
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun peradaban

suatu bangsa, tanpa pendidikan bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang tertinggal

dan pada akhirnya akan menjadi bangsa yang terbelakang. Karena itu semua warga

negara terutama para remaja sebagai generasi penerus bangsa, harus berusaha

membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan, mereka mempunyai kesempatan yang

sama untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Bagi umat Islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas dan

bertanggung jawab melalui pendidikan itu merupakan suatu tuntutan dan keharusan.

Sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.s At-Taubah 122:

                       
                

“ Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa
tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk
memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan
kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat
menjaga dirinya.”1

Jika kita melihat dari peran, pendidikan agama Islam memiliki peranan yang

berkaitan dengan pembinaan akhlak dan tujuan hidup setiap muslim. Seperi yang

dijelaskan.

1 Ahmad Hatta, Tafsir Qur”an Perkata, (Jakarta: Maqfirah Pustaka, 2009),  h. 206
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“Zakiah bahwa Pendidikan agama Islam mempunyai peranan penting dalam
pembinaan moral yaitu memberi bimbingan dalam hidup, menolong dalam
menghadapi kesukaran dan mententramkan batin, serta dikatakan pula bahwa
pendidikan agama Islam itu adalah pembentukan kepribadian muslim.”2

Setiap orang menyadari bahwa harapan dimasa yang akan datang terletak

pada putra putrinya, sehingga hampir setiap orang berkeinginan agar putra-putrinya

kelak menjadi orang yang berguna, oleh karena itu perlu adanya pembinaan yang

terarah bagi putra-putrinya sebagai generasi penerus bangsa, sehingga mereka dapat

memenuhi harapan yang dicita-citakan.

Dalam menerima tuntutan itu, tidak semua remaja dapat melaksanakannya

dikarenakan seorang remaja masuk pada usia yang penuh tantangan dihadapkan pada

situasi yang belum pernah dilalui dan memerlukan penyesuaian diri. Dalam upaya

penyesuaian diri seorang remaja terkadang melakukan hal-hal di luar batas

kemampuan atau ketidak wajaran. Jadi pantaslah jika dikatakan bahwa masa remaja

adalah bagian umur yang sangat banyak mengalami kesukaran dalam hidup manusia,

yaitu dimana ia beralih dari masa kanak-kanak (masa yang penuh kebergantungan

kepada orang lain) menuju masa remaja masa yang harus melepaskan diri dari

ketergantungan itu serta memikul tanggung jawab sendiri.

Peran masyarakat setelah keluarga dan sekolah juga memiliki tanggung

jawab terhadap generasi muda ( anak-anak remaja) untuk ikut serta mengontrol dan

melindungi mereka dari tindakan yang dapat merusak nilai-nilai luhur agama dan

2 Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, (Jakarta: Toko Agung, 1996), h. 50
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berupa aspek pokok yang terkandung didalam serta norma-norma hukum yang

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Melihat masa remaja yang sangat potensial untuk berkembang kearah positif

maupun negatif maka intervensi edukatif dalam bentuk pendidikan, bimbingan,

maupun pendampingan sangat diperlukan, untuk mengarahkan perkembangan potensi

remaja tersebut agar berkembang kearah yang positif dan produktif.

Intervensi edukatif harus sejalan dan seimbang, terutama dalam intervensi

pembelajaran pendidikan agama Islam yang bisa mengarahkan pada pembentukan

kepribadian muslim. Sehingga peranan dari seorang guru Pendidikan Agama Islam

dirasakan sangat urgen karena guru merupakan salah satu unsur yang berpengaruh

terhadap proses pembinaan mendidik siswa.

Menurut Jalaluddin guru merupakan salah satu unsur yang berpengaruh
terhadap proses pembinaan moral siswa. Kedudukan guru terutama guru
agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya
kenakalan remaja. Karena pada dasarnya tugas guru pendidikan agama Islam
adalah membentuk akhlak remaja (siswa) yang berkepribadian muslim.3

Usaha adanya pendidikan agama Islam di sekolah diharapkan agar mampu

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama

Islam dari peserta didik. Disamping itu Pendidikan Agama Islam juga untuk

membentuk kesalehan pribadi yang bersifat vertikal, artinya hubungan baik atau sikap

patuh dan tunduk antara dirinya dengan Allah SWT, serta untuk membentuk

kesalehan sosial yang bersifat horizontal, artinya hubungan baik yang terjalin antara

dirinya dengan sesamanya.

3 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 93
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Kenakalan remaja merupakan masalah yang dirasa sangatlah penting dan

menarik untuk dibahas. Karena remaja merupakan bagian dari generasi muda yang

termasuk aset negara, dan juga merupakan tumpuan serta harapan bagi masa depan

bangsa, negara dan agama. Untuk mewujudkan itu semua, maka sudah barang tentu

menjadi kewajiban dan tugas kita semua bagi orang tua, pendidik (Guru) dan

pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda menjadi generasi yang tangguh dan

berwawasan atau berpengetahuan yang luas dengan jalan membimbing dan

mengarahkan mereka semua sehingga menjadi warga negara yang baik dan

bertanggung jawab secara moral.

Kenyataannya profesionalitas seorang guru tentunya dituntut oleh beberapa
pihak yang selalu mendukung keberadaan guru. Seorang pendidik atau guru agama
yang profesional adalah pendidik yang memiliki suatu kemampuan dan keahlian
dalam bidang kependidikan keagamaan sehingga mampu untuk melakukan tugas,
peran, dan fungsinya sebagai pendidik dengan kemampuan yang maksimal.4

Sentral dalam mengatasi berbagai bentuk kenakalan remaja yang terjadi saat

ini adalah melalui pendidikan di sekolah, Hal ini cukup disadari oleh para guru dan

pengelola lembaga pendidikan, dan mereka melakukan berbagai upaya untuk

mengantisipasi dan memaksimalkan kasus-kasus yang terjadi akibat kenakalan

remaja. Berkaitan dengan hal tersebut maka upaya untuk mendidik dan membina

generasi muda perlu terus ditingkatkan dan dimulai sejak dini, salah satunya melalui

pendidikan agama Islam. Hal utama yang harus diterapkan adalah penanaman melalui

4 Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan agama Islam, (Jakarta: CV misaka galiza, 2003),
h. 85-86
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pendidikan agama Islam baik dalam lingkungan keluarga sekolah, maupun

masyarakat, tidak terkecuali orang tua sebagai pendidik di dalam rumah.

Dari hasil survei awal di SMA Negeri 1 Tongauna Kecamatan Tongauna

Kabupaten Konawe, diketahui bahwa dari sekian banyak siswa pindahan yang ada di

sekolah tersebut bukan berasal dari daerah kecamatan tongauna saja, akan tetapi

mereka juga ada yang berasal dari daerah atau kecamatan yang lain. Selain itu

sekolah ini tidak selektif dalam menerima siswa utamanya siswa pindahan, sehingga

tidak menutup kemungkinan siswa tersebut adalah siswa yang telah memiliki

banyak pelanggaran di sekolah sebelumnya, ini akan sangat mempengarui proses

pendidikan di sekolah tersebut.5

Meskipun di Kecamatan Tongauna bukanlah suatu daerah yang besar, namun

bukan hal yang tidak mungkin bisa terjadi kasus-kasus kenakalan remaja atau

bentuk-bentuk perbuatan menyimpang. Dari sini penulis dapat mengamati adanya

pergaulan yang luas antar siswa yang terjadi di SMA Negeri 1 Tongauna. Hal ini

dapat mempengaruhi psikis remaja (siswa) dalam pembentukan kepribadian yang

baik atau malah sebaliknya.

Umumnya bentuk kenakalan yang sering dilakukan siswa SMA Negeri 1
tongauna seperti  siswa membolos berkelahi sesama teman, bahkan
membantah guru, ugal ugalan di jalan, merokok, nonton film forno. selain itu
kami perna mendengar informasi adanya siswa yang meminum alkohol
setalah kami tinjauh siswa tersebut selalu melarikan diri.6

5 hasil observasi, SMAN 1 Tongauna Kab Konawe, 30/maret/2016
6 Agustan, Selaku Kordinator Bimbingan Konseling, hasil wawancara, sekolah,

30/maret/2016
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Maksud pernyataan diatas bahwa, pendidik di SMAN 1 Tongauna beberapa

kali keluar halaman sekolah untuk menidak siswa yang meminum alkohol tetapi para

siswa tersebut selalu saja melarikan diri, Masa remaja ini adalah masa yang sangat

berpotensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Oleh karena itu

peran bimbingan, pengarahan, ataupun pembinaan sangatlah diperlukan dalam

pembentukan pribadi yang diharapkan oleh keluarga, bangsa dan juga agama.

Mengingat betapa pentingnya peranan remaja sebagai generasi muda bagi

masa depan bangsa, maka masalah tersebut mendorong peneliti untuk melakukan

penelitian terhadap kehidupan remaja, khususnya remaja atau siswa yang terlibat

kenakalan. Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Kenakalan

Remaja di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1  Tongauna Kec. Tongauna

Kab. Konawe”

B. Fokus Peneltian

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi fokus penelitian

adalah strategi guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kenakalan remaja baik

yang terjadi di dalam kelas, luar kelas, maupun luar sekolah di SMA Negeri 1

Tongauna, Kab Konawe.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk  bentuk kenakalan remaja di SMA Negeri 1 Tongauna Kab.

Konawe ?
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2. Apa saja faktor faktor yang menjadi, penyebab terjadinya kenakalan remaja di

SMA Negeri 1 Tongauna Kab. Konawe ?

3. Bagaimana strategi Guru PAI dalam mengatasi kenakalan remaja di  SMA

Negeri 1 Tongauna Kab. Konawe ?

D. Tujuan  Penelitian

1.  Untuk mendeskrifsikan bentuk kenakalan remaja di SMA Negeri 1 Tongauna.

2. Untuk mendeskrifsikan faktor faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja di

SMA Negeri 1 Tongauna.

3. Untuk mendeskrifsikan strategi yang telah dilakukan Guru PAI dalam

mengatasi kenakalan remaja di SMA Negeri 1 Tongauna.

E. Definisi Oprasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memehami dan memaknai tujuan serta

dasar pengertian dalam skripsi ini maka penulis memberikan penjelasan sebagai

berikut :

1. Strategi Guru PAI, dapat diartikan kiat-kiat yang terencana yang dilakukan oleh

guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi dan mencegah kenakalan guna

menyiapkan peserta  didik yang mengenal, menghayati, hingga mengimani,

bertaqwah, dan berahlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan.

2. Kenakalan remaja : kenakalan remaja yang dimaksud peneliti adalah siswa remaja

SMA Negeri 1 Tongauna yang berusia 14 sampai 19 tahun yang melakukan

perbuatan atau tindakan menyimpang yang menyalahi aturan tata tertib sekolah di

SMA Negeri 1 Tongauna serta perundang undangan. Dalam hal ini bentuk



8

kenakalan baik yang terjadi dalam kelas, luar kelas, maupun luar sekolah seperti

berkelahi, mencuri, membantah guru atau merusak fasilitas sekolah yang dalam

hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, lingkungan keluarga

pergaulan dan kondisi sosial masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan :

1. dapat menambah kajian dalam bidang Pendidikan, khususnya Pendidikan Agama

Islam.

2. serta sebagai bahan bacaan atau referensi bagi semua pihak, khususnya bagi

mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Kendari.

Secara praktis penulis berharap agar hasil penelitian ini bermanfaat :

1. Bagi penulis sebagai calon guru diharapkan mampu menangani permasalahan yang

dihadapi oleh peserta didik.

2. Sebagai pengetahuan terhadap upaya mengatasi kenakalan remaja dalam rangka

membentuk siswa berkepribadian yang sesuai dengan ajaran agama.

3. Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Tarbiyah Dan

Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri(IAIN) kendari.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

1. Hakikat Guru

Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut seorang pendidik

dinggap mampu menjadi pendidik apabila memiliki kemampuan.

menurut UU Sisdiknas telah dijelaskan bahwa pendidik (guru) agar bisa
menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, dituntut memiliki empat
kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional,
kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. 1

Guru memilki peranan yang sangat penting dalam membentuk siswa yang

berkepribadian baik.  pada dasarnya kinerja guru menyangkut seluruh aktifitas yang

dilakukannya dalam mengemban amanat dan tanggung jawabnya dalam mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, dan memandu siswa dalam mencapai tingkat

kedewasaan atau kematangannya.

Seorang pendidik yang profesional tentunya akan memiliki kebanggaan yang

besar terhadap pekerjaan yang ia geluti dan kemampuan yang dimilikinya, yang

mendasari keputusannya dalam pekerjaan profesionalnya tersebut.

Profesionalitas seorang guru tentunya dituntut oleh beberapa pihak yang

selalu mendukung keberadaan guru. Seorang pendidik atau guru agama yang

profesional adalah pendidik yang memiliki suatu kemampuan dan keahlian dalam

bidang kependidikan keagamaan sehingga mampu untuk melakukan tugas, peran, dan

1 Ahmad Fatah Yasin, Pengembangan Kompetensi Paedagogik Guru Pendidikan Agama
Islam Di Madrasah, ( Malang : UIN malang, 2011), h. 158


