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STRATEGI GURU PEDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 

PENANGANAN KENAKALAN SISWA DI SMP MUHAMMADIYAH 

DARUL ARQOM KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Abstrak 

Dalam dunia pendidikan kenakalan siswa merupakan suatu fenomena yang sangat 

menarik untuk dibahas. Siswa sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi 

alasan maju atau tidaknya bangsa ini. Oleh karena itu diperlukan pembinaan dan 

pengajaran yang terarah bagi pelajar sebagai generasi penerus bangsa, agar dapat 

mewujudkan harapan yang telah di cita-citakan. Sampai saat ini Pendidikan 

Agama Islam masih dianggap belum mampu menangani pengaruh negatif yang 

timbul dalam pengaruh generasi muda saat ini. Guru Pendidikan Agama Islam 

berperan penting bagi siswa dalam penanganan kenakalan yang terjadi agar siswa 

tidak akan terjerumus pada perilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Apa saja bentuk-bentuk 

kenakalan siswa yang terjadi di SMP Darul Arqom?  (2) Apa saja faktor yang 

menyebabkan kenakalan siswa SMP Darul Arqom Karanganyar ? (3) Bagaiamana 

peran guru PAI dalam penanganan kenakalan siswa di SMP Darul Arqom 

Karanganyar? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bentuk-bentuk 

kenalakan siswa SMP Darul Arqom Karanganyar (2) Faktor-faktor yang 

menyebabkan kenakalan siswa di SMP Darul Arqom Karanganyar. (3) Peran 

Guru PAI dalam penanganan kenakalan siswa SMP Darul Arqom Karanganyar 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian 

kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, 

dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi data, 

penyajian data dan penyimpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukan peran 

guru PAI sebagai pengajar materi Pendidikan Agama Islam, yaitu sebagai 

penyusun pembelajaran dan melakukan progam bimbingan. Peran guru dalam 

penanganan kenakalan siswa yaitu pertama dengan cara preventif atau tindakan 

guru PAI  dalam menjauhkan dan menghindarkan dari segala pengaruh kenakalan.  

Kedua dengan cara represif atau tindakan kebaikan dengan memberikan kembali 

pemahaman tentang ajaran agama. Peran guru PAI dalam penanganan kenakalan 

siswa di SMP Darul Arqom Karanganyar, memberikan penanganan yang optimal 

dengan mengadakan kegiatan yang positif dengan harapan pengetahuan keilmuan 

PAI dapat tercermin di kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk menangani siswa 

yang sudah terlanjur bermasalah akibat kenakalan yang dilakukan,  dengan 

bantuan guru BK melalui pendekatan khusus untuk diberikan siraman rohani 

maupun bimbingan konseling. 

Kata kunci: Strategi, Guru PAI, Kenakalan Siswa 

 

Abstract 

In the world of educational student delinquency is a very interesting phenomenon 

to be discussed. Students as the next generation of nation that will be the reason 

for whether or not this nation. Therefore we need guidance and directed learning 

for students as generations of generations, so that we can realize the aspirations 
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that have been aspired. Until now PendidikaniiAgamaiiIslam still considered not 

able to handle the influence of the negatives that arise in the influence of the 

younger generation today. Islamic Religious Education Teachers play an 

important role for students in handling delinquency that occurs so that students 

will not fall into behaviors that can harm themselves. The formulation of the 

problem in this study are: (1) What forms of student delinquency occurred in 

Darul Arqom Middle School? (2) What factors cause the delinquency of junior 

high school students Darul Arqom Karanganyar? (3) How is the role of PAI 

teachers in handling student delinquency at Darul Arqom Karanganyar Middle 

School? The purpose of this study was to find out: (1) Forms of familiar students 

of SMP Darul Arqom Karanganyar (2) Factors that caused delinquency of 

students at Darul Arqom Karanganyar Middle School. (3) The role of PAI 

Teachers in handling delinquency of students of Darul Arqom Middle School 

Karanganyar. This type of research is field research with a descriptive qualitative 

research approach. Data collection using observation method, documentation and 

interview. Data analysis techniques were obtained through data reduction, data 

presentation and data conclusions. The results of this study indicate the role of 

PAI teachers as instructors of Islamic Religious Education material, namely as a 

compiler of learning and conducting guidance programs. The role of the teacher in 

handling student delinquency is first by means of preventive or PAI teacher 

actions in distancing and avoiding all the effects of delinquency. Secondly by 

means of repressive or acts of kindness by giving back an understanding of 

religious teachings. The role of PAI teacher in handling student delinquency in 

SMP Darul Arqom Karanganyar, provides optimal handling by holding positive 

activities in the hope that knowledge of PAI science can be reflected in everyday 

life. Whereas to deal with students who are already in trouble due to delinquency 

committed, with the help of the BK teacher through a special approach to be given 

a spiritual splash or counseling guidance. 

Keywords: Strategi, PAI Teacher, Student Delinquency  

 

1.  PENDAHULUAN 

Anak merupakan anugrah Ilahi yang tercipta dari dua insan dan terlahir 

sebagaimana fitrahnya yang suci. Anak  yang terlahir sudah seharusnya dirawat 

dan dididik dengan keluarga yang baik supaya menjadi insan yang memiliki budi 

pekerti luhur. Keluarga sebagai pendidik yang utama dan pertama dalam 

membentuk perilaku anak untuk masa depan. Keluarga juga memiliki peranan 

penting serta berpengaruh terhadap pendidikan anaknya. Terlebih ketika anak 

sudah tumbuh menjadi remaja. 

Usia remaja dianggap sebagai usia perkembangan tumbuh. Perkembangan 

yang adakalanya terjadi seperti tubuh mengalami ketinggian lebih cepat. Sifat 

tubuh yang kekanak-kanakan akan berubah menjadi sifat yang baru. Bentuk wajah 
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yang seperti anak kecil akan berubah menjadi seperti orang dewasa. Usia remaja 

sebagai usia yang sangat rawan karena terjadi banyak perubahan. 

Ketidakseimbangan perubahan fisik mereka membuat rasa percaya diri menjadi 

menurun.
1
 

Masa remaja merupakan masa yang  menentukan, karena pada masa ini 

anak-anak mengalami perubahan fisik dan psikisnya. Perubahan kejiwaan 

menimbulkan kebingungan dikalangan remaja sehingga masa ini disebut sebagai 

periode strum and drang oleh orang barat. Sebabnya mereka mengalami penuh 

gejolak emosi dan tekanan pada jiwa mereka sehingga mudah menyimpang dari 

aturan-aturan norma sosial yang berlaku dikalangan masyarakat.
2
 

Derasnya arus globalisasi saat ini, teknologi informasi global semakin 

maju dan sangat mudah diakses oleh semua kalangan. Pengaruh negatif juga 

bebas masuk di lingkungan masyarakat yang akan berdampak pada gaya atau 

perilaku bersosial setiap individu masyarakat. Apalagi dampak tersebut sangan 

rawan bagi seorang remaja dalam petumbuhannya, sehingga timnul perilaku yang 

menyimpang seperti kenakalan remaja.  

Berbicara mengenai kenakalan remaja merupakan masalah fenomenal 

dirasakan sangatlah menarik untuk dibahas. Kenakalan remaja sudah sering 

menjadi problematika di lingkungan masyarakat dan belum bisa terselesaikan, 

bahkan melanggar norma agama dan hukum. Hal ini sebagaimana pernah terjadi 

oleh pelajar SMP Swasta di Kawasan Pancoran Mas pada 6 September 2012 

silam, mereka tertangkap polisi karena masalah tawuran dengan membawa senjata 

tajam.
3
 

Media massa juga seringkali melaporkan beberapa kasus remaja 

diantaranya Polisi di Koalaka, Sulawesi Tenggara menangkap pengedar narkoba 

jenis sabu yang masih berusia 18 tahun. Pelaku tercatat masih duduk di kelas 3 

SMA Negeri di Kabupaten Konawe. Kasus yang lebih parah dilakukan siswa 

                                                           
1
 Abla Bassat Gomma,Membentuk Kepribadian Anak Sejak Dini (Solo: Samudera, 2012), 250.  

2
Zulkufli L, Psikologi Perkembangan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 23. 

3
Detik News, Bawa Senjata Tajam 2 Pelajar SMP Ditangkap Polisi. Lihat di 

https://news.detik.com/berita/d-2010681/bawa-senjata-tajam-2-pelajar-smp-ditangkap-polisi. 

Diakses 15 Oktober 2018, pukul 00.05 WIB. 

https://news.detik.com/berita/d-2010681/bawa-senjata-tajam-2-pelajar-smp-ditangkap-polisi
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siswi SMP, Ma (15) LW (13) pelajar di Palembang yang tidak dapat menahan 

nafsunya sehingga melakukan perbuatan mesum di bus kota.
4
 

Jenis kenakalan siswa setiap sekolah itu berbeda-beda seperti halnya 

kenakalan yang terjadi di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar. Dan 

akhir-akhir ini sering ditemukan pelanggaran yang dilakukan siswa, seperti 

membolos, membohongi guru, berkata kotor dan lain sebagainya. Pelanggaran 

tersebut yang biasa disebut dengan kenakalan siswa, disinilah Guru PAI sangat 

berperan penting. Guru PAI yang merupakan bagian dari pendidikan yang 

berpegang teguh pada norma Agama dan nilai-nilai ajaran dalam Islam harus 

mampu menangani permasalahan siswa tersebut.  

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 diharapkan menginspirasi anak didiknya agar mereka dapat 

mengembangkan potensi diri dan memiliki akhlak baik.
5
 

Guru sebagai pendidik sekaligus sebagai pengajar harus mampu melihat 

keadaan psikologi siswa, karena guru merupakan pengaruh besar terhadap 

terwujudnya perilaku siswa yang sesuai ajaran-ajaran Islam. Guru yang sangat 

berperan penting dalam membentuk moral siswa adalah Guru PAI. Sebab Guru 

PAI selalu mengajarkan pendidikan karakter dan perilaku berdasarkan norma 

Agama dan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. 

Selain itu PAI juga berfungsi sebagai pencegahan pengaruh buruk dari 

lingkungan sekitar siswa atau budaya barat yang dapat menghambat remaja 

menuju Insan Kamil. Maka sekolah berfungsi sebagai lembaga untuk menumbuh 

kembangkan potensi diri siswa melalui pendidikan bimbingan pengajaran serta 

                                                           
4
Dikutip dari Koran Harian KOMPAS, terbit hari minggu 15 Februari 2015. 

 
5
Asep Yonny dan Sri Rahayu Yunus, Begini Cara Menjadi Guru Inspiratif dan Disenangi 

Siswa, (Yogyakarta:Pustaka Widya Tama, 2011), 9. 
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pelatihan supaya ketaqwaan dan keimanan tertanam dalam diri remaja. Namun 

pada era sekarang kenakalan remaja semakin menarik perhatian masyarakat. 
6
 

Ditemukan banyak faktor yang menjadi penyebab kenalakan siswa selain 

faktor individu, yaitu faktor dari luar individu seperti lingkungan dan pergaulan 

teman sebaya.
7
Identifikasi tersebut diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor 

dominan yang telah berpengaruh pada kenakalan siswa di SMP Muhammadiyah 

Darul Arqom Karanganyar.  

Sesuai judul skripsi yang telah diteliti penulis, remaja yang dimaksud 

disini diartikan sebagai peserta didik. Dalam artian yang akan diteliti penulis 

yakni remaja yang masih memiliki status sebagi peserta didik, yaitu peserta didik 

SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar. Peneliti sangat tertarik dengan 

SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar karena terletak ditengah 

perkotaan yang kemungkinan dapat mempengaruhi sifat dan perilaku siswa.  

Dalam penelitian yang diteliti inilah penulis mencoba untuk mengetahui 

jenis kenakalan di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar serta faktor 

penyebabnya, dan bagaimana Strategi Guru PAI dalam menangani kenakalan 

siswa kemudian apa dampak dari Strategi Guru PAI tersebut. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka diangkatlah 

permasalahan tersebut untuk diteliti dan dianalisis dalam skripsi yang berjudul: 

“STRATEGI GURU PAI DALAM PENANGANAN KENAKALAN SISWA DI 

SMP MUHAMMADIYAH DARUL ARQOM KARANGANYAR”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
Aat Syafaat, Sohari Sahrani, Muslih, Peranan Pendidikan Agama Islam dan Mencegah 

Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 7. 
7
 Hasan Basri, Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1996), 15. 
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2. METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive 

dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi.
8
 Sementara itu penelitian kualitatif deskriptif adalah 

metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek 

sesuai dengan apa adanya.
9
 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Jenis-jenis kenakalan siswa di SMP Muhammadiyah Darul Arqom 

Karanganyar dan Faktor Penyebabnya 

Berdasaran observasi dan wawancara yang telah diperoleh pada BAB III, jenis 

kenalakan siswa di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar dapat 

disimpulkan diantaranya pertama merokok, kedua berkelahi, ketiga coret 

mencoret meja kursi kelas, keempat membeli makanan saat jam pelajaran, 

kelima tidak piket kelas, keenam kelengkapan seragam, ketujuh tidak 

membawa buku tartib, kedelapan membolos (tidak masuk tanpa keterangan), 

kesembilan sulit diarahkan ketika jam pelajaran berlangsung, kesepuluh tidak 

peduli saat ditegur, kesebelas pacaran, keduabelas berboncengan dengan 

lawan jenis, keigabelas berbohong. 

Jenis-jenis kenakalan yang terdapat di SMP Muhammadiyah Darul 

Arqom Karanganyar sesuai dengan teori yang dipaparkan pada BAB II yaitu 

termasuk 4 kenakalan ringan dan 1 kenakalan berat diantaranya: 

 

                                                           
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), 15. 

9
 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), 157. 
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a) Tidak patuh pada orang tua/guru 

Perihal seperti ini memang sering terjadi pada kalangan 

remaja/siswa, dia tidak segan menentang apa yang dikatakan orang 

tua/guru bila tidak sesuai dengan pemikirannya. Remaja/siswa 

sering mengalami perbedaan pendapa dengan orang tua/guru 

karena orang tua/guru masih berpegang pada nilai-nilai lama yaitu 

nilai yang tidak sesuai dengan zaman sekarang yang membuat 

remaja/siswa tidak patuh. 

b) Keluar kelas atau bolos dari sekolah 

Banyak ditemukan kejadian seperti ini, siswa berada diluar kelas 

atau sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung. Guru seolah 

sudah kehabisan cara untuk menarik minat siswa supaya tidak 

keluar pada saat jam pelajaran. Namun begitu masih saja siswa 

berusaha keluar pada jam pelajaran dengan alasan ke kamar mandi 

pada akhirnya tidak kembali ke kelas.  

c) Berkelahi  

Sering berkelahi sudah merupakan salah satu gejala kenakalan 

remaja karena perkembangan yang belum stabil dan emosi tidak 

terkontrol. Siswa yang suka berkelahi adalah mereka yang 

biasanya kurang perhatian orang tua, guru maupun lingkungan 

sehingga mereka mencuri perhatian dengan cara tersebu unuk 

menunjukan kekuaatan supaya dianggap menjadi orang hebat.  

d) Cara Pakaian  

Siswa sekarang cenderung mengikuti perkembangan jaman dan 

lebih suka mengikuti trend terutama pada pakaian yang terlihat 

pada televisi yang dipakai oleh idola masing-masing.  

e) Berpacaran  

Sekolah sudah memisahkan pergaulan siswa perempuan dengan siswa 

laki-laki, siswa perempuan tidak tercampur dengan siswa laki-laki. Akan 

tetapi siswa jaman sekarang memiliki kecanggihan dalam pendekatan 
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dengan melalui chat whatsapp. Chat whatsapp yang dilakukan siswa pada 

akhirnya tumbuh rasa suka dan sampai pada tahap pacaran.  

Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang berbahaya karena pada 

masa ini remaja meninggalkan kehidupan kanak-kanak dan menuju fase 

selanjunya yaitu fase kedewasaan. Masa remaja ini dikatakan sebagai masa kritis 

karena belum memiliki adanya pegangan, sedangkan masih dalam pembentukan 

kepribadian. Pada fase ini remaja sangat membutuhkan bimbingan dari orang tua 

di rumah maupun guru di sekolah supaya tidak terjerat dalam pelanggaran.  

Faktor yang menyebabkan timbulnya kenakalan-kenakalan di SMP 

Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar sesuai dengan wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti adalah karena pertama faktor keluarga, faktor lingkungan 

sekolah, ketiga faktor lingkungan masyarakat.  

Faktor yang telah diteliti sesuai dengan teori yang dipaparkan pada BAB II 

yang mengatakan bahwa kasus yang sering ditemukan pada remaja khsususnya 

pelajar, kembalikan kepada orang tua terhadap bagaimana mereka menanamkan 

keimanan dan kataqwaan pada anaknya. Lingkungan yang kurang mendukung 

juga ikut dianggap sebagai penyebabnya, guru di sekolah pun ikut bertanggung 

jawab. Secara garis besar faktor penyebab kenakalan remaja/siswa dibagi menjadi 

tiga yaitu:  

1) Faktor Keluarga  

Keluarga merupakan wadah yang utama sebagai pembentukan pribadi 

anak, lingkungan keluarga yang harmonis akan berpengaruh pada 

pembentukan anak untuk hidup secara lebih tanggung jawab, namun 

sebaliknya apabila keluarga menerpakan pendidikan yang keliru akan 

berpengaruh pada anak dan tingkah lakunya.  

2) Faktor Lingkungan Sekolah  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan kedua untuk anak setelah 

pendidikan dalam keluarga, anak akan lebih banyak menghabiskan 

wakunya di sekolah. Tidak heran apabila sekolah memiliki pengaruh 

besar terhadap perkembangan remaja/siswa. Selama di sekolah terjadi 

interaksi antara siswa dan pendidik. Interaksi yang dilakukan sering 
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menimbulkan akiba sampingan buruk bagi perkembangan mental anak 

sehingga menjadi nakal.  

3) Faktor Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat merupakan lingkungan dimana anak juga sering 

melakukan aktivitas banyak di lingkungan tempat mereka tinggal, 

apabila anak dikelilingi lingkungan masyarakat yang memiliki 

lingkungan buruk akan berpengaruh pada sifat anak, begitu sebaliknya 

apabila. Faktor keluarga dan sekolah yang dapat membentengi anak 

ketika akan terjun dalam masyarakat.  

3.2 Strategi guru PAI dalam penanganan kenakalan siswa di SMP 

Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar 

Berdasarkan hasil dari penelitian pada BAB III telah ditemukan bahwa dalam 

penanganan kenakalan siswa, guru PAI wajib mempunyai kompetensi yang 

memumpuni. Bentuk peran yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam 

penanganan kenakalan siswa sesuai dengan observasi dan wawancara yang 

sudah dilakukan kepada Guru PAI menjelaskan bahwa peran yang dilakukan 

yaitu melakukan pengarahan kepada siswa, memberikan nasihat serta 

motivasi, tutur kata yang baik, dan melakukan hal serta tindakan yang 

memiliki teladan yang baik kepada siswa.  

Peran yang telah dilakukan Guru PAI SMP Muhammadiyah Darul 

Arqom Karanganyar sesuai dengan teori yang dipaparkan dan hasil 

penelitian di lapangan yaitu: 

a. Sebagai pendidik dan pengajar  

Guru melakukan pembinaan, pembentukan kepribadian, 

menumbuhkan kembangkan keimanan serta ketaqwaan. 

b. Sebagai Pembimbing 

Guru memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

siswa supaya tidak melakukan pelanggaran. 

c. Sebagai Motivator 

Guru memberikan semangat untuk belajar pada saat jam 

pelajaran berlangsung maupun diluar jam pelajaran. 



10 
 

d. Sebagai Figur Teladan 

Guru memberikan contoh dengan berpakaian yang rapi, 

disiplin saat masuk kelas supaya dapat menjadi teladan untuk 

peserta didik. 

e. Sebagai Pengelola Kelas 

Guru membuat suasana kelas yang nyaman dan memberikan 

pembelajaran dengan metode yang menyenangkan supaya 

siswa tidak merasa bosan dan betah di kelas untuk mengikuti 

pelajaran. 

f. Sebagai Evaluator 

Guru memberikan pertanyaan berkaitan dengan pembelajan 

yang disampaikan supaya mengetahui apakah tujuan yang 

telah dirumuskan sudah tercapai atau belum 

Selain itu peran yang telah dilakukan Guru PAI SMP 

Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar dalam penanganan kenakalan 

siswanya sudah sesuai dengan yang dilakukan peneliti pada BAB III yaitu 

dilakukan dengan peran preventif, represif, dan kuratif. 

a. Peran penanganan secara preventif 

Suatu usaha untuk menghindari kenakalan atau mencegah 

timbulnya kenakalan-kenakalan sebelum rencana kenakalan itu 

terlaksana atau setidaknya memperkecil jumlah kenakalan yang 

dilakukan remaja/siswa setiap harinya.  

b. Peran penanganan reprensif  

Dalam peran ini guru memberikan peringatan atau hukuman 

terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan remaja/siswa. 

Bentuk hukuman yang diberikan bersifat psikologi yaitu 

mendidik dan menolong agar mereka menyadari akan 

perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesadarannya.  

c. Peran penanganan secara kuratif dan rehabiliasi 

Tindakan untuk memulihkan kembali (menolong) anak yang 

terliba kenakalan agar kembali dalam perkembangan yang 
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normal atau sesuai dengan auran-aturan/norma-norma hukum 

yang berlaku. Sehingga pada diri siswa umbuh kesadaran dan 

terhindar dari keputusasaan. Penanganan ini dilakukan melalui 

pembinaan secara khusus maupun perorangan yang ahli dalam 

bidang ini.  

4. Dampak dari Strategi Guru PAI dalam Penanganan Kenakalan Siswa SMP 

Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar  

Dari wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, dampak 

adanya peran Guru PAI dalam penanganan kenakalan siswa di SMP 

Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar dapat terlihat dari 

menurunnya jumlah siswa yang melakukan pelanggaran seperti kurangnya 

jumlah siswa yang merokok, mencoret coret fasilias kelas/sekolah bahkan 

sekarang tidak ada lagi, keluar kelas ke kantin saat jam pelajaran sudah 

tidak ditemukan lagi, cara berpakaian sudah sesuai yang ditentukan, tidak 

berpacaran lagi karena pelanggaran ini dapat menyebabkan siswa keluar 

dari sekolah, tidak berbohong kepada guru karena seluruh komite sekolah 

selalu memantau akivitas siswa 24 jam. 

Adanyan peran yang dilakukan Guru PAI SMP Muhammadiyah 

Darul Arqom Karanganyar tersebut memberi dampak positif bagi 

lingkungan sekolah, sehingga lingkungan sekolah dapat berjalan dengan 

baik dan lancar sehingga output siswa menjadi bagus. Peran yang 

dilakukan dengan benar akan membentuk peserta didik sesuai hakikatnya 

dimana masa remaja merupakan masa peralihan diantara masa kanak-

kanak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang 

cepat disegala aspek.  

Dari adanya peran Guru PAI yang dilakukan di sekolah, siswa 

SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar menjadi lebih baik, 

berperilaku sesuai dengan norma hukum dan ajaran-ajaran Islam. Peran 

Guru PAI bukan hanya membawa dampak yang baik bagi peserta didiknya 

tetapi juga untuk nama sekolah, sekarang SMP Muhammadiyah Darul 

Arqom Karanganyar menjadi sekolah nomor 1 paling unggul dalam 
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keagamaan, akademis dan akhlaknya sangat terkenal baik juga menjadi 

sekolah favorit se-Kabupaten Karanganyar. 

4. PENUTUP 

4.1 SIMPULAN 

Berikut adalah kesimpulan dari peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

penanganan kenakalan siswa di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar: 

1. Jenis-jenis kenakalan siswa SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar 

sebagai berikut: a. Melanggar ketentuan sekolah, b.Tidak masuk sekolah tanpa 

keterangan, c. Keluar kelas saat jam pelajaran dengan alasan ke kamar mandi, 

d. Ramai saat pelajaran berlangsung, e. Merokok, f. Berpacaran, g. 

Berboncengan dengan lawan jenis, h. Berbohong.  

Adapun faktor terjadinya kenakalan tersebut diantaranya, a. Faktor lingkungan 

keluarga, b. Faktor lingkungan sekolah, c. Faktor lingkungan masyarakat. 

2. Peran Guru PAI dalam menangani kenakalan siswa di SMP Muhammadiyah 

Darul Arqom Karanganyar yang dilakukan peneliti kepada Guru PAI 

menjelaskan bahwa peran yang dilakukan seperti melakukan pengarahan 

terhadap siswa, memberikan nasihat serta motivasi, tutur kata yang baik, dan 

juga melakukan hal serta tindakan yang mempunyai tauladan yang baik 

kepada siswa. Peran yang dilakukan oleh Guru PAI SMP Muhammadiyah 

Darul Arqom Karanganyar sudah sesuai dengan peran Guru PAI sebagai 

pengajar yaitu memberitahukan pengetahuan keagamaan, sedangkan sebagai 

pendidik yaitu mengadakan pembinaan, pembentukan kepribadian, pembinaan 

akhlak, menumbuh kembangkan keimanan dan ketaqwaan  kepada peserta 

didik berbagai peran penanganan secara prevenif, represif, dan kuratif telah 

dilakukan oleh Guru PAI SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar. 

3. Dampak adanya peran Guru PAI dalam menangani kenakalan siswa di SMP 

Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar adalah berkurangnya jumlah 

siswa yang melanggar peraturan sekolah, jenis pelanggaran sudah tidak terlalu 

berbahaya seperti tahun-tahun sebelumnya karena semua komite sekolah 

khususnya Guru PAI yang selalu berperan unuk menangani kenakalan remaja 
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yang berdampak kepada ouput siswa SMP Muhammadiyah Darul Arqom 

Karanganyar menjadi lebih baik dari sebelumnya.  

4.2 SARAN  

Berdasakan hasil penelitiandiatas, tidak ada salahnya peneliti menyampaikan 

saran-saran guna meningkatkan terwujudnya sekolah yang baik sesuai visi dan 

misi. Adapun saran yang diberikan oleh penulis sebagai beriku: 

1. Untuk Sekolah 

a) Sebaiknya selalu memberikan tata tertib yang dapat mendidik peserta 

didik supaya SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar terhindar 

dari perilaku kenakalan remaja serta memberikan strategi yang memiliki 

tujuan dalam membentuk akhlak siswa.  

b) Sebaiknya memberikan pengetahuan tentang bahaya kenakalan remaja 

kepada peserta didik baik sebab-sebab dan dampak yang terjadi.  

2. Untuk Guru BK 

a) Sebaiknya selalu memberikan motivasi supaya tidak terpengaruh 

lingkungan. 

b) Sebaiknya melakukan pendekatan kepada siswa supaya mengetahui 

keadaan psikis dan psikologi siswa sehingga memahami apa yang sedang 

dibutuhkan siswa. 

c) Sebaiknya melaksanakan layanan Bk dengan maksimal. 

d) Berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk menangani peserta didik.  

3. Untuk Orang Tua 

a) Sebaiknya selalu menjadi pendengar keluh kesah anaknya.  

b) Sebai knya selalu berkomunikasi dan bekerja sama dengan sekolah untuk 

perkembangan anak di sekolah. 

c) Menjadi tauladan yang baik kepada anak di rumah. 

4. Untuk Peneliti Lain 

a) Sebaiknya lebih mengkaji dan menggunakan teori kenakalan lebih banyak. 

b) Sebaiknya melaksanakan penelitian dengan khusyu supaya dapat hasil 

maksimal. 

c) Sebaiknya selalu berkonsultasi dengan pembimbing. 
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d) Sebaiknya banyak membaca penelitian-penelitian terdahulu. 
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