siswa harus dilakukan secara terus menerus oleh pihak
sekolah/madrasah, bisa dilakukan oleh guru-guru agama, meskipun dalam usaha
preventif telah disebutkan, namun pentingnya akhlak siswa merupakan hal yang
sangat urgen/pokok.
Dalam dunia pendidikan telah dikemukakan bahwa pendidikan merupakan
kegiatan yang membentuk sikap mental dan kepribadian anak (subjek) didik.
Sedangkan kegiatan mengajar (instruction) dan latihan (training) sebagai salah
satu bentuk yang lebih erat hubungannya dengan aspek intelektual dan
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ketrampilan. Akan tetapi harus di akui bahwa mengajar yang baik pada dasarnya
berararti juga sebagai kegiatan mendidik. Kondisi itu dapat terjadi terutama jika
dalam situasi terutama jika dalam situasi belajar mengajar, guru dengan
menggunakan materi yang harus diajarkan atau keterampilan yang harus
diaplikasikan,

sehingga

mampu

menciptakan

sentuhan

pendidikan

dan

kepribadian dalam berinteraksi terhadap anak sejak anak berada di usia di bawah
lima tahun. Dalam situasi seperti itu berarti anak usia dini, tidak sekedar
mengalami perubahan, perkembangan dan perhubungan dengan ranah kognitif,
tetapi juga dalam cara berfikir, sikap dan tingkah laku. Sebagai wujud dari
perubahan perkembangan ranah affektif dan psikomotor. Dengan kata lain situasi
belajar mengajar itu, mampu melatih sikap mental dan kepribadian anak yang
baru mengalami perkembangan.(Kartono, 2008, hlm: 99)

B. Studi Relevan
Studi relevan adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitianpenelitian lain) terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti.
Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan
dengn penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:
1. Penelitian Oleh Eva Pratiwi Handayani (2018) “Upaya Guru Agama Islam
Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa Di Smp Islam Terpadu Permata Hati
Bangko”
2. Penelitian Oleh Ria Maslaka (2008) “Stategi Guru Pendidikan Agama Islam
Dalam Menanggulangi Kenakalan Pada Siswa (Studi Kasus Di SMP Negeri 2
Gendang Wetan Kabupaten Pasuruan)”
3. Penelitian Oleh Muh.Iqbal (2014) “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam
Dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang Peserta Didik SMA Negeri 1
Pomalaa Kabupaten Kolaka”
4. Penelitian Oleh Khoirul Shiddiq (2011) “Penanggulangan Kenakalan Remaja
Menurut Prof.H.M.Arifin (Analisis Bimbingan Dan Penyuluhan Islam”
Beberapa penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan
peneliti yang akan dilakukan peneliti, antara lain:
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No

Judul Penelitian

1

Upaya Guru
Agama Islam
Dalam
Mengatasi
Kenakalan
Siswa Di Smp
Islam Terpadu
Permata Hati
Bangko

2

Stategi Guru
Pendidikan
Agama Islam
Dalam
Menanggulangi
Kenakalan Pada
Siswa (Studi
Kasus Di SMP
Negeri 2
Gendang Wetan
Kabupaten
Pasuruan

Persamaan
Penelitian
Bertujuan Untuk
Mengetahui
Upaya Guru
Agama Islam
Dalam Mengatasi
Kenakalan Siswa
Di Smp Islam
Terpadu Permata
Hati Bangko
Penelitian
Bertujuan Untuk
Mengetahui
Strategi Guru
Pendidikan
Agama Islam
Dalam
Menanggulani
Kenakalan Pada
Siswa

Perbedaan
Upaya Guru
Agama Islam
Dalam
Mengatasi
Kenakalan
Siswa Di Smp
Islam Terpadu
Permata Hati
Bangko
Stategi Guru Pai
Dalam
Menanggulangi
Kenakan Pada
Siswa Di Smp
Negeri 2
Gendang Wetan
Kabupaten
Pasuruan

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian
Berdasarkan dengan judul yang penulis ambil, jenis penelitian ini termasuk
dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Yaitu suatu
penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu
organisasi, lembaga/gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian
kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit tetapi dari sifat
penelitian, penelitian kasus lebih mendalam. (Handayani, 2018: Hlm. 24)
Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui strategi guru Pendidikan
Agama Islam dalam menanggulangi kenakalan siswa di

Sekolah Menengah

Pertama Negeri 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah jenis penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Denzim dan Lincoln adalah penelitian
yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang
terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang
ada.(Setiawan, 2018: hlm.7)
Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang
kehidupan masyarakat , sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas
sosial, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, salah satu
alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti
dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang
tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit
untuk dipahami secara memuaskan.(Rahmat, 2009: hlm. 2)

B. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber
utama melalui observasi dan wawancara di lapangan. Sedangkan data sekunder
yaitu data yang diperoleh dari bacaan literatur-literatur serta sumber-sumber lain
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yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan kata lain data sekunder dapat
diperoleh dari sumber kedua berupa dokumentasi serta peristiwa yang bersifat
lisan atau tulisan. Data sekunder ini digunakan sebagai data pelengkap atau data
pendukung dari data primer.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan
dilapangan

melalui

wawancara

mendalam

(indept

interview)

dan

observasipartisipasi.(Sugiono, 2019: hlm. 57)
Yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan
pengamatan (observasi) terhadap perkembangan permasalahan di SMP N 17
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber tertulis dapat dibagi menjadi sumber
buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen
resmi.(Hidayah, 2018: hlm. 57)
Data sekunder dalam peneliti ini adalah data yang diambil Di SMPN 17
Kabupaten Tanjung Jabung Timur .

2. Sumber Data
Sumber data menurut Zuldafrial adalah subjek dari mana data dapat
diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data
tersebut dan bagaimana data tersebut diolah (Rahayu DKK, 2016: hlm. 23).
Sumber data dalam penelitian ini adalah
1. Guru Pendidikan Agama Islam
2. Kepala Sekolah
Sumber data berupa dokumentasi, berupa foto kegiatan, arsip dokumentasi
resmi yang berhubungan dengan keberadaan siswa, baik jumlah siswa, dan bentuk
kehidupan para siswa dalam proses belajar mengajar di SMPN 17 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur .
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C. Setting Dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
karena peneliti ingin melihat bagaimana strategi guru Pendidikan Agama Islam
dalam menanggulangi kenakalan pada siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung
Jabung Timur. Penelitian ini dilaksanakan ketika surat izin meneliti telah keluar.
2. Subyek Penelitian
Atas beberapa pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas maka yang
akan dijadikan sebagai informan (Subjek Penelitian) ini adalah:
a. Guru pendidikan agama islam
b. Kepala sekolah sebagai keinforman tambahan
Sebagai sumber utama (key Informan) yaitu guru pendidikan agama islam.
Adapun sebagai sumber informan untuk memperoleh data tentang realita
permasalahan pada siswa, strategi yang digunakan oleh guru pendidikan agama
islam dalam menanggulangi kenakalan pada siswa kemudian kepala sekolah
sebagai (key informan tambahan).

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh untuk mendapatkan
data/fakta yang terjadi pada subjek penelitian untuk memperoleh data yang valid.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode
observasi, wawancara, dokumentasi.
1. Observasi
Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu
pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasaran data, yaitu fakta yang
mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpul
dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga bendabenda yang sangat kecil (proton dan elektron) mauoun yang sangat jauh (benda
ruang angkasa) dapat diobsevasi sangat jelas.(Sugiono, 2015: hlm. 310)
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Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung data
yang ada di lapangan, terutama data yang ada di SMP N 17 Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.
Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data yang mana secara
langsung dapat mengamati hal-hal yang berhubungan dengan mengatasi
kenakalan siswa. Sebelum penulis melakukan wawancara, penulis sudah
mempersiapkan seperangkat pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian, adapun
datanya meliputi:
a. Apa saja bentuk-bentuk kenakalan siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung
Jabung Timur
b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabkan timbulnya kenakalan siswa
di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
c. Stategi apa yang digunakan Guru Pendidikan Agama Islam dalam
menanggulangi kenakalan pada siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung
Jabung Timur

2. Wawancara
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan
yang bertujuan memperoleh informasi.(Nasution, 2006: hlm. 113) Metode
wawancara ini penulis lakukan untuk mengambil data, dengan mengadakan tanya
jawab secara langsung dengan responden dan mendengarkan langsung serta
mencatat dengan teliti apa yang diterangkan oleh responden, Metode ini
digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari beberapa sumber data yang
bersangkutan.

Sebelum

penulis

melakukan

wawancara,

penulis

sudah

mempersiapkan seperangkat pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.
Adapun datanya meliputi :
a. Bentuk-bentuk kenakalan siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.
b. Faktor-faktor yang menjadi penyebabkan timbulnya kenakalan siswa di
SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
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c. Stategi yang digunakan guru pendidikan agama islam dalam menanggulangi
kenakalan pada siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Dokumentasi
Metode Dokumentasi adalah suatu cara mencari data terhadap hal-hal
seluk beluk penelitian baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
agenda dan lain sebagainya. (Sugiono, 2014: hlm. 138).
Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data antara lain:
1. Profil Sekolah
2. Keadaan Guru Dan Keadaan Siswa
3. Keadaan sarana dan prasarana

E. Teknik Analisis Data
Untuk menganalisis data, maka penulis menggunakan analisis data
kualitatif. Data kualitatif ini akan dianalisis dengan:
1. Analisis Domain
Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang
umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian.
Data diperoleh dari grand tour dan minitour question. Hasilnya berupa gambaran
umum tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui.
Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih
dipermukaan, namun menemukan domain-domain atau katagori dari situasi sosial
yang diteliti. (Sugiyono, 2015, hlm. 349).
Analisis domain ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari
lapangan penelitian secara garis besarnya yaitu Strategi Guru Pai Dalam
Menanggulangi Kenakalan Siswa Di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

2. Analisis Taksonomi
Setelah peneliti melakukan analisis domain, sehingga ditemukan domaindomain atau kategori dari situasi sosial tertentu, maka selanjutnya domain yang
dipilih oleh peneliti ditetapkan sebagai fokus penelitin. Perlu diperdalam lagi
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melalui pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data dilakukan secara terus
menerus melalui pengamatan. Wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga
data yang terkumpul menjadi banyak. Oleh karena itu pada taha ini diperlukan
analisis lagi yang disebut dengan taksonomi. (Sugiyono, 2015, hlm. 356).
Analisis taksonomi ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari
lapangan penelitian secara garis besarnya yaitu mengenai Strategi Guru Pai Dalam
Menanggulangi Kenakalan Siswa Di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

3. Analisis Komponensial
Pada analisis komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam
domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki
perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat
triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap
elemen akan dapat ditemukan. (Sugiyono, 2015, hlm. 359–360)
Ada delapan langkah yang dilakukan dalam analisis komponen yaitu:
1. Memilih domain yang akan dianalisis
2. Mengidentifikasikan seluruh kontras yang telah ditemukan
3. Menyiapkan lembar paradigma
4. Mengidentifikasikan dimensi kontras yang memiliki dua nilai
5. Menggabungkan dimensi kontras yang berkaitan erat menjadi satu
6. Menyiapkan pernyataan kontras untuk ciri yang tidak ada
7. Mengadakan pengamatan terpilih untuk melengkapi data
8. Menyiapkan paradigma lengkap. (meleong, 2017. hlm.306-307).
Analisis komponensial ini digunakan untuk menganalisis data yang
diperoleh dari lapangan penelitian secara garis besarnya yaitu: Strategi Guru Pai
Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa Di SMPN 17 Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.
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F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
1. Diskusi dengan Teman Sejawat.
Hal ini memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang
dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari
responden, dan untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti
dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.
2. Perpanjangan Waktu Peneliti.
Dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang
sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan
diri pada hal-hal tersebut secara rinci
3. Triangulasi Data
Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai perbandingan terhadap data itu. Penelitian ini menggunakan triangulasi
dengan

sumber

membandingkan

dan

mengecek

balik

derajat

keperayaan/informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam
penelitian kualitatif.
Triangulasi dengan metode menurut Moleong adalah: pertama, pengecekan
derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan
data. Kedua, pengecekan derajat kepercayaaan beberapa sumber data dengan
metode yang sama. Triangulasi dengan penyidik memanfaatkan peneliti atau
pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data
atau dengan cara membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analis
lainnya. Sedangkan, triangulasi dengan teori dapat dilakukan dengan dua cara
yaitu secara induktif dan secara logika. (Moleong, 2017.hal.306-307)
Hal ini dapat dicapai dengan jalan:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang
dikatakannya secara pribadi
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c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat
dan pandangan orang seperti rakyat biasa, dan orang berpendidikan.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
(Moleong.2017,hlm.330-331)

G. Jadwal Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan, mulai dari februari
2020 sampai Juni 2020, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian
Bulan Ke, Tahun 2019-2020
No

Januari

Kegiatan
1

1

Persiapan penelitian

2

Menyusun atau menulis
konsep proposal

3

5

Mengajukan judul ke
Fakultas untuk persetujuan
judul
Konsultasi dengan dosen
pembimbing
Seminar proposal

6

Izin atau perintah riset

7

Pelaksanaan riset

8

Penulisan konsep skripsi

9
10

Konsultasi kepada dosen
pembimbing
Penggandaan skripsi

11

Munaqasah dan perbaikan

4

Februari

2 3 4

Maret

1 2 3 4 1

2 3 4

Agustus
1 2 3

4

November
1 2

3

4

X X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
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12

Penggandaan skripsi dan
penyampaian skripsi kepada
tim Penguji dan Fakultas
Catatan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah

X

BAB IV
TEMUAN PENELITIAN
A. Temuan Umum
1. Profil Sekolah
1. Nama Sekolah

: SMP NEGERI 17 TANJUNG JABUNG
TIMUR

2. No. Statistik Sekolah

: 2011009907001

3. Tipe Sekolah

: A/A1/A2/B/B1/B2/C/C1/C2

4. Alamat Sekolah

: JLN. LETDA SUPARJO KEL. PARIT
CULUM 1
: KECAMATAN MUARA SABAK BARAT
: KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
: PROPINSI JAMBI

5. Telepon/HP/Fax

: 081366658124 / e – mail : tjtsmpn17tjt
@gmail.com

6. Status Sekolah

: Negeri

7. Nilai Akreditasi Sekolah

: A

8. Luas Bangunan

: 2.589 M2

9. Luas Tanah

: 18.490 M2

10. Tanah Kosong

: 15.831 (halaman), 714.84 M2 (lap.olahraga),
726,009 M2(Lain-lain)

11. Status Tanah

: Sertifika
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2. Visi dari SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Mewujudkan SMPN 17 Tanjung Jabung Timur berkarakter , berprestasi, dan
berwawasan lingkungan
Indikator VISI :
1. Unggul dalam keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME
2. Unggul dalam pengembangan kurikulum yang mengacu 8 standar pendidikan
3. Unggul dalam pelaksanaan pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan
Menyenangkan
4. Unggul dalam prestasi akademik dan non akademik
5. Unggul dalam kejujuran, disiplin, peduli, santun, percaya diri, dalam
berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam.
6. Unggul dalam pembelajaran dan pengembangan diri yang berintegrasi dengan
pendidikan lingkungan hidup dan P4GN

(pencegahan, pemberantasan,

penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba)
7. Unggul dalam karakter warga sekolah yang berbudi pekerti luhur, bersih dari
narkoba dan peduli terhadap kelestarian fungsi lingkungan
8. Unggul dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, asri dan nyaman
untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan

3. Misi dari SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada TYE
2. Mewujudkan pengembangan kurikulum yang meliputi 8 standar pendidikan
3. Mewujudkan pelaksanaan pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan
menyenangkan
4. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik
5. Meningkatkan sikap kejujuran, disiplin, peduli, santun, percaya diri, dalam
berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam
6. Mewujudkan pembelajaran dan pengembangan diri yang terintegrasi dengan
pendidikan lingkungan hidup dan P4GN
penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba)

(pencegahan, pemberantasan,
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7. Mewujudkan karakter warga sekolah yang berbudi pekerti luhur, bersih dari
narkoba dan peduli terhadap kelestarian fungsi lingkungan
8. Mewujudkan kondisi lingkungan sekolah yang bersih, asri dan nyaman untuk
mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan

4. Tujuan SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
1. Terlaksananya program kegiatan keagamaan seperti : shalat duha dan sholat
dzuhur berjamaah, Istighosah, pesantren kilat/ Rhamadhan dan perigataan hari
besar keagamaan
2. Terlaksananya pengembangan kurikulum yang meliputi 8 standar pendidikan
3. Mewujudkan pelaksanaan pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan
menyenangkan
4. Tercapainya prestasi dalam kompetisi akademik dan non akademik tingkat
kabupaten, tingkat profinsi bahkan ketingkat nasional
5. Terlaksananya pembiasaan 3S-1P (senyum, sapa santun dan peduli
lingkungan)
6. Terlaksananya pembelajaran dan pengembangan diri yang terintegrasi dengan
pendidikan lingkungan hidup dan P4GN

(pencegahan, pemberantasan,

penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba)
7. Terwujudnya karakter warga sekolah yang berbudi pekerti luhur, bersih
narkoba melalui program pembiasaan dan program 7 K
8. Tercapainya lingkungan sekolah yang bersih, asri dan nyaman untuk
pembelajaran sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan, mencegah
terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan

5. Keadaan Guru Dan Siswa
a. Data guru
Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur
sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atau
bisa juga guru sebagai pelaksana langsung dalam proses pembinaan kepribadian
siswa di sekolah, guru memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan
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pembinaan kepribadian disekolah, keberadaan guru bisa menjadi faktor penentu
dalam proses pembinaan, bahkan menentukan keberhasilan dan peningkatan
kualitas pendidikan.
Mengenai peran seorang guru sebagai pendidik menyampaikan materi ajar,
pengalihan pengetahuan, pengalih keterampilan, serta merupakan satu-satunya
sumber belajar, guru sudah berubah peran menjadi pembimbing, pembina,
pengajar, dan pelatih.
Adapun keadaan jumlah guru di SMPN 17 Tanjung Jabung Timur dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Keadaan Guru SMPN 17 Tanjung Jabung Timur

No

1
1

2

3

4

5

Nama,
Tempat Tanggal
Lahir,
Nip
2
Hasnah, M.Pd
Sinjai, 6 Mei 1974
197406052000122003
Idrawati,S.Pd
Muara Panas, 12 Oktober
1963
196312101984112001
Pitriani,S.Ag
Kumun Mudik, 4 Maret
1968
196804031995122001
Tritin Retnosari, S.Pd
Trenggalek, 29 Oktober
1971
197110292000122002
Sambodo,S.Pd
Sragen, 7 Juli 1970
197007072000121002

Keterangan

Mata Pelajaran

3

4

Ka. Sekolah

-

Guru

Bahasa Inggris

Guru

Agama

Guru

Bahasa Indonesia

Guru

IPS
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Zulfadli,S.Pd
Mungo, 10 Oktober 1974
197410102000121002
Desmi Elfita,S.Pd
Semurup, 07 Oktober 1970
197010072000122003
Sukasmi,S.Pd
Klaten, 12 Oktober 1972
197212102000122003
Maryanti, S.Pd
Sleman, 12 Juni 1972
197212062000122001
Yuzen Rizal,S.Pd
Bailango, 3 Februari 1973
197303022003121003
Murdiati, S.Ag
Teluk Majelis, 6 Desember
1977
197706122003121005
Ira Nofirda,S.Pd
Balai Gadang Bawah, 27
November 1976
197611272005012008
Yanto Sugiyanto,S.Pd
Cirebon, 9 April 1976
1976090422006041006
Deviana Asri,S.Pd
Jambi, 6 Juli 1985
198506072009032005
Maria Ulpah,S.Pd
Jambi,7 April 1986
198607042009032005
Kurniawati,S.Pd
Jambi, 1 juli 1983
198301072009032005
Ika Puspita Sari
Bukittinggi, 3 Agustus 1985
198503082009032006
Ika Sri Mulyati,S.Kom
Ma. Jambi, 3 Agustus 1985
198503082009032006

Guru

Penjaskes

Guru

Matematika

Guru

PPKN

Guru

Bahasa Inggris

Guru

IPS

Guru

Agama

Guru

PPKN

Guru

IPA, Prakarya

Guru

IPA, Prakarya

Guru

Matematika

Guru

Bahasa Inggris

Guru

IPA, Prakarya

Guru

Bk Tik
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Rika Sufiyantika,S.Pd
Jambi, 14 Mei 1985
Guru
Seni Budaya
198505142011012013
Dedi Gunawan
Teluk Dawan, 28 September
20
Guru
Matematika
1990
GTT
Elly Setiawati,S.Pd
Rantau Indah, 24 September
21
Guru
Bahasa Indonesia
1995
GTT
(Sumber Dokumentasi SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur)
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b. Data siswa
Siswa adalah komponen terpenting dalam kegiatan pembinaan kepribadian
dan proses pembelajaran. Adapun keadaan jumlah siswa di SMPN 17 Tanjung
Jabung Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.2
Keadaan Siswa-Siswi SMPN 17 Tanjung Jabung Timur 2020
Total
No

Kelas

Laki-laki

Perempuan

Total

1

VII

38

54

92

2

VIII

74

59

133

3

IX

39

42

81

Jumlah

151

155

306

(Sumber Dokumentasi SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur)

6. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan suatu perlengkapan yang harus dimiliki
lembaga formal, karena sarana dan prasarana yang merupakan salah satu yang
urget bagi kelancaran kegiatan belajar- mengajar. Sarana dan prasarana
merupakan tolak ukur terhadap tingkat kemajuan dan kualitas lembaga pendidikan
itu sendiri. Sarana dan fasilitas yang dimaksud adalah alat-alat yang berkenaan
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untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar di SMPN 17 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.
Tabel 4.3
Sarana Dan Prasarana SMPN 17 Tanjung Jabung Timur 2020

NO

JENIS RUANGAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Kepala Sekolah
Wakil Kepala Sekolah
Guru
Tata Usaha
Tamu
Perpustakaan
Ruang Kelas
Lab. IPA
Ketrampilan
Multimedia
Kesenian
Lab. Bahasa
Lab. Komputer
Serbaguna/aula
Gudang
Dapur
KM/WC Guru
KM/WC Siswa
BK
UKS
PMR/Pramuka
OSIS
Ibadah/ Musholla
Ganti
Koperasi
Kantin
Rumah Pompa/ Menara
Air
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JUMLAH UKURAN
1
1
1
1
1
1
13
1
1
2
10
1
1
1

20 m2
16 m2
32 M2
20 M2
16 M2
64 m2
770 m2
120 m2

KONDISI *
B

4
V

63m2
4 m2
45 m2
12 m2

52,5 m2

10 m2

RR RS
V
V
V
V
V
v
3

RB

6

v
v
8

2
v

v

V

RT
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28
29
30
31
32

Parkir
Rumah Penjaga
Pos Jaga
Perumahan Ka.Sekolah
Mess Gr dan Pegawai
JUMLAH

1
1
1
7

V
2 m2
52,5 m2
201,5 m2

v
V
V

(Sumber Dokumentasi SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur)

B. Temuan Khusus
1) Bentuk-bentuk kenakalan siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur
Kenakalan siswa merupakan tingkah laku atau perbuatan siswa yang dapat
menimbulkan permasalahan-permasalahan, yang merugikan dirinya sendiri atau
orang lain, dan melanggar nilai-nilai moral maupun nilai-nilai sosial. SMPN 17
Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyebut perbuatan siswa yang bertingkah
laku tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah sebagai
siswa yang tidak shalih.
Kata shalih berasal bahasa Arab yang berarti baik, tidak rusak dan patut
menurut ajaran Al-Qur’an, dengan kata lain orang shalih adalah orang yang
perilaku dan akhlaknya sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Qur’an. Adapun kenakalan
siswa atau dalam hal ini disebut perbuatan tidak shalih yang dilakukan oleh siswa
SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berikur jenis-jenisnya:
Berdasarkan hasil interview yang peneliti lakukan dengan ibu Hasnah, M.Pd
selaku Kepala Sekolah Pada tanggal 24 Agustus 2020 jam 14.00 Wib tentang
bentuk-bentuk kenakalan remaja, beliau mengatakan bahwa:
Bentuk-bentuk kenakalan siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur ini sebenarnya masih dalam kategori kenakalan ringan, artinya
kenakalan tersebut masih dalam kategori kenakalan ringan, artinya kenakalan
tersebut masih dalam batas dan tidak membahayakan, contohnya kenakalan
ringan tidak masuk sekolah tanpa keterangan, terlambat, tidak memakai
atribut lengkap, tidak patuh terhadap orang tua/guru, siswa yang berkata kotor,
ribut dan bermain sendiri ketika pelajaran berlangsung, mencontek ketika
ulangan. Sebagian juga ada yang termasuk dalam kategori. Dan bagi siswa
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yang bermasalah tersebut biasanya akan dibina oleh wali kelas, kemudian
setelah itu diserahkan keruangan BK, namun jika tidak ada perubahan maka
saya akan ambil keputusan untuk memanggil orang tua siswa dan membuat
surat perjanjian bersama orang tua siswa yang bermasalah
tersebut.(Wawancara, 24 Agustus 2020)
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara diatas dapat disimpulkan
bahwa SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur memang seringkali
ditemukan siswa yang melakukan kenakalan hal ini dapat dibuktikan dari
seringnya siswa ditemukan melanggar aturan/tata tertib SMP seperti ditemukan
siswa yang kenakalan ringan tidak masuk sekolah tanpa keterangan, terlambat,
tidak memakai atribut lengkap, tidak patuh terhadap orang tua/guru, siswa yang
berkata kotor. Adapun bagi bagi siswa yang bermasalah tersebut langkah yang
dilakukan adalah pembinaan oleh wali kelas, namun apabila siswa masih sering
melanggar peraturan maka akan diambil keputusan oleh kepala sekolah untuk
memanggil orang tua siswa yang bersangkutan dan membuat surat perjanjian
bersama orang tua siswa yang bermasalah tersebut.(Observasi, 24 Agustus 2020)
Hasil interview yang peneliti lakukan dengan guru PAI Ibu Murdiati,S.Ag
Pada tanggal 24 Agustus jam 12.04 Wib mengungkapkan sebagai berikut:
Kenakalan ringan yang sering dilakukan siswa/siswi di SMPN 17 Kabupaten
Tanjung Jabung timur adalah terlambat, tidak memakai atribut lengkap dan
tidak mengerjakan tugas, membolos.(Wawancara, 24 Agustus 2020)
Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti peroleh dari beberapa guru bahwa
bentuk-bentuk kenakalan siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung timur ini
beraneka ragam, dan jelas sebagai mana dipaparkan oleh Zakiyah Darajat yang
terbagi dalam dua bagian, yaitu:
1. Kenakalan ringan
2. Kenakalan berat yang sudah tergolong pada pelanggaran hukum
3. Kenakalan seksual
Sedangkan sebagian besar kenakalan siswa di SMPN 17 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur ini termasuk kategori kenakalan ringan, tetapi ada juga
sebagian yang termasuk dalam tingkat yang lebih tinggi yaitu kenakalan berat
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yang sudah pada pelanggaran hukum, hal ini disebabkan aktualisasi dari
mereka yang masih dalam taraf mencari jati diri. Dan mengenai kenakalan
bertindak kriminal, keterlibatan remaja pada kenakalan yang tergolong berat
seperti memakai/mengedar narkoba, minum-minuman keras, tidak ada satu
pun yang terlibat dalam kenakalan tersebut. Kemudian ada suatu
peranan/tindakan yang dilakukan guru pendidikan agama islam dalam
mengatasi kenakaan siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
seperti bagi siswa yang ketahuan membolos tindakan yang dilakukan dalam
mengatasi hal tersebut adalah dengan memanggil orang tua siswa, hal tersebut
dilakukan agar orang tua siswa dapat membantu dalam mengatasi kenakalan
siswa dengan cara membantu mendidik dan mengawasi anak secara baik
dirumah, bagi yang terlambat untuk dapat membersihkan sampah yang ada
disekitar sekolah, tidak memakai atribut lengkap dinasehati agar besok dapat
melengkapi atribut sekolahnya, tidak mengarjakan tugas tidak diberikan nilai
oleh guru yang bersangkutan.
Berbicara tentang remaja atau siswa, tidak semua mempunyai perilaku
yang sama antara remaja satu dengan remaja yang lain. Dalam arti ada yang
termasuk kategori nakal dan tidak nakal. Begitu juga dengan remaja atau
siswa SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Menganal hal ini dapat
dijelaskan bahwa berdasarkan interview yang diperoleh dan diketahui bahwa
dari jumlah siswa yang ada, siswa yang nakal dan tidak nakal secara angka
tidak dipastikan. Karena kenakalan seseorang itu relatif, artinya seorang
remaja atau siswa pada saat ini nakal bisa saja besok sudah berubah.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, bentuk-bentuk kenakalan remaja
yang terjadi di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat beraneka
ragam. Dan kenakalan di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
tergolong kenakalan ringan dan sudah tergolong kenakalan yang mengganggu
ketentraman orang lain.(Observasi, 24 Agustus 2020)
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2) Faktor-faktor yang menjadi penyebabkan timbulnya kenakalan siswa di
SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi yang ada pada diri siswa
cenderung masih labil, sehingga siswa masih diombang-ambingkan oleh segala
sesuatu yang ada disekitar mereka begitu juga dengan pelanggaran atau kenakalan
yang mereka lakukan sebagai aktualisasi dari keadaan jiwa dan kebutuhan yang
diinginkan.
Akan tetapi semua itu tidak akan terjadi tanpa adanya faktor yang
mempengaruhinya. Adapun faktor disini dibagi menjadi tiga, yaitu: faktor
keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya maka peneliti akan
menyajikan tentang faktor-faktor yang mendorong kenakalan siswa di SMPN 17
Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui interview berikut:
Hasil interview dengan Ibu Murdiati, S.Ag, selaku guru PAI Pada tanggal
24 Agustus 2020 jam 12.04 Wib beliau mengungkapkan sebagai berikut:
Bahwa faktor penyebab kenakalan siswa atau siswi adalah bersumber dari
tiga sebab, yaitu: keadaan keluarga seperti perhatian orang tua yang sangat
kurang dan seorang anak tidak mendapat kasih sayang karena orang tua
yang sibuk bekerja, dan pengetahuan agama yang rendah. Keadaan
sekolah seperti faktor lingkungan sekolah yang kurang mendukung
misalnya dari teman bergaulnya. Keadaan masyarakat, sebagai anggota
masyarakat atau faktor lingkungan seorang remaja selalu mendapat
pengaruh yang menyebabkan mereka melakukan kenakalan.(Wawancara,
24 Agustus 2020)
Hal senada sebagai mana tanggapan kepala Sekolah Ibu Hasnah,M.Pd
Pada tanggal 24 Agustus 2020 jam 14.00 Wib mengenai faktor kenakalan siswa di
SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur:
Faktor keluarga, broken home (perpecahan keluarga), karena keluarganya
yang broken home sangat berpengaruh terhadap jiwa anak karena anak
tidak mendapatkan ketenangan dalam keluarga dikarenakan tidak
harmonisasi, kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya,
ekonomi keluarga yang paspasan.
Fakto sekolah, dari faktor sekolah sendiri bagaimana seorang siswa dapat
memilih teman yang baik, sehingga dalam diri siswa tersebut dapat
mempunyai prilaku yang baik pula.
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Faktor masyarakat, masyarakat adalah lingkungan yang luas bagi siswa.
Kemajuan teknologi yang dislah gunakan misalnya seperti tayangan
televisi dan internet. Kemudian kondisi lingkungan masyarakat yang
kurang kondusif bagi perkembangan jiwa dan pribadi anak. (Wawancara,
24 Agustus 2020)
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa faktor-faktor
yang menyebabkan terjadinya kenakalan siswa yaitu siswa yang ada di SMPN 17
Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah faktor keluarga, sekolah dan masyarakat
dalam keseharaian. Ketiga faktor tersebut mengakibatkan anak tidak bisa
terkendalikan sehingga moral atau akhlak yang baik tidak tertanamkan pada
jiwanya akibatnya anak melakukan berbagai tindakan-tindakan yang bisa
merugikan dirinya dan orang lain. Selain itu memang karakter seorang siswa yang
senantiasa timbul rasa ingin mencoba-coba yang menurutnya masih baru dan
masa remaja pada siswa adalah masa transisi untuk mencapai jati diri sehingga
perasaan dan selalu ingin diperhatikan. (Observasi, 24 Agustus 2020)

3) Stategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam menanggulangi kenakalan
pada siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Strategi adalah metode untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan jadi
strategi guru pendidikan agama islam dalam menanggulangi kenakalan siswa
adalah suatu metode yang digunakan oleh guru pandidikan agama islam dalam
menanggulangi kenakalan remaja atau sisiwa.
Strategi guru pendidikan agama islam dalam menanggulangi kenakalan siswa
bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi kenakalan yang serupa dari siswa
lainnya. Selain itu strategi juga bertujuan untuk menghindarin siswa dari berbagai
bentuk kenakalan berupa pengaruh dari siswa atau remaja lainnya. Selain strategi
atau metode ini juga bertujuan untuk menghindarkan siswa dan bentuk kenakalan
lainnya yang bukan tidak mungkin akan mempengaruhi perkembangannya.
Dalam rangka Dari hasil interview dengan Ibuk Murdiati, S.Ag, selaku guru
PAI, Pada tanggal 24 Agustus 2020 jam 12.04 Wib beliau mengungkapkan
sebagai berikut:

46

Pertama, mengaktifkan kegiatan keagamaan di sekolah, kegiatan keagamaan
yang dilaksanakan di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur selain
menambah penguasaan agama juga berfung sebagai pencegahan terjadinya
kenakalan siswa. Kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan yaitu:
mengadakan pondok romadhon, bimbingan dakwa islam setiap hari jumat,
sholat berjamah, serta mengaji setiap awal pelajaran agama.
Kegiatan
keagamaan
ini
diselenggarakan
disekolah,
sehingga
dapatmengkonsentrasikan lingkungan dan pergaulan siswa yang kondusif
untuk mengacu perkembangan moral siswa kearah yang positif. Dengan
dilaksanakan kegiatan keagamaan maka sangat mempengarui jiwa siswa,
sehingga siswa selalu sabar untuk selalu berbuat baik dn dapat menenangkan
hati.
Kedua, menjalin kerjasama antara sekolah, pihak tertentu yang terkait dengan
menanggulangi kenakalan siswa dan orang tua siswa, hubungan guru, orang
tua/wali siswa dan juga masyarakat adalah salah satu sarana administrasi
pendidikan. Hubungan masyarakat adalah proses komunikasi antara sekolah
dan partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan pendidikan disekolah.
Meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat sangat penting karena
hubungan ini dapat perkembnagan perilaku remaja atau siswa diluar sekolah.
(Wawancara, 24 Agustus 2020)
Kemudian model pembelajaran yang diterapkan dalam menanggulangi
kenakalan siswa adalah: melaksanakan tugas sebagai pendidikan hendaknya
bertolak pada amar ma’ruf nahi mungkar, dalam artian menjadikan prinsip tauhid
sebagai pusat penyebaran misi iman, islam dan ihsan serta kekuatan rohani. Pokok
yang dikembalikan oleh pendidikan adalah individualitas, sosialitas dan moralitas
(nilai-nilai agama dan moral). Tidak dari pada strategi pendidikan dalam dunia
pendidikan adalah membina dan memberi pengawasan sepenuhnya dan
bertanggung jawab dalam segala segi perilaku dan tindak tanduk siswa, baik
dalam sekolah maupun diluar sekolah walaupun tidak sepenuhnya.
1. Memberi tugas/pekerjaaan rumah agar anak mempunyai kesibukan
2. Penyuluhan terpadu
3. Memberikan nasehat-nasehat
4. Hukuman

yang

bersifat

mendidik,

misalnya

mengerjakan

sholat

berjamaah(Observasi, 24 Agustus 2020)
Berdasarkan pengamatan adapun strategi guru pendidikan agama islam yang
ada di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menanggulangi
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kenakalan siswa dilaksanakan secara preventif (pencegahan) beserta kegiatankegiatan yang mendukung yaitu pertama, mengaktifkan kegiatan keagamaan di
sekolah, kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di SMPN 17 Kabupaten Tanjung
Jabung Timur selain menambah penguasaan agama juga berfung sebagai
pencegahan terjadinya kenakalan siswa. Kegiatan keagamaan yang biasa
dilakukan yaitu: mengadakan pondok ramadhan, bimbingan dakwah islam setiap
hari jumat, sholat berjamah, serta mengaji setiap awal pelajaran agama. Kedua,
menjalin kerjasama antara sekolah, pihak tertentu yang terkait dengan
menanggulangi kenakalan siswa dan orang tua siswa, hubungan guru, orang
tua/wali siswa dan juga masyarakat adalah salah satu sarana administrasi
pendidikan. Hubungan masyarakat adalah proses komunikasi antara sekolah dan
partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan pendidikan disekolah. Meningkatkan
hubungan sekolah dengan masyarakat sangat penting karena hubungan ini dapat
perkembangan dengan baik perilaku remaja atau siswa diluar sekolah, Kemudian
model pembelajaran yang diterapkan dalam menanggulangi kenakalan siswa
adalah: melaksanakan tugas sebagai pendidikan hendaknya bertolak pada amar
ma’ruf nahi mungkar, dalam artian menjadikan prinsip tauhid sebagai pusat
penyebaran misi iman, islam dan ihsan serta kekuatan rohani untuk
menanggulangi kenakalan siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.(Observasi, 24 Agustus 2020)
Berdasarkan hasil interview dengan Ibu Hasnah, M.Pd selaku kepala sekolah
di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada tanggal 24 Agustus jam
12.04 Wib beliau mengungkapkan:
Bahwa untuk menanggulangi kenakalan siswa yang ada di SMP 17
Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, beliau berusaha menjalin hubungan
yang baik dengan orang tua siswa sehigga terjalin komunikasi yang baik
antara pihak sekolah dengan wali murid. Hal tersebut dilakukan dengan
mengundang orang tua/wali siswa kesekolah pada waktu pembagian rapot
sekaligus membicarakan masalah perkembangan siswa dan masalah
pendidikan. (Wawancara, 24 Agustus 2020)
Berdasarkan hasil pengamatan/wawancara kepada Kepala Sekolah diatas
dapat disimpulkan bahwa Bahwa untuk menanggulangi kenakalan siswa yang ada
di SMP 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, beliau berusaha menjalin
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hubungan yang baik dengan orang tua siswa sehigga terjalin komunikasi yang
baik antara pihak sekolah dengan wali murid. Hal tersebut dilakukan dengan
mengundang orang tua/wali siswa kesekolah pada waktu pembagian rapot
sekaligus membicarakan masalah perkembangan siswa dan masalah pendidikan.
Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Kenakalan
Siswa yang Bersifat Kuratif (Penyembuhan)
Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mengadakan pendekatan langsung Kepada Siswa yang bermasalah
Berdasarkan hasil interview dengan Ibu Murdiati, S.Ag, selaku guru PAI, Pada
tanggal 24 Agustus 2020 jam 12.04 Wib beliau mengungkapkan sebagai berikut:
Memberikan teguran dan nasehat kepada siswa yang bermasalah dengan
menggunakan pendekatan keagamaan antara lain: memperketat presentasi
kehadiran, memberikan perhatian khusus pada siswa yang bermasalah agar
mereka mengetahui perkembangan putra-putrinya.(Wawancara, 24 Agustus
2020)
Berdasarkan hasil pengamatan diatas yaitu strategi guru PAI memberikan
Memberikan teguran dan nasehat kepada siswa yang bermasalah dengan
menggunakan pendekatan keagamaan antara lain: memperketat presentasi
kehadiran, memberikan perhatian khusus pada siswa yang bermasalah agar
mereka mengetahui perkembangan putra-putrinya. (Observasi, 24 Agustus 2020)
2. Menekankan pembinaan moral
Menurut hasil interview dengan kepala sekolah, selaku kepala sekolah di
SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada tanggal 24 Agustus 2020 jam
14.00 Wib beliau mengungkapkan:
Bahwa pembinaan moral kepada remaja atau siswa sangat penting, karena
moral sudah tertanam dengan baik maka akan mudah menghadapin
dorongan/pengaruh dari luar. (Wawancara, 24 Agustus 2020)
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan moral
sangat penting karena dengan adanya pembinaan moral, siswa akan tertanam
akhlakyang baik dan mampu menghadapin pengaruh-pengaruh dari luar yang
akan bersifat negatif. (Observasi, 24 Agustus 2020)
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C. Pembahasan Hasil Penelitian
Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh
dari hasil wawancara, observasi selanjutnya, data yang diperoleh dan dan
dipaparkan oleh peneliti akan dianalisis oleh peneliti sesuai dengan hasil
penelitian yang mengacu pada rumusan masalah, dibawah ini adalah hasil dari
analisis peneliti sebagai berikut:
1. Bentuk-bentuk kenakalan siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur
Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa guru: guru PAI,
GURU BP/BK, dan kepala sekolah di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur bahwa beliau mengungkapkan bentuk-bentuk kenakalan siswa atau siswa
di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur diantaranya adalah:
a) Kenakalan ringan, yaitu tidak masuk sekolah tanpa ada keterangan, terlambat
datang kesekolah, tidak memakai atribut lengkap, tidak patuh terhadap orang
tua/guru, berkata kotor, ribut, bermain sendiri saat KBM berlangsung,
mencontek ketika ulangan, terlambat dan bolos.
b) kenakalan berat yang sudah termasuk pada pelanggaran hukum dan dianggap
berat oleh di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur diantaranya adalah
berkelahi dengan temannya sendiri.
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka kenakalan yang ada di SMPN 17
Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan pendapat Zakiah Derajat dalam
bukunya yang berjudul membina nilai-nilai moral diantaranya adalah:
1) kenakalan ringan atau kenakalan yang tidak sampai pada pelanggaran
hukum. Misalnya: tidak patuh terhadap orang tua, bolos sekolah dan lain
sebagainya.
2) Kenakalan yang mengganggu keamanan dan ketentraman orang lain,
merupakan kenakalan yang dianggap dapat mengancam keselamatan orang lain
atau melukai orang lain misalnya berkelahi yang mengakibatkan temannya terluka
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dan lain sebagainya.
Bagi anak yang bermasalah atau melakukan kesalahan maka akan
diberikan hukuman dan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan jenis
pelanggarannya dengan tujuan agar siswa tersebut jera dan mempunyai tanggung
jawab terhadap sanksi tersebut dan tidak akan mengulangi lagi perhubungan yang
sudah melanggar tata tertib sekolah.
2. Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Siswa Di SMPN 17 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur
Suatu kenakalan pasti ada sebab. Berbicara mengenai kenakalan siswa
maka hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja sangatlah
komplek.
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lalukan dengan beberapa guru-guru
PAI, guru BP/BK dan kepala sekolah di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur bahwa, beliau mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan
siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:
1. Faktor Keluarga
Kenakalan siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur disebabkan oleh
faktor keluarga, yaitu:
a. Disharmonis keluarga dan broken home (perpecahan keluarga). Karena
keluarga broken home sangat berpengaruh terhadap jiwa anak karena anak
tidak mendapatkaan ketenangan dalam keluarga dikarenakan disharmonisasi,
dengan demikian akan menyebabkan anak larut dalam kenakalan
b. Karena kurang kasih sayang dan perhatian orang tua
c. Masalah ekonomi yang pas-pasan sehingga kebutuhan anak tidak bisa
terpenuhi
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan
lingkungan yang paling dekat dengan anak. Dilingkungan tersebut anak
dibesarkan dan juga dididik oleh orang tuanya. Karena keluarga adalah
lingkungan pendidikan yang pertama kali bagi anak sebelum dia masuk kedalam
lingkungan pendidikan formal. Lingkungan keluarga sangat berperan dalam
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pembentukan pribadi anak. Apabila keluarga itu baik akan berpengaruh positif
bagi perkembangan anak, akan tetapi bila dalam keluarga itu jelek maka juga akan
berpengaruh negatif pada anak misalnya broken home dan dosharmonisasi,
ekonomi yang pas-pasan dan orang tua yang sibuk bekerja sehingga anak kurang
mendapatkan rasa kasih sayang dari orang tua.

2. Faktor Sekolah
Di samping faktor keluarga hal yang terpenting dari sebab-sebab
timbulnya kenakalan siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah
faktor sekolah. Dalam hal ini sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang
kedua setelah keluarga, yang mana siswanya berasal dari keluarga yang berbeda
karakternya. Sehingga dalam berinteraksi di sekolah sering menimbulkan hal-hal
yang kurang baik bagi perkembangan moral anak yang berakibat kenakalan anak.
Pergaulan siswa dalam lingkungan keluarga keseharian mereka juga merupakan
salah satu penyebab terjadinya kenakalan siswa. Sehingga siswa harus benerbener pandai dalam memilih teman bergaul.
Menurut ibu Murdiati,S.Ag selaku guru Pendidikan Agama Islam beliau
mengemukakan bahwa faktor seorang siswa melakukan kenakalan yaitu dari
lingkungan sekolah, situasi yang kurang mendukung dari teman bergaulnya,
karena ada paksaan dan jika ia tidak melakukan maka dianggap remeh bahkan
dimusuhi oleh teman sepermainanya, akhirnya ia melakukan perbuatan yang
merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan lingkungan anak akan
cepat terpengaruh. Dan seorang siswa sendiri masih muda terpengaruh. Dengan
apa yang ada disekitarnya. Baik dan buruknya anak tergantung lingkungan,
lingkungan yang baik maka anak akan menjadi baik dan begitu juga sebaliknya.

3. Faktor masyarakat
Sebagai anggota masyarakat atau faktor lingkungan seorang siswa selalu
mendapat pengaruh yang menyebabkan mereka melakukan kenakalan. Menurut
Ibu Hasnah,M.Pd selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa masyarakat adalah

52

lingkungan yang terluas bagi remaja. kemajuan teknologi yang disalah gunakan
misalnya seperti tayangan televisi dan internet. Kemudian kondisi lingkungan
masyarakat yang kurang kondusif bagi perkembangan jiwa dan pribadi anak.
Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa pergaulan remaja atau siswa
dalam lingkungan masyarakat merupakan salah satu penyebab kenakalan siswa,
sehingga seorang siswa harus bener-bener bisa memilih yang terbaik dan tidak
mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang negatif.

3. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Kenakalan
Siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Strategi yang dilakukan oleh guru pendidikan agama islam dalam
menanggulangi kenakalan siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
bersifat mencegah dan juga bersifat menyembuhkan.
a. Strategi preventif (pencegahan)
Strategi preventif yaitu usaha sadar untuk menghindari kenakalan siswa
jauh sebelum rencana kenakalan itu terjadi dan terlaksana sehingga dapat
mencegah timbulnya kenakalan siswa yang baru dengan demikian setidaknya bisa
memperkecil dan mengurangi jumlah kenakalan siswa.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hasnah,M.Pd. bahwa strategi
preventif atau pencegahan ini dilakukan pada saat siswa masuk sekolah ketika
mengikuti MOS (masa orientasi siswa), siswa-siswi dijelaskan tentang tata tertib
yang berlaku disekolah sehingga siswa dapat mengetahui tentang peraturan dan
tidak melakukan pelanggaran.
Sedangkan wawancara peneliti dengan guru Pendidikan Agama Islam Ibu
Murdiati,S.Ag. beliau mengemukakan bahwa strategi preventif ini dilkukan
sebagai berikut:
a) Mengaktifkan kegiatan keagamaan disekolah
Kegiatan keagamaan yang dilakukan di SMPN 17 Kabupaten Tanjung
Jabung Timur

selain menambah penguasaan Agama juga berfungsi sebagai

preventif/pencegahan terjadinya kenakalan siswa. Kegiatan keagamaan yang biasa
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dilaksanakan yaitu : mengadakan pondok romadhon, bimbingan dakwah islam
setiap hari jumat, sholat berjamaah, serta mengaji setiap awal pelajaran Agama.
Kegiatan

keagamaan

ini

diselenggarakan

disekolah,

sehingga

dapat

mengkonsentrasikan lingkungan dan pergaulan siswa yang kondusif untuk
mengacu perkembangan moral siswa kearah yang positif.
b) Menjalin kerjasama antara guru dan orang tua
Menjalin kerjasama antara sekolah, pihak tertentu yang terkait dengan
menanggulangi kenakalan siswa dan orang tua siswa. Hubungan guru, orang
tua/wali siswa dan juga masyarakat adalah salah satu sarana administrasi
pendidikan. Hubungan masyarakat adalah proses komunikasi antara sekolah dan
partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Meningkatkan
hubungan sekolah dengan masyarakat sangat penting, karena hubungan ini dapat
meningkatkan peran dan partisipasinya dalam memberikan kontrol perkembangan
perilaku remaja atau siswa diluar sekolah.
Untuk menaggulangi kenakalan siswa yang ada di SMPN 17 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur ini, pihak sekolah berusaha menjalin hubungan yang baik
dengan orang tua siswa sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pihak
sekolah dengan wali murid. Hal tersebut dilakukan dengan mengundang orang
tua/wali siswa kesekolah pada waktu pembagian raport sekaligus membicarakan
masalah perkembangan siswa dan masalah pendidikan.
Selain itu masyarakat juga turut serta membantu memantau siswa SMP
untuk menanggulangi kenakalan siswa, serta melakukan koordinasi dengan pihak
terkait dalam pencegahan kenakalan, misalnya: polisi dan mahasiswa dibidang
keagamaan.
Berdasarkan hasil interview, dapat dipahami bahwa untuk menanggulangi
terjadinya kenakalan siswa diperlukan adanya kerjasama dengan orang tua siswa,
masyarakat dan pihak terkait sehingga terjalin komunikasi yang baik.
b. Strategi kuratif (penyembuhan)
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Strategi guru Pendidikan Agama Islam yang ada di SMPN 17 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam
menanggulangi kenakalan siswa antara lain:
1. Mengadakan pendekatan langsung dengan siswa yang bermasalah
Strategi guru dalam menanggulangi kenakalan siswa di SMPN 17
Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan cara memberi nasehat yaitu dengan
memberi pengarahan tentang cara berakhlak yang baik, dengan ini diharapkan
siswa bisa menyadari kesalahan dan berusaha memperbaiki atas apa yang telah
dilakukan. Apabila dengan cara yang baik tidak bisa maka jalan satu-satunya
adalah dengan memberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
atau dengan memanggil orang tua siswa dan dibatasi sampai tiga kali jika tetap
tidak ada perubahan maka siswa tersebut dikembalikan kepada orang tuanya dan
dikeluarkan dari sekolah.
Penanganan selanjutnya yang dilakukan oleh ibu selaku guru Agama adalah:
a. memberikan teguran dan nasehat kepada siswa yang bermasalah dengan
menggunakan pendekatan keagamaan.
b. memperketat presensi kehadiran
c. memberikan perhatikan khusus pada siswa yang bermasalah yang dilakukan
secara wajar.
d. menghubungi orang tua siswa yang bermasalah agar mereka mengetahui
perkembangan putra-putrinya.
Dalam melakukan tindakan kuratif atau penyembuhan ini, guru atau pendidik
sebisa mungkin untuk melakukan suatu penanganan dengan tujuan membuat
siswa lebih baik dan menyadari kesalahannya.

2. Menekankan Pembinaan Moral
Pembinaan moral kepada siswa sangat penting, karena apabila moral
sudah tertanam dengan baik maka akan mudah menghadapi dorongan/pengaruh
dari luar. Dengan adanya pembinaan moral, siswa akan tertanam akhlak yang baik
dan mampu menghadapi pengaruh-pengaruh dari luar yang bersifat negatif.
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Dari uraian diatas maka dapat dipahami, dalam menanggualngi kenakalan siswa
yang bersifat perventif dapat dilakukan dengan cara mengaktifkan kegiatan
keagamaan seperti mengadakan kegiatan pondok romadan, dakwah, mengaji dan
menjalin kerja sama antara guru, wali murid, serta pihak masyarakat. Sedangkan
strategi preventif dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada siswa, dan
melakukan pembinaan moral. Dengan berbagai usaha tersebut diharapkan agar
siswa sadar atas segala bentuk kesalahan yang dilakukan serta diharapkan dapat
membentuk akhlak yang baik bagi siswa dan dapat berkembang secara optimal
sesuai dengan ajaran islam.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Bentuk-bentuk kenakalan Siswa di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur yaitu: Pertama kenakalan ringan atau kenakalan yang tidak sampai pada
pelanggaran hukum yang ada di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
diantaranya adalah tidak masuk sekolah tampa keterangan, terlambat datang di
sekolah/masuk sekolah, tidak memakai atribut lengkap, tidak patuh kepada orang
tua/guru, berkata kotor, ribut didalam kelas saat KBM berlangsung, mencontek
ketika ulangan, membolos.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja di SMPN 17 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur ada tiga penyebab yaitu pertama lingkungan keluarga
sangat berpengaruh terhadap tingkah laku siswa diantaranya disharmonisasi
keluarga dan broken home (perpecahan keluarga), kurang rasa kasih sayang dan
perhatian dari orang tua, masalah ekonomi keluarga yang pas-pasan sehingga
kebutuhan anak tidak bisa terpenuhi. Kedua lingkungan sekolah yaitu kondisi
siswa disekolah yang kurang mendukung, misalnya dari teman bergaulnya,
dimana seorang siswa jika tidak melakukan apa yang diperintah temannya maka
dianggap remeh dan bahkan dimusuhi oleh teman sepermainanya. Ketiga
lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang terluas bagi remaja dan adanya
kemajuan teknologi yang disalah gunakan.
3. Strategi guru pendidikan agama islam dalam menanggulangi kenakalan siswa
di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu: pertama, strategi preventif
(pencegahan) seperti mengadakan kegiatan keagamaan, menjalin kerjasama antara
sekolah dengan orang tua siswa, hubungan guru dengan murid. Kedua strategi
kuratif (penyembuhan) seperti mengadakan pendekatan langsung kepada siswa
yang bermasalah (bimbingan pribadi), menekankan pembinaan moral.
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B. Saran
Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan bantuan
pemikiran dengan mengemukakan beberapa saran kepada SMP N 17 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sebagai pertimbangan dalam menghadapi masalah
kenakalan siswa. Adapun saran penulis sebagai berikut:
1. Bagi orang tua hendaknya memberikan pendidikan moral, pengetahuan nilainilai

agama,

bimbingan,

pengawasan,

dan

perhatian

penuh

terhadap

perkembangan anak, terutama pada masa peralihan dari masa anak-anak menjadi
masa remaja sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara positif serta
mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan.
2. Bagi guru disekolah hendaknya mampu berpartisipasi aktif dan dapat bekerja
sama dengan berbagai pihak dalam mengatasi kenakalan yang dilakukan oleh
peserta didik dan tidak hanya berperan dilingkungan sekolah akan tetapi mampu
berperan diluar sekolah.
3. Bagi tokoh masyarakat dapat berperan aktif dalam perkembangan anak remaja
dan membuat suasana kehidupan masyarakat yang dapat membentuk anak
menjadi lebih baik dan berakhlaqul karimah.
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LAMPIRAN (IPD)

A. OBSERVASI
1. Perilaku keseharian para siswa Di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur
2. Penguatan yang diberikan guru Pendidikan Agama Islam dalam pembelajaran
berkaitan dengan mengatasi perilaku menyimpang/kenakalan.
3. Antusiasme siswa dalam kegiatan keagamaan disekolah.
B.
a.
1.
2.

WAWANCARA
Guru Pendidikan Agama Islam
Apa ijazah terakhir anda? Lulusan dari mana?
Sudah berapa lama anda mengajar Di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur?
3. Bagaimana keadaan siswa Di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
4. Dikaitkan dengan gejolak yang ada pada siswa yang sedang memasuki masa
remaja, apakah siswa Di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur banyak
melakukan pelanggaran?
5. Perilaku menyimpang/kenakalan apa saja yang dilakukan siswa Di SMPN 17
Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
6. Apa yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang/kenakalan tersebut?
7. Apa upaya anda untuk mengatasi perilaku menyimpang/kenakalan yang
dilakukan siswi tersebut?
8. Mengapa menggunakan upaya tersebut?
9. Bagaimana respon siswa?
10. Menurut anda sudah efektifkah upaya yang anda gunakan?
11. Apakah ada kegiatan/program yang diadakan sekolah dalam upaya mengatasi
perilaku menyimpang/kenakalan siswa?
12. Apa saja kegiatannya?
b. Kepala Sekolah
1. Sudah berapa lama anda memimpin Di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur?
2. Selama anda menjadi kepala sekolah, apakah siswa SMPN 17 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur banyak melakukan pelanggaran?
3. Pelanggaran apa saja yang yang sering terjadi Di SMPN 17 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur?
4. Adakah kegiatan/program yang diadakan sekolah dalam upaya mengatasi
perilaku menyimpang/kenakalan siswa?
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5. Menurut anda seberapa besar peran guru Pendidikan Agama Islam dalam
mengatasi perilaku menyimpang/ kenakalan siswasa?
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedoman Dokumentasi
Letak dan keadaan geografis SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Sejarah berdirinya SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Visi, misi, dan tujuan SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Keadaan guru dan karyawan SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Keadaan siswa SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Sarana dan prasarana yang terdapat SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Kegiatan pelanggaran sebagai upaya untuk menanggulangi perilaku
menyimpang
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