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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
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fungsinya sebagai pendidik dengan kemampuan yang maksimal. Berarti guru dalam

praktiknya dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal sehingga

profesionalitas seorang guru dapat tercapai, tidak lain figur guru PAI yang senantiasa

menanamkan kepribadian peserta didik menuju kepribadian jiwa Islami haruslah

menjadi guru yang profesional baik dalam rangka pembelajaran ataupun praktik

keseharian di sekolah maupun luar sekolah.

a. Pengertian Guru (Pendidik)

Guru merupakan elemen terpenting dalam sebuah sistem pendidikan. Ia

merupakan ujung tombak, proses belajar siswa sangat dipengaruhi oleh bagaimana

siswa memandang guru mereka.

Sedangkan definisi guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) adalah orang
dewasa yang bertanggung jawab untuk memberi pertolongan pada peserta
didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat
kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya,
mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah
SWT, serta mampu melaksanakan tugas sebagai mahluk sosial dan sebagai
mahluk individu yang mandiri.2

Guru atau pendidik merupakan ujung tombak dalam dunia pendidikan karna

guru adalah orang yang secara sengaja melakukan kegiatan mendidik, pada dasarnya

jika ingin meningkatkan suatu kualitas pendidikan maka persiapkan guru yang cakap

dan professional di bidangnya.

Pendidik (guru) adalah orang-orang yang dengan sengaja dipersiapkan untuk
menjadi pendidik secara profesional. Artinya pekerjaan seorang pendidik
merupakan perkerjaan profesi. Suatu pekerjaan dikatakan profesi dan harus
dikerjakan secara profesional, yang antara lain memiliki ciri; (a). Pekerjaan

2Abdul Mujib, Mudzakkir  Jusuf. Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada
Media,2006), h. 87
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tersebut memiliki landasan teoritik dan keilmuan yang jelas. (b). Pekerjaan
tersebut dipersiapkan melalui proses pendidikan dan pelatihan secara formal.
(c). Pekerjaan tersebut mendapatkan pengakuan dari masyarakat. (d).
Pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada kode etik yang telah
disepakati. (e). Pekerjaan tersebut memiliki standar upah/gaji. (f). Pekerjaan
tersebut biasanya memiliki wadah yang terorganisasi secara rapi. (g). Dan lain
sebagainya.3

Dalam melaksanakan pendidikan agama Islam, kita dapat berasumsi bahwa

setiap umat Islam wajib mendakwahkan ajaran agamanya. Hal itu dapat kita pahami

dari firman Allah SWT dalam QS. An-Nahal ayat 125:

                              
             

“serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” 4

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa siapapun dapat menjadi

pendidik dalam pendidikan Islam, dengan catatan ia memiliki pengetahuan dan

kemampuan lebih. Disamping itu, ia mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang

diajarkan, sebagai penganut Islam yang patut dicontoh dalam ajaran Islam dan

bersedia menularkan pengetahuan dan nilai Islam pada pihak lain. Namun demikian

untuk menjadi pendidik Islam yang profesional masih diperlukan persyaratan yang

lebih dari itu.

3 Ahmad Fatah yasin, Op,Cit h. 162

4 Ahmad Hatta, Op, Cit., h. 281
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Dalam literatur kependidikan Islam, seorang guru biasa disebut sebagai

Ustadz, Mu’allim, Murabbiy, Mursyid, Mudarris dan Mu’addib. Adapun pemaknaan

dari setiap kata tersebut adalah sebagai berikut:

Kata Ustadz, bisa digunakan untuk memanggil seorang profesor. Ini
mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap
profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Seseorang dikatakan
profesional, bilamana pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi
terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta
sikap yang selalu berusaha memperbaiki dan memperbarui model model atau
cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya..
Kata Mu’allim, berasal dari kata dasar ‘ilm yang berarti menangkap hakikat
sesuatu. Dalam setiap ‘ilm terkandung dimensi teoritis dan dimensi amaliah.
Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk mampu
menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan
dimensi teoritis dan praktisnya, dan berusaha membangkitkan peserta didik
untuk mengamalkannya. 5

Pada dasarnya pengertian Guru dan ustadz sama tetapi ustadz adalah guru

yang istimewa karena seorang ustadz itu memiliki kapasitas ilmu, akhlak, terlibat

dalam proses pembinaan, serta keteladanan, sedangkan Mu’allim diartikan juga

sebagai guru tetapi lebih spesifik, karena Orang yang berusaha menjadikan murid-

muridnya tahu, setelah sebelumnya mereka belum tahu. Tugas Mu’allim itu

melakukan transformasi pengetahuan, sehingga muridnya menjadi tahu

Kata Murabbiy, berasal dari kata dasar Rabb. Tuhan adalah sebagai Rabb al-
‘alamin dan Rabb al-nas, yakni yang menciptakan, mengatur dan memelihara
alam seisinya termasuk manusia. Manusia sebagai khalifah-Nya diberi tugas
untuk menumbuh kembangkan kreativitasnya agar mampu berkreasi,
sekaligus mengatur dan memelihara hasil kreasinya agar tidak menimbulkan
malapetaka bagi dirinya sendiri, masyarakat dan alam sekitarnya.

5 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2007), h. 50
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Murabbiy diartikan sebagai pendidik juga yang senantiasa menjaga dan memelihara

fitrah anak didik dalam mencapai kedewasaannya serta mengembangkan potensi yang

di miliki oleh anak didik, jika di umpamakan murabbiy seperti menanam benih

dengan proses yang baik maka akan menghasilkan kualitas yang bagus

Kata Mursyid, guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) akan berusaha
menularkan penghayatan (transinternalisasi) akhlak atau kepribadiannya
kepada peserta didiknya, baik yang berupa etos ibadahnya, etos kerjanya, etos
belajarnya, maupun dedikasinya. 6

Guru pendidikan agama Islam (GPAI) merupakan model atau sentral

identifikasi diri, yakni pusat anutan dan teladan, bahkan konsultan bagi peserta

didiknya.

Kata Mudarris, itu merupakan seorang pendidik yang berusaha mencerdaskan
peserta didiknya dengan hal-hal yang baru, menghilangkan ketidak tahuan
atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka
sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. 7

Pengetahuan dan keterampilan seoarang akan cepat usang selaras dengan

percepatan kemajuan IPTEK dan perkembangan zaman, sehingga guru dituntut untuk

memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbarui pengetahuan dan

keahliannya secara berkelanjutan, agar tetap up to date dan tidak cepat using.

Kata Mu’addib, berasal dari kata adab, yang berarti moral, etika dan adab atau
kemajuan kecerdasan lahir dan batin. Kata peradaban juga berasal dari kata
dasar adab, sehingga guru adalah orang yang beradab sekaligus memiliki
peran dan fungsi untuk membangun peradaban (civilization) yang berkualitas
dimasa depan.8

6 Ibid, h 50
7 Ibid, h 50
8 Ibid, h 50
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Singkatnya muaddib ialah seorang pendidik yang bertugas untuk menciptakan

suasana belajar yang dapat menggerakkan peserta didik untuk berprilaku atau

beradab sesuai dengan norma-norma, tata susila, dan sopan santun yang berlaku

dalam masyarakat.

b. Syarat-syarat Guru Pendidikan Agama Islam

Dari pengertian guru pendidikan agama Islam seperti yang telah dijelaskan di

atas, pekerjaan guru sebagai suatu profesi memerlukan suatu keahlian khusus serta

tidak semua orang dapat melakukannya dengan baik dan benar.

Oemar Hamalik mengemukakan beberapa persyaratan yang ada pada guru

diantaranya sebagai berikut:

1) Pengertian fisik, yaitu kesehatan jasmani yang artinya seorang guru harus
berpotensi dan tidak mempunyai penyakit menular yang membahayakan.

2) Persyaratan psychis, yaitu sehat jasmani rohani yang artinya tidak mengalami
gangguan jiwa ataupun kelainan.

3) Persyaratan mental, yaitu memiliki sikap mental yang baik terhadap profesi
kependidikan, mencintai dan mengabdi serta memiliki dedikasi yang tinggi
pada tugas dan jabatannya.

4) Persyaratan moral, yaitu memiliki budi pekerti luhur dan memiliki sikap
susila yang tinggi.

5) Persyaratan intelektual, yaitu memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang
tinggi yang diperoleh dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan, yang
memberi bekal guna memberikan tugas dan kewajibannya sebagai. 9

Undang undang telah mengatur tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh

seorang guru arinya komptensi tersebut menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki

dari seorang guru agar pendidikan di Indonesia berkualiatas, kompetensi tersebut

9 Cece Wijaya, A. Tabrani Rusyan, Kemampuan Dasar dalam Proses Belajar Mengajar,
(Bandung: Rosda Karya),  h. 9
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termuat dalam UU Sisdiknas no 14 tahun 2005, yaitu kompetensi paedagogik,

kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi professional, selain itu  ada

beberapa persyaratan seorang pendidik diantaranya : berkenaan dengan dirinya

sendiri, berkenaan dengan pelajaran, dan berkenaan dengan muridnya.

Pertama, syarat-syarat guru berhubungan dengan dirinya, yaitu:
1) Hendaknya guru senantiasa insaf akan pengawasan Allah terhadapnya
dalam segala perkataan dan perbuatan bahwa ia memegang amanat ilmiah
yang diberikan Allah kepadanya. Karena ia tidak menghianati amanat itu,
malah ia tunduk dan merendahkan diri kepada Allah SWT.
2) Hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu. Salah satu bentuk
pemeliharaanya ialah tidak mengajarkannya kepada orang yang tidak berhak
menerimannya, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu untuk kepentingan
dunia semata.
3) Hendaknya guru bersifat zuhud. Artinya ia mengambil rezeki dari dunia
hanya untuk sekedar untuk memenuhi untuk diri dan keluargannya secara
sederhana. Ia hendaknya tidak tamak yerhadap kesenangan dunia, sebab
sebagai otang yang berilmu, ia lebih tau ketimbang orang awam bahwa
kesenangan itu tidak abadi.
4) Hendaknya guru tidak berorientasi duniawi dengan menjadikannya ilmu
sebagai alat untuk mencapai kedudukan, harta, prestisi, atau kebanggaan atas
orang lain.
5) Hendaknya guru menjauhi mata pencaharian yang hina dalam pandangan
syara’ dan menjauhi situasi yang biasa mendatangkan fitnah dan tidak
melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan harga dirinya dimata orang
banyak. 10

Syarat yang berhubungan dengan dirinya artinya guru sebagai surih tauladan

buat peserta didiknya maka guru tersebut harus memiliki budi pekerti yang baik,

menjadikan dirinya sebagai tauladan yang patut di contohi, guru hendaknya tidak

menunjukan nilai-nilai kehidupan yang negativ.

Kedua, syarat-syarat yang berhubungan dengan pelajaran (syarat-syarat
paedagogis-didaktis) yaitu :

10 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), h. 89
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1) Sebelum keluar dari rumah untuk mengajar, hendaknya guru bersuci dari
hadast dan kotoran serta mengenakan pakaian yang baik dengan maksud
mengagumkan ilmu dan syariat.
2) Ketika keluar dari rumah, hendaknya guru selalu berdoa agar tidak sesat
dan menyesatkan, dan terus berdzikir kepada Allah. Sehingga sampai majelis
pengajaran, ini menegaskan bahwa seorang pengajar harus mensucikan hati
dan niatnya.
3) Hendaknya guru mengambil tempat pada posisi yang membuatnya dapat
terlihat oleh semua murid. Artinya ia harus berusaha agar apa yang akan
disampaikannya hendaknya diperkirakan dapat dinikmati oleh seluruh
siswanya dengan baik.
4) Sebelum mulai mengajar, guru hendaknya membaca sebagian dari ayat Al-
quran agar memperoleh berkah dalam mengajar, kemudian membaca
basmalah.
5) Hendaknya guru menjaga ketertiban tempat atau majelis dengan
mengarahkan pembahasan pada obyek tertentu. Artinya dalam memberikan
materi pelajaran, seorang guru memperhatikan tata cara penyampaian yang
baik (sistematis) sehinga apa yang disampaikan akan mudah dicerna oleh
murid.11

Syarat yang berhubungan dengan pelajaran maksudnya segalah persiapan

sebelum pembelajaran dimulai,dengan mempersiapkan diri baik kesiapan mental

dalam dirinya, maupun berkaitan dengan pengelolaan.

Ketiga, syarat-syarat ditengah-tengah muridnya, antara lain:
1) Guru hendaknya mengajar dengan niat mengharapkan ridha Allah,
menyebarkan ilmu, menghidupkan syara, menegakkan kebenaran,
menegakkkan kebatilan serta memelihara kemashlahatan umat.
2) Guru hendaknya mencintai muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri,
artinya, seorang guru hendaknya menganggap bahwa muridnya itu adalah
merupakan bagian dari dirinya sendiri (bukan orang lain).
3) Guru hendaknya memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin.
Sebagaimana pernah dianjurkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, yang berarti
tuntutlah ilmu itu sekalipun ke negeri cina. Hadits ini menyiratkan bahwa
menuntut ilmu itu tidak ada batasnya.
4) Guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dan
berusaha agar muridnya dapat memahami pelajaran. Artinya, seorang guru
harus memahami kondisi murid-muridnya dan mengetahui tingkat
kemampuannya dalam berbahasa.

11 Ramayulis, ibid, 90
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5) Guru hendaknya melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar
yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar guru selalu memperhatikan
tingkat kemampuannya dalam berbahasa.12

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

persyaratan untuk menjadi guru agama Islam dalam beberapa hal sama dengan

persyaratan guru pada umumnya, yang membedakan hanyalah adanya penekanan

pada penanaman nilai-nilai ajaran agama ke dalam pribadi siswa serta dalam aqidah

ia harus takwa pada Allah dan berkepribadian muslim sejati. Pada intinya persyaratan

yang ditentukan oleh para ahli pendidikan termasuk ahli pendidikan islam,

kesemuannya dimaksudkan agar guru dapat melaksanakan tugas sebagaimana

mestinya atau dengan kata lain bila guru telah memenuhi persyaratan khususnya

syarat keahlian, maka tugas guru yang berat itu akan lebih mudah untuk dilakukan.

c.   Tugas  dan Peran utama Guru dalam Sekolah :

pekerjaan dari seorang pendidik tidak segampang yang dipikirkan karna tugas

dan perannya sangatlah penting, selain mengajar dikelas, membina, memfasilitasi

mengevaluasi, dan juga tugas guru khususnya guru pendidikan agama islam tidak

hanya berhenti di sekolah saja, tetapi guru pendidikan agama islam masi harus tetap

mengontrol perkembangan siswanya di luar sekolah apakah penanaman nilai nilai

agama yang diterimahnya di sekolah sudah terinternalisir dalam diri siswa tersebut

dan mengamalkan dalam keseharianya.

Pekerjaan jabatan guru agama adalah luas, yaitu untuk membina seluruh
kemampuan-kemampuan dan sikap-sikap yang baik dari anak didik sesuai dengan
ajaran Islam. Hal ini berarti, bahwa perkembangan sikap dan kepribadian tidak

12 Ramayulis, ibid., h. 91
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terbatas pelaksanaannya melalui pembinaan di dalam kelas saja. Dengan kata lain,
fungsi guru agama dalam membina anak didik tidak terbatas pada interaksi belajar
mengajar saja. 13

Mengingat lingkup pekerjaan guru agama islam seperti yang dilukiskan di

atas, maka tugas dan peran guru agama yaitu:

1). Guru sebagai pendidik

Yaitu guru harus berusaha membimbing siswa untuk mencapai kedewasaan

moral, estetis, religius, kecerdasan, dan tanggung jawab. Hal ini dilakukan dengan

cara memberi contoh atau keteladanan yang dapat diterapkan serta ditiru oleh

anak didik.

2). Guru sebagai pengajar

Yaitu menyampaikan materi pelajaran dengan baik sesuai tingkat kemampuan

siswa. Jadi tugas guru sebagai pengajar. Memberikan pengetahuan dan informasi

sebanyak-banyaknya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

3). Guru sebagai pembimbing

Yaitu guru harus dapat membimbing anak secara individual, sesuai dengan

perbedaan anak yang meliputi perbedaan anak yang meliputi perbedaan bakat,

minat, cara belajar, tingkah laku, dan kepribadian.

4). Guru sebagai administrator

Yaitu seorang guru memperhatikan dan mengelola semua komponen dalam

kelas termasuk anak didik.14

13 Zakia Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam. (Jakarta: Bumi Aksara 2001), h.
265
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5). Sebagai sumber belajar

Guru sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi

pelajaran, dikatakan guru yang baik manakala ia dapat menguasai materi

pelajaran dengan baik, sehingga benar-benar ia berperan sebagai sumber belajar

bagi anak didiknya.

6). Guru sebagai fasilitator

guru dalam hal ini berperan dalam  memberikan pelayanan untuk

memudahakan siswa dalam kegiatan pembelajaran.

7). Guru sebagai demonstrator

bahwa guru dalam hal ini mempunyai peran untuk mempertunjukkan kepada

siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami

setiap pesan yang disampaikan.

8). Guru sebagai motivator, dalam proses pembelajaran motivasi merupakan salah

satu aspek dinamis yang sangat penting. Jadi, guru diharuskan untuk memberikan

dorongan yang bersifat positif.

9). Guru sebagai evaluator, guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi

tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. 15

14 Soetomo, Dasar-Dasar Interaksi Belajar Mengajar (Surabaya: Usaha Nasional, 1993),  h.
17- 29

15 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta ;  Kencana Prenada media group),  2007,
h. 21-32
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2. Kenakalan Remaja

Seorang manusia akan terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan baik

dari segi fisik maupun psikis yang di mulai dari masa pranatal, anak-anak, remaja,

dewasa hingga pada akhirnya akan mengalami penurunan pada fase manula.

“perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan
kontinyu (berkesinambungan) dalam diri individu dari mulai lahir sampai
mati (the progresive and continous change in the organism from birt to death)
pengertian lain dari perkembagan adalah perubahan perubahan yang dialami
individu atau oraganisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang
berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik
menyangkut fisik (jasmaniah) maupun psikis (rohaniah).16

Perkembangan pada usia remaja khususnya mempunyai ciri yang berbeda

dengan masa sebelumnya atau sesudahnya, karena berbagai hal yang

mempengaruhinya sehingga selalu menarik untuk dibicarakan. Remaja atau

adolescence(bahasa Inggris)/adoleceré (bahasa latin) yang berarti tumbuh atau

tumbuh untuk masak, menjadi dewasa. Remaja menggambarkan seluruh

perkembangan remaja baik perkembangan fisik, intelektual, emosi dan sosial.

a. Pengertian Kenakalan Remaja

Sebenarnya belum ada kata sepakat antara para ahli ilmu pengetahuan tentang

batas umur bagi remaja. Bergantung pula kepada sudut pandang apa remaja ditinjau.

Menurut Zakiah Daradjat usia remaja adalah diatas 12 tahun dan. dibawah 21
tahun serta belum menikah artinya apabila terjadi pelanggaran hukum dari seseorang
dalam usia tersebut maka hukuman baginya tidak sama dengan orang dewasa.17

16 Abd. Kadir, Psikologi Pendidikan, (Kendari: STAIN, 2007) h. 5-6
17 Hamid, Usaha Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di SMP

Diponegoro Depok Sleman,(Skrifsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 13
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Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma

norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan

dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya.

Menurut Prof. Dr. Fuad Hasan, bahwa “Delinquency adalah perbuatan anti
sosial yang dilakukan oleh anak atau remaja yang bila dilakukan oleh orang
dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan” Sedangkan dalam
pengertian yang lain yang diungkapkan oleh Agus Sujanto,“Juvenile berarti
young person artinya pemuda dan delinquency berarti wrong doing yang
artinya perbuatan yang salah yang dilakukan oleh pemuda.18

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka paradigma atau konsepsi

tentang kenakalan remaja yang dalam psikologi adalah juvenile delinquency dapat

diuraikan bahwa juvenile berarti anak (pemuda), sedangkan delinquency berarti

kejahatan. Dengan demikian pengertian secara etimologis adalah kenakalan anak

(remaja).

Jadi dapat disimpulkan pengertian kenakalan remaja adalah suatu kelainan

tingkah laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat anti sosial yang melanggar

norma-norma yang berada di masyarakat, agama serta ketentuan yang berlaku dalam

mayarakat. Pada prinsipnya, kenakalan remaja merupakan pelanggaran terhadap

norma-norma sosial, norma-norma agama, norma-norma hukum yang dilakukan oleh

remaja.

Peserta didik atau siswa memiliki karakter berbeda-beda hal ini muncul

karena mereka berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Lingkungan itulah yang

membentuk pribadi siswa itu sendiri. Perilaku siswa dapat dinilai dan diamati dalam

18 Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 5
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hubungan dengan teman, guru, dan lain sebagainya, dikatakan menyimpang apabila

siswa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yaitu peraturan sekolah.

Dan, dikatakan baik apabila siswa melaksanakan peraturan sebagaimana mestinya.

kenakalan siswa pada usia remaja adalah suatu perbuatan kejahatan atau
pelanggaran yang dilakukan oleh seorang remaja yang melanggar hukum,anti
social,anti asusila,dan melanggar menyalahi aturan norma norma yang ada19

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja

Siswa pada usia remaja adalah masa dimana mereka mengalami perubahan

fisik maupun mental. Tak jarang pada masa perubahan ini mereka mengalami banyak

permasalahan, kegoncangan, sering pula dalam menghadapi permasalahan mereka

merasa mengalami kekecewaan, kegagalan. Untuk menghilangkan dan kegelisahan

atau tekanan perasaan yang dideritanya diekpresikan dalam bentuk penyimpangan

prilaku, yang dapat menarik perhatian dan mencemaskan orang-orang disekelilingnya

terutama orang tua. Namun keadaan kenakalan tersebut bukanlah merupakan suatu

yang berdiri sendiri, keadaan tersebut akan muncul karena beberapa sebab :

1. Kemungkinan berpangkal pada siswa sendiri.
a.Kekurangan penampungan emosional
b.Kelemahan dalam mengendalikan dorongan dan kecendrungannya.
c.Kegagalan prestasi sekolah atau pergaulan.
d.Kekurangan dalam pembentukan hati nurani.

2.Kemungkinan berpangkal pada lingkungannya.
a.Lingkungan keluarga
b.Lingkungan masyarakat

3. Perkembangan teknologi yang menimbulkan kegoncangan pada diri siswa yang
belum memiliki kekuatan mental untuk menerima perubahan-perubahan baru.

4. Faktor sosial-politik, sosial ekonomi dengan kondisi secara keseluruhan atau
kondisi-kondisi setempat seperti di kota-kota besar dengan ciri-ciri khasnya.

19 Farhana Afrilia.dkk, Hubungan Antara Komunikasi Efektif Orang Tua Dan Kenakalan Remaja,
(Universitasi Ganadarma.Fakultas Psikologi,2014), h. 118
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5. Kepadatan penduduk yang menimbulkan persoalan demogratis dan bermacam-
macam kenakalan siswa.20

Sedangkan menurut Zakiah darajat penyebab terjadinya kemorosotan moral

(akhlak) yang nantinya akan berakibat pada kenakalan siswa. Adalah sebagai berikut:

1) Kurang tertanamnya jiwa agama pada setiap remaja.
2) Keadaan masyarakat yang kurang stabil, baik dari segi ekonomi maupun

sosial politik.
3) Pendidikan moral yang tidak terlaksana menurut semestinya, baik di

sekolah, keluarga, maupun dalam masyarakat luas.
4) Suasana rumah tangga siswa yang kurang baik dan harmonis.
5) Diperkenankanya secara popular obat-obatan dan alat anti hamil secara

lebih luas dan terbuka.
6) Banyaknya tulisan-tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran, kesenian

kesenian yang tidak mengindahkan dasar-dasar, dan tuntutan moral yang
seimbang dengan pembentukan karakter siswa.

7) Kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu terluang dengan cara yang
lebih baik dan membawa kepada pembinaan moral.

8) Tidak ada atau kurangnya markas-markas bimbingan dan penyuluhan bagi
siswa dalam mendukung terwujudnya peningkatan moral siswa. 21

Keterangan diatas berarti penyebab munculnya kenakalan bersumber dari

berbagai faktor yang berhubungan dengan peserta didik baik berasal dari faktor dalam

ataupun luar siswa.

c. Bentuk Bentuk Kenakalan Remaja

permasalahan kenakalan dikalangan siswa pada usia remaja merupakan masalah yang

tidak perna terselesaikan, setiap generasi akan saja ada yang namanya kenakalan bisa

jadi setiap generasi akan muncul bentuk-bentuk kenakalan yang baru yang di generasi

sebelumnya belum ada, tapi secara umum permasalahan kenakalan remaja dapat

dibedakan ke dalam beberapa bentuk yakni:

20 Singgih D. Gunarsa, Psikologi Remaja, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990), h. 22-23
21 Mukhtar, ibid., h. 74
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a). Kenakalan biasa yaitu bentuk kenakalan yang dibuat pelajar namun dalam
batas kewajaran, misalnya, bolos sekolah, corat-coret mobil, tidak sopan
terhadap guru, melempari rumah tetangga, merokok, tidak hormat kepada
orang tua.
b). Kenakalan yang menjurus kepada pelanggaran atau kejahatan yaitu
pelanggaran yang benar-benar menjurus kepada pelanggaran atau kejahatan,
misalnya, mencuri barang atau uang milik keluarga, membawa kendaraan
tanpa membawa surat-surat yang diwajibkan, mengancam guru, menganiaya
orang tua, main judi.
c). Kenakalan khusus adalah perbuatan yang sudah mengarah kepada
pelanggaran atau kejahatan khusus, seperti hubungan seks di luar nikah,
pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, bermain-main di tempat
lokalisasi, penyalah gunaan obat-obatan terlarang ataupun narkotika.22

Pendapat lain mengenai bentuk-bentuk kenakalan yang ditinjau dari segi

hukum dan bentuknya sebagai berikut :

Sugiyanto yang mengutip buku Sunarwiyati bahwa kenakalan remaja dapat di
bedakan dari segi hukum dan bentuknya.
a). Segi hukum : (1) kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak
diatur dalam undang undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan
sebagai pelanggaran hukum ; (2) kenakalan yang bersifat melanggar hukum
dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku
sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa.
b). Menurut bentuknya, ada tiga tingkatan ; (1) kenakalan biasa, seperti suka
berkelahi,suka keluyuran,membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit (2)
kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti
mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin (3)
kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar
nikah, pemerkosaan dll.23

Jika ditinjauh dari segi hukum perbuatan kenakalan ada yang sifatnya

melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang undang, dan ada

22 Mukhtar, metode guru pendidikan agama islam dalam mengatasi kenakalan remaja di SPPN
wawotobi kab konawe, (kendari : skripsi STAIN sultan Qaimuddin ), 2009, hal 34

23 Sugiyanto, Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Mengatasi Kenakalan Remaja, (online),
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/kenakalan.pdf diakses tgl 23 Desember 2015
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perbuatan kenakalan yang tidak diatur dalam undang undang sehingga sulit di

kategorikan sebagai pelangaran hukum.

Menurut Jansen, ia membagi kenakalan remaja menjadi empat :
a). kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain : seperti
perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain lain
b). kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti, pencopetan,
pencurian, pemerasan, perusakan, dan lain lain.
c). kenakalan social yang tidak menimbulkan korban dipihak lain, seperti
pelacuran, penyalahgunaan obat.
d). kenakalan yang melawan status seperti, mengingkari status anak sebagai
pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara
minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.24

pendapat jansen pada dasarnya sama dengan yang dikutip sugiyanto dimana

kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti pemerkosaan,

termaksud kenakalan yang menjurus pada pelanggaran hukum, sedangkan kenakalan

yang melawan status misalnya membolos, keluar rumah tanpa sepengetahuan orang

tua maka hal tersebut masi kategori kenakalan biasa.

d. Strategi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Mengatasi Kenakalan Remaja

a plan, method, or series of activities designed to achieves a particular goal. Jadi

strategi dapat di artikan berbagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan

yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu.

secara bahasa strategi biasa diartikan taktik, siasat, kiat-kiat, trik-trik, atau
cara, secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis garis besar haluan
bertindak dalam usaha untuk mencapai sasaran yang telah di tentukan.25

strategi dapat di artikan merupakan serangkaian pola,cara, taktik, siasat, trik-

trik, pendekatan, untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi hendaknya

24 Sarlito.W Sarwono, Phsikologi Remaja,(Jakarta: raja grapindo persada, 2007)  h. 209-210
25 St. Fatima Kadir, Strategi Belajar Mengajar, ( Kendari; STAIN, 2007), h.1
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mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi agar keberhasilan pencapaian tujuan

tersebut dapat terwujud. Berikut ini beberapa strategi yang bisa digunakan oleh

seorang pendidik diantaranya:

a). Mendidik Melalui Pengembangan

Yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik pada Allah SWT

yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama

kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orangtua

dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam

diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan

ketakwaan tersebut dapat dikembangkan secara optimal sesuai tingkat

perkembanganya.

Dengan melalui proses belajar mengajar pendidikan 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

berfikir, 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 baik dalam arti berdasarkan

pendidikan agama.

b).Mendidik Melalui Pengalaman
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Pengalaman merupakan guru tanpa jiwa, namun selalu dicari oleh siapa pun

juga, belajar dari pengalaman adalah lebih baik dari sekedar bicara dan tidak pernah

berbuat sama sekali.

Meskipun pengalaman diperlukan dan selalu dicari selama hidup, namun tidak

semua pengalaman yang bersifat mendidik. Suatu pengalaman dikatakan tidak

mendidik jika guru tidak membawa kearah tujuan pendidikan akan tetapi

menyelewengkan dari tujuan itu, misalnya mendidik anak menjadi pencuri. Karena

itu ciri-ciri pengalaman yang edukatif adalah berpusat pada suatu tujuan yang berarti

bagi peserta didik, kontinyu dengan kehidupan anak, tonteraktif dengan lingkungan,

dan menambah integrasi anak.

Memberi pengalaman yang edukatif kepada anak didik berpusat kepada tujuan

yang memberi arti terhadap kehidupan anak, interaktif dengan lingkungannya.

c).Mendidik Melalui Keteladanan

Rasulullah adalah panutan terbaik bagi umatnya, pada diri beliau senantiasa

ditemukan tauladan yang baik serta kepribadian yang mulia. Sifat-sifat yang ada pada

beliau adalah siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Pribadi seperti yang

diteladankan oleh setiap pendidik karena Rasulullah 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 mencontoh segala

sesuatu yang baik-baik dalam perkataan maupun perbuatan.



28

d). Mendidik Melalui Pembiasaan

Pembiasaan adalah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa

direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja tanpa dipikirkan-kan lagi.

Dengan pembiasaan pendidikan memberikan kesempatan kepada peserta didik

terbiasa mengamalkan ajaran agamannya, baik secara individual maupun secara

berkelompok dalam kehidupan sehari-hari.

Sangat penting menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik pada awal

kehidupan anak seperti melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa, suka menolong

orang yang dalam kesusahan, dengan pembiasaan itulah diharapkan seorang remaja

mengamalkan agamannya secara berkelanjutan.

e). Mendidik Melalui Emosional

Pendekatan emosional adalah untuk menggugah perasaan dan emosi remaja

dalam meyakini ajaran Islam serta dapat merasakan mana yang baik dan yang buruk.

Emosi adalah gejala kejiwaan yang ada dalam diri seseorang. Emosi tersebut

berhubungan dengan masalah perasaan pasti dapat merasakan sesuatu baik perasaan

jasmaniah maupun rohaniah. Didalam perasaan rohaniah tercakup perasaan

intelektual, perasaan estetis dan perasaan etis, perasaan sosial dan perasaan harga diri.

Nilai perasaan pada manusia pada dasarnya dapat menyesuaikan diri terhadap

keadaan sekitarnya. Misalnya dalam diri seseorang dapat timbul rasa senasib

sepenanggungan, rasa simpati, sedih dan sebagainya. Emosi berperan dalam

pembentukan kepribadian seseorang. Justru itulah pendekatan emosional dijadikan

salah satu pendekatan dalam pendidikan Islam. Metode mengajar yang digunakan
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dalam penekatan perasaan, adalah metode ceramah, sosio drama, dan bercerita

(kisah).

f). Mendidik Melalui Penanaman Nilai

Sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan

akhirat. Sering terjadi salah paham diantara kita karena menganggap bahwa

pendidikan agama Islam hanya memuat pelajaran yang berkaitan dengan akhirat atau

kehidupan setelah mati.

Dengan adanya penanaman nilai ini kesehatan jiwa peserta didik akan sangat

membantu, dan bisa mengontrol dari bentuk-bentuk kenakalan yang akan dilakukan

diluar sana. Dengan sendirinya akan memunculkan 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.

Menurut Singgi D Gunarsa, adalah tindakan untuk mencegah kenakalan dapat

dibagi sebagai berikut :

1. Tindakan prenventif yakni segala tindakan yang bertujuan untuk mencegah
terjadinya kenakalan.

2. Tindakan refrensif yaitu tindakan yang bertujuan untuk menindas dan
menahan kenakalan remaja atau menghalangi timbulnya kenakalan yang lebih
parah/hebat.

3. Tindakan kuratif dan rehabilitas yakni merefisi akibat perbuatan nakal,
terutama perbuatan yang telah di lakukan.26

Tindakan preventif merupakan suatu starategi yang bisa digunakan oleh guru

PAI untuk mencegah sebelum gejalah-gejalah kenakalan tersebut muncul. Dan

26 Singgih D. Gunarsa, ibid., h. 163
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tindakan refresif merupakan suatu strategi yang bisa digunakan ketika kenakalan

tersebut belum cukup parah, sedangkan tindakan kuratif merupakan proses rehabilitas

bagi peserta didik  yang sudah melakukan kenakalan.

B. Penelitian yang relevan

Penelitian mengenai strategi guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi

kenakalan siswa sangat penting untuk diteliti. Berdasarkan eksplorasi peneliti, ada

beberapa penelitian yang mempunyai relevansi. Namun dalam hal tertentu terdapat

adanya perbedaan, diantaranya:

Hamid, dengan judul penelitian usaha guru pendidikan agama Islam dalam

mengatasi kenakalan siswa di SMP diponegoro depok sleman, skrifsi yogyakarta:

UIN sunan kalijaga.  Menyimpulkan  bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh guru

Pendidikan Agama Islam terhadap permasalahan kenakalan siswa dapat penulis ambil

kesimpulan bahwa usaha tersebut dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, usaha

preventif yang sifatnya mengantisipasi terjadinya kenakalan. Kedua, represif yang

bersifat mengatasi atau menahan timbulnya kenakalan yang lebih parah lagi. Ketiga,

kuratif yang merupakan usaha terakhir dalam mengatasi kenakalan siswa. Namun

usaha-usaha tersebut masih belum berjalan secara efektif dan maksimal. Hal ini dapat

dilihat masih adanya siswa yang membolos, siswa yang ramai dalam kelas. Meskipun

demikian usaha-usaha yang dilakukan oleh guru pendidikan Agama Islam tersebut

setidaknya dapat mengurangi kenakalan-kenakalan siswa. Hal ini dapat kita lihat dari

siswa yang membolos mulai jarang membolos lagi, siswa yang merokok mulai
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menyadari akan dampak negatif dari merokok dan mulai meninggalkan kebiasaan

merokok tersebut, serta sudah tidak ada lagi siswa yang berkelahi.

Mukhtar, Metode Guru PAI dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di SPPN

(Sekolah pertanian Pembangunan Negeri ) Kec Wawotobi, Kab Konawe, skripsi

STAIN Sultan Qaimuddin kendari. Menyimpulkan bahwa kenakalan siswa di SPP

Negeri Wawotobi berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perilaku yang tidak

sesuai dengan etika dan sifatnya monoton utamanya dikalangan siswa, serta

mempengaruhi kondisi psikologis siswa, seperti berkelahi, mencuri, serta merokok.

Hal ini terjadi akibat kurangnya pengawasan siswa dalam berinteraksi dengan

lingkungannya di sekolah, serta pengaruh ekonomi.

Metode pendidikan Isam di SPP Negeri Wawotobi  dalam menanggulangi

kenakalan siswa  dilakukan  dengan beberapa  metode diantaranya membaca istigfar,

mengajak siswa untuk  lebi mendekatkan diri kepada allah dengan memperbaiki

ahlak, menyikapi penyebab  dan jenis kenakalan, menasehati, menghilangkan gejalah

gejalah, memberi peringatan dan pemahaman kepada siswa.

Ahmad Mas’udi, dengan judul penelitian Pola Penanganan Guru PAI dan BK

Terhadap Penyimpangan Moralitas Siswa Studi Kasus di SMK saraswati dan SMK

diponegoro salatiga tahun pelajaran 2013-2014”. Tesis IAIN Salatiga, dari Hasil

penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa: Pola penanganan yang dilakukan guru

PAI di SMK Saraswati Salatiga ialah dengan pola preventif yaitu dengan memasukan

unsur ibadah dengan tujuan terbiasa hidup agamis dengan pendekatan individu

meningkatkan tingkat ibadah agar siswa nyaman perasaannya dan kuat ketika
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menghadapi masalah yang berat tidak frustasi, serta dengan cara mencegah terjadinya

penyimpangan moral yaitu dengan mengancam nilai agar tidak membolos.

sedangkan pola penanganan yang dilakukan guru BK di SMK Saraswati

Salatiga dengan dua pola. Pertama, dengan pola preventif, yaitu guru BK memberi

pengarahan secara langsung kepada siswa dengan memberi pelajaran di kelas,

sehingga guru BK bisa langsung memberi pengarahan dan motivasi kepada siswa

untuk tidak melakukan penyimpangan khususnya membolos. Guru juga memberi

pengarahan secara personal ketika ada siswa yang memiliki masalah dengan cara

mengajak siswa secara individu keruangan BK untuk diberi arahan dan nasehat secara

lebih mendalam lagi dengan tujuan dapat membantu siswa menyelesaikan masalah

siswa. Kedua, guru BK menangani siswa yang menyimpang dengan memberi sanksi,

meskipun sebenarnya pola tersebut tidak diperbolehkan dalam BK namun ketika

siswa yang sudah keterlaluan penyimpangannya dalam arti berulang-ulang.

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan diatas, ada aspek aspek

tertentu yang memiliki kesamaan dengan proposal penelitian ini yaitu terletak pada

bidang kajiannya, yang membahas tentang kenakalan remaja, namun persamaan

tersebut tidak menyangkut substansi yang diteliti karna jika dilihat dari substansi

penelitan ini lebih menitik beratkan pada strategi guru PAI dalam mengatasi

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

selain itu rumusan masalah, setting tempat, waktu penelitian berbeda dengan

penelitian yang ada sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskrifsikan

strategi guru PAI dalam mengatasi kenakalan remaja di SMA Negeri 1 Tongauna,
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Kab konawe, dengan memehami permasalahan pokok yang ingin dikaji dalam

penelitan ini, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan dari

apa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan penelitian ini bukan merupakan

plagiat.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Sesuai dengan tema yang peneliti bahas, penelitian ini menggunakan jenis

penelitian kualitatif deskriftif,  penelitian kualitatif merupakan metode penelitian

yang berusaha menggambarkan kejadian atau peristiwa secara jelas tanpa memihak

suatu objek,

“ Metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang dan
perilaku yang dapat diamati”.1

Penelitian ini dilakukan langsung di lapangan (Field Research) yaitu di

SMAN 1 tongauna. Sifat dari penelitian ini adalah deskriftif analisis, yaitu dengan

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data,

menganalisis dan menginterpretasi. Penelitian ini bersifat deskriftif yaitu jenis

penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas sesuaatu keadaan sejelas

mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Tongauna Kec. Tongauna Kab.

Konawe. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yakni sejak bulan

April hingga Mei 2016.

1 Lexy J. M. Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi), (Bandung: PT. Remaja-
Rosdakarya, 2005), h. 4


