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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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 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 
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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 
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parah dilakukan siswa 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 
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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 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.  
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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”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Setelah mengetahui dan memahami uraian latar belakang masalah di 

atas, maka dapat di rumuskan dalam dua yang menjadi pokok masalah yang 

di pandang relevan untuk dikaji secara luas dan mendalam, yaitu: 

1. Apa saja jenis kenakalan yang dilakukan siswa SMP Muhammadiyah 

Darul Arqom Karanganyar dan apa faktor penyebabnya? 

2. Bagaimana Strategi Guru PAI  dalam menangani kenakalan siswa di 

SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar? 

3. Apa dampak adanya Strategi Guru PAI dalam menangani kenakalan 

siswa di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berpojok pada penelitian diatas maka tujuan penelitian ini secara 

umum sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan jenis kenakalan yang dilakukan siswa 

SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar dan faktor 

penyebab. 

b. Untuk mendeskripsikan Peran Guru PAI dalam menangani 

kenakalan siswa SMP Muhammadiyah Darul Arqom 

Karanganyar. 

c. Untuk mendeskripsikan dampak adanya Peran guru PAI dalam 

menangani kenakalan siswa SMP Muhammadiyah Darul 

Arqom Karanganyar. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Dengan penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana 

penulis untuk mengetahui bagaimana peran guru PAI dalam 

penangan kenakalan siswa dan mencegah kenakalan di 

masyarakat maupun di lingkungan sekolah sesuai dengan teori 

yang telah penulis dapatkan semasa belajar di institut.  

b. Penelitian ini diharapkan mampu memotivasi guru Pendidikan 

Agama Islam untuk selalu meningkatkan usaha dalam perannya 

sebagai guru dalam mengabdi pada masyarakat dengan langkah 

mencegah kenakalan remaja. 
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c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan 

masukan bagi peneliti-peneliti lainnya yang akan melakukan 

penelitian. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan 

atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi 

untuk menyelidiki gejala obyektif sebagaimana terjadi di lokasi 

tersebut.
8
 

2. Metode Penelitian 

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.
9
 Sementara itu penelitian 
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kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa 

adanya.
10

 

3. Tempat dan Penentuan Subjek Penelitian 

Sumber data penelitian ini bersumber dari informasi dan obyek 

penelitian di lapangan.  Sumber data dapat diperoleh dengan 

menggunakan data tertulis atau wawancara. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi diartikan sebagai kegiatan penelitian melalui 

pengamatan, dan pencatatan secara sistemik terhadap berbagai 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut Sukardi, 

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan 

salah satu panca indera yaitu indera penglihatan sebagai alat 

bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain 

panca indera biasanya penulis menggunakan alat bantu lain 

sesuai dengan kondisi di lapangan antara lain buku catatan, 

kamera, film, proyektor, checklist yang berisi obyek yang 

diteliti dan lain sebagainya.
11

 Namun dalam penelitian ini, 

peneliti hanya menggunakan alat bantu buku catatan dan 

kamera. Buku catatan diperlukan untuk mencatat hal-hal 
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penting yang ditemui selama melakukan pengamatan, 

sedangkan kamera peneliti gunakan untuk mengabadikan 

beberapa momen yang relevan dengan fokus penelitian. 

Observasi yang dilakukan meliputi: 

1. Observasi keadaan geografis sekolah 

2. Observasi sarana dan prasarana sekolah 

3. Observasi pelaksanaan KBM mapel PAI 

4. Observasi kegiatan ekstralikuler keagamaan di sekolah. 

b. Wawancara  

Teknik Interview (wawancara) adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanyajawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu.
12

 Ciri utama dari interview adalah adanya kontak 

langsung dengan cara tatap muka antara pencari informasi 

(interviewer) dan sumber informasi (interviewee) untuk 

memperoleh informasi yang tepat dan objektif, setiap 

interviewer harus mampu menciptakan hubungan baik dengan 

interviewee
13

.  Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data 

dengan cara tanya jawab dengan informan secara langsung 

dengan menggunakan alat bantu. Paling tidak, alat bantu 
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tersebut berupa pedoman wawancara (interview guide).
14

 Oleh 

karena pedoman wawancara ini merupakan alat bantu, maka 

disebut juga instrumen pengumpulan data. 

c. Dokumentasi  

Dalam menggali berbagai informasi tentang upaya Guru 

PAI untuk menangani kenakalan siswa di SMP Darul Arqom 

Karanganyar, disamping menggunakan teknik wawancara dan 

observasi, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. 

Tehnik dokumentasi yaitu tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, 

notulen rapat dan sebagainya.
15

 

5. Metode Analisis Data  

Analisis data ini digunakan untuk menyusun, mengolah, dan 

menghubungkan semua data yang diperoleh dari lapangan sehingga 

menjadi sebuah kesimpulan. Dalam pelaksanaan analisis data 

dilakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara dengan 

kepala sekolah, guru PAI beserta pihak lain yang berkaitan. 

Setelah semua data terkumpul, lamparan berikutnya adalah 

menjelaskan obyek permasalahan secara sistematis serta memberikan 

analisis secara cermat dan tepat terhadap objek kajian tersebut. 
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Dalam memberikan penjelasan mengenai data yang diperoleh 

digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian 

yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang 

bersifat sekarang. Jadi, digunakannya metode deskriptif adalah untuk 

mendeskripsikan kiat-kiat guru PAI untuk mencegah dan menangani 

kenakalan siswa. 

Teknik analisis data berarti proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
16

 

Kemudian agar data yang diperoleh nanti sesuai dengan 

kerangka kerja maupun fokus masalah akan ditempuh langkah utama 

dalam analisis data yaitu: 

a. Reduksi Data   

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari 

tema dan polanya. Reduksi data dimaksudkan untuk menentukan 

data ulang sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti, 

dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk 
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melakukan pengumpulan data selanjutnya.
17

 Disini data mengenai 

kiat-kiat guru PAI untuk mencegah dan mengatasi kenakalan 

siswa. 

b. Penyajian Data  

Data hasil reduksi disajikan/ didisplay ke dalam bentuk 

yang mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Sajian data dimaksudkan untuk 

memilih data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian tentang 

manajemen pembelajaran, artinya data yang telah dirangkum tadi 

kemudian dipilih, sekiranya data mana yang diperlukan untuk 

penulisan laporan penelitian dalam bentuk teks yang berbentuk 

naratif. 

c. Kesimpulan dan Verifikasi   

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan ini akan diikuti dengan bukti-bukti yang diperoleh 

ketika penelitian di lapangan. Verifikasi data dimaksudkan untuk 

penentuan data akhir dan keseluruhan proses tahapan analisis, 

sehingga keseluruhan permasalahan mengenai penerapan 

manajemen pembelajaran dapat dijawab sesuai dengan kategori 

data.   
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Teknik ini bertujuan untuk menyajikan deskripsi 

(gambaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta yang telah diselidiki
18

 Dengan demikian analisis ini 

dilakukan saat peneliti berada di lapangan dengan cara 

mendeskripsikan segala data yang telah didapat, lalu dianalisis 

sedemikian rupa secara sistematis, cermat dan akurat. Dalam hal 

ini data yang digunakan berasal dari wawancara dan dokumen-

dokumen yang ada serta hasil observasi yang dilakukan. 
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