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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut

1.Bentuk-bentuk kenakalan di SMAN 1 Tongauna, Kab Konawe yaitu :

a. Kenakalan yang terjadi dalam kelas yaitu : 1) tidak memperhatikan pelajaran

2) berisik dalam kelas 3) Terlambat hadir di sekolah atau masuk kelas 4)

keluar tanpa izin 5) Membawa Handphone 6) tertidur 7) mencuri 8)

mengganggu teman lainya.

b. Kenakalan yang terjadi di luar kelas adalah: 1)Berkelahi dengan temannya

sendiri baik individu maupun kelompok 2) tidak mematuhi aturan

berseragam yang berlaku di SMAN 1 Tongauna 3) merokok dibelakang

sekolah dan di kantin 4) menantang/membantah guru 5) Nonton film forno

6) bolos sekolah

c. Kenakalan yang terjadi di luar halaman sekolah yaitu : 1) minum alkohol 2)

ugal ugalan dijalan 3) nongkrong di luar sekolah ketika jam masuk

Kenakalan yang terjadi baik dalam kelas, luar kelas maupun luar sekolah

merupakan kenakalan yang tergolong biasa dan kenakalan yang menjurus pada

pelanggaran hukum. Sedangkan kenakalan yang mengarah pada pelanggaran khusus

seperti free seks, narkotika, pemerkosan, peneliti tekankan tidak ada siswa SMAN 1

Tongauna yang terlibat.
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2.Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja di SMAN 1 Tongauna

yaitu:

a.Lingkungan Keluarga:

1) kurangnya perhatian orang tua mengenai pendidikan anaknya

2) Karena kurangx rasa kasih sayang

3) Masalah ekonomi yang pas-pasan sehingga kebutuhan anak tidak bisa

terpenuhi ini alasan anaknya melakukan salah satu kenakalan yaitu

mencuri.

b. Lingkungan Sekolah yaitu situasi yang kurang mendukung misalnya dari

teman bergaulnya.

c. faktor internal siswa

3.Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Kenakalan

Remaja di SMA 1 Tongauna Kab Konawe.

a. Strategi Prefentif:

1) Menanamkan nilai-nilai positiv

2) Mengadakan kegiatan keagamaan.

3) Menjalin kerjasama antara sekolah dengan orang tua siswa,hubungan

guru, orang tua siswa, kepolisian setempat dan juga masyarakat

b. Strategi refresif

Dalam upaya menekan agar kenakalan tidak terjadi lebih parah lagi maka guru

pendidikan agama islam hanya melakukan upaya refresif dalam kelas saja,
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tetapi untuk upaya refresif yang terjadi di luar kelas maupun di luar sekolah

langsung ditangani oleh Wali kelas atau guru BP/BK, serta Waka kesiswaan.

c. Strategi Kuratif (Penyembuhan):

dalam upaya penyembuhan bagi siswa yang telah melakukan

kenakalan agar moral siswa dapat sesuai yang diharapkan maka strategi guru

pendidikan agama Islam adalah melakukan pendekatan secara langsung pada

siswa dengan memberikan cerama- cerama, menasehati siswa, memotivasi

siswa.

Guru pendidikan agama islam memiliki kedudukan yang sangat penting

dalam mengatasi kenakalan remaja karena pada dasarnya guru pendidikan agama

Islam membentuk kepribadian muslim, strategi yang diterapkan Guru pendidikan

agama Islam memang tidak dapat menyelesaikan permasalahan kenakalan yang

terjadi secara tuntas tapi setidaknya dapat mengurangi  kenakalan remaja di SMA

Negeri 1 Tongauna Kab Konawe.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian maka peneliti memberikan saran-saran

terhadap pihak SMAN 1 Tongauna Kab Konawe :

1. Guru Pendidikan Agama Islam di harapkan lebih serius untuk menanggulangi

kenakalan agar kenakalan remaja atau siswa di SMAN 1 Tongauna Kab Konawe

tidak meluas atau semakin banyak.
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2. Strategi yang dilakukan guru pendidikan agama Islam diharapkan lebih bervariasi

agar menjadi lebih efektif dan lebih baik dalam menanggulangi kenakalan remaja

di SMAN 1 Tongauna Kab Konawe.

3. Guru Pendidikan Agama Islam hendaknya kiat menjalin kerja sama dengan wali

kelas, orang tua siswa, serta guru BP/BK(Bimbingan Konseling), dengan menjalin

kerja sama dengan guru BP/BK maka dapat mempermudahkan guru Pendidikan

Agama Islam dalam memahami karakter-karakter siswa.

4. Lembaga sekolah seharusnya bisa lebih memerankan guru PendidikanAgama Islam

berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat mengatasi kenakalan remaja atau

siswa.

Semoga saran ini dapat menjadi wacana, evaluasi, intropeksi dan aplikasi

dalam melaksanakan berbagai upaya untuk menanggulangi kenakalan remaja atau

siswa yang terdapat di dalam setiap sekolah.
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