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ABSTRAK

MUHTAR, th. 2012. “Metode Guru PAI Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa Di
SPPN ( Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri ) Kecamatan Wawotobi
Kabupaten Konawe”. Skripsi Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama
Islam STAIN Kendari, dibimbing oleh (I) DR. H. Nur Alim, M.Pd (2) Dra. Hj. Sitti
Fatimah Kadir, M.A

Skripsi ini menyelidiki tentang “Metode guru PAI dalam mengatasi
kenakalan siswa di SPPN (Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri) Kecataman
Wawotobi, dengan masalah pokok “Bagaimanakah Metode Guru Pendidikan Agama
Islam dalam mengatasi kenakalan siswa di SPPN (Sekolah Pertanian Pembangunan
Negeri) Kec. Wawotobi Kab. Konawe.

Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah metode
guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kenakalan siswa di SPP Negeri
Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, yang mencakup (1)
Bagaimana Metode Pendidikan Islam Guru PAI di SPPN (Sekolah Pertanian
Pembangunan Negeri) Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe. (2) Bagaimana
Gambaran tentang kenakalan siswa di SPPN (Sekolah Pertanian Pembangunan
Negeri) Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe.

Jenis penelitian skripsi ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang
menghasilkan data dalam bentuk informasi lisan, gambar dan dideskripsikan secara
naratif. Data yang diperoleh selanjutnya di olah dengan teknik analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Metode Pendidikan Islam siswa di SPP
Negeri Wawotobi dilakukan dengan beberapa metode yang pertama, yaitu
pendidikan Islam dengan mengembangkan aspek keimanan yang dilakukan untuk
meningkatkan keimanan siswa menuju kepada terbentuknya siswa yang
berkepribadian dan berakhlak sesuai dengan kaidah dalam ajaran Islam, Kedua
Mendidik dengan adat pembiasaan dan latihan yang dilakukan oleh guru pendidikan
agama Islam dengan melakukan pengawasan dalam sekolah sehingga siswa menjadi
terbiasa dalam melaksanakan kegiatan ibadah, ketiga mendidik dengan nasehat yaitu
upaya pendidikan yang dilakukan dalam membentuk keimanan siswa SPP Negeri
Wawotobi sehingga siswa memiliki akhlak dan moral sesuai dengan ajaran agama
Islam, Keempat Mendidik dengan pengawasan mendidik dengan melakukan tindakan
mendampingi anak dalam melakukan kegiatannya, mengamati dan mengarahkan
siswa untuk berbuat kebajikan dan menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan
ajaran Islam.(2) Kenakalan siswa di SPP Negeri Wawotobi berdasarkan hasil
penelitian diketahui seperti berkelahi, mencuri dan merusak fasilitas sekolah. Hal ini
terjadi akibat kurangnya pengawasan siswa dalam berinteraksi dengan
lingkungannya.(3) Metode pendidikan Islam di SPP Negeri Wawotobi dalam
menanggulangi kenakalan siswa dilakuan dengan beberapa metode diantaranya;
membaca istigfar, mengajak siswa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah
dengan memperbaiki akhlak, menyikapi penyebab dan jenis kenakalan, menasehati,
menghilangkan gejala-gejala, memberi peringatan dan pemahaman kepada siswa.
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BAB   I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Pendidikan sebagai suatu usaha sadar, mempunyai subjek yang sama yaitu

manusia. Seseorang siswa yang beranjak remaja semakin membutuhkan banyak

pengetahuan mengenai norma-norma agama, sebab siswa pada usia remaja memiliki

dorongan keinginan yang besar terhadap sesuatu yang diminatinya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa siswa SPPN (Sekolah Pertanian

Pembangunan Negeri) adalah Usia pelajar remaja sebagai generasi penerus yang

kelak akan menjadi dewasa dan  melanjutkan pembangunan bangsa dan negara serta

agama di masa yang akan datang, harus dibina dengan sebaik-baiknya agar dapat

bermanfaat bagi bangsa dan negara sesuai dengan apa yang kita harapkan

Perubahan dan perkembangan zaman menuju ke era modern merupakan

dampak dari perkembangan jalur komunikasi dan informasi sebagai akibat dari

kemajuan teknologi dan sistem informasi yang semakin pesat dan ketersediaan akses

yang mudah dan murah. Guna mengantisipasi hal tersebut di atas, maka para remaja

harus siap dan memiliki mental yang dibekali dengan pendidikan Islam sebagai filter

tehadap pengaruh dan kebudayaan globalisasi teknologi dan informasi yang dapat

berpengaruh terhadap perilaku dan kenakalan remaja.

Teknologi yang semakin mudah di akses melalui sarana yang semakin

terjangkau dan mudah di dapatkan, membuat perubahan yang sangat nampak di
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kalangan remaja terutama sikap dan perilaku dalam lingkungan dimana ia berada.

Dengan mencermati perubahan tersebut, nampak sekali kita lihat dilingkungan kita

adanya pergeseran nilai, terutama di kalangan pelajar remaja yang usianya masih

belasan tahun. Jika ditinjau dari segi moral dan etika , perilaku yang bisa dan sering

kita jumpai di lingkungan sekitar kita seperti perkelahian remaja, kebiasaan

meminum minuman beralkohol, mencuri, yang sampai pada tingkat kriminalitas

yang sangat merugikan bagi keluarga, masyarakat bangsa dan negara bahkan

terhadap diri sendiri yaitu merusak fasilitas sekolah.

Hal semacam ini perlu mendapat prioritas dan perhatian khusus dari guru

pendidikan agama Islam sebagai pendidik di lingkungan formal di sekolah dan orang

tua sebagai pendidik di lingkungan keluarga, serta para tokoh masyarakat pemuka

agama dan pemerintah setempat. Salah satu cara yang dapat di tempuh untuk

menghindarkan siswa dari kenakalan yaitu melalui perencanaan metode pendidikan

terapan studi Islam yang dapat menyentuh dan langsung diaplikasikan disekolah

melalui bimbingan pendidikan agama Islam selama berada dalam sekolah, yang

dalam hal ini pemerintah setempat mengadakan pencerahan hati dengan keagamaan

yang bisa dilakukan di mesjid-masjid di lingkungan itu sendiri.

Metode Pendidikan agama Islam yang mengacu pada pembentukan etika dan

moral dalam kehidupan sangat efektif, sebagai salah satu filter untuk menangkal

kenakalan siswa sebagai pelajar yang tergolong remaja. Fungsi pendidikan agama

Islam yang berorientasi pada pembinaan akhlak menjadi sarana utama adalah

melakukan perubahan sikap kaum remaja yang berlandaskan nilai-nilai ke-Islaman.
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Apabila kondisi lingkungan yang tidak kondusif dan rentan terhadap

kenakalan remaja di biarkan, maka akan sangat merugikan remaja itu sendiri bahkan

akan membawa dampak yang sangat besar terhadap perubahan mental generasi yang

akan datang. Sehingga untuk mengatasinya perlu diadakan penelitian untuk mencari

solusi tentang metode penerapan pendidikan Islam yang baik dan sesuai dengan

kondisi mental generasi muda khususnya para remaja, dapat mengikuti

perkembangan era moderen sistem komunikasi dengan senantiasa berlandaskan

falsafah Islam.

Kenakalan siswa di SPPN (Sekolah Pertanian Pembanguan Negeri)

Wawotobi, telah mengarah kepada kenakalan yang dapat merusak mental dan

perilaku siswa, aturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolah sudah tidak

diperdulikan lagi, perilaku yang tidak baik juga dilakukan kepada siswa dari sekolah

lain yang berkunjung ke sekolah tersebut. Penelitian yang dilakukan ini sangatlah

penting mengingat subyek yang tertera adalah menyangkut sikap perilaku siswa,

sebagai pelajar yang memiliki karakter dan pemahaman tentang Islam yang berbeda.

Demikian juga hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa secara umum

kenakalan siswa SPPN dipengaruhi pergaulan yang tidak dapat di kontrol oleh guru

pada saat siswa berada diluar sekolah. Ditengah semerawutnya sistem pendidikan

saat ini, maka pendidikan Islam menjadi satu-satunya harapan yang dapat

mencairkan kebekuan tersebut, pendidikan Islam tidak hanya memfokuskan pada

aspek pengetahuan tetapi hal terpenting adalah pengemalan agama dan sejauh mana

kemampuan untuk meninggalkan larangan Allah Swt.
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Pendidikan Islam adalah suatu kegiatan pendidikan terhadap anak didik

menuju ke arah terbentuknya kepribadian muslim yang muttaqien. H. M. Arifin

menyatakan bahwa :”Pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk

membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar anak didik

dalam bentuk formal”. 1.Jadi metode pendidikan yang akan dilakukan di dalam

penelitian ini adalah melakukan bimbingan dan pengembangan kepribadian siswa

dalam bentuk kegiatan formal menuju terbentuknya siswa yang bertaqwa, memiliki

akhlakul kharimah, kepatuhan dan pemahaman tentang nilai-nilai keagamaan dan

manfaatnya.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

tentang “ Metode Pendidikan Islam Guru PAI Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa

SPPN (Sekolah Pertanian dan Pembangunan Negeri) Kec. Wawotobi Kab. Konawe“.

B.  Batasan Dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis akan memberikan

batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Kondisi obyektif Metode Pendidikan Islam Guru PAI di SPPN (Sekolah

Pertanian Pembangunan Negeri) Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe.

1 Arifin H.M., Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di lingkungan sekolah dan
keluarga, Bandung: Al Maarif, 1978, h. 118
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2. Gambaran tentang kenakalan siswa di SPPN (Sekolah Pertanian Pembangunan

Negeri) Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe.

3. Metode Pendidikan Islam di SPPN (Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri)

Pertanian Wawotobi Kec. Wawotobi Kabupaten Konawe

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan

masalah yaitu “ Bagaimanakah Metode Guru Pendidikan Agama Islam dalam

mengatasi kenakalan siswa di SPPN (Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri) Kec.

Wawotobi Kab. Konawe“.

C.  Defenisi Operasional

Skripsi ini berjudul “ Metode Guru Pendidikan Agama Islam Dalam

Mengatasi Kenakalan Siswa Di SPPN (Sekolah Pertanian Pembangunan

Negeri) Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe” Agar memudahkan pembaca

dalam memahami dan memaknai tujuan serta dasar pengertian dalam skripsi ini,

maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut :

a. Metode Pendidikan Islam, dapat diartikan bahwa pandangan yang diperbuat, cara

yang dilakukan dengan didahului rancangan, hal yang besar pengaruhnya pada

suatu pendapat.2 Dalam hal ini bagaimana perencanaan dan rancangan yang

dibuat oleh guru untuk menciptakan  cara pembelajaran pendidikan agama Islam

2 Purwa Darminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1975, h. 311
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bagi siswa. Pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berdasarkan ajaran dan

falsafah yang senantiasa memperhatikan keutuhan manusia sebagai makhluk

jasmani dan rohani menuju kesempurnaannya. “ Pendidikan Islam adalah

bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju

pada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran – ukuran Islam”.3 Jadi dari

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan bimbingan kepada siswa

untuk menuju kepada kepribadian sesuai dengan ukuran Islam, dalam hal ini guru

melakukan fungsinya sebagai pendidik yang memberikan ajaran tentang perilaku

yang baik.

b. Kenakalan siswa yaitu : perbuatan atau tindakan yang meyalahi aturan sekolah di

SPPN Wawotobi dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh SPPN Wawotobi

serta perudang-undangan seperti berkelahi, mencuri dan merusak fasilitas

sekolah yang dalam hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain,

lingkungan keluarga, pergaulan dan kondisi sosial masyarakat.

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada pembahasan berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa tujuan

dan kegunaan dalam penelitian ini . adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini

dapat di uraikan sebagai berikut :

3 Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam,Bandung . Al-Maarif 1974, h. 20
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a. Untuk mengetahui metode guru pendidikan agama Islam di SPPN (Sekolah

Pertanian Pembangunan Negeri) Kec. Wawotobi Kab. Konawe.

b. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kenakalan siswa di SPPN Kec. Wawotobi

Kab. Konawe

c. Untuk Mengetahui bagaimana metode guru pendidikan agama Islam dalam

mengatasi kenakalan siswa di (Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri) Kec.

Wawotobi Kab. Konawe

2.   Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yakni :

a. Kegunaan Ilmiah, yaitu sebagai bahan informasi bagi institusi pendidikan SPPN

Wawotobi tentang metode guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi

kenakalan siswa di SPPN (Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri) Kec.

Wawotobi Kab. Konawe sehingga tidak mengalami krisis moral dan mental

sebagai dampak dari perubahan zaman modern.

b. Kegunaan praktis, skripsi ini di harapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi

sekolah SPPN Wawotobi berguna bagi pengembangan pendidikan Islam di

kalangan siswa SPPN Kec. Wawotobi Kab. Konawe
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BAB   II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Metode Pendidikan Islam

Metode pendidikan adalah penerapan cara yang telah dirancang dan

direncanakan sehingga pada titik pelaksanaannya akan sesuai dengan taget yang

telah di rencanakan dengan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan pendidikan

Islam itu sendiri. Agar pendidikan anak dapat berhasil dengan baik ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan orangtua dalam mendidik antara lain:

1). Mendidik dengan ketauladanan (contoh)

Ketauladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari sejumlah metode

yang paling efektif dalam mempersiapkan dan membentuk anak secara moral,

spiritual dan sosial.

Seorang pendidik merupakan contoh ideal dalam pandangan anak yang

tingkah laku dan sopan santunnya akan ditiru, bahkan semua keteladanan itu akan

melekat pada diri dan perasaannya yang beriman, beramal saleh, bersyukur kepada

Allah Swt dan bijaksana dalam segala hal, kemudian yang di didik dan di nasehatkan

kepada anaknya adalah kebulatan iman kepada Allah Swt semata, akhlak dan sopan

santun terhadap kedua orang tua, kepada manusia dan taat beribadah.

2). Mendidik dengan adab pembiasaan dan latihan

Abdullah Nashih Ulwan mengemukakan bahwa, “Pendidikan dengan

pembiasaan dan latihan merupakan salah satu penunjang pokok pendidikan dan

8
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merupakan salah satu sarana dalam upaya menumbuhkan keimanan anak dan

meluruskan moralnya”.1.

Disinilah dapat dipahami bahwa pembiasaan dan latihan sebagai suatu cara

atau metode mempunyai peranan yang sangat besar sekali dalam menanamkan

pendidikan pada anak sebagai upaya membina akhlaknya. Peranan pembiasaan dan

latihan ini bertujuan agar ketika anak tumbuh besar dan dewasa, ia akan terbiasa

melaksanakan ajaran-ajaran agama dan tidak merasa berat melakukannya.

3). Mendidik dengan nasehat

Diantara mendidik yang efektif di dalam usaha membentuk keimanan anak,

mempersiapkan moral, psikis dan sosial adalah mendidik dengan nasehat. Sebab

nasehat ini dapat membukakan mata anak-anak tentang hakikat sesuatu dan

mendorongnya menuju situasi luhur, menghiasinya dengan akhlak mulia, serta

membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam.

4). Mendidik dengan pengawasan

Pendidikan yang disertai pengawasan yaitu mendampingi anak dalam upaya

membentuk akidah dan moral, mengasihinya dan mempersiapkan secara psikis dan

sosial, memantau secara terus menerus tentang keadaannya baik dalam pendidikan

jasmani maupun dalam hal belajarnya. Mendidik yang disertai pengawasan bertujuan

untuk melihat langsung tentang bagaimana keadaan tingkah laku anak sehari-harinya

baik dilingkungan keluarga maupun sekolah.

1 Abdullah Nashih Ulwan, Kaidah-kaidah Dasar (Pendidikan anak menurut Islam),
Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992, h. 65
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B. Deskripsi Fungsi Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Kenakalan   Siswa

1.   Fungsi Pendidikan Islam

Tujuan dari pendidikan adalah usaha memajukan pola berpikir seseorang dari

tidak tahu menjadi tahu dan memahami sesuatu berdasarkan penalaran dalam kondisi

sadar. Sebelum penulis menguraikan lebih jelas mengenai fungsi pendidikan Agama

Islam secara menyeluruh, maka terlebih dahulu  akan di kemukakan pengertian

belajar oleh ahli sebagai berikut :

Menurut Ahmad Zayadi menyatakan bahwa : “ belajar adalah perubahan

tingkah laku lebih merupakan proses internal siswa dalam rangka menuju tingkat

kematangan “.2

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa belajar dalam pendidikan adalah

metode untuk membentuk sikap dan kepribadian anak didik dalam bentuk formal.

Hal ini dapat di jadikan sebagai acuan dalam pembentukan pribadi remaja yang ada

di SPP Negeri Wawotobi sebagai antisipasi untuk pembentukan sikap dan mental

menuju kematangan berpikir. Pendidikan merupakan hal yang sangat utama untuk

menunjang peningkatan dan perubahan perilaku siswa. Tim Dosen Ikip Malang

Mengemukakan bahwa;  Pendidikan adalah kegiatan sosial, sehingga perubahan

sosial diluar empat segi tembok gedung sekolah tidak dapat dipisahkan dan selalu

merupakan sebab dari perubahan penyesuaian didalam tembok gedung sekolah” 3

2 Ahmad Zayadi, Tadzkirah, Pembelajaran pendidikan berdasarkan pendidikan kontekstual,
Jakarta; Rajawali Pers, 2002, h.8

3 Tim Dosen Ikip Malang, Pengantar Dasar-dasar kependidikan, Surabaya, Usaha Nasional,
2000, h 76
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Dari uraian di atas dapat kita defenisikan bahwa Istilah membimbing,

mengarahkan, mengasuh, mengajarkan atau melatih mengandung pengertian usaha

mempengaruhi jiwa anak didik melalui proses setingkat demi setingkat menuju

tujuan yang di tetapkan, yaitu “ menanamkan taqwa dan akhlak serta menegakkan

kebenaran sehingga terbentuklah manusia yang berpribadi dan berbudi luhur sesuai

ajaran Islam.“4

Guna lebih memahami fungsi pendidikan Islam itu sendiri, berikut pengertian

pendidikan Islam berdasarkan Hasil Rumusan Kongres se-Dunia II tentang Konsepsi

dan Kurikulum Pendidikan Islam tahun 1980, dinyatakan bahwa;

Pendidikan Islam ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi
manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaaan, akal pikiran,
kecerdasan, perasaan dan panca indra. Oleh karena itu, Pendidikan Islam harus
mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia, baik spritual, intelektual,
imajinasi (fantasi), jasmaniah keilmiahan, bahasa, baik secara individual maupun
kelompok, serta mendorong aspek-aspek itu ke arah kebaikan dan ke arah
pencapaian   kesempurnaan   hidup.5

Mengingat pentingnya fungsi pendidikan Islam maka perlu ditingkatkan

fungsi dan perannya dalam kegiatan pendidikan formal, non formal dan informal

yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits, fungsi lembaga pendidikan Islam sangat di

butuhkan dalam upaya mengembangkan kepribadian yang agamis dan bermoral

sehingga melahirkan dampak positif terhadap terbentuknya keimanan dan ketaqwaan

kepada Allah SWT, khususnya bagi kalangan remaja.

4 Ibid. h. 15

5 Second World Conference on Moslem Education, International Seminar On Islamic
Education Concept and Curricula, Recommendations, 15th – 20 th March, 1980, Islamabad.
(Departemen Agama RI, Dirjen Binmas), h. 45
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Agama Islam sebagai agama yang memiliki toleransi yang sangat tinggi

terhadap sesama umat manusia, telah di perintahkan Allah SWT, untuk senantiasa

berbuat kebajikan dan dakwah mengenai pandangan – pandangan, serta hukum-

hukum Islam.

Dalam hal ini penulis akan mengemukakan beberapa hal yang menyebabkan

umat Islam wajib melaksanakan pendidikan Islam di antaranya adalah :

a.  Sebab Manusia Adalah Khalifah di Bumi

Berdasarkan pandangan Islam, manusia diciptakan Allah SWT di muka bumi

ini sebagai khalifah yang di turunkan ke bumi yang diperintahkan untuk menjaga dan

memelihara bumi berdasarkan aturan dan kehendak Allah SWT.

b.  Sebab manusia menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat

Menurut perintah Allah SWT, Berbuatlah kebajikan dimuka bumi ini karena

sebesar apapun kelak di akhirat Allah SWT, akan diberikan balasan yang setimpal,

begitu pula sebaliknya.

c.  Karena Manusia Menginginkan Kesempurnaan Hidup

Pandangan Islam dalam konsep kehidupan yang sempurna adalah jika orang

tersebut telah mampu menjalankan syariatnya dan mensyukuri karunia yang di

berikan oleh Allah SWT sebagai pencipta yang menentukan rejeki seseorang.

Berdasarkan beberapa hal di atas yang memotivasi umat Islam untuk

melaksanakan pendidikan Islam adalah merupakan suatu tujuan dari falsafah dan

telah di perintahkan oleh Allah SWT, agar manusia mendapatkan kebahagiaan lahir

bathin dunia dan akirat.
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Drs. Ali Saifullah, H. A, mendefenisikan bahwa :

Segala usaha sadar pendidikan harus di arahkan ke pengembangan pada diri anak
manusia ke segala segi fisik jasmaniah dan juga inteleknya, dalam kehidupan
sehari-hari seefektif dan seefisien mungkin, dan dari pribadi yang demikian ini di
arahkan suatu sumbangan pengabdian terhadap terselenggaranya kesejahteraan
orang lain yang menjadikan hidupnya lebih berbahagia dan baik. 6

Demikian pula halnya dengan tujuan pendidikan Islam tersebut sangat

bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Defenisi dari pendidikan Islam itu sendiri

tidak dapat di pisahkan dari fungsi pendidikan Islam itu sendiri, karena yang di

maksud adalah pendidikan syariat Islam. hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut :

Menurut Widodo Supriyono, memberikan pengertian “Pendidikan Islam

adalah ilmu yang membicarakan masalah masalah umum pendidikan Islam, secara

menyeluruh dan abstrak. Dimana pendidikan islam bersifat teoritis dan praktis”. 7

kemudian dijelaskan pula mengenai konsep ilmu pendidikan yaitu : “Ilmu

pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas proses penyampaian materi-materi

ajaran Islam kepada anak didik dalam proses pertumbuhannya. 8

Sedangkan menurut Pandangan di atas memberikan pemahaman bahwa

pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai Komponen utama dalam memberikan

pengetahuan tentang Al-Qur’an dan Hadits dalam kehidupan bermasyarakat

berbangsa dan bernegara.

6 Ali Saifullah, H. A. Prinsip-prinsip Dasar`Konsepsi Pendidikan islam, Jakarta, Kalam
Mulia, 1986, h. 24

7 Ismail SM dkk, (editor), Paradigma  Pendidikan  Islam, Yogyakarta,  Pustaka  Pelajar,
2001, h. 35

8 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam 1, Bandung, Pustaka Setia, 1998, h. 12
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Dari pengertian – pengertian di atas dapatlah di ambil suatu kesimpulan

bahwa fungsi dari pendidikan Islam adalah memberikan bantuan kepada orang lain,

yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan jasmani dan rohaniahyang

berlandaskan hukum Islam. Sedangkan pengertian kata “Islam”, adalah sebagai

berikut : Dari segi bahasa oleh K. H. Moenawir chalil mengemukakan bahwa : “

Kata Islam adalah bahasa Arab,  masdar dari kata kerja “ Aslama “ yuslimu yang

berarti : “ berserah diri atau menurut “. 9

Oleh Nazaruddin Razak, dalam kitab Dinul Islam, mengartikan kata Islam itu

adalah berasal dari kata “Aslama itulah yang menjadi pokok Islam kemudian beliau

mengemukakan pengertiannya sebagai berikut : Selamat dari bahaya, “ Lepas dari

celaan-celaan, bersih dari noda “, menurut atau tunduk “ Menyerah diri”,

meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, berdamai bersepakat” 10

Dari pengertian ini menggambarkan bahwa Islam adalah suatu ajaran yang

sangat luas ruang lingkupnya meliputi kedudukan penyerahan diri sepenuhnya

kepada Allah SWT, serta keselamatan diri dari segala yang membahayakan,

keselamatan diri dari celaan dan dosa-dosa baik lahir maupun bathin. Menurut istilah

(terminologi) oleh Mahmud Syailout mendefenisikan “ Islam Adalah kepercayaan

dan peraturan-peraturan agama (aqidah) dan (Syariah)”. 11

9 Moenawir  Chalil, K. H. Defenisi dan Sendi Agama. Jakarta: Bulan Bintang, 1970, h. 32-33

10 Nasaruddin Razak, Dinul Islam, Bandung: PT. Ma’arif, 1981, h. 56

11 Mahmoud   Sjailout,   Islam   Sebagai   Akidah dan Syariah, Jakarta: Bulan Bintang, 1969,
h. 9-20
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Pendidikan agama Islam adalah usaha atau bimbingan kepada anak didik agar

mampu memahami dan mengamalkan dalam perilaku sikap dan menjadikannya

sebagai padangan hidup.

Berikut pemaparan mengenai pendidikan agama Islam berdasarkan rumusan

Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam sebagai Berikut :

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama
Islam, yaitu usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar
nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami, menghayati dan
mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara
keseluruhannya, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu
pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di
akhirat kelak. 12

Memperhatikan pengertian di atas yang telah diuraikan, maka penulis

mengambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah suatu kegiatan pendidikan

terhadap anak didik menuju ke arah terbentuknya kepribadian muslim yang muttaqin.

Kepribadian muslim adalah kepribadian yang memiliki nilai-nilai yang berdasarkan

hukum ajaran-ajaran Islam, yang memutuskan serta melakukan sesuatu berdasarkan

nilai-nilai Islam.

Dengan demikian dapat di asumsikan bahwa pendidikan agama Islam itu

sendiri adalah pendidikan yang menitik beratkan kepada pembinaan akhlak anak

didik yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam.

12 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta Bumi Aksara, 1992, h. 86
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2.  Pengertian Kenakalan Siswa

Siswa adalah masa dimana kita berada dalam suatu wadah pendidikan secara

formal dengan masa tertentu dan dikendalikan dengan peraturan-peraturan yang telah

ditetapkan dimana usia yang sangat rentang terpengaruh terhadap terjadinya

perubahan kondisi dimana ia berinteraksi terhadap lingkungannya. Siswa disebut

juga sebagai pelajar yang masih dalam kategori umum dari anak-anak sampai remaja

yang sering disebut pula masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju dewasa.

Pada umumnya kenakalan siswa berbentuk perilaku, sikap yang seringkali

tidak sesuai dengan aturan tata krama yang diberlakukan disekolah bahkan tidak

sesuai dengan kehidupan bermasyarakat dan menyalahi norma-norma kebudayaan

timur khususnya kita di Indonesia. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh

pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat dimana ia berinteraksi sehingga

perilaku dunia mereka oleh masyarakat umum sebagai suatu kelainan disebut

“kenakalan”. 13 atau kenakalan siswa.

Usia siswa atau pelajar di tingkat SMA adalah remaja yang mengalami  masa

transisi sehingga perubahan mental dan emosional kalangan siswa terkadang sulit

untuk di kontrol yang berakibat pada kalangan siswa biasanya melakukan atau

mengerjakan aktivitas-aktivitas yang sering mereka lakukan untuk mendapatkan

perhatian , pujian dan sebagai bahan untuk mempertahankan diri dan popularitas

mereka di lingkungan sekolah tempat mereka berinteraksi secara formal dan di

masyakat.

13 KartiniKartono, Psikologi Sosial 2(Kenakalan Remaja), Jakarta PT. Rajawali 1986, h. 22
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H. M. Ansyari mendefenisikan masa remaja sebagai berikut : Masa remaja

adalah masa peralihan yang di tempuh oleh seorang anak  menuju kedewasaannya

atau dapat dikatakan bahwa masa remaja adalah  perpanjangan  masa  kanak - kanak

sebelum sampai masa dewasa.14

Secara fisik dilihat dari bentuk dan postur tubuhnya serta tingkatan

pendidikan siswa adalah dapat dikategorikan sebagai remaja yang telah dewasa,

jasmaninya jelas berbentuk laki-laki atau wanita. fungsi dari organ tubuhnya pun

telah dapat di jalankan dengan baik, namun dari segi kejiwaan emosional masih

dalam proses pembentukan dan kecerdasannya pun sedang dalam proses

pertumbuhan. Secara lahiriah mereka belum mampu bertanggung jawab dalam hal

ekonomi terlebih lagi di dalam lingkungan sosial bermasyarakat.

Pada dasarnya kenakalan siswa merupakan sikap dan perilaku yang

menyimpang dari norma-norma agama dan aturan tata etertib sekolah, sosial dan

kebudayaan yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Perubahan dan pengaruh

sosial yang terjadi di lingkungan sekolah secara langsung memberikan perubahan

mental kepada mereka.

Kenakalan siswa dapat di tunjukkan dengan berbagai macam sikap-sikap anti

sosial yang dapat di kategorikan kedalam 4 bagian :

1.   Merugikan orang lain atau diri sendiri
2.   Merusak atau mengambil miliki orang lain
3. Bersikap tidak dapat diatur dan menentang orang-orang yang berkewajiban

untuk mengatur dia yang dapat di tunjukkan dengan tantangan yang terbuka

14 Hafy Ansyari, H.M, Dasar-dasar Ilmu jiwa Agama, Surabaya; Usaha Nasional 1991, h. 75
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atau dengan jalan pura-pura bersikap baik. akan tetapi kemudia tiba-tiba
menjalankan tindakan-tindakan yang merugikan atau memberontak.

4.  Bertindak yang dapat menimbulkan bahaya pada dirinya dan orang lain.15

Hal tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Merugikan Orang Lain atau diri sendiri, melakukan sikap permusuhan terhadap

kelompok remaja lain, melakukan keributan, minum-minuman keras dan

melakukan perzinahan.

2. Merusak atau mengambil milik orang lain, yaitu melakukan pencurian atau

perampokan , dan merusak fasilitas umum seperti halte, telpon umum dsn lain

sebagainya.

3. Melakukan pemberontakan atau pembangkangan terhadap orang tua dan orang

yang dewasa.

4. Bertindak yang dapat menimbulkan bahaya pada dirinya dan orang lain yaitu,

membawa senjata tajam, tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas.

3.  Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kenakalan Siswa

Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang mengutamakan

pembentukan disiplin dan ahlak terhadap peserta didik, pendidikan agama Islam

adalah pendidikan yang mampu memberikan suatu gambaran kepercayaan dan

menjelaskan tentang pedoman hidup dan kehidupan sebagai hamba Allah yang

beragama Islam. Dari dasar inilah tujuan ilmu pendidikan Islam yaitu, untuk

15 Ibid, h, 197
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memberikan petunjuk menuju ke arah yang benar. Yang sudah tersesat di luruskan

kembali dan yang belum di tuntun agar tidak menemui kesesatan

Pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada term at-

Tarbiyah, at-Ta.dib dan at-Ta.lim. Dari ketiga istilah tersebut term yang paling

populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam ialah term at-tarbiyah,

sedangkan term at-ta.dib dan at-ta.lim jarang sekali digunakan. Padahal kedua istilah

tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam.16

Sedangkan menurut Ahmad D Marimba dalam Hasbullah mengemukakan

bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-

hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-

ukuran Islam.17

Tentang pendidikan Islam adalah merupakan faktor utama dalam

pembentukan akhlak dan sikap dan sekaligus sebagai penentu sukses atau tidaknya

pembinaan bagi remaja. Sebab pendidikan Islam yang kuat dan dilandasi oleh aqidah

yang kokoh mereka akan menjadi orang-orang yang senantiasa patuh dan menjalani

aturan dan norma-norma hukum yang berlaku.

Banyak cara yang dapat di lakukan dalam menanggulangi kenakalan siswa

remaja dengan pendidikan Islam, berikut akan di uraikan bentuk-bentuk kegiatan

yang dapat di lakukan :

16 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam , pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis,
Jakarta, Ciputat Pers, 2002, h . 25

17 Ahmad. D Marimba, Kapita selekta pendidikan, Jakarta, Rajawali pers, 2002, h. 29
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1. Metode tanya jawab adalah metode dengan melakukan tanya jawab langsung

kepada obyek untuk mengetahui seberapa banyak pengetahuan yang ia ketahui

menyangkut masalah keagamaan.

2. Metode Ceramah adalah metode yang di sampaikan dengan maksud untuk

menyampaikan keterangan serta petunjuk berdasarkan pengertian dan penjelasan

tentang masalah di hadapan siswa.

3. Yaitu metode yang digunakan dengan cara memberikan penyampaian maksud

dengan memberikan contoh teladan langsung sehingga orang tertarik untuk

mengikuti apa yang di anjurkan

4. Metode diskusi adalah metode dengan mempelajari serta menyampaikan bahan

dengan jalan melakukan diskusi sehingga timbul perubahan dan pengertian

kepada penerima nasehat (da’wah)

C.  Landasan, Fungsi dan Pelaksanaan  Pendidikan Islam Bagi Siswa

Sebagaimana di ketahui bahwa para siswa (Pelajar) adalah generasi penerus

didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan merupakan bagian dari integral

masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Oleh karena itu pendidikan agama Islam

bagi para siswa adalah merupakan salah satu usaha yang ditempuh melalui jalur

pendidikan berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan sebagai salah satu bidang

studi untuk membina dan pembentukan akhlak siswa serta telah mempunyai

karakteristik tersendiri, ini dikarenakan proses pembentukan mental dan emosional

kalangan siswa yang sangat pesat dan mudah terpengaruh dengan kata lain pola
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berpikirnya labil. Sehingga tehnik dan metode yang digunakan juga harus selalu

sesuai dengan kondisi psikologis yang dimiliki oleh kalangan siswa sebagai pelajar

tersebut.

Tentang fungsi pendidikan Islam itu sendiri merupakan salah satu faktor

utama dan penentu suksesnya pembinaan akhlak dan moral di kalangan remaja dan

pelajar pada umumnya. Karena dengan pendidikan dan pemahaman agama yang baik

akan menjadikan mereka orang yang patuh dan taat menjalankan perintah agama.

Sebagai upaya membentuk dan memanfaatkan pendidikan Islam sebagai

pendidikan yang dapat menyelesaiakan segala konflik yang ada dalam suatu

lingkungan baik sosial maupun sekolah sebagai institusi, maka guru di butuhkan

sebagai motivator yang dapat membentuk kepribadian siswa.

Di dalam keluarga guru berperan sebagai pendidik keluarga, sedangkan
ditengah-tengah masyarakat, guru berperan sebagai social developer (Pembina
masyarakat), Social motivator( pendorong masyarakat), social inovator (penemu
masyarakat) dan sebagai social agent (agen masyarakat). Guru yang baik dan
efektif adalah guru yang dapat memainkan peranan-peranan di atas secara baik.18

Berdasarkan uraian di atas dapat di ketahui tentang peran guru dalam

pendidikan yang memberikan petunjuk ke arah yang benar. Yang sudah sesat di

luruskan kembali dan yang belum di arahkan tidak mengalami kesesatan, dan untuk

mencapai kebahagiaan di akhirat selama di kehidupan dunia ini manusia harus

mentaati segala apa yang di tentukan oleh Allah Swt sebagai pencipta.

18 Surya, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta, Rajawali pers, 2002 h.
166
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Karena itu pendidikan Islam bagi siswa harus mempunyai ciri dan khas

tersendiri. Karena siswa sebagai kelompok yang mempunyai ciri-ciri, sifat dan watak

yang khas maka metode pelaksanaan pendidikan Islam harus selalu di dasarkan

dengan kondisi psikologis siswa tersebut.

Mengenai pendidikan Islam itu sendiri merupakan salah satu faktor penentu

sukses dan tidaknya suatu sistem pembinaan siswa. Sebab pendidikan Islam yang

semakin kuat akan menguatkan pula aqidah mereka dan menjadi orang yang patuh

dan taat dalam menjalankan syari’at agama dan menjadikannya taat kepada hukum

dan tatanan norma-norma yang berlaku. Karena pentingnya pendidikan Islam bagi

siswa maka perlu di ciptakan metode-metode yang sistem dan penerapannya lebih

mudah dipahami dan sifatnya terarah, sehingga pembinaan melalui pendidikan Islam

dapat di jadikan pegangan dan panutan bagi pelaksanaan sikap dan aktivitas di

kalangan siswa.

Adapun metode yang sebaiknya di aplikasikan dalam pembinaan pendidikan

Islam tersebut di bagi dalam beberapa macam metode sebagai berikut :

1.   Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan tujuan untuk

menyampaikan keterangan, petunjuk, pemahaman, tentang suatu masalah yang di

hadapi di kalangan siswa

2.   Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan cara bertanya

langsung kepada seseorang tentang sejauh mana pemahaman yang di miliki
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mengenai pendidikan Islam yang kemudian memberikan tanggapan atau jawaban

yang sebenarnya sesuai dengan pertanyaan yang di ajukan.

3.   Metode Teladan

Metode teladan adalah metode penyampaian materi dengan jalan memberikan

teladan langsung sehingga orang mudah tertarik untuk mengikuti kepada apa

yang di serukan

4.   Metode Meragakan

Metode meragakan yaitu, metode penyampaian dakwah dengan mempergunakan

alat peraga guna membantu memberikan penjelasan tentang sesuatu bahan atau

materi.

D.  Faktor-faktor terjadinya kenakalan Siswa

Kenakalan yang dilakukan oleh pelajar sebagai siswa sekolah  di sebut juga

dengan Deliquency (Kejahatan, kedurjanaan, kedursilaan, pelanggaran).

Pada umumnya, deliquency merupakan produk dari konstitusi detektif dari
mental dan emosi-emosi yaitu mental dan emosi anak muda yang belum matang,
yang labil dan jadi rusak / detektif, sebagai akibat proses-pengkondisian oleh
lingkungan yang buruk.19

Berdasarkan defenisi di atas dapat di ketahui bahwa tindak kejahatan yang

banyak terjadi  dilakukan oleh kalangan pelajar yang memiliki usia beranjak dewasa

yang tingkat perubahan emosionalnya masih sangat sulit untuk di kontrol dan belum

19 Kartini Kartono, Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja, Jakarta, Rajawali Pers, h.226
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memiliki kematangan berpikir dan masih sangat labil terhadap perubahan kondisi

lingkungan.

Adapun faktor – faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kenakalan

siswa sebagai berikut :

1.  Faktor dalam diri siswa

Kenakalan siswa yang bersumber dari dalam dirinya sendiri adalah :

a. Predisposing Factor yaitu faktor kelainan yang dibawa sejak kecil seperti cacat

keturunan fisik maupun psikhis. Seorang siswa yang mempunyai kelainan atau

cacat mental jika tidak segera di atasi dengan bimbingan khusus dari

keluarganya, karena akan berakibat seorang siswa dapat melakukan apa saja

bahkan sampai dengan perbuatan yang melanggar norma agama hingga sampai

pada penyalah gunaan narkotika, dll.

b. Lemahnya kemampuan diri dalam melakukan penyesuaian dengan lingkungan

sekolahnya. Seorang siswa dalam menyesuaikan terhadap lingkungan pendidikan

sangat penting, karena lemahnya kemampuan siswa dalam bergaul dengan

sesamanya dalam lingkup pendidikan formal dapat menimbulkan kenakalan dan

rasa minder yang berakibat fatal.

2.  Faktor lingkungan Keluarga

Secara umum faktor yang menyebabkan kenakalan siswa yang bersumber

dari lingkungan keluarga yaitu:

a. Anak kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, sehingga

anak tersebut mencari kepuasan ilmu di luar rumah. Mereka kadang-kadang
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masuk dalam suatu kelompok remaja yang kebutuhannya hampir sama. Antara

lain ingin mendapatkan perhatian dari orang banyak. Namun, demikian mereka

kadang-kadang melakukan sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan norma-

norma agama.

b. Lemahnya keadaan ekonomi orang tua, perhatian siswa tentang masalah ekonomi

bertambah besar jika di bandingkan masa kecilnya. Karena pada masa ini diliputi

kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan keindahan dan cita-cita siswa

sehingga mereka kadang berpikir untuk memiliki kendaraan, pakaian, dll dan

keinginan tersebut di sebabkan oleh kemajuan teknologi canggih yang merambah

hingga ke pedesaan.

c. Kehidupan keluarga yang tidak harmonis, dalam suatu keluarga tidak jarang kita

jumpai adanya keluarga yang berantakan atau di sebut Broken Home. Disamping

itu kesibukan masing-masing orang tua mengakibatkan ketidak harmonisan

dalam keluarga, dalam hal ini kaitannya dengan siswa yang masih berusia remaja

mereka kurang mendapatakan kasih sayang sehingga apabila kelak dewasa dia

bisa jadi nakal karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Dan ketidak

harmonisan orang tua dalam keluarga aken menekan perasaannya sehingga anak

kurang mempercayai orang tua bahkan dapat menjadikannya musuh jika terjadi

ketidak sepahaman dalam keluarga.

3.   Faktor lingkungan masyarakat

Sebab-sebab munculnya kenakalan siswa bukan hanya dari lingkungan

sekolah saja tetapi masyarakat turut mempengaruhi perkembangan seorang siswa.
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Siswa yang tinggal di kawasan perkotaan berbeda dengan siswa remaja yang tinggal

di desa. Hal ini akan memunculkan suatu pertanyaan bagaimana pengaruh

lingkungan sosial terhadap kenakalan remaja. 20

E.  Bentuk – Bentuk Kenakalan Siswa

Secara umum bentuk dan perilaku yang di kategorikan sebagai bentuk

kenakalan Siswa remaja dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu :

1. Perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, yaitu perbuatan yang dilakukan dan

menimbulkan akibat apa yang dilakukannya. Yang pada umumnya menciptakan

keresahan dikalangan sesama pelajar dan mengakibatkan terganggunya proses

pembelajaran yang dilakukan disekolah, seperti perkelahian antara siswa yang

mengakibatkan kerusakan sarana belajar bagi siswa yang merupakan barang

milik instansi pemerintah bahkan sampai kepada penyalah gunaan Narkotika dan

obat-obatan yang dapat menimbulkan kematian.

NAPZA ialah singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat

Adiktif, bahasa “kerennya” adalah NARKOBA yang merupakan singkatan dari

Narkotika dan Obat Berbahaya. Masyarakat sudah banyak mendengar

suguhan kata-kata ini dan telah menjadi ancaman di depan mata.

Kata “Narkotika” sendiri berasal dari Bahasa Yunani “Narkoum” yang

berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Namun perlu diketahui

sebelumnya bahwa narkotika memiliki khasiat dan manfaat yang digunakan dalam

20 Sofyan S. Yulis, Psikologi Pendidikan, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, h. 62
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kedokteran dalam penanganan kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi

penelitian perkembangan ilmu pengetahuan farmasi / farmakologi. Ironisnya saat ini

malah disalahgunakan oleh pihak tertentu yang menjadikan narkotika sebagai

komoditas ilegal.

Narkoba menyerang dan merusak syaraf manusia ini mengakibatkan perasaan

dan akal seseorang tidak berfungsi normal. Bila dua organ tersebut tidak berfungsi,

sebenarnya manusia itu telah kehilangan kemanusiaannya. Pada awalnya Alkohol

yang merupakan awal pintu masuk seseorang terjerumus narkoba.

Sebagai manusia yang beragama Islam memakai narkoba itu hukumnya

haram, sejak Musyawarah Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 10 Pebruari

1978 telah menyampaikan fatwa yang ditandatangani oleh KH Syukri Ghazali

(Ketua Komisi Fatwa MUI) dan H. Amirudin Siregar (Sekretaris Komisi Fatwa

MUI). Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terhormat, layak , dan

mampu mengemban amanah setelah terlebih dahulu melalui seleksi diantara makhluk

Tuhan lainnya, sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al Ahzab ayat 72 :

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi serta
gunung-gunung, maka semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka
khawatir akan mengkhianatinya, dipikullah amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh”. 21

21 Fahd bin abdul Aziz Al Su’ud, Alqur’an Dan Terjemahan,  Medinah, Mujamma’ Al Malik
Fadh li Thiba’at Al Mushaf, h. 666
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Dalam Islam, narkotika ini sering di sebut juga “hasyisyi”. Dalam Kitab

“Hisyayatul As Syariah” karangan Ibnu Tamiah di sebutkan bahwa: “Hasyisyi itu

hukumnya haram dan orang yang meminumnya dikenakan hukuman sebagai mana

orang yang meminum khamr”. Dan ada salah satu Hadis Sholeh riwayat Bukhori

Muslim yang Berbunyi: “Tiap-tiap barang yang memabukkan haram”.

Dari beberapa Firman dan Hadis di atas kita harus lebih meyakini lagi bahwa

NARKOBA itu hukumnya haram.

2. Perbuatan – perbuatan atau tindakan khusus terjadi di lingkungan remaja itu

sendiri, dimana hal tersebut merupakan pelanggaran etika moral yang berlaku di

ligkungan tertentu, seperti :

a. Lingkungan Keluarga yaitu, lari dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua,

membantah bahkan melawan perintah orang tua.

b. Lingkungan Sekolah, seperti sering membolos, tidak mentaati peraturan

sekolah, melawan guru dan sering melakukan perkelahian sesama teman

sekolah

c. Lingkungan Masyarakat seperti sering keluar malam dan berkeluyuran di

tempat keramaian atau hiburan yang tidak pada waktunya

Berdasarkan defenisi di atas dapat kita mengambil suatu kesimpulan bahwa

banyak di kalangan orang tua, yang kurang memperhatikan dan dalam proses

membimbing anak, mereka masih menganggap bahwa remaja itu masih anak-anak,

karenanya orang tua masih melakukan berupa perintah dan larangan serta teguran.

Remaja tidak suka juga bila orang tuanya selalu mencampuri urusan pribadinya.
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Prof. Dr. Zakiyah Darajat : “Orang tua biasanya masih cenderung
memperlakukan remaja seperti memperlakukan anak dengan memerintah,
melarang, mencampuri urusan pribadinya. Disamping itu orang tua sering dalam
perlakuannya itu tidak tetap, kadang-kadang dianggap  sebagai  orang  dewasa,
karena tubuhnya telah seperti orang dewasa “ 22

3. Perbuatan yang di anggap melanggar hukum dan perundang – undangan negara

kita seperti minum-minuman keras, melakukan penganiayaan bahkan pelecehan

seksual.

Telah diriwayatkan suatu penjelasan bahwa bau busuk yang keluar dari

neraka jahannam adalah dari dua kelompok manusia. Pertama, dari para pezina baik

laki-laki maupun perempuan. Kedua dari para ulama yang tidak mau mangamalkan

ilmunya. 23

Pada hakekatnya kenakalan remaja merupakan gejala sosial yang dapat

dirasakan dan diamati serta dibuktikan kebenarannya, sedangkan dalam kondisi

dinamis kenakalan remaja tersebut adalah gejala yang terus mengalami

perkembangan secara progresif seiring dengan perkembangan teknologi dan sistim

informasi.

22 Zakiah Darajat, Pegangan Orang Tua , Direktorat Jederal Bimbingan Masyarakat Islam
dan Penyelenggaraan Haji (Departemen Agama RI), h. 25

23 Huzain Mashariri, Pintar Mendidik Anak, Al-Kahfi, juz ,Jakarta, Lentera, h. 255
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BAB  IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Obyektif SPP Negeri Wawotobi

1. Sejarah Singkat berdirinya SPP Negeri Pertanian Wawotobi

Sekolah Pertanian Ngeri Wawotobi didirikan pada tahun 1982 yang dipimpin

oleh Bpk. Ir. Sagena Di bawah naungan Departemen Pertanian Provinsi Sulawesi

Tenggara, pendirian SPP Pertanian didasari oleh kondisi yang ada di Sulawesi

Tenggara merupakan daerah yang memiliki prospek yang sangat baik di bidang

pertanian, sebagai kawasan yang memiliki lahan yang sangat subur ditunjang dengan

kondisi alam yang baik Provinsi Sulawesi Tenggara mendirikan sekolah pertanian

sederajat SMA di Kec. Wawotobi Kabupaten Konawe.

SPP Negeri pertanian telah resmi menjadi institusi pendidikan pertanian

negeri sejak diterbitkannya surat izin dari Menteri pertanian sebagai satu-satunya

sekolah pertanian pertama yang didirikan di Kabupaten Konawe, SPP Pertanian telah

memiliki jumlah alumni yang sangat banyak dan tergolong sebagai sekolah yang

cukup berhasil dalam mendidik dan menciptakan lapangan kerja bagi sebagian besar

masyarakat konawe.

Kemajuan teknologi yang semakin meningkat membawa perubahan kepada

perilaku dan sikap siswa dalam mengikuti pendidikan di Sekolah tersebut. Sejak

dipimpin oleh kepala Sekolah yang bernama Arsagani, SP. Pada tahun 2011 SPP

Pertanian telah dialihkan statusnya dari dibawah naungan kementerian pertanian

36
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menjadi dibawah naungan kementerian pendidikan yang di naungi oleh Dinas

Pendidikan Nasional.

SPP Negeri pertanian Wawotobi didirikan di atas arel lahan seluas + 54 Ha,

yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pengembangan

pendidikan pertanian di sekolah tersebut mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.

2. Sarana dan Prasarana

SPP Negeri Wawotobi sejak didirikannya telah diberikan fasilitas yang sangat

baik dan memadai, dengan disediakannya lahan pertanian sebagai daerah praktek dan

percobaan tanaman.

Berkaitan dengan fasilitas saran dan prasaran yang dimiliki SPP Negeri

Wawotobi, sangat memberikan kemajuan pendidikan di sekolah tersebut, berikut di

sajikan sarana dan prasarana yang dimiliki SPP Negeri Pertanian Wawotobi :

Tabel 1
Keadaan Sarana Dan Prasaran SPP Negeri Pertanian Wawotobi

No Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan
1 Kantor Kepala Sekolah 1 Baik

2 Ruang guru 1 Baik

3 Ruangan Laboratorium 1 Baik
4 Ruang Belajar 6 Baik
5 Laboratorium Kimia 1 Baik
6 Perpustakaan 1 Baik
5 Meja dan Kursi Belajar 182 Baik
6 Papan tulis 7 Baik
7 Almari 7 Baik
8 Alat-alat olah raga 4 Baik
9 Meja dan Kursi Guru 12 Baik
10 Alat kesenian 4 Baik
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11 Meja biro 7 Baik
12 WC Siswa 1 Baik
13 WC Guru 1 Baik
14 Listrik 900 Watt Baik
15 Ruang Laboratorium 1 Baik
16 Warles 1 Baik
17 Radio Tape Recorder 1 Baik
18 Pagar sekolah 1 Baik
19 Ruang Jaga Piket 1 Baik
20 Jam Dinding 8 Baik
21 Komputer 12 Baik

Sumber Data ; Kantor SPP Negeri Wawotobi Kabupaten Konawe

3. Keadaan Dewan Guru dan Staf

Guru merupakan pemegang peranan penting dalam suatu lembaga

pendidikan, sebab guru merupakan alat negara yang sangat berperan bagi kemajuan

pendidikan di dalam suatu negara. Oleh karena itu guru adalah sosok yang

bertanggung jawab dan memiliki jiwa pendidik dan telah menempu jenjang

pendidika keguruan sehingga memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi dalam

mentransfer ilmu kepada peserta didik.

Dalam undang-undang guru dijelaskan bahwa guru merupakan abdi negara

yang memiliki tugas khusus dan memiliki fungsional yang telah dijamin oleh negara.

Sebagai orang yang berhadapan langsung dengan kondisi kejiwaan serta fisik pelajar

guru merupakan sosok yang memiliki potensi dalam mendidik dan sebagai orang tua.
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Tabel 2
Keadaan Dewan Guru SPP Negeri Pembangunan Wawotobi

No Nama/Nip/Nuptk Jabatan Pendidikan Terakhir
1 Arsagani, SP Kepala Sekolah S1
2 Murdiyoko, SP Guru Kelas S1
3 Abdul Waris, SP Guru Kelas S1
4 Ihwal, S.TP, M.Sc Guru Kelas S 2
5 Andi Riyanti, S.Sos Guru Kelas S1
6 Uddin, SP Guru Kesiswaan S1
7 Siti Marni, SP Guru Kelas S1
8 Amsyah, SE Guru Kelas S1
9 Andi Windi, S.Ti Ketua Jurusan S1
10 Titin Prihatin, SP Guru Kelas S1
11 Agus Supraman Guru Kelas D3
12 Dia Ardiyanty, SP Guru Kelas S1
13 Muhtar, A.Ma Guru Kelas DII
14 Makmur Syam, SP Guru Kelas S1
15 Haswati, S.Pd Guru Kelas S1
16 Hasniati, S.Si Guru Kelas S1
17 Suriyanti, SP Guru Kelas S1
20 Tasman H, SE Guru Kelas S1
25 Saharni, S.Pd Guru Kelas S1

Sumber data ; Kantor SPP Negeri Wawotobi Kab. Konawe Tahun 2011

b. Keadaan Staf SPP Negeri Wawotobi

Staf merupakan salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan suatu

organisasi, staff jika didefenisiskan menurut kamus bahasa Indonesia berarti, :

Staff adalah sekelompok orang yang bekerja sama membantu seorang ketua
dalam mengelola sesuatu, atau sekelompok orang yang tidak mempunyai hak
memberikan perintah, tetapi mempunyai hak membantu pimpinan memberi
nasehat dan sebagainya.1

1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Cet 8,
(Jakarta, Balai Pustaka, 1966), h. 961
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Berdasarkan pengertian di atas dapat kita dedikasikan bahwa staff adalah

pendukung Kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan lainnya.

Keadaan Staff administrasi yang ada di SPP Negeri Wawotobi dapat dilihat

pada tabel berikut :

No Nama Jabatan Pendidikan Terakhir
1 Harmoni, SE Bendahara Rutin S1
2 IR. Suharjo Peg. Perpustakaan S1
3 Misnaini, S.Sos Kepegawaian S1
4 Linsai Kepegawaian SMA
5 Sapiuddin Kepegawaian SMA
6 Kenedy, SE Bendahara Umum S1

Sumber data ; SPP Negeri Wawotobi Tahun 2011

c. Keadaan Siswa

Siswa atau pelajar merupakan komponen utama dalam satuan pendidikan,

sebab tanpa anak didik, pendidikan tidak akan mungkin berlangsung. Siswa SPP

Negeri Wawotobi Kab. Konawe. Sejak berdirinya berjumlah 32 orang, dan tahun

demi tahun telah mengalami peningkatan jumlah siswa yang menempuh jalur

pendidikan di sekolah ini kini bertambah menjadi 132 orang siswa peningkatan

jumlah siswa yang menempuh jalur pendidikan di SPP Negeri Wawotobi mengalami

peningkatan jumlahnya setiap tahun bahkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan

cukup signifikan, yaitu berjumlah 132 orang siswa. Yang menempati tiga tingkatan

kelas yaitu, kelas I, kelas II, kelas III, dengan ruang kegiatan belajar (RKB) sebanyak

6 Ruangan, yang kondisi jumlah muridnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
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Tabel 3
Keadaan Siswa SPP Negeri Wawotobi Tahun 2011

No Kelas
Jenis Kelamin

Jumlah Ket
Laki-laki Perempuan

1
2
3
4
5
6

Ia
Ib
IIa
IIb
IIIa
IIIb

10
12
11
10
11
10

12
12
10
12
11
11

22
24
21
22
22
21

Total Jumlah 64 68 132
Sumber Data : Kantor SPP Negeri Wawotobi Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas diketahui SPP Negeri Wawotobi menempati 6

Ruang belajar dari tiga tingkatan kelas tersebut masing-masing kelas menempati satu

ruangan belajar, dengan jumlah rata-rata siswa sebanyak 22 orang siswa.

B. Kondisi Obyektif Pola Pendidikan Islam di SPP Negeri Wawotobi

Kepemimpinan seorang kepala sekolah adalah merupakan pusat manajemen

dafri suatu lembaga pendidikan oleh karena itu sistem dan kurikulum yang

diterapkan oleh sekolah terletak pada fungsi dari seorang kepala sekolah, begitu pula

halnya dengan pola pendidikan Islam yang dilakukan di SPP Negeri Wawotobi.

Pendidikan Islam yang diterapkan di SPP Negeri Wawotobi, merupakan

pendidikan yang menekankan kepada pembentukan akhlak siswa dan pembentukan

keimanan siswa dalam memmahami arti pendidikan Islam di sekolah dan di dalam

keluarga serta di lingkungan di mana ia berada.

Pola pendidikan Islam yang diterapkan oleh guru pendidikan agama Islam di

SPP Negeri Wawotobi yaitu dengan menggunakan pola pendidikan Perilaku dan
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pembentukan akhlak Islami. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ditemukan

bahwa sistem pendidikan Islam yang diterapkan di SPP Negeri Wawotobi dengan

menekankan siswa pada pola pembentukan watak hal tersbeut sesuai dengan

wawancara yang dilakukan penulis dengan salah seorang responden yang juga

merupakan salah satu siswa di SPPN Wawotobi yang memaparkan bahwa :

Yang menjadi penekanan bagi kami yang dilakukan oleh guru agama Islam
adalah bagaimana kita berperilaku Islami, mampu menghargai guru sebagai
orang tua di sekolah dan menjalankan Ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam,
hal ini sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh guru yang senantiasa
mengajk kami semua untuk selalu mengingat dan menghargai guru sebagai
orang tua di sekolah dan mengahrgai orang tua di rumah serta menjalankan
Ibadah shalat lima waktu.2

Pola pendidikan Islam merupakan usaha-usaha dengan mengerahkan tenaga,

pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud sesuai dengan tujuan membentuk

siswa yang memiliki akhlak Islami.

Berikut beberapa metode guru pendidikan agama Islam yang diterapkan

kepada siswa di SPPN Wawotobi :

1. Mengembangkan aspek keimanan siswa

Pendidikan Islam dalam penerapannya pada siswa di SPPN Wawotobi

memerlukan penanganan yang baik sebab usia siswa di SPPN Wawotobi merupakan

usia muda yang masih rentan dengan perilaku perbuatan dengan emosi yang tinggi

dan sulit untuk di kontrol. Metode pendidikan Islam dengan mengembangkan aspek

2 Dirfan, Siswa Kelas II SPP Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 2 September 2011
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keimana siswa merupakan tujuan pendidikan Islam yang hendak dicapai dalam

menciptkan insan manusia yang bertakwa dan beriman.

Hasil wawancara dengan salah seorang siswa SPP Negeri Wawotobi

mengemukakan bahwa ;

Metode pendidikan Islam yang diterapkan oleh guru agama Islam adalah
bagaimana kita memiliki keimanan yang baik sebab Islam mengajarkan manusia
agar bertakwa kepada Allah Swt dan berbuat kebajikan di dunia sehingga
perilaku yang diperbuat dapat bernilai Ibadah.3

Pendidikan Islam merupakan wadah pendidikan siswa yang membentuk

kepribadian siswa menuju kepada siswa yang berakhlak, pendidikan Islam dengan

mengembangkan aspek keimanan siswa akan membentuk kepribadian siswa yang

berakhlak sesuai dengan kaidah dan ajaran dalam Islam.

Pendidikan Islam di SPP Negeri Wawotobi dirasakan sebagai pendidikan

yang dapat mengendalikan segala perbuatan buruk siswa, hasil wawancara dengan

salah seorang siswa di SPP Negeri Wawotobi mengemukakan bahwa ;

Pendidikan Islam adalah pendidikan pencerahan dan merupakan pendidikan

yang mengajak dan mengajarkan kita berperilaku sesuai dengan etika dan ajaran

dalam Islam dan sebagai bekal.4

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas diketahui bahwa pendidikan Islam

merupakan pendidikan yang mengajarkan kepada siswa untuk berperilaku yang

3 Rahman, Siswa Kelas III, SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, September 2011

4 Ishak, Siswa Kelas IIb SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi 12 September 2011
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sesuai dengan aturan dalam islam dan membentuk keimanan agar terhindar dari

perbuatan yang tidak sesuai atau dilarang dalam Islam.

2. Mendidik dengan adab pembiasaan dan latihan

Mendidik dengan pembiasaan adalah mendidik dengan melakukan

pengawasan terhadap perilaku siswa SPP Negeri Wawotobi di dalam keluarga dalam

melaksanakan rutinitasnya termasuk didalamnya pelaksanaan kegiatan ibadah.

Pembiasaan dan latihan yang dilakukan untuk mendidik siswa SPP Negeri Wawotobi

untuk membiasakan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif sesuai dengan

ajaran Islam.

Hasil wawancara dengan salah seorang orang tua siswa SPP Negeri

Wawotobi.

Pendidikan agama Islam yang saya terapkan kepada anak saya selama di dalam
keluarga adalah pendidikan pembiasaan untuk melaksanakan ibadah yang wajib
hukumnya bagi muslim, sebab jika anak sudah terbiasa untuk melaksanakan
kegiatan ibadah akan membawa kepada pola hidup yang teratur dan pembiasaan
anak akan melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan aturan dan waktunya
yang dianjurkan dalam Islam.5

Pembiasaan dalam melaksanakan kegiatan ibadah akan menjadi pola hidup

yang baik bagi setiap muslim, sebab pembiasaan yang dilakukan dalam kegiatan

ibadah akan mempengaruhi rutinitas seseorang. Bagi siswa SPP Negeri Wawotobi di

Wawotobi pembiasaan merupakan pendidikan yang mempengaruhi perilaku dan

adaptasi mereka dengan lingkungan sebab dengan pembiasaan dalam melaksanakan

5 Burhanuddin Abdullah, ST, Orang tua siswa SPP Negeri Wawotobi, Wawancara,
Wawotobi 13 September 2011
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kegiatan Ibadah waktu yang digunakan setiap hari akan teratur sesuai dengan

kebiasaan dalam melaksanakan kegiatan Ibadah.

Hasil wawancara dengan salah seorang siswa SPP Negeri Wawotobi

mengemukakan bahwa ;

Sebagai anak usia siswa SPP Negeri Wawotobi kami sangat  rentan terhadap
perilaku dan kondisi sosial lingkungan akan tetap dengan  adanya pendidikan
pembiasaan didalam keluraga, kami selalu melaksanakan rutinitas kami sebagai
muslim yaitu menjalankan kewajiban ibadah shalat sesuai dengan kebiasaan
kami dalam keluarga dan hal ini sangat membantu, sebab kegiatan rutin yang di
kerjakan dapat teroragnisir dengan baik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan
kebiasaan.6

Adab pembiasaan bagi siswa SPP Negeri Wawotobi dalam menjalankan

kegiatan ibadah merupakan bentuk pendidikan dilingkungan sekolah dan dalam

keluarga, untuk menghindarkan siswa SPP Negeri Wawotobi dari pola hidup yang

tidak terbiasa dengan pelaksanaan kegiatan ibadah yang bersifat terus menerus.

Hasil wawancara dengan salah seorang siswa SPP Negeri Wawotobi di

Kelurahan Wawotobi menjelaskan bahwa ;

Pembiasaan yang diterapkan dalam keluarga khususnya dalam menjalankan
ibadah merupakan suatu hal yang menurut saya sangat baik sebab melaksanakan
rutinitas ibadah merupakan hal yang sulit bagi kami pada saat belum terbiasa,
akan tetapi setelah terbiasa. Pelaksanaan shalat lima waktu bukanlah hal yang
berat bagi kami sebab pendidikan dalam keluarga telah membiasakan kami
untuk melaksanakan kegiatan ibadah shalat sesuai dengan ketentuan dalam Islam
sehingga tidak mempengaruhi kegiatan-kegiatan lainnya.7

Kebiasaan melaksanakan ibadah shalat akan menjadi suatu hal yang sangat

penting dan sulit untuk ditinggalkan, perilaku kebiasaan akan menjadikan seseorang

6 Ihsan, Siswa SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi 16 September 2011

7 Rahmat, Siswa SPP Negeri Wawotobi, Wawancara 16 September 2011
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untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan adab kebiasaannya sehingga shalat

yang telah menjadi kebiasaan akan mudah dilaksanakan dan tidak mempengaruhi

aktifitas yang dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa SPP Negeri Wawotobi

mengemukakan bahwa ;

Suatu kebiasaan akan meringankan kita untuk menjalankan atau melaksanakan
suatu kegiatan, contoh kecilnya adalah shalat jika orang tidak terbiasa dengan
shalat lima waktu, kegiatan ini dirasakan sebagai suatu beban. Akan tetapi jika
telah terbiasa kita akan merasa ringan dan jika tidak melaksanakan kita akan
merasa ada sesuatu yang ditinggalkan sehingga dengan pembiasaan
melaksanakan kegiatan ibadah akan membentuk kepada pribadi Islam yang taat
dalam menjalankan ibadah.8

Pendidikan pembiasaan dalam beribadah merupakan tujuan untuk

memberikan pemahaman tentang makna pendidikan Islam yang bertujuan untuk

membersihkan hati dan mensucikan jiwa, serta mendidik hati nurani dan mencetak

mereka agar berkelakuan yang baik dan mendorong mereka untuk memperbuat

pekerjaan yang mulia.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan

sementara bahwa pendidikan dengan pembiasaan dan pelatihan akan membersihkan

hati dan mensucikan jiwa, serta mendidik hati nurani dan mencetak mereka agar

berkelakuan yang baik dan mendorong mereka untuk memperbuat pekerjaan yang

mulia.

8 Lasuardi L, Orang tua siswa SPP Negeri Wawotobi, wawancara, Wawotobi, 18 September
2011
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3. Mendidik dengan nasehat

Mendidik dengan nasehat merupakan upaya pendidikan dalam membentuk

keimanan anak, mempersiapkan moral, psikis dan sosial sebab pendidikan ini

membuka mata dan pengetahuan siswa tentang hakikat sesuatu dan mendorongnya

menuju situasi luhur, menghiasinya dengan akhlak mulia, serta membekalinya

dengan prinsip-prinsip Islam.

Hasil wawancara dengan salah seorang orang tua siswa SPP Negeri

Wawotobi menjelaskan bahwa ;

Pendidikan dengan menasehati merupakan pendidikan yang sangat baik dalam
memberikan pemahaman terhadap siswa SPP Negeri Wawotobi, dengan
menasehati setiap anak akan memperoleh perhatian yang cukup dari orang tua
sehingga orang tua menjadi  kontrol dalam kegiatan yang dilakukannya.9

Implementasi pendidikan pada siswa SPP Negeri Wawotobi tidak terbatas

pada pendidikan dalam bentuk formal akan tetapi pendidikan non formal dalam

keluarga merupakan pendidikan yang utama dan pertama bagi siswa SPP Negeri

Wawotobi, pendidikan dengan memberikan nasehat cenderung menuju kepada

pendidikan dengan kasih sayang sehingga pada pelaksanaannya dirasakan sebagai

suatu hal yang secara langsung mempengaruhi kejiwaan anak.

Hasil wawancara dengan siswa SPP Negeri Wawotobi di Wawotobi

mengemukakan bahwa ;

Orang tua sering menasehati apabila ada perlakukan atau perbuatan yang tidak
sesuai dengan kaidah dalam agama yang kami lakukan, bahkan tidak jarang
orang tua memberikan arahan-arahan yang sifatnya menasehati sehingga sebagai

9 Akbar, SIP, Orang tua siswa SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi 18 September
2011
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anak ini sangat berpengaruh terhadap sikap kami dalam beraktifitas dan
berinteraksi dengan lingkungan sosial masyarakat.10

Pendidikan yang dilakukan dengan menasehati memberikan efek positif yang

berpengaruh terhadap siswa SPP Negeri Wawotobi dalam interaksinya dengan teman

sejawatnya. Berdasarkan cinta mencintai dan tolong menolong serta menasehati.

Hasil wawancara dengan siswa SPP Negeri Wawotobi di Wawotobi

menjelaskan bahwa ;

Dengan nasehat yang diberikan oleh orang tua untuk saling menolong dan
menasehati, memberikan pengaruh besar terhadap pola bergaul kami sebab
dengan saling menasehati kita terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan
ajaran Islam, jika dilakukan akan ada teman yang menasehati dan sebaliknya
jika teman berbuat salah akan kami nasehati.11

Nasehat sangat berperan dalam menjelaskan kepada siswa tentang segala

hakekat serta menghiasinya dengan akhlak mulia. Nasehat guru sebagai orang tua

siswa di sekolah lebih baik dari pada orang lain, karena orang tualah yang selalu

memberikan kasih sayang serta contoh perilaku yang baik kepada anaknya.

Hasil wawancara dengan salah seorang orang tua siswa SPP Negeri

Wawotobi di Kelurahan Wawotobi mengemukakan bahwa ;

Memberikan nasehat kepada anak merupakan curahan kasih sayang dituangkan
dalam bentuk wejangan-wejangan yang membentuk kepribadian anak untuk
melakukan perbuatan baik. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mendidik
anak disekolah.12

10 Hidayat, siswa SPP Negeri Wawotobi, wawancara, 21 September 2011

11 Jamaluddin, siswa SPP Negeri Wawotobi, wawancara, 21 September 2011

12 Misbahuddin, Orang tua siswa SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi 21
September 2011
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Nasehat yang diberikan orang tua merupakan salah satu cara orang tua

mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, sebab nasehat yang diberikan oleh

orang tua adalah bentuk pendidikan dalam keluarga.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat ditarik

kesimpulan sementara bahwa pola pendidikan Islam dengan nasehat adalah

pendidikan yang baik dan memberikan efek yang baik sebab pendidikan tersebut

dituangkan dalam bentuk nasehat yang dirasakan oleh anak sebagai kasih sayang dari

orang tuanya.

4. Mendidik Dengan Pengawasan

Mendidik dengan pengawasan yaitu melakukan pendidikan dengan

mengamati langsung tindakan anak dalam interaksinya baik di sekolah maupun

dalam keluarga, dengan mendampingi anak dalam upaya membentuk akidah dan

moral mengasihinya dan mempersiapkan secara psikis dan sosial.

Hasil wawancara dengan salah seorang siswa SPP Negeri Wawotobi

mengemukakan bahwa ;

Pengawasan yang dilakukan oleh guru agama selaku orang tua membuat kami
senantiasa berperilaku yang baik dan sesuai dengan ajaran orang tua dan kami
terhindar dari perbuatan yang tercela, pengamatan yang dilakukan oleh orang tua
menjadi suatu perhatian tersendiri bagi kami dan membuat kami terbiasa untuk
melakukan perbuatan yang baik sesuai ajaran Islam.13

13 Rusdi, Siswa SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 21 September 2011
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Pengawasan yang dilakukan dengan mengamati perilaku anak akan

melahirkan metode baru untuk melakukan pendidikan agama Islam di sekolah dalam

mencapai tujuan menciptakan generasi yang berkualitas dan religius. Mampu

mengendalikan diri dan menjauhi segala perbuatan yang dapat merusak mental dan

psikologi anak.

Hasil wawancara dengan orang tua siswa SPP Negeri Wawotobi menjelaskan

bahwa;

Mendidik dengan pengawasan bukan berarti memarahi anak jika melakukan
suatu kesalahan, akan tetapi mendidik dengan pengawasan adalah mendidik
dengan anak nasehat dan perilaku yang baik, sehingga anak tanpa di awasi
setelah dewasa akan terbiasa dengan pengawasan yang dilakukan ketika anak
tersebut masih siswa SPP Negeri Wawotobi.14

Tindakan mendidik dengan pengawasan adalah mendidik dengan kasih

sayang yang dituangkan dalam bentuk melihat serta mengarahkan anak untuk

berbuat kebajikan dan menjauhkan anak dari perbuatan yang tercela. Yang dilakukan

dengan menasehati anak agar anak tidak merasa tertekan dan menjadi vakum untuk

berbuat dan berinteraksi dengan masyarakat sosial.

Hasil wawancara dengan salah seorang siswa SPP Negeri Wawotobi

menjelaskan bahwa ;

Pengawasan yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam selaku orang tua
kami di sekolah merupakan tindakan untuk menghindarkan kami dari perbuatan
yang tercela, jika kami melakukan kesalahan orang tua memberikan nasehat dan
tidak dengan dimarahi. Begitu pula jika kami bergaul dengan teman, kami tidak
dibatasi namun dengan bekal pendidikan dalam keluarga kami dapat

14 Bisman, Orang tua siswa SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi 22 Agustu 2011
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membedakan dan menghindari perbuatan–perbuatan yang tidak sesuai dengan
ajaran Islam dan menghindarinya.15

Melakukan pengawasan terhadap anak, tidak dilakukan dengan menekan

anak, pendidikan agama Islam dalam keluarga merupakan pendidikan yang dirasakan

sangat baik sebab pendidikan Islam di sekolah sangat terbatas hanya dua jam

seminggu. Hal ini membuat pendidikan dalam keluarga sangat baik sebab

penanaman keimanan hanya mungkin dilaksanakan dalam keluarga yaitu usaha-

usaha menanamkan keimanan di hati anak-anak kita.

Hasil wawancara dengan orang tua siswa SPP Negeri Wawotobi memaparkan

bahwa ;

Pendidikan dalam keluarga dengan melakukan pengawasan merupakan cara
yang sangat baik untuk  menerapkan pendidikan Islam pada anak sebab dengan
pengawasan kita dapat melakukan kegiatan yang dapat memperbaiki kesalahan
yang dilakukan anak ketika berada di luar rumah.16

Pengawasan yang dilakukan sangat membantu orang tua siswa SPP Negeri

Wawotobi dalam mendidik siswa SPP Negeri Wawotobi, kegiatan yang dilakukan

anak di luar rumah dilaksanakan dengan tidak langsung menekankan atau dengan

melarang anak untuk tidak bergaul di masyarakat akan tetapi dilakukan dengan

mengadakan diskusi yang baik tentang pendidikan Islam dengan anak ketika berada

di sekolah.

Hasil wawancara dengan orang tua siswa SPP Negeri Wawotobi yang

menjelaskan bahwa :

15 La Riasa, Siswa SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi 23 September 2011

16 Muhammad Israil, S.Pd, orang tua siswa SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, 23
September 2011
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Jika saya menemukan anak saya melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan
ajaran agama Islam saya tidak langsung menegur anak saya akan tetapi setelah
berada dirumah saya mengajaknya berdiskusi tentang pendidikan Islam dimana
dalam diskusi tersebut saya tuangkan perilaku-perilaku yang baik sesuai denga
ajaran agama Islam.17

Berdiskusi dengan anak harus dilakukan dengan pemahaman ajaran agama

yang dapat dengan mudah dipahami oleh anak, melaksanakan diskusi pendidikan

Islam dengan anak merupakan kegiatan yang bersifat mengajarkan anak bagaimana

melakukan suatu interaksi sosial di masyarakat berlandaskan pada ajaran Islam.

Kegiatan berdiskusi tentang perilaku anak yang tidak sesuai harus dilakukan

dengan memberikan pemahaman mendalam terhadap anak sehingga dalam

melakukan interaksi dengan masyarakat sosial anak akan lebih memahami dan

mampu menjadikan pendidikan Islam dalam keluarga sebagai filter untuk

beraktivitas dan beriteraksi dengan lingkungannya di masyarakat secara umum.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan

sementara bahwa pendidikan Islam dengan melakukan pengawasan terhadap anak

dapat menghindarkan anak dari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama

Islam dan dapat mencari solusi yang baik dengan melakukan diskusi anatar anak

dengan orang tua yang dapat memberikan penyegaran dan kesadaran bagi anak

bagaimana berinteraksi dengan masyarakat secara umum.

Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang juga merupakan orang tua

siswa SPP Negeri Wawotobi di Kelurahan Wawotobi Mengemukakan bahwa ;

17 Yanas Sudarmaji, S.Sos, Orang tua siswa SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi,
23 September 2011
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Apa yang seharusnya dilakukan sebagai orang tua adalah mendidik dengan
nasehat, sebab mendidik dengan nasehat akan mencerminkan pendidikan dalam
keluarga yang dibarengi dengan kasih sayang, nasehat merupakan bentuk
curahan kasih sayang yang dituangkan dalam bentuk teguran secara halus agar
siswa SPP Negeri Wawotobi kita tidak merasa terintimidasi dengan apa yang
kita inginkan.18

Menasehati berarti memberikan peneguran terhadap perilaku atau tindakan

seseorang dengan halus agar tidak menyakiti atau tidak menekan, sehingga

pelaksanaan pendidikan agama Islam menekankan agar pendidikan dilaksnakan di

dalam keluarga dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman yang senantiasa

menjunjung tinggi hak setiap manusia.

Hasil wawancara dengan salah seorang siswa SPP Negeri Wawotobi

mengemukakan bahwa ;

Peneguran yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam saya jadikan
sebagai nasehat yang penuh dengan kasih sayang dan saya menjadikan itu
sebagai cambuk untuk memperbaiki diri menuju kepada kemjuan saya berfikir
tentang Islam dan dunia pendidikan Islam.19

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan

agama Islam dengan menggunakan metode nasehat merupakan metode pendidikan

dengan pendekatan person dan dengan diskusi kecil yang dibangun dalam keluarga

dapat membangun komunikasi yang baik bagi siswa SPP Negeri Wawotobi dan

orang tua.

18 Alimuddin, Orang tua siswa SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, 28 September 2011

19 Riski, Siswa SPP Negeri Wawotobi Kel. Wawotobi Kec. Unaaha Kab. Konawe,
Wawancara, Wawotobi 22 September 2011
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C. Gambaran Tentang Kenakalan Siswa di SPP Negeri Wawotobi

Kenakalan siswa di SPP Negeri Wawotobi merupakan kenakalan siswa yang

tergolong masih bisa ditolerir dan dapat ditangani oleh guru di SPP Negeri

Wawotobi, kenakalan siswa SPP Negeri Wawotobi secara keseluruhan merupakan

kenakalan siswa yang tergolong kedalam kenakalan siswa SPP Negeri Wawotobi.

Adapun bentuk-bentuk kenakalan siswa yang ada di SPP Negeri Wawotobi

adalah sebagai berikut :

a. Perkelahian Antar Siswa

Bentuk kenakalan seperti ini dilakukan dengan sengaja yang berawal pada

ketidakteraturannya dalam kedisiplinan diri. Hal ini terbukti adanya siswa yang

melakukan perkelahian di dalam sekolah.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang siswa SPP Negeri

Wawotobi bahwa ;

Kenakalan siswa yang masih banyak ditemukan disekolah ini adalah perkelahian
antar sesama siswa SPP Negeri, dimana siswa yang merasa memiliki
kemampuan lebih secara fisik membuat sejumlah siswa lain dibawah
tekanannya, sehingga siswa yang tidak ingin ditekan akan melawan dan
mengakibatkan perkelahian antar siswa terjadi.20

Perbuatan yang tergolong perbuatan yang di sengaja ini juga banyak

dilakukan oleh siswa lain yang beranggapan salah dan cenderung merugikan orang

lain sebab disamping SPP Negeri Wawotobi berdasarkan hasil observasi yang

20 Ikbal Mansyur, Siswa Kelas II SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 24
September 2011
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dilakukan diketahui adalah sekolah yang cenderung memiliki banyak siswa laki-laki

yang rentan pada percekcokan sesama siswa di sekolah.

Hal senada dikemukakan oleh salah seorang siswa kelas II di SPP Negeri

Wawotobi mengatakan :

Kebanyakan siswa membentuk kelompok atau perkumpulan yang cenderung
ingin menguasai seluruh kelas yang ada di SPP Negeri Wawotobi sehingga
siswa yang memiliki kelompok tertentu biasanya mengadakan perlawanan
sehingga perkelahian tidak dapat dihindari.21

Pembentukan kelompok-kelompok tertentu dalam suatu sekolah akan

mengakibatkan konflik-konflik tertentu akibat kurangnya pemahaman siswa terhadap

makna pendidikan dan cenderung menilai sekolah seagai tempat untuk bergaul dan

beradaptasi dengan teman lainnya dan terkadang melupakan nilai-nilai kebersamaan

dan peraturan kedisilinan di sekolah.

Hasil wawancara dengan guru pendidikan agama Islam mengatakan bahwa :

Ada kelompok-kelompok tertentu yang memicu terjadinya perkelahian antar
siswa dimana mereka saling berebut pengaruh dan menganggap bahwa sekolah
adalah tempat mereka bergaul sehingga akan berbenturan dengan siswa yang
menjadikan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu, sehingga kami guru agama
Islam harus menerapkan metode yang dapat diterima oleh siswa yang cenderung
berbuat perilaku yang bertentang dengan displin sekolah.22

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di atas dapat ditarik kesimpulan

sementara bahwa terjadi perkelahian antara siswa akibat lemahnya pemahaman

21 Mirna, Siswa Kelas II SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 24 September 2012

22 Muhtar, Guru agama SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 24 September 2012
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keagamaan siswa sehingga terbawa emosi tanpa dilandasi dengan keimanan akibat

kejenuhan yang mungkin di alami siswa saat berada di sekolah.

b. Mencuri

Tindakan mencuri merupakan perbutan yang sengaja dilakukan untuk

mengambil barang atau benda orang lain tanpa diketahui oleh pemiliknya, dilakukan

mungkin akibat keterbatasan ekonimi orang tua atau keinginan untuk memliki benda

tertentu, hal ini membuat siswa yang melakukan perbuatan ini merasa serba

kekurangan.

Hasil wawancara dengan salah seorang siswa bahwa ;

Perbuatan mencuri merupakan perbuatan yang melanggar kedisiplinan sekolah
dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan mencuri terkadang
kami lakukan apabila ingin memiliki sesuatu yang secara ekonomis orang tua
tidak dapat menyediakan ditambah lagi dengan tekanan biaya yang harus
dikeluarkan selama menempuh pendidikan di SPP Negeri yang tidak sedikit, jadi
untu menutupi saya terkadang harus mencuri milik teman salah satu contohnya
adalah buku cetak yang tidak dapat saya beli.23

Pengembangan keilmuan dan sistem pembelajaran yang mengacu pada

peningkatan mutu peserta didik dilakukan dengan terlebih dahulu mengedepankan

ketersediaan sarana belajar bagi siswa yang dapat disediakan oleh sekolah dan tidak

memberatkan bagi siswa, jika pembelajaran yang dilakukan menekankan pada siswa

untuk memiliki sarana belajar yang tidak dapat dimilikinya secara ekonomis akan

dapat membuat siswa tertekan dan cenderung berpikir negatif untuk menggunakan

segala cara dalam memenuhi kebutuhan belajarnya, sehingga siswa cenderung

23 Herman, Siswa kelas III SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 11 September
2012



57

menempuh segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satunya adalah

dengan mencuri milik teman sekelasnya atau di tempat lain.

Hasil wawancara dengan guru SPP Negeri wawotobi mengemukakan bahwa ;

Sistem pembelajaran yang diterapkan dilakukan semenarik mungkin dan
semudah mungkin dipahami oleh siswa, karena sekolah ini adalah sekolah
kejuruan sehingga sistem pembelajaran yang dilakukan sebaiknya didukung oleh
ketersediaan fasilitas belajar yang memadai dengan metode yang dapat
dilakukan dan praktekkan sehingga siswa tidak hanya mengetahui pelajaran
sebatas teori akan tetapi dapat diaplikasikan dalam bentuk praktek.24

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di atas dapat ditarik kesimpulan

sementara bahwa sistem pembelajaran dan pola pemahaman siswa terdapat

ketidakselarasan sehingga ada benturan antara kebutuhan ekonomi siswa sesuai

dengan bahan belajar yang diperlukan yang mengakibatkan siswa diharuskan

memiliki saran belajar seperti diktat sehingga siswa yang tidak dapat memiliki harus

mencuri milik teman di sekolah.

c. Tindakan Merusak Fasilitas Sekolah

merusak fasilitas di sekolah merupakan suatu hal yang dilakukan dengan

sengaja agar merasakan kepuasan tersendiri bagi siswa yang melakukannya.

Perbuatan ini merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar aturan sekolah dan

terkesan mengarah kepada perbuatan yang bersifat kriminal. Dengan adanya hal

tersebut, siswa lain menjadi tidak dapat menggunakan fasilitas sekolah sehingga

mempengaruhi siswa lain untuk menggunakan fasilitas tersebut.

24 Siti Marni, SP, Guru SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 12 September 2011
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Hasil wawancara dengan salah seorang siswa SPP Negeri Wawotobi

mengemukakan bahwa ;

Kenakalan yang sering kami alami adalah adanya siswa lain yang merusak
fasilitas di sekolah sedang fasilitas tersebut masih sangat kami butuhkan untuk
melakukan proses pembelajaran dengan maksimal di sekolah, perbuatan yang
seirng kami temukan adalah siswa lain yang dengan sengajar merusak peralatan
laboratorium, sehingga tidak jarang kami temukan ada fasilitas yang tidak dapat
digunakan ketika kita melakukan percobaan di laboratorium dan membuat siswa
lain tidak dapat mengikuti pelajaran praktek dengan baik.25

Kenakalan  siswa yang menjadi perilaku yang tergolong dalam kenakalan

siswa di SPP Negeri Wawotobi telah melampaui batas kanakalan siswa yang dapat

ditoleirir oleh sekolah sebab jika ditinjau aturan di SPP Negeri Wawotobi perbuatan

siswa tidak sesuai dan tidak diperbolehkan.

Hasil wawancara guru SPP Negeri Wawotobi mengemukakan bahwa ;

Apa yang menjadi perilaku siswa untuk merusak fasilitas sekolah terkadang sulit
untuk dihilangkan dan selalu terjadi sehingga untuk menanggulangi masalah
tersebut, kita melibatkan banyak pihak termasuk didalamnya guru pendidikan
agama Islam guna mengatasi kenakalan siswa yang jika ditinjau sudah termasuk
kenakalan yang melampaui batas dan dapat berakibat fatal bagi pembelajaran di
sekolah.26

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan di atas dapat disimpulkan

bahwa kenakalan siswa yang tejadi di SPPN Wawotobi dilakukan penanganan

dengan melibatkan langsung guru pendidikan agama Islam sehingga cenderung

dilakukan dengan metode pendidikan  Islam menuju siswa yang berakhlak dan sesuai

dengan ajaran agama Islam.

25 Asrianti, Siswa SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 18 September 2011

26 Rusman, S.Pd, Guru SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 22 September 2011
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D. Pola Pendidikan Islam Siswa di SPPN Wawotobi Dalam Menanggulangi
Kenakalan Siswa di SPPN Wawotobi

1. Membaca Istigfar

Pola pendidikan Islam ini merupakan langkah pertama yang diberikan oleh

guru pendidikan agama Islam terhadap siswa yang melakukan kenakalan baik

disengaja maupun tidak sengaja, agar pembacaan Istigfar tersebut tujuannya ialah

mengingatkan siswa supaya ingat dan mendekatkan diri kepada Allah bahwa

perbuatan yang ia lakukan adalah tidak baik.

Hasil wawancara dengan salah seorang guru pendidikan agama Islam di

SPPN Wawotobi :

Istigfar berarti kita menyadari kesalahan yang dilakukan dan kemudian
mengingat kepada Allah Swt bahwa sesungguhnya melakukan permohonan
ampunan atas apa yang dilakukan sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dan
hal itu melanggar kita senantiasa mengembalikan kepada Allah serta meminta
pengampunannya atas apa yang dilakukan.27

Istigfar merupakan bentuk pengakuan kepada Allah Swt bahwa kita sebagai

manusia telah melakukan kesalahan dan memohon kepada-Nya agar mengampuni

apa yang kita lakukan dan mendapat ridho dan berkah-Nya.

Siswa di SPPN Wawotobi tergolong siswa yang cenderung melakukan

aktivitas kanakalan di lingkup sekolah namun masih dapat dikontrol dengan

pendidikan Islam sebab melalui pendidikan Islam. Upaya pembinaan yang dilakukan

oleh guru dapat diterima oleh siswa dan orang tua siswa sehingga pendidikan yang

dilakukan sesuai dengan pola pembinaan akhlak siswa.

27 Muslim, S, Ag, Guru Pendidikan Agama Islam SPPN Wawotobi, Wawancara, 23
September 2011
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Hasil wawancara dengan dengan salah seorang siswa di SPPN Wawotobi

mengemukakan bahwa ;

Pendidikan Islam yang diterapkan oleh guru di sekolah kami sangat sesuai
dengan karakter pembinaan yang dilakukan terhadap semua siswa sebab
pendidikan Islam dengan melakukan pembentukan akhlak yang baik cenderung
lebih membawa kepada kita alam sadar bahwa kesalahan yang kami lakukan
sangat bertentangan dengan agama Islam dan tidak sesuai dengan norma-norma
sendi kehidupan baik ditinjau dari adat istiadat lokal maupun agama.28

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang mengajarkan kepada kita

tentang makna kehidupan yang hakiki, mampu mengimplementasikan perilaku yang

sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan dapat menjadikan pola hidup

sesorang menuju ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan pandangan agama Islam.

Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang mengedepankan

pembentukan akhlak dan lebih mengedepankan kebenaran dan akidah yang baik,

sehingga siswa dengan pendidikan Islam melalui metode pendekatan kepada Allah

yaitu melakukan Istigfar akan membawa siswa ke alam dimana siswa akan lebih

mendekatkan diri kepada Allah swt.

Hasil dari penangan guru pendidikan agama Islam tersebut kebanyakan siswa

menjadi kapok tidak mengulanginya lagi, tapi ada siswa tertentu yang kadang setelah

beberapa hari membuat ulah yang lain lagi, bisa jadi mungkin anggapan mereka

sudah lupa dari apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya.

28 M. Aris, Siswa Kelas I SPPN Wawotobi, Wawancara, 24 september 2011
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2. Menyikapi penyebab dan jenis kenakalan

Menyikapi penyebab dan jenis kenakalan merupakan sebuah langkah kedua

dari penanganan guru pendidikan agama Islam terhadap kenakalan siswa. Dengan

langkah tersebut akan diketahui penyebab dan jenis kenakalan tersebut. Penanganan

guru pendidikan agama Islam semacam ini hanyalah sekedar mengetahui, apakah

penyebab kenakannya, dan dilakukan dengan sengaja atau tidak?

Hasil wawancara dengan salah seorang siswa SPP Negeri Wawotobi

mengemukakan bahwa ;

Guru pendidikan agama sering mengajarkan kepada kami bagaimana berperilaku
yang baik sesuai dengan ajaran agama, sehingga setiap kenakalan yang terjadi
disekolah yang diakibatkan oleh teman kami, guru pendidikan agama selalu
menyikapi dengan perilaku yang bijak sehingga apa yang dilakukannya
cenderung kami contoh dan selalu berdasarkan ajaran pendidikan Islam.29

Pola pendidikan Islam yang diaplikasikan oleh guru pendidikan agama Islam

di SPPN Wawotobi merupakan pola pendidikan yang mengedepankan pembinaan

perilaku dengan terlebih dahulu menyikapi segala perbuatan siswa yang melanggar

sesuai dengan pengembangan diri dan etika siswa, sehingga siswa merasa bahwa apa

yang diajarkan oleh guru pendidikan agama Islam selalu mencerminkan perilaku

yang sesuai dengan etika dalam Islam.

Hasil wawancara dengan salah seorang siswa SPPN Wawotobi ;

Perubahan perilaku yang kami lakukan selalu bercermin pada perilaku guru
pendidikan agama Islam sebab apa yang dilakukan dalam menangani siswa yang
bermasalah selalu di awali dengan menyikapi perilaku siswa yang bermasalah

29 Ismail, Siswa kelas II SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi 24 september 2011
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sehingga tidak sedikit diantara teman kami yang menuruti kata-kata dari guru
agama Islam sebab selalu mengacu pada kebijakan dalam membimbing kami.30

Metode pendidikan guru agama Islam dalam menangani kenakalan siswa

yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode pembinaan akhlak sehingga

pengembangan diri dan mental siswa menunjukkan peningkatan yang sangat baik

dan sesuai dengan pendidikan agama Islam

Hasil wawancara dengan salah seorang guru di SPP Negeri Pembangunan

Wawotobi mengemukakan bahwa ;

Metode pendidikan islam yang kami lakukan adalah pembinaan mental dan
kedisiplinan siswa sehingga memiliki perbedaan pola pembinaan yang dilakukan
oleh guru pendidikan agama Islam, guru agama Islam di SPPN Wawotobi kini
menerapkan pola pembinaan yang mengarah kepada pembentukan akhlak siswa
sehingga dalam pembinaan selalu menyikapi dan menjadikannya sebagai tolak
ukur untuk mengatasi kenakalan yang dilakukan siswa 31

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di atas dapat ditarik kesimpulan

sementara bahwa metode pendidikan guru agama Islam dengan terlebih dahulu

menyikapi perilaku siswa adalah pendidikan yang dirasakan sebagai suatu metode

pendidikan yang lebih mudah dipahami oleh siswa dan cenderung menunjukkan

perubahan sikap siswa menuju kepada siswa berakhlak Islami, sebab pendidikan

yang diterapkan lebih mengarah kepada pembinaan kepribadian siswa.

30 Ismail, Siswa Kelas VII SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 26 September
2011

31 Dia Ardiyanti, SP, Guru SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Lalosabila, 26 September
2011
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3. Menasihati

Langkah ini merupakan penanganan yang terpenting, karena nasihat

merupakan suatu bentuk penyadaran yang diberikan guru pendidikan agama Islam

terhadap siswa yang melakukan kenakalan dengan saling bermaaf-maafan akan

membangkitkan semangat dan menciptakan kondisi kejiwaan yang positif dalam diri

siswa.

Hasil wawancara dengan salah seorang siswa kelas I SPP Negeri

Pembangunan Wawotobi menjelaskan ;

Setiap siswa yang melakukan tindakan yang melanggar kedisiplinan di sekolah
akan dipanggil langsung oleh guru dan guru agama yang menangani hal tersebut
selalu memberikan hukuman dalam bentuk nasehat-nasehat kepada siswa
memberikan penyadaran tersendiri kepada kami sehingga apa yang kami
lakukan dapat kami pahami dan membentuk kesadaran tersendiri untuk tidak
melakukan perbuatan tersebut.32

Pembinaan siswa dalam menangani kenakalan siswa di SPP Negeri

Wawotobi selalu melibatkan guru  pendidikan agama Islam dan salah satu bentuk

pola pembinaan yang dilakukan adalah dengan memberikan nasehat-nasehat yang

lebih mengarah kepada pembentukan moral dan etika siswa dalam menjalankan

pendidikan di sekolah.

Hasil wawancara dengan salah satu anggota komite sekolah mengemukakan

bahwa ;

Sebagai salah satu anggota komite sekolah kami selalu menekankan kepada
pihak sekolah untuk lebih tegas memberikan ganjaran terhadap siswa yang
melanggar, namun dengan metode yang dilakukan oleh guru pendidikan agama

32 Misbahuddin, Siswa Kelas I SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 27 September
2011
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Islam, kami sebagai orang tua siswa menyadari bahwa pendidikan Islam adalah
pendidikan yang sangat berpengaruh dalam membentuk watak dan perilaku
siswa dan dengan pola pembinaan dengan cara memberi nasehat tingkat
kenakalan siswa jauh lebih berkurang jika dibandingkan dengan pola pembinaan
dengan sanksi kedisiplinan dan hukuman fisik.33

Pengembangan karakter dan pembinaan mental siswa tidak harus dimulai

dengan pendidikan yang mengedepankan kedisiplinan semata, metode pendidikan

guru agama Islam dengan nasehat di SPP Wawotobi merupakan pembinaan kepada

siswa yang memberikan keterbukaan berfikir bagi siswa yang melakukan kenakalan

dan tidak mengarah kepada kekerasan di dunia pendidikan.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah SPP Wawotobi mengemukakan

bahwa ;

Implikasi dari ilmu pendidkan Islam telah membuka wawasan yang bukan hanya
kepada siswa namun kami juga selaku pembina dan pendidik di sekolah ini.
Sebab pendidikan dengan pola pembinaan dengan nasehat telah jauh banyak
memberikan perubahan yang bersifat positif dalam membentu kami menciptakan
siswa yang berkualitas dan memiliki akhlak yang baik sesuai dengan ajaran dan
pendidkan Islam.34

Berdasarkan hasil dari penanganan guru pendidikan agama Islam dengan

menggunakan pola pembinaan siswa dengan nasehat menunjukkan bahwa siswa

menjadi kapok tidak mengulanginya lagi sebab dengan nasehat akan lebih

memberikan pemahaman yang medalam bagi siswa dan siswa yang melakukan

kenakalan di sekolah akan menjadi sadar dan tidak akan melakukan kenakalan lagi.

33 Makmur, S.Sos, Anggota Komite SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 27
september 2011

34 Kepala sekolah SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 29 September 2011
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4. Menghilangkan gejala-gejala

Menghilangkan gejala dengan mengeluarkan unek-unek dari hati siswa serta

penentangan adalah penanganan yang diberikan oleh guru pendidikan agama Islam

terhadap tingkah laku atau kenakalan yang dilakukan siswa secara terus menerus atau

terbiasa, dengan tujuan supaya kenakalan yang siswa lakukan tidak menjadi sarana

keburukan maupun pengrusakan terhadap akhlaqnya.

Hasil wawancara dengan salah seorang guru bimbingan konseling SPP Negeri

Wawotobi mengemukakan bahwa ;

Metode bimbingan yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam
merupakan pola pembinaan siswa yang sangat baik dimulai dengan
menghilangkan gejala-gejala kebiasaan siswa yaitu dengan melakukan
bimbingan akhlak melalui kegiatan ekstra kurikuler, dan sebagai guru saya
menilai bahwa metode tersebut telah membawa kemajuan sistem pendidikan di
SPP Negeri wawotobi yang dibuktikan dengan rendahnya pelanggaran siswa
terhadap tata tertib dan disiplin siswa di SPP Negeri Wawotobi.35

Pembinaan akhlak dengan  menggunakan metode menghilangkan gejala-

gejala kebiasaan buruk siswa dalam berbuat dan bertingkah laku dilakukan dengan

menerapkan metode bimbingan dan ekstrakurikuler mempengaruhi perilaku siswa

sehingga siswa terhindar dari kebiasaan yang buruk.

Hasil wawancara dengan salah seorang siswa mengemukakan bahwa ;

Apa yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam di sekolah adalah
metode bimbingan yang sangat baik sebab, sebagai siswa yang terbiasa berbuat
onar, setelah dibimbingan oleh guru pendidikan agama Islam, siswa yang
tergolong nakal akan di ajak untuk mengeluarkan unek-unek yang tidak dapat
ungkapkan pada guru lain dan guru agama Islam memberikan kami solusi yang
baik sehingga, sebagai siswa yang tergolong nakal apa yang saya pikirkan kini

35 IR. Suharjo, Guru Bimbingan Konseling SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi,
29 September 2011
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telah menemukan solusi dan saya telah menghilangkan kebiasaan untuk berbuat
buruk.36

Penanganan siswa yang tergolong nakal sangat efektif dilakukan dengan

menggunakan metode pendekatan kepada siswa dengan berusaha menghilangkan

gejala-gejala kenakalan yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh siswa, sehingga

penanganan yang dilakukan cenderung memberikan perubahan yang sangat baik dan

berpengaruh secara psikologis terhadap siswa.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah SPPN Wawotobi mengemukakan

bahwa ;

Sistem yang diterapkan guru pendidikan agama slam merupakan metode
pendekatan kepada siswa yang sangat baik dimana tugas guru pendidikan agama
Islam tidak hanya sebagai guru yang mengejarkan kepada siswa bagaimana
berperilaku yang baik dan berakhlak mulia, namun lebih dari itu tugas guru
agama Islam di SPPN Wawotobi juga sebagai guru yang dapat membimbing
siswa dengan memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana berperilaku
yang baik sesuai kaidah-kaidah yang terkandung dalam ajaran Islam.37

Implementasi pendidikan Islam dan tugas kependidikan guru agama Islam di

SPPN Wawotobi dengan melakukan sistem pendidikan menghilangkan gejala-gejala

yang timbul pada siswa yang mengarah kepada perbuatan tergolong kenakalan siswa

merupakan metode pendidikan Islam yang tepat dan dapat menanggulangi kenakalan

siswa yang terjadi di SPPN Wawotobi. Sehingga Hasil dari penangan guru

pendidikan agama Islam tersebut siswa menjadi kapok tidak mengulanginya lagi.

36 Muh. Yusuf, Siswa SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 29 September 2011

37 Kepala sekolah SPPN Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 11 September 2011
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5. Memberi peringatan dan pemahaman

Langkah ini bagi guru pendidikan agama Islam terkadang sulit diterima oleh

siswa, karena dengan memberi peringatan dan pemahaman bagaimana cara menjaga

hak-hak orang lain, bagaimana saling menghormati satu sama lain, bagaimana etika

pergaulan yang benar, serta bagaimana sikap yang penuh dengan nilai-nilai akhlaq,

sopan santun, dan menjaga kehormatan kepada mereka tanpa mengambil hatinya

terlebih dahulu dengan bahasa yang halus tidak akan diterima malah bisa jadi

dibantai dengan lemparan sesuatu atau penentangan.

Hasil wawancara dengan siswa SPP Negeri Wawotobi mengemukakan

bahwa;

Apa yang kami lakukan jika tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib di sekolah
akan dikenakan sanksi dari sekolah sesuai dengan peraturan tata tertib sekolah,
siswa yang melakukan akan dibimbing oleh guru bimbingan dan konseling, yang
lebih mengedepankan bimbingan dengan hukuman secara fisik sehingga kami
selalu menetang sebab apa yang kami lakukan terkadang tidak sesuai dengan
hukuman yang kami terima dan hal ini menimbulkan pemberontakan kecil di
hati kami untuk melakukan perlawanan.38

Penanganan siswa bermasalah atau siswa yang melanggar tata tertib tidak

selamanya dapat diselesaikan dengan metode penegakan kedisiplinan secara fisik

atau hukuman kedisiplinan, namun lebih dari itu perilaku siswa yang melanggar

terkadang tidak terjadi karena ketidakpuasan dengan aturan di sekolah namun bisa

jadi siswa yang melanggar dipengaruhi oleh masalah-masalah tertentu dari

lingkungan keluarga siswa.

38 Amran B, Siswa Kelas II SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 12 September
2011
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Hasil wawancara dengan salah seorang siswa SPP Negeri Wawotobi

mengemukakan bahwa ;

Masalah yang terjadi di dalam keluarga mempengaruhi rutinitas saya dalam
menjalankan aktifitas sebagai seorang siswa di SPP Negeri Wawotobi, sehingga
pengembangan keilmuwan di SPP Negeri wawotobi menurut saya lebih
mengedepankan kedisiplinan yang sangat sulit bagi saya untuk mengikuti aturan
yang diberlakukan di sekolah.39

Peraturan dan tata tertib dalam suatu sekolah adalah hal yang mendasar dan

menjadi landasan utama dalam menjalankan dan mempertahankan suatu institusi

pendidikan sehingga dalam lembaga pendidikan formal tidak selalu mengedepankan

sistem yang bersifat kaku berdasarkan tatana kedisiplinan, akan tetapi lembaga

pendidikan yang maju harus memiliki metode pendekatan yang lebih baik dan dapat

memajukan lembaga pendidikan tersebut, termasuk didalamnya pengembangan

sistem keilmuan dan metode penanganan siswa yang bermasalah.

Penanganan siswa bermasalah di SPPN Wawotobi yang dilakukan dengan

melibatkan guru pendidikan agama Islam, akan berpengaruh secara psikologis dan

mental pada siswa sebab guru pendidikan agama Islam tidak hanya bekerja sebagai

guru pendidikan yang mengajarkan tentang fungsi pendidikan Islam, lebih dari itu

guru pendidikan Islam merupakan sosok yang menjadi panutan bagi siswa dalam

ersikap dan berperilaku.

Hasil wawancara dengan salah seorang siswa SPP Negeri Wawotobi

mengemukakan bahwa ;

39 Ridwan, Siswa Kelas VII SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 12 September
2011
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Menurut pandangan saya guru pendidikan agama Islam adalah guru yang
menjadi panutan bagi siswa sebab guru pendidikan agama Islam adalah guru
yang senantiasa memberikan arahan dan pemahaman bagi kami sehingga kami
dapat memahami dan menerima makna dan fungsi pendidikan dan apa yang
telah diajarkan guru pendidikan agama Islam selalu dapat kami terima sebab
metode memberikan pemahaman kepada kami berpengaruh secara psikologis
dan mental kami dalam beraktivitas di sekolah.40

Metode guru pendidikan agama Islam dalam menanggulangi kenakalan siswa

di SPP Negeri Wawotobi yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dengan

memberikan pemahaman kepada siswa telah memberikan efek positif bagi siswa

yang melakukan pelanggaran dan membawa perubahan perilaku kepada siswa yang

melanggar untuk tidak melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan

yang diberlakukan di sekolah.

Hasil wawancara dengan salah seorang guru di SPP Negeri wawotobi

mengemukakan bahwa ;

Siswa SPP Negeri Wawotobi adalah siswa yang memiliki karakter yang berbeda
dengan sekolah lain, sebab siswa SPP Negeri wawotobi adalah siswa yang
memiliki potensi siswa yang dapat memajukan pertanian di Kabupaten Konawe
sehingga pengembangan keilmuwan dengan sistem penegakan disiplin semata
tidak dapat berjalan secara efektif, namun dengan pelibatan guru pendidikan
agama Islam dalam menanggulangi kenakaln siswa di SPP Negeri Wawotobi
telah membawa perubahan siswa yang sangat baik, sesuai dengan pola perilaku
yang baik dan sesuai dengan tuntuan dalam Islam, pendekatan yang diberikan
guru pendidikan agama Islam dengan memberikan pemahaman keapada siswa
telah menekan jumlah siswa yang melanggar di sekolah.41

Sikap mereka terhadap upaya yang telah dilakukan oleh guru pendidikan

agama Islam tersebut menjadikan diri mereka memahami makna ajaran Islam dan

40 Akmaluddin, Siswa Kelas III, SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 12
September 2011

41 Ikhwal, STP, M.Sc, Guru SPP Negeri Wawotobi, Wawancara, Wawotobi, 2 Spetember
2011
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mempengaruhi psikologis siswa menjadi siswa yang berakhlak dan patuh pada guru

serta siswa kapok tidak mengulanginya lagi.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa hasil penelitian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut :

1. Metode Pendidikan Islam siswa di SPP Negeri Wawotobi dilakukan dengan

beberapa metode yang pertama, yaitu pendidikan Islam dengan mengembangkan

aspek keimanan yang dilakukan untuk meningkatkan keimanan siswa menuju

kepada terbentuknya siswa yang berkepribadian dan berakhlak sesuai dengan

kaidah dalam ajaran Islam, Kedua Mendidik dengan adat pembiasaan dan latihan

yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dengan melakukan

pengawasan dalam sekolah sehingga siswa menjadi terbiasa dalam

melaksanakan kegiatan ibadah, ketiga mendidik dengan nasehat yaitu upaya

pendidikan yang dilakukan dalam membentuk keimanan siswa SPP Negeri

Wawotobi sehingga siswa memiliki akhlak dan moral sesuai dengan ajaran

agama Islam, Keempat Mendidik dengan pengawasan mendidik dengan

melakukan tindakan mendampingi anak dalam melakukan kegiatannya,

mengamati dan mengarahkan siswa untuk berbuat kebajikan dan menghindari

perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

2. Kenakalan siswa di SPP Negeri Wawotobi berdasarkan hasil penelitian diketahui

bahwa perilaku yang tidak sesuai dengan etika dan sifatnya monoton utamanya

di kalangan siswa, serta mempengaruhi kondisi psikologis siswa, seperti

71
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berkelahi, mencuri, serta mencuri. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengawasan

siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya di sekolah, serta pengaruh

ekonomi yang mengharuskan siswa memiliki saran belajar.

3. Metode Pendidikan Islam di SPP Negeri Wawotobi dalam menanggulangi

kenakalan siswa dilakuan dengan beberapa metode diantaranya; membaca

istigfar, mengajak siswa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan

memperbaiki akhlak, menyikapi penyebab dan jenis kenakalan, menasehati,

menghilangkan gejala-gejala, memberi peringatan dan pemahaman kepada

siswa.

B. Saran

1. Kepada guru Pendidikan Agama Islam hendaknya selalu memberikan perhatian

khusus bagi remaja yang tergolong nakal sehingga dapat memberikan perubahan

secara psikologis menjadi siswa yang berakhlak.

2. SPP Negeri Sebagai sekolah kejuruan pertanian hendaknya tidak mengabaikan

pengembangan pendidikan Islam sebagai upaya menciptakan generasi yang

beriman.

3. Hendaknya Kepala sekolah SPP Negeri Wawotobi selalu mendukung terhadap

kegiatan-kegiatan siswa yang positif. Karena dengan adanya dukungan dari

semua pihak, siswa akan termotivasi untuk belajar dan selalu melaksanakan hal-

hal yang positif.
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Lampiran 1. Kerjasama Guru Pendidikan Agama Islam Dengan Orang Tua Siswa

INFORMAN /TANGGAL PERTANYAAN TANGGAPAN
Dirfan, Siswa Kelas II SPP
Wawotobi, Wawancara,
Wawotobi, 2 September
2011

Menurut anda
bagaimana metode
yang diterapkan oleh
guru pendidikan
agama Islam
lingkungan sekolah

Yang menjadi penekanan bagi
kami yang dilakukan oleh guru
agama Islam adalah bagaimana
kita berperilaku Islami, mampu
menghargai guru sebagai orang
tua di sekolah dan menjalankan
Ibadah sesuai dengan ajaran
agama Islam, hal ini sesuai
dengan kegiatan yang dilakukan
oleh guru yang senantiasa
mengajk kami semua untuk
selalu mengingat dan menghargai
guru sebagai orang tua di sekolah
dan mengahrgai orang tua di
rumah serta menjalankan Ibadah
shalat lima waktu.

Rahman, Siswa Kelas III,
SPP Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi,
September 2011

Metode pendidikan
apa yang diterapkan
oleh guru agama
Islam di sekolah

Metode pendidikan Islam yang
diterapkan oleh guru agama
Islam adalah bagaimana kita
memiliki keimanan yang baik
sebab Islam mengajarkan
manusia agar bertakwa kepada
Allah Swt dan berbuat kebajikan
di dunia sehingga perilaku yang
diperbuat dapat bernilai Ibadah.

Ishak, Siswa Kelas IIb SPP
Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi 12
September 2011

Apa pendapat kamu
tentang pendidikan
Islam

Pendidikan Islam adalah
pendidikan pencerahan dan
merupakan pendidikan yang
mengajak dan mengajarkan kita
berperilaku sesuai dengan etika
dan ajaran dalam Islam dan
sebagai bekal

Burhanuddin Abdullah, ST,
Orang tua siswa SPP Negeri
Wawotobi, Wawancara,
Wawotobi 13 September
2011

Pendidikan Islam
bagaimana yang
anda terapkan
kepada anak dalam
keluarga

Pendidikan agama Islam yang
saya terapkan kepada anak saya
selama di dalam keluarga adalah
pendidikan pembiasaan untuk
melaksanakan ibadah yang wajib
hukumnya bagi muslim, sebab
jika anak sudah terbiasa untuk
melaksanakan kegiatan ibadah
akan membawa kepada pola
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hidup yang teratur dan
pembiasaan anak akan
melaksanakan kegiatan ibadah
sesuai dengan aturan dan
waktunya yang dianjurkan dalam
Islam.

Ihsan, Siswa SPP Negeri
Wawotobi, Wawancara,
Wawotobi 16 September
2011

Bagaimana pendapat
kamu tentang
metode pendidikan
pembiasaan
melaksanakan
kewajiban beribadah

Sebagai anak usia siswa SPP
Negeri Wawotobi kami sangat
rentan terhadap perilaku dan
kondisi sosial lingkungan akan
tetapi dengan  adanya pendidikan
pembiasaan didalam keluarga,
kami selalu melaksanakan
rutinitas kami sebagai muslim
yaitu menjalankan kewajiban
ibadah shalat sesuai dengan
kebiasaan kami dalam keluarga
dan hal ini sangat membantu,
sebab kegiatan rutin yang di
kerjakan dapat teroragnisir
dengan baik untuk menjalankan
ibadah sesuai dengan kebiasaan.

Rahmat, Siswa SPP Negeri
Wawotobi, Wawancara 16
September 2011

Bagaimana pendapat
kamu mengenai
tentang metode
membiasakan
mengerjakan shalat
yang di terapkan
oleh guru agama
Islam

Pembiasaan yang diterapkan
dalam keluarga khususnya dalam
menjalankan ibadah merupakan
suatu hal yang menurut saya
sangat baik sebab melaksanakan
rutinitas ibadah merupakan hal
yang sulit bagi kami pada saat
belum terbiasa, akan tetapi
setelah terbiasa. Pelaksanaan
shalat lima waktu bukanlah hal
yang berat bagi kami sebab
pendidikan dalam keluarga telah
membiasakan kami untuk
melaksanakan kegiatan ibadah
shalat sesuai dengan ketentuan
dalam Islam sehingga tidak
mempengaruhi kegiatan-kegiatan
lainnya

Lasuardi L, Orang tua siswa
SPP Negeri Wawotobi,
wawancara, Wawotobi, 18

Apa tanggapan anda
mengenai metode
pembiasaan yang

Suatu kebiasaan akan
meringankan kita untuk
menjalankan atau melaksanakan
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September 2011 diterapkan oleh guru
agama Islam dalam
menanggulangi
kenakalan siswa

suatu kegiatan, contoh kecilnya
adalah shalat jika orang tidak
terbiasa dengan shalat lima
waktu, kegiatan ini dirasakan
sebagai suatu beban. Akan tetapi
jika telah terbiasa kita akan
merasa ringan dan jika tidak
melaksanakan kita akan merasa
ada sesuatu yang ditinggalkan
sehingga dengan pembiasaan
melaksanakan kegiatan ibadah
akan membentuk kepada pribadi
Islam yang taat dalam
menjalankan ibadah.

Akbar, SIP, Orang tua
siswa SPP Negeri
Wawotobi, Wawancara,
Wawotobi 18 September
2011

Apa pendapat anda
mengenai
pendidikan yang
diterapkan oleh guru
agama dengan cara
menasehati siswa

Pendidikan dengan menasehati
merupakan pendidikan yang
sangat baik dalam memberikan
pemahaman terhadap siswa SPP
Negeri Wawotobi, dengan
menasehati setiap anak akan
memperoleh perhatian yang
cukup dari orang tua sehingga
orang tua menjadi  kontrol dalam
kegiatan yang dilakukannya

Hidayat, siswa SPP Negeri
Wawotobi, wawancara, 21
September 2011

Bagaimana bentuk
pendidikan nasehat
yang kamu dapatkan
dari orang tua

Orang tua sering menasehati
apabila ada perlakukan atau
perbuatan yang tidak sesuai
dengan kaidah dalam agama
yang kami lakukan, bahkan tidak
jarang orang tua memberikan
arahan-arahan yang sifatnya
menasehati sehingga sebagai
anak ini sangat berpengaruh
terhadap sikap kami dalam
beraktifitas dan berinteraksi
dengan lingkungan sosial
masyarakat

Jamaluddin, siswa SPP
Negeri Wawotobi,
wawancara, 21 September
2011

Bagaimana efek
yang anda rasakan
dengan nasehat-
nasehat yang
diberikan oleh orang
tua

Dengan nasehat yang diberikan
oleh orang tua untuk saling
menolong dan menasehati,
memberikan pengaruh besar
terhadap pola bergaul kami sebab
dengan saling menasehati kita
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terhindar dari perbuatan yang
tidak sesuai dengan ajaran Islam,
jika dilakukan akan ada teman
yang menasehati dan sebaliknya
jika teman berbuat salah akan
kami nasehati

Misbahuddin, Orang tua
siswa SPP Negeri
Wawotobi, Wawancara,
Wawotobi 21 September
2011

Bagaimana
tanggapan anda
mengenai metode
pendidikan dengan
memberikan nasehat
kepada anak

Memberikan nasehat kepada
anak merupakan curahan kasih
sayang dituangkan dalam bentuk
wejangan-wejangan yang
membentuk kepribadian anak
untuk melakukan perbuatan baik.
Ini adalah cara yang sangat
efektif untuk mendidik anak
disekolah

Rusdi, Siswa SPP Negeri
Wawotobi, Wawancara,
Wawotobi, 21 September
2011

Bagaimana Menurut
anda pendidikan
yang dilakukan oleh
guru agama dengan
metode pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh
guru agama selaku orang tua
membuat kami senantiasa
berperilaku yang baik dan sesuai
dengan ajaran orang tua dan
kami terhindar dari perbuatan
yang tercela, pengamatan yang
dilakukan oleh orang tua menjadi
suatu perhatian tersendiri bagi
kami dan membuat kami terbiasa
untuk melakukan perbuatan yang
baik sesuai ajaran Islam

Bisman, Orang tua siswa
SPP Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi 22
Agustu 2011

Bagaimana pendapat
anda mengenai
mendidik dengan
pengawasan

Mendidik dengan pengawasan
bukan berarti memarahi anak jika
melakukan suatu kesalahan, akan
tetapi mendidik dengan
pengawasan adalah mendidik
dengan anak nasehat dan perilaku
yang baik, sehingga anak tanpa
di awasi setelah dewasa akan
terbiasa dengan pengawasan
yang dilakukan ketika anak
tersebut masih siswa SPP Negeri
Wawotobi

La Riasa, Siswa SPP Negeri
Wawotobi, Wawancara,
Wawotobi 23 September
2011

Apa pendapatmu
tentang pengawasan
yang dilakukan oleh
guru agama

Pengawasan yang dilakukan oleh
guru pendidikan agama Islam
selaku orang tua kami di sekolah
merupakan tindakan untuk
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menghindarkan kami dari
perbuatan yang tercela, jika kami
melakukan kesalahan orang tua
memberikan nasehat dan tidak
dengan dimarahi. Begitu pula
jika kami bergaul dengan teman,
kami tidak dibatasi namun
dengan bekal pendidikan dalam
keluarga kami dapat
membedakan dan menghindari
perbuatan–perbuatan yang tidak
sesuai dengan ajaran Islam dan
menghindarinya

Muhammad Israil, S.Pd,
orang tua siswa SPP Negeri
Wawotobi, Wawancara, 23
September 2011

Bagaimana pendapat
anda mengenai
pendidikan dengan
pengawasan yang
dilakukan oleh guru
agama Islam

Pendidikan dalam keluarga
dengan melakukan pengawasan
merupakan cara yang sangat baik
untuk  menerapkan pendidikan
Islam pada anak sebab dengan
pengawasan kita dapat
melakukan kegiatan yang dapat
memperbaiki kesalahan yang
dilakukan anak ketika berada di
luar rumah

Yanas Sudarmaji, S.Sos,
Orang tua siswa SPP Negeri
Wawotobi, Wawancara,
Wawotobi, 23 September
2011

Pendidikan dalam
bentuk apa yang
anda berikan kepada
anak dalam keluarga

Jika saya menemukan anak saya
melakukan perbuatan yang tidak
sesuai dengan ajaran agama
Islam saya tidak langsung
menegur anak saya akan tetapi
setelah berada dirumah saya
mengajaknya berdiskusi tentang
pendidikan Islam dimana dalam
diskusi tersebut saya tuangkan
perilaku-perilaku yang baik
sesuai denga ajaran agama Islam

Alimuddin, Orang tua siswa
SPP Negeri Wawotobi,
Wawancara, 28 September
2011

Sebagai orang tua
apa yang seharusnya
anda lakukan dalam
mendidik dengan
nasehat

Apa yang seharusnya dilakukan
sebagai orang tua adalah
mendidik dengan nasehat, sebab
mendidik dengan nasehat akan
mencerminkan pendidikan dalam
keluarga yang dibarengi dengan
kasih sayang, nasehat merupakan
bentuk curahan kasih sayang
yang dituangkan dalam bentuk
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teguran secara halus agar siswa
SPP Negeri Wawotobi kita tidak
merasa terintimidasi dengan apa
yang kita inginkan

Riski, Siswa SPP Negeri
Wawotobi Kel. Wawotobi
Kec. Unaaha Kab. Konawe,
Wawancara, Wawotobi 22
September 2011

Apa pendapatmu
tentang teguran-
teguran yang
dilakukan oleh guru
agama Islam

Peneguran yang dilakukan oleh
guru pendidikan agama Islam
saya jadikan sebagai nasehat
yang penuh dengan kasih sayang
dan saya menjadikan itu sebagai
cambuk untuk memperbaiki diri
menuju kepada kemjuan saya
berfikir tentang Islam dan dunia
pendidikan Islam.

Ikbal Mansyur, Siswa Kelas
II SPP Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi, 24
September 2011

Kenakalan siswa
seperti apa yang
sering terjadi di
sekolah ini

Kenakalan siswa yang masih
banyak ditemukan disekolah ini
adalah perkelahian antar sesama
siswa SPP Negeri, dimana siswa
yang merasa memiliki
kemampuan lebih secara fisik
membuat sejumlah siswa lain
dibawah tekanannya, sehingga
siswa yang tidak ingin ditekan
akan melawan dan
mengakibatkan perkelahian antar
siswa terjadi

Mirna, Siswa Kelas II SPP
Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi, 24
September 2012

Mengapa
perkelahian
disekolah anda kerap
terjadi

Kebanyakan siswa membentuk
kelompok atau perkumpulan
yang cenderung ingin menguasai
seluruh kelas yang ada di SPP
Negeri Wawotobi sehingga siswa
yang memiliki kelompok tertentu
biasanya mengadakan
perlawanan sehingga perkelahian
tidak dapat dihindari.

Muhtar, Guru agama SPP
Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi, 24
September 2012

Apa yang
menyebabkan
terjadinya
perkelahian antar
siswa

Ada kelompok-kelompok
tertentu yang memicu terjadinya
perkelahian antar siswa dimana
mereka saling berebut pengaruh
dan menganggap bahwa sekolah
adalah tempat mereka bergaul
sehingga akan berbenturan
dengan siswa yang menjadikan
sekolah sebagai tempat menuntut



81

ilmu, sehingga kami guru agama
Islam harus menerapkan metode
yang dapat diterima oleh siswa
yang cenderung berbuat perilaku
yang bertentang dengan displin
sekolah.

Herman, Siswa kelas III
SPP Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi, 11
September 2012

Apa pendapat anda
tentang perilaku
mencuri

Perbuatan mencuri merupakan
perbuatan yang melanggar
kedisiplinan sekolah dan
merupakan perbuatan yang
melanggar hukum, perbuatan
mencuri terkadang kami lakukan
apabila ingin memiliki sesuatu
yang secara ekonomis orang tua
tidak dapat menyediakan
ditambah lagi dengan tekanan
biaya yang harus dikeluarkan
selama menempuh pendidikan di
SPP Negeri yang tidak sedikit,
jadi untu menutupi saya
terkadang harus mencuri milik
teman salah satu contohnya
adalah buku cetak yang tidak
dapat saya beli

Siti Marni, SP, Guru SPP
Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi, 12
September 2011

Bagaimana metode
yang anda terapkan
kepada siswa

Sistem pembelajaran yang
diterapkan dilakukan semenarik
mungkin dan semudah mungkin
dipahami oleh siswa, karena
sekolah ini adalah sekolah
kejuruan sehingga sistem
pembelajaran yang dilakukan
sebaiknya didukung oleh
ketersediaan fasilitas belajar
yang memadai dengan metode
yang dapat dilakukan dan
praktekkan sehingga siswa tidak
hanya mengetahui pelajaran
sebatas teori akan tetapi dapat
diaplikasikan dalam bentuk
praktek

Asrianti, Siswa SPP Negeri
Wawotobi, Wawancara,
Wawotobi, 18 September

Kenakalan seperti
apa yang biasa
dilakukan oleh

Kenakalan yang sering kami
alami adalah adanya siswa lain
yang merusak fasilitas di sekolah
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2011 teman anda di
sekolah ini

sedang fasilitas tersebut masih
sangat kami butuhkan untuk
melakukan proses pembelajaran
dengan maksimal di sekolah,
perbuatan yang seirng kami
temukan adalah siswa lain yang
dengan sengajar merusak
peralatan laboratorium, sehingga
tidak jarang kami temukan ada
fasilitas yang tidak dapat
digunakan ketika kita melakukan
percobaan di laboratorium dan
membuat siswa lain tidak dapat
mengikuti pelajaran praktek
dengan baik

Rusman, S.Pd, Guru SPP
Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi, 22
September 2011

Apa pendapat anda
tentang kenakalan
siswa yang terjadi di
SPP Negeri
Wawotobi

Apa yang menjadi perilaku siswa
untuk merusak fasilitas sekolah
terkadang sulit untuk dihilangkan
dan selalu terjadi sehingga untuk
menanggulangi masalah tersebut,
kita melibatkan banyak pihak
termasuk didalamnya guru
pendidikan agama Islam guna
mengatasi kenakalan siswa yang
jika ditinjau sudah termasuk
kenakalan yang melampaui batas
dan dapat berakibat fatal bagi
pembelajaran di sekolah

Muslim, S, Ag, Guru
Pendidikan Agama Islam
SPPN Wawotobi,
Wawancara, 23 September
2011

Apa pendapat anda
mengenai metode
pendidikan dengan
mengucapkan
istigfar

Istigfar berarti kita menyadari
kesalahan yang dilakukan dan
kemudian mengingat kepada
Allah Swt bahwa sesungguhnya
melakukan permohonan
ampunan atas apa yang dilakukan
sehingga setiap kegiatan yang
dilakukan dan hal itu melanggar
kita senantiasa mengembalikan
kepada Allah serta meminta
pengampunannya atas apa yang
dilakukan

M. Aris, Siswa Kelas I
SPPN Wawotobi,
Wawancara, 24 september

Apa pendapat kamu
tentang cara
mengajar guru yang

Pendidikan Islam yang
diterapkan oleh guru di sekolah
kami sangat sesuai dengan
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2011 dilakukan oleh guru
agama Islam di
sekolah

karakter pembinaan yang
dilakukan terhadap semua siswa
sebab pendidikan Islam dengan
melakukan pembentukan akhlak
yang baik cenderung lebih
membawa kepada kita alam sadar
bahwa kesalahan yang kami
lakukan sangat bertentangan
dengan agama Islam dan tidak
sesuai dengan norma-norma
sendi kehidupan baik ditinjau
dari adat istiadat lokal maupun
agama

Ismail, Siswa kelas II SPP
Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi 24
september 2011

Bagaimana cara guru
agama memberikan
pendidikan Islam di
sekolah

Guru pendidikan agama sering
mengajarkan kepada kami
bagaimana berperilaku yang baik
sesuai dengan ajaran agama,
sehingga setiap kenakalan yang
terjadi disekolah yang
diakibatkan oleh teman kami,
guru pendidikan agama selalu
menyikapi dengan perilaku yang
bijak sehingga apa yang
dilakukannya cenderung kami
contoh dan selalu berdasarkan
ajaran pendidikan Islam

Ismail, Siswa Kelas VII
SPP Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi, 26
September 2011

Apa yang menjadi
tolak ukur bagi
kamu dalam
berperilaku di
sekolah

Perubahan perilaku yang kami
lakukan selalu bercermin pada
perilaku guru pendidikan agama
Islam sebab apa yang dilakukan
dalam menangani siswa yang
bermasalah selalu di awali
dengan menyikapi perilaku siswa
yang bermasalah sehingga tidak
sedikit diantara teman kami yang
menuruti kata-kata dari guru
agama Islam sebab selalu
mengacu pada kebijakan dalam
membimbing kami

Dia Ardiyanti, SP, Guru
SPP Negeri Wawotobi,
Wawancara, Lalosabila, 26
September 2011

Metode seperti apa
yang anda lakukan
dalam
menanggulangi

Metode pendidikan islam yang
kami lakukan adalah pembinaan
mental dan kedisiplinan siswa
sehingga memiliki perbedaan
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kenakalan siswa pola pembinaan yang dilakukan
oleh guru pendidikan agama
Islam, guru agama Islam di
SPPN Wawotobi kini
menerapkan pola pembinaan
yang mengarah kepada
pembentukan akhlak siswa
sehingga dalam pembinaan selalu
menyikapi dan menjadikannya
sebagai tolak ukur untuk
mengatasi kenakalan yang
dilakukan siswa

Misbahuddin, Siswa Kelas I
SPP Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi, 27
September 2011

Bagaimana respon
guru bila mengetahui
ada siswa yang
melanggar di
sekolah

Setiap siswa yang melakukan
tindakan yang melanggar
kedisiplinan di sekolah akan
dipanggil langsung oleh guru dan
guru agama yang menangani hal
tersebut selalu memberikan
hukuman dalam bentuk nasehat-
nasehat kepada siswa
memberikan penyadaran
tersendiri kepada kami sehingga
apa yang kami lakukan dapat
kami pahami dan membentuk
kesadaran tersendiri untuk tidak
melakukan perbuatan tersebut

Makmur, S.Sos, Anggota
Komite SPP Negeri
Wawotobi, Wawancara,
Wawotobi, 27 september
2011

Apa pendapat anda
mengenai
pendidikan Islam di
sekolah bagi anak
anda

Sebagai salah satu anggota
komite sekolah kami selalu
menekankan kepada pihak
sekolah untuk lebih tegas
memberikan ganjaran terhadap
siswa yang melanggar, namun
dengan metode yang dilakukan
oleh guru pendidikan agama
Islam, kami sebagai orang tua
siswa menyadari bahwa
pendidikan Islam adalah
pendidikan yang sangat
berpengaruh dalam membentuk
watak dan perilaku siswa dan
dengan pola pembinaan dengan
cara memberi nasehat tingkat
kenakalan siswa jauh lebih
berkurang jika dibandingkan
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dengan pola pembinaan dengan
sanksi kedisiplinan dan hukuman
fisik

Kepala sekolah SPP Negeri
Wawotobi, Wawancara,
Wawotobi, 29 September
2011

Sebagai kepala
sekolah bagaimana
menurut anda
metode pendidikan
Islam dengan nasihat

Implikasi dari ilmu pendidkan
Islam telah membuka wawasan
yang bukan hanya kepada siswa
namun kami juga selaku pembina
dan pendidik di sekolah ini.
Sebab pendidikan dengan pola
pembinaan dengan nasehat telah
jauh banyak memberikan
perubahan yang bersifat positif
dalam membentu kami
menciptakan siswa yang
berkualitas dan memiliki akhlak
yang baik sesuai dengan ajaran
dan pendidkan Islam

IR. Suharjo, Guru
Bimbingan Konseling SPP
Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi, 29
September 2011

Bagaiman cara guru
menanggulangi
terjadinya kenakalan
siswa

Metode bimbingan yang
dilakukan oleh guru pendidikan
agama Islam merupakan pola
pembinaan siswa yang sangat
baik dimulai dengan
menghilangkan gejala-gejala
kebiasaan siswa yaitu dengan
melakukan bimbingan akhlak
melalui kegiatan ekstra kurikuler,
dan sebagai guru saya menilai
bahwa metode tersebut telah
membawa kemajuan sistem
pendidikan di SPP Negeri
wawotobi yang dibuktikan
dengan rendahnya pelanggaran
siswa terhadap tata tertib dan
disiplin siswa di SPP Negeri
Wawotobi

Muh. Yusuf, Siswa SPP
Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi, 29
September 2011

Bagaimana pendapat
anda dengan metode
bimbingan yang
dilakukan oleh guru
pendidikan agama
Islam di Sekolah

Apa yang dilakukan oleh guru
pendidikan agama Islam di
sekolah adalah metode
bimbingan yang sangat baik
sebab, sebagai siswa yang
terbiasa berbuat onar, setelah
dibimbingan oleh guru
pendidikan agama Islam, siswa
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yang tergolong nakal akan di
ajak untuk mengeluarkan unek-
unek yang tidak dapat ungkapkan
pada guru lain dan guru agama
Islam memberikan kami solusi
yang baik sehingga, sebagai
siswa yang tergolong nakal apa
yang saya pikirkan kini telah
menemukan solusi dan saya telah
menghilangkan kebiasaan untuk
berbuat buruk

Kepala sekolah SPPN
Wawotobi, Wawancara,
Wawotobi, 11 September
2011

Sistem yang diterapkan guru
pendidikan agama slam
merupakan metode pendekatan
kepada siswa yang sangat baik
dimana tugas guru pendidikan
agama Islam tidak hanya sebagai
guru yang mengejarkan kepada
siswa bagaimana berperilaku
yang baik dan berakhlak mulia,
namun lebih dari itu tugas guru
agama Islam di SPPN Wawotobi
juga sebagai guru yang dapat
membimbing siswa dengan
memberikan pemahaman kepada
siswa bagaimana berperilaku
yang baik sesuai kaidah-kaidah
yang terkandung dalam ajaran
Islam

Amran B, Siswa Kelas II
SPP Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi, 12
September 2011

Apa yang dilakukan
pihak sekolah jika
ada diantara siswa
yang melanggar
aturan sekolah

Apa yang kami lakukan jika
tidak sesuai dengan aturan dan
tata tertib di sekolah akan
dikenakan sanksi dari sekolah
sesuai dengan peraturan tata
tertib sekolah, siswa yang
melakukan akan dibimbing oleh
guru bimbingan dan konseling,
yang lebih mengedepankan
bimbingan dengan hukuman
secara fisik sehingga kami selalu
menetang sebab apa yang kami
lakukan terkadang tidak sesuai
dengan hukuman yang kami
terima dan hal ini menimbulkan
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pemberontakan kecil di hati kami
untuk melakukan perlawanan

Ridwan, Siswa Kelas VII
SPP Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi, 12
September  2011

Apa yang
menyebabkan
rutinitas anda
sebagai siswa
terganggu

Masalah yang terjadi di dalam
keluarga mempengaruhi rutinitas
saya dalam menjalankan aktifitas
sebagai seorang siswa di SPP
Negeri Wawotobi, sehingga
pengembangan keilmuwan di
SPP Negeri wawotobi menurut
saya lebih mengedepankan
kedisiplinan yang sangat sulit
bagi saya untuk mengikuti aturan
yang diberlakukan di sekolah

Akmaluddin, Siswa Kelas
III, SPP Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi, 12
September 2011

Apa pendapat anda
tentang guru
pendidikan agama
Islam

Menurut pandangan saya guru
pendidikan agama Islam adalah
guru yang menjadi panutan bagi
siswa sebab guru pendidikan
agama Islam adalah guru yang
senantiasa memberikan arahan
dan pemahaman bagi kami
sehingga kami dapat memahami
dan menerima makna dan fungsi
pendidikan dan apa yang telah
diajarkan guru pendidikan agama
Islam selalu dapat kami terima
sebab metode memberikan
pemahaman kepada kami
berpengaruh secara psikologis
dan mental kami dalam
beraktivitas di sekolah

Ikhwal, STP, M.Sc, Guru
SPP Negeri Wawotobi,
Wawancara, Wawotobi, 2
Spetember 2011

Bagaimana metode
yang sebaiknya
diterapkan di SPP
Negeri Wawotobi
guna menanggulangi
terjadinya kenakalan
siswa

Siswa SPP Negeri Wawotobi
adalah siswa yang memiliki
karakter yang berbeda dengan
sekolah lain, sebab siswa SPP
Negeri wawotobi adalah siswa
yang memiliki potensi siswa
yang dapat memajukan pertanian
di Kabupaten Konawe sehingga
pengembangan keilmuwan
dengan sistem penegakan disiplin
semata tidak dapat berjalan
secara efektif, namun dengan
pelibatan guru pendidikan agama
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Islam dalam menanggulangi
kenakaln siswa di SPP Negeri
Wawotobi telah membawa
perubahan siswa yang sangat
baik, sesuai dengan pola perilaku
yang baik dan sesuai dengan
tuntuan dalam Islam, pendekatan
yang diberikan guru pendidikan
agama Islam dengan memberikan
pemahaman keapada siswa telah
menekan jumlah siswa yang
melanggar di sekolah
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Lampiran IV.

KETERANGAN INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini , ........................................................... Guru SD Negeri 2

Parauna Kec. Anggaberi Kab. Konawe, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : NUR MINAH

N i m : 07 01 01 01 343

Alamat : Kel. Anggaberi Kec. Anggaberi Kab. Konawe

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan

penelitian yang berjudul “ Kerjasama guru pendidikan agama Islam dengan orang tua siswa

dalam penanaman nilai-nilai agama pada siswa SD Negeri 2 Parauna Kec. Anggaberi Kab.

Konawe ”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Anggaberi,     Maret 2011

Yang bertanda tangan



90

...................................

KETERANGAN INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini , ........................................................... Siswa SD Negeri 2

Parauna Kec. Anggaberi Kab. Konawe, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : NUR MINAH

N i m : 07 01 01 01 343

Alamat : Kel. Anggaberi Kec. Anggaberi Kab. Konawe

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan

penelitian yang berjudul “ Kerjasama guru pendidikan agama Islam dengan orang tua siswa
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dalam penanaman nilai-nilai agama pada siswa SD Negeri 2 Parauna Kec. Anggaberi Kab.

Konawe ”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Anggaberi,     Maret 2011

Yang bertanda tangan

...................................
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BAB   I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan sebagai suatu usaha sadar, mempunyai subjek yang sama yaitu manusia. Seseorang

yang beranjak remaja semakin membutuhkan banyak pengetahuan mengenai norma-norma agama,
sebab usia remaja memiliki dorongan keinginan yang besar terhadap sesuatu yang
diminatinya.Sebagaimana kita ketahui bahwa siswa SPPN (Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri)
adalah Usia pelajar remaja sebagai generasi penerus yang kelak akan menjadi dewasa dan melanjutkan
pembangunan bangsa dan negara serta agama di masa yang akan datang, harus dibina dengan sebaik-
baiknya agar dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara sesuai dengan apa yang kita harapkan
B. Batasan Dan Rumusan Masalah
1. Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis akan memberikan batasan masalah pada

penelitian ini sebagai berikut :
Kondisi obyektif Pola Pendidikan Islam di SPPN (Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri) Wawotobi Kec.

Wawotobi Kab. Konawe.
Gambaran tentang kenakalan remaja di SPPN (Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri) Wawotobi Kec.

Wawotobi Kab. Konawe.
Pola Pendidikan Islam di SPPN (Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri) Pertanian Wawotobi Kec.

Wawotobi Kabupaten Konawe
2. Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu “
Bagaimanakah Pola Pendidikan Islam dalam mengatasi kenakalan siswa di SPPN (Sekolah Pertanian
Pembangunan Negeri) Kec. Wawotobi Kab. Konawe“.



C. Defenisi Operasional
Skripsi ini berjudul “ Pola Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa Di SPPN (Sekolah Pertanian

Pembangunan Negeri) Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe” Agar memudahkan pembaca dalam memahami dan
memaknai tujuan serta dasar pengertian dalam skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut :
a. Pola pendidikan Islam, dapat diartikan bahwa pandangan yang diperbuat, cara yang dilakukan dengan didahului

rancangan, hal yang besar pengaruhnya pada suatu pendapat. Dalam hal ini bagaimana perencanaan dan
rancangan yang dibuat oleh guru untuk menciptakan cara pembelajaran pendidikan agama Islam bagi siswa.
Pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berdasarkan ajaran dan falsafah yang senantiasa memperhatikan keutuhan
manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani menuju kesempurnaannya. “ Pendidikan Islam adalah bimbingan
jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju pada terbentuknya kepribadian utama
menurut ukuran – ukuran Islam”. Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan bimbingan
kepada siswa untuk menuju kepada kepribadian sesuai dengan ukuran Islam, dalam hal ini guru melakukan
fungsinya sebagai pendidik yang memberikan ajaran tentang perilaku yang baik.

b. Kenakalan Siswa yaitu : perbuatan atau tindakan yang meyalahi aturan sekolah di SPPN Wawotobi dan tata tertib
yang telah ditetapkan oleh SPPN Wawotobi serta perudang-undangan seperti mengganggu teman yang sedang
belajar, mengagetkan, hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, lingkungan keluarga, pergaulan,
masyarakat.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pola pendidikan Islam siswa di SPPN (Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri) Kec. Wawotobi

Kab. Konawe.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kenakalan siswa di SPPN Kec. Wawotobi Kab. Konawe
3. Untuk Mengetahui bagaimana pola pendidikan Islam dalam mengatasi kenakalan siswa di (Sekolah Pertanian

Pembangunan Negeri) Kec. Wawotobi Kab. Konawe
2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Ilmiah, yaitu sebagai bahan informasi bagi institusi pendidikan SPPN Wawotobi tentang pola
pendidikan Islam dalam mengatasi kenakalan siswa di SPPN (Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri) Kec. Wawotobi
Kab. Konawe



BAB   II
KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pola Pendidikan Islam
Pola pendidikan adalah metode penerapan cara yang telah dirancang dan direncanakan sehingga

pada titik pelaksanaannya akan sesuai dengan taget yang telah di rencanakan dengan hasil yang
maksimal sesuai dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Agar pendidikan anak dapat berhasil
dengan baik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan orangtua dalam mendidik antara lain:
1). Mendidik dengan ketauladanan (contoh)
2). Mendidik dengan adab pembiasaan dan latihan
3). Mendidik dengan nasehat
4). Mendidik dengan pengawasan

B. Deskripsi Fungsi Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa
1. Fungsi Pendidikan Islam

Tujuan dari pendidikan adalah usaha memajukan pola berpikir seseorang dari tidak tahu menjadi
tahu dan memahami sesuatu berdasarkan penalaran dalam kondisi sadar. Sebelum penulis menguraikan
lebih jelas mengenai fungsi pendidikan Agama Islam secara menyeluruh, maka terlebih dahulu akan di
kemukakan pengertian pendidikan oleh ahli sebagai berikut :

Menurut H.M. Arifin Menyatakan bahwa : “ Pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar
untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar anak didik dalam
bentuk formal “.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan adalah pola untuk membentuk sikap dan
kepribadian anak didik dalam bentuk formal. Hal ini dapat di jadikan sebagai acuan dalam pembentukan
pribadi remaja yang ada di Kelurahan Tumpas sebagai antisipasi untuk pembentukan sikap dan mental.



2. Pengertian Kenakalan Siswa
Pada umumnya kenakalan siswa berbentuk perilaku, sikap yang seringkali tidak sesuai dengan aturan tata krama

yang diberlakukan disekolah bahkan tidak sesuai dengan kehidupan bermasyarakat dan menyalahi norma-norma
kebudayaan timur khususnya kita di Indonesia. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang
ada di tengah masyarakat dimana ia berinteraksi sehingga perilaku dunia mereka oleh masyarakat umum sebagai
suatu kelainan disebut “kenakalan”. atau kenakalan siswa.
3. Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kenakalan Siswa

Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang mengutamakan pembentukan disiplin dan ahlak terhadap
peserta didik, pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang mampu memberikan suatu gambaran kepercayaan dan
menjelaskan tentang pedoman hidup dan kehidupan sebagai hamba Allah yang beragama Islam.Dari dasar inilah
tujuan ilmu pendidikan Islam yaitu, untuk memberikan petunjuk menuju ke arah yang benar. Yang sudah tersesat di
luruskan kembali dan yang belum di tuntun agar tidak menemui kesesatan
C. Landasan, Fungsi dan Pelaksanaan Pendidikan Islam Bagi Siswa

Sebagaimana di ketahui bahwa para siswa (Pelajar) adalah generasi penerus didalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, dan merupakan bagian dari integral masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Oleh karena itu pendidikan
agama Islam bagi para siswa adalah merupakan salah satu usaha yang ditempuh melalui jalur pendidikan berdasarkan
kurikulum yang telah ditetapkan sebagai salah satu bidang studi untuk membina dan pembentukan akhlak siswa serta
telah mempunyai karakteristik tersendiri, ini dikarenakan proses pembentukan mental dan emosional kalangan siswa
yang sangat pesat dan mudah terpengaruh dengan kata lain pola berpikirnya labil.
D. Faktor-faktor terjadinya kenakalan Siswa

Kenakalan yang dilakukan oleh pelajar sebagai siswa sekolah di sebut juga dengan Deliquency (Kejahatan,
kedurjanaan, kedursilaan, pelanggaran).

Berdasarkan defenisi di atas dapat di ketahui bahwa tindak kejahatan yang banyak terjadi dilakukan oleh
kalangan pelajar yang memiliki usia beranjak dewasa yang tingkat perubahan emosionalnya masih sangat sulit untuk di
kontrol dan belum memiliki kematangan berpikir dan masih sangat labil terhadap perubahan kondisi lingkungan.



A. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif guna mendeskripsikan dan

menganalisis pola pendidikan Islam dalam mengatasi kenakalan siswa di SPPN Kec. Wawotobi Kab. Konawe.
Dengan harapan bahwa pendekatan tersebut dapat membantu mendeskripsikan informasi dan data yang
terkumpul hingga mencapai standar validitas penelitian sehingga mencapai ketepatan dalam pengambilan
kesimpulan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SPPN (Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri) Kec. Wawotobi Kab.

Konawe.
C. Sumber Data
Dalam penelitian yang penulis lakukan meliputi tiga unsur sumber data, yaitu:
1. People (orang), yang menghasilkan data berupa kata-kata dari hasil wawancara dan hasil pengamatan

perilaku. Juga menghasilkan data berupa rekaman gambar (foto) dari hasil pengamatan perilaku. Di SPPN
Watwotobi sumber data yang berupa siswa yang menempuh pendidikan, guru serta masyarakat yang
berada dilingkungan sekolah tersebut.

2. Place (tempat), yang menghasilkan data berupa kata-kata dan rekaman gambar (foto) melalui proses
pengamatan. Sumber data berupa tempat ini bisa berwujud sesuatu yang diam, misalnya masjid dan
lainnya, serta sesuatu yang bergerak, misalnya jalan-jalan, dan prasarana lainnya.

3. Paper (kertas), yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-
simbol lain yang untuk memperolehnya diperlukan metode dokumentasi. Sumber data ketiga ini, bisa
berasal dari kertas-kertas (buku, majalah, dokumen, arsip, dan lain-lain), papan pengumuman, papan nama,
dan sebagainya.

BAB   III
METODE PENELITIAN



D. Instrumen Penelitian

No Aspek Indikator

1. Pendidikan Islam  SPP
Negeri Wawotobi

1. Mengembangkan Aspek
Keagamaan siswa

2. Mendidik dengan adab
pembiasaan dan latihan

3. Mendidik dengan nasehat
4. Mendidik dengan

pengawasan

2. Pola Pendidikan Islam
dalam Menanggulangi
Kenakalan siswa

1. Membaca Istigfar
2. Menyikapi penyebab dan

jenis kenakalan
3. Menasihati siswa
4. Menghilangkan gejala-

gejala kenakalan siswa
5. Memberi peringatan dan

pemahaman



E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil Data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

ini, untuk mendapatkan data maka penulis menggunakan Field Research (Penelitian Lapangan), yaitu
mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku kenakalan siswa di SPP
Negeri Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

Observasi (Pengamatan), dengan mencatat gejala-gejala khusus atau luar biasa yang terjadi di
lingkungan sekolah SPP Negeri Wawotobi yang berkaitan dengan kenakalan siswa.

Interview (wawancara), adalah pengambilan data dengan cara melakukan Tanya jawab yang
berhubungan dengan kenakalan siswa yang terjadi di SPP Negeri Wawotobi Kab. Konawe.

Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan meneliti dokumen dan arsip yang berada di Sekolah
Pertanian Pembanguanan Negeri SPPN Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe.

F. Metodologi Analisis Data
Pengertian analisis data adalah: Proses yang memerlukan usaha untuk secara formal

mengidentifikasikan tema-tema dan hipotesa (gagasan-gagasan) yang ditampilkan oleh data serta upaya untuk
menunjukkan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh data.

Ada dua prosedur analisis data yang penulis lakukan, yaitu analisis data selama pengumpulannya, dan
analisis data setelah selesai proses pengumpulan datanya. Analisis data selama pengumpulannya sebenarnya
hanyalah analisis awal dan biasa dilakukan dengan reduksi data. Tujuan dilakukan reduksi data adalah sebagai
berikut:
a. Untuk menetapkan fokus penelitian, apakah tetap seperti yang telah direncanakan atau perlu dirubah.
b. Untuk menyusun temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah terkumpul.
c. Untuk membuat rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data

sebelumnya.
d. Untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik dalam rangka pengumpulan data berikutnya.
e. Untuk menetapkan sasaran-sasaran pengumpulan data (informasi, situasi dan dokumen) berikutnya.



BAB  IV
HASIL PENELITIAN

Mengembangkan aspek keimanan siswa
Hasil wawancara dengan salah seorang siswa SPP Negeri Wawotobi mengemukakan bahwa ;

Pola pendidikan Islam yang diterapkan oleh guru agama Islam adalah bagaimana kita memiliki keimanan yang
baik sebab Islam mengajarkan manusia agar bertakwa kepada Allah Swt dan berbuat kebajikan di dunia sehingga
perilaku yang diperbuat dapat bernilai Ibadah.
2. Mendidik dengan adab pembiasaan dan latihan

Hasil wawancara dengan salah seorang orang tua siswa SPP Negeri Wawotobi.
Pendidikan agama Islam yang saya terapkan kepada anak saya selama di dalam keluarga adalah pendidikan

pembiasaan untuk melaksanakan ibadah yang wajib hukumnya bagi muslim, sebab jika anak sudah terbiasa untuk
melaksanakan kegiatan ibadah akan membawa kepada pola hidup yang teratur dan pembiasaan anak akan
melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan aturan dan waktunya yang dianjurkan dalam Islam.
3. Mendidik dengan nasehat
Hasil wawancara dengan salah seorang orang tua siswa SPP Negeri Wawotobi menjelaskan bahwa ;

Pendidikan dengan menasehati merupakan pendidikan yang sangat baik dalam memberikan pemahaman
terhadap siswa SPP Negeri Wawotobi, dengan menasehati setiap anak akan memperoleh perhatian yang cukup dari
orang tua sehingga orang tua menjadi  kontrol dalam kegiatan yang dilakukannya
4. Mendidik Dengan Pengawasan
Hasil wawancara dengan salah seorang siswa SPP Negeri Wawotobi mengemukakan bahwa ;

Pengawasan yang dilakukan oleh guru agama selaku orang tua membuat kami senantiasa berperilaku yang
baik dan sesuai dengan ajaran orang tua dan kami terhindar dari perbuatan yang tercela, pengamatan yang
dilakukan oleh orang tua menjadi suatu perhatian tersendiri bagi kami dan membuat kami terbiasa untuk
melakukan perbuatan yang baik sesuai ajaran Islam.



BAB V
PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan analisa hasil penelitian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Pola Pendidikan Islam siswa di SPP Negeri Wawotobi dilakukan dengan beberapa metode yang
pertama, yaitu pendidikan Islam dengan mengembangkan aspek keimanan yang dilakukan untuk
meningkatkan keimanan siswa menuju kepada terbentuknya siswa yang berkepribadian dan
berakhlak sesuai dengan kaidah dalam ajaran Islam, Kedua Mendidik dengan adat pembiasaan dan
latihan yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dengan melakukan pengawasan dalam
sekolah sehingga siswa menjadi terbiasa dalam melaksanakan kegiatan ibadah, ketiga mendidik
dengan nasehat yaitu upaya pendidikan yang dilakukan dalam membentuk keimanan siswa SPP
Negeri Wawotobi sehingga siswa memiliki akhlak dan moral sesuai dengan ajaran agama Islam,
Keempat Mendidik dengan pengawasan mendidik dengan melakukan tindakan mendampingi anak
dalam melakukan kegiatannya, mengamati dan mengarahkan siswa untuk berbuat kebajikan dan
menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

2. Kenakalan siswa di SPP Negeri Wawotobi berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perilaku yang
tidak sesuai dengan etika dan sifatnya monoton, serta mempengaruhi kondisi psikologis siswa, seperti
membuang sampah lewat jendela, membangkang atau menentang guru serta melakukan tindakan
dengan mengejutkan teman sekelas. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengawasan siswa dalam
berinteraksi dengan lingkungannya di sekolah.

3. Pola pendidikan Islam di SPP Negeri Wawotobi dalam menanggulangi kenakalan siswa dilakuan
dengan beberapa metode diantaranya; membaca istigfar, mengajak siswa untuk lebih mendekatkan
diri kepada Allah dengan memperbaiki akhlak, menyikapi penyebab dan jenis kenakalan, menasehati,
menghilangkan gejala-gejala, memberi peringatan dan pemahaman kepada siswa.



TERIMA KASIH
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