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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 

sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang 

pendidikan nasional dalam Bab II Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembanganya potensi peserta didik 

agar menjadi menusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1 

 

Kunci pembangunan masa mendatang bagi bangsa Indonesia dapat 

meningkatkan kualitas keberadannya, dan mampu berpratisipasi dalam 

pembangunan. Pendidikan merupakan alat untuk memperbaiki keadaan sekarang 

dan esok yang lebih baik dan sejahtera. Dengan pendidikan diharapkan akan 

terbentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, memiliki pengetahuan dan berbudi 

pekerti yang luhur sehingga mereka mampu untuk berkompetisi dalam kehidupan 

pada era globalisasi seperti sekarang ini sesuai dengan tuntutan masyarakat. Selain 

itu pendidikan merupakan masalah yang sangat kompleks dan teramat penting, 

karena mencakup masalah yang terjadi dalam kehidupan, rakyat dan pemerintahan. 

Oleh karena itu diperlukan pemecahan masalah secara terpadu. 

                                                           
1 Departemen Pendidkan Nasional, UUSN No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan 

Nasional,( Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 7. 
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Membina kenakalan siswa tidak semata-mata menjadi tugas guru atau 

sekolah. Namun, tugas orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar (masyarakat). 

Juga dirumah dan lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, orang tua 

mempunyai peran yang sangat penting dalam membina kenakalannya, khususnya 

anak-anak mereka. Dalam lingkungan sosial, masyarakat juga mempunyai andil 

dalam membina kenakalan generasi muda, sedangkan dalam lingkungan sekolah, 

guru yang mempunyai tugas dan wewenang dalam membina kenakalan siswa baik 

tingkah laku luarnya, kegiatan-kegiatan jiwanya, maupun filsafat hidup dan 

kepercayaan menunjukan pengabdian kepada Allah SWT. 

Untuk membina kenakalan siswa di sekolah, pendidikan agama Islam selalu 

disalahkan dari sikap para siswa yang sudah mulai melenceng dari apa yang 

seharusnya akhlak itu berbentuk secara baik. Dengan demikian,  untuk 

membenahi akhlak remaja yang memasuki masa transisi dari anak menjadi orang 

dewasa antara usia 14-19  menempuh sekolah menengah atas pada masa ini, anak 

tersebut mengalami masa krisis mulai timbul kritik terhadap dirinya sendiri serta 

lingkungannya.2 Tetapi, terkadang bersifat lebih subjektif, di  masa ini anak-anak 

atau remaja selalu merasa gelisah bahkan tidak stabil (dengan ini memberontak, 

gemar mengkritik, suka menentang dan lain sebagainya). 

Masa remaja diharapkan mampu untuk beradaptapsi dengan masyarakat, 

memiliki tanggung jawab, memperoleh  nilai dan pegangan. disini peran guru 

sangatlah penting untuk menanamkan pendidikan akhlak pada siswa. Guru 

sebagai tauladan bagi siswa-siswanya dalam memberikan contoh  yang baik. 

                                                           
2 Agus Zaenal Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Dan Etika Di Sekolah, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 45 
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Berbagai upaya pencegahan masalah pada akhlak siswa dalam proses 

pendidikan. Tidak sedikit pemikir pendidikan terlibat memberikan konsep-konsep 

tentang pendidikan masa depan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman maka 

berkembangan pula masalah tersebut, sehinggah konsep yang diberikan terkadang 

menjadi kedaluarsa saat digunakan pada waktu mendatang. Mengenai masalah 

pendidikan nasional, lebih jauh Tilaar mengemukakan bahwa: 

Sedikitnya ada tujuan masalah pokok sistem pendidikan nasional yaitu 

menurunkan akhlak dan moral peserta didk, pemeresatan kesempatan 

belajar, rendahnya efesiensi internal sistim pendidikan, status kelembagaan, 

manajemen pendidikan dan sumber daya yang belum profesional. 

 

Keterlibatan siswa pada permasalah tersebut menunjukan melemahnya nilai 

moral yang melekat pada dirinya, sehingga sekecil apapun permasalahannya 

langsung dengan mudah memencing persoalan yang lebih besar. Hal itu dapat 

disaksikan pada pemberitaan media masa misalnya kasus tawuran yang berawal 

darisaling mengejek kemudian berlanjut pada perkelahian masal. Tawuran ini juga 

membawa dendam berkepanjangan bagi para pelaku yang terlibat didalamnya, 

sehingga suatu saat demdam itu akan memucak.3 

Agama Islam diturunkan untuk meluruskan perilaku manusia dan segala 

bentuk kehidupan yang bersifat individu maupun sosial, maka mustahil Allah 

memberikan beban atau cobaan yang melebihi kemampuan hamba-Nya karena 

Allah maha tahu akan hamba-Nya baik jasmani maupun rohani seperti yang 

dijelaskan dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah/2 :286 sebagai berikut: 

                            

                                                           
3 Moeljono Notosoedirjo, Kesehatan Mental Konsep Dan Penerapannya, ( Malang: UMM 

Pres, 2005), h. 184 
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Terjemahannya: 

Allah tidak membenahi seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya 

dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakanya. 

 

Berdasarkan ayat di atas bahwa salah satu lemah lembut Allah SWT kepada 

mahkluknya dan kasih sayangnya serta kebaikannya, yang menunjukan betapa 

santun dan murahnya Allah terhadap hamba-nya. Oleh karena itu, Allah Swt tidak 

membebani sesuatu yang mereka tidak sanggup memikulnya. Pada asalnya 

perintah dan larangan tidaklah memberatkan seseorang. Allah Swt memerintahkan 

hamba-hamba-Nya sebagai rakmat dan insan-Nya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka guru pendidikan Agama Islam 

merupakan salah satu unsur yang berpengaruh terhadap proses pembinaan 

mendidik siswa dengan memberikan nasehat dengan lemah lembut sebab guru 

pendidikan Agama Islam suri teladan bagi siswa. kedudukan guru pendidikan 

Agama Islam memiliki peran penting dalam mengatas kenakalan remaja, 

khususnya para siswa karena pada dasarnya tugas guru pendidikan Agama Islam 

adalah membentuk moral siswa yang berkepribadian muslim. 

Menurut Arifin, mendefinisikan bahwa kenakalan remaja (juenenile 

delinquency). adalah tingkah laku oleh anank-anak antar umur 10 tahun 

samapi umur 18 tahun, perbuatan yang dikakukan oleh anak-anak dibawah 

usia 10 tahun dan dibawah usia 18 tahun, dengan sendirinya tidak 

dikategorikan dalam apa yang disebut kenakalan (delinguency).4 

 

Dengan melihat kondisi siswa masa kini, maka keinginan besar peneliti 

mengamati apa yang terjadi pada siswa kelas II tentunya yang mengerahkan pada 

kenakalan siswa. Melalui observasi awal, di sekolah Madrasah Tsanawiah Untu 

                                                           
4 Sudarsono, Kenakalan Remaja,( jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), h.10. 
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Melambi Kecamatan Wangi-Wangi Timur, yang dilakukan peneliti ini banyak 

terjadi kenakalan siswa, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil pengamatan 

peneliti di Madrasah Tsanawiyah Untu Melambi Kecamatan Wangi-Wangi Timur 

Kabupaten Wakatobi peneliti melihat banyaknya siswa yang masih berkeliaran 

atau bolos pada jam pembelajaran, merokok dalam lingkungan sekolah, 

perkelahian siswa dilingkungan sekolah, dan terjadi kesalapahaman antara siswa 

sehingga siswa bertengkar dengan sesama temannya, dan pada waktu sholat zuhur 

masih banyak siswa yang tidak ikut sholat, kemudian peneliti juga melihat masih 

terdapat siswa yang menggunakan telepon genggam (handphone) pada waktu 

pembelajaran.5 

Berkaitan dengan hal tersebut maka upaya untuk mendidk dan membina 

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

melalui pendidikan agama Islam. Hal utama yang harus diterapkan adalah 

penenaman melalui pendidikan agama Islam baik dalam lingkungan sekolah 

maupin di luar. 

Mengingat begitu pentingnya peran siswa sebagai generasi muda bagi masa 

depan bangsa, maka masalah tersebut mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian terhadap kenakalan siswa yang terjadi di lingkungan sekolah. Oleh 

karena itu peneliti sangat tertarik untuk malakukan penelitian dengan judul 

“Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Kenakalan Siswa Di 

Madrasah Tsanawiyah Untu Melambi Kecamatan Wangi-Wangi Timur 

Kabupaten Wakatobi”. 

                                                           
5 Observasi awal, (Di  Madasah Tsanawiyah Untu Melambi Kecamata Wangi-Wangi 

Timur) Tanggal 27 januari 2018 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memberikan identifikasi 

masalah pada penelitian ini dengan maksud agar masalah yang diteliti lebih 

terfokus dan terarah. Berdasarkan pemikiran serta uraian pada latar belakang 

diatas, maka identifikasi masalah yang difokuskan dalam penelitian ini adalah 

terkait strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam membina kenakalan siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Untu Melambi di Wakatobi. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis memberikan 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Strategi guru dalam Membina Kenakalan Siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Untu Melambi Kecamatan Wangi-Wangi Timur Kabupaten 

Wakatobi? 

2. Bagaimana pembinaan Keagamaan  siswa di Madrasah Tsanawiyah Untu 

Melambi Kecamatan  Wangi-Wangi Timur Kabupaten Wakatobi? 

3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pembinaan kenakalan 

siswa di Madrasah Tsanawiah Untu Melambi Kecamatan Wangi-Wangi 

Timur Kabupaten Wakatobi? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mendeskrisipkan strategi mengajar guru pendidikan agama Islam 

dalam membina kenakalan siswa di Madrasah Tsanawiyah Untu 

Melambi. 
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b. Untuk mendekrisipkan bentuk kegiatan dalam membina kenakalan siswa 

Madrasah Tsanawiyah Untu Melambi. 

c. Untuk mengemukakan faktor-faktor yang mendukung dan yang 

menghambat Strategi Mengajar guru pendidikan agama Islam dalam 

membina kenakalan siswa di Madrasah Tsanawiyah Untu Melambi. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah 

khazanah keilmuan pendidikan agama Islam umumnya, khususnya bagi 

guru pendidikan agama Islam dalam membina kenakalan siswa terutama 

strategi yang dilakukan guru dalam membina akhlak, agar siswa 

memiliki akhlak yang mulia. 

b. Manfaat  Praktis 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada: 

1) Bagi guru pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Untu 

Melambi dalam menyikapi betapa pentingnya mendidik dan membina 

kenakalan siswa agar jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan 

yang menyimpang. 

2) Bagi siswa Madrasah Tsanawiah Untu Melambi. diharapkan dapat 

memahami materi pelajaran pendidikan agama Islam khususnya 

aqidah akhlak. Selain itu agar siswa dapat menghormati guru-gurunya, 

dan saling menghargai satu sama lain. 
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3) Bagi institusi yang berkompeten bagi dunia pendidikan, sebagai 

barometer tingkat keberhasilan seorang guru, menjadi petunjuk dan 

pedoman bagi sekolah yang bersangkutan dalam membina kenakalan 

siswa Madrasah Tsanawiyah Untu Melambi. Sekaligus dapat 

digunakan sebagai referensi untuk evaluasi pendidikan (pembinaan) 

yang selanjutnya dapat digunakan untuk membangun dan 

meningkatkan membina kenakalan siswa yang lebih efektif. 

4) Bagi peneliti dapat mengetahui strategi yang tepat dalam membina 

kenakalan siswa yang baik kepada siswa serta memperkaya khasanah 

pemikiran dan memperluas wawasan dalam bidang pendidikan, 

khususnya dalam strategi membina kenakalan siswa. 

D. Definisi Operasional 

Untuk menghindari salah pengertian dan salah pemahaman, maka peneliti 

mendefinisikan sebagai berikut : 

1. Strategi guru PAI dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya guru PAI 

dalam menjalankan perannya berdasarkan tugas dan tanggung jawab 

sebagai guru agama Islam untuk melakukan pengajaran, bimbingan dan 

latihan untuk membina kenakalannya peserta didik, pada siswa di Madrasah 

Tsanawiayah Untu Melalambi Kecamatan Wangi-Wangi Timur Kabupaten 

Wakatobi. 

2. Membina Kenakalan siswa adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh 

guru-guru pendidikan agama Islam dalam memperbaiki tingkah dan 
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perilaku siswa siswi pada Madrasah Tsanawiah Untu Melambi Kecamatan 

Wangi-Wangi Timur  Kabupaten Wakatobi. 
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