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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah remaja merupakan masalah yang menarik untuk dibicarakan,

lebih-lebih pada akhir-akhir ini, telah timbul akibat negatif yang sangat

mencemaskan sehingga akan membawa kehancuran bagi remaja itu sendiri dan

masyarakat pada umumnya. Masa remaja adalah masa yang menunjukkan sebuah

periode peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa yang dimulai dengan

timbulnya tanda-tanda pubertas yang pertama dan berakhir pada waktu remaja

mencapai kematangan fisik dan mental.1

Masa remaja merupakan rentang usia antara 12-21 tahun yang diliputi oleh

ketidak stabilan jiwa anak. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang

bersifat peralihan dari tidak mantap. Di samping itu, masa remaja adalah masa

yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif. Namun masa remaja juga merupakan

masa yang amat baik untuk mengembangkan segala potensi positif yang mereka

miliki seperti bakat, kemampuan, dan minat. Selain itu, masa ini adalah masa

pencarian nilai-nilai hidup.2

Namun dewasa ini, oleh karena kemajuan teknologi yang semakin canggih

dan adanya asimilasi berbagai kebudayaan negara, maka tidak jarang pula para

remaja dari berbagai negara mengalami kerusakan sikap dan mental. Sehingga

sering terjadi kegaduhan yang pelakunya adalah para remaja yang diharapkan

sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Hal ini lazim juga disebut kenakalan

remaja. Tingkatan dan taraf kenakalan remaja ini berbagai corak ragam yang

kesemuanya ini membawa dampak yang beraneka ragam pula dalam masyarakat.

1Kartini Kartono, Psikologi Remaja, (Bandung: Offset Alumni,1986), h. 149
2Ibid.
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Kenakalan remaja ini biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal

dalam menjalani proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun

pada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung

begitu singkat, dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat.

Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang

tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja para

pelakunya. Seringkali didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan

kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap

kondisi lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah

diri. 3

Kenakalan Remaja seperti sebuah lingkaran hitam yang tak pernah putus,

sambung menyambung dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari tahun ke

tahun dan bahkan dari hari ke hari semakin rumit. Masalah kenalan remaja

merupakan masalah yang kompleks terjadi diberbagai kota di Indonesia. Sejalan

dengan arus modernisasi dan teknologi yang semakin berkembang, maka arus

hubungan antar kota-kota besar dan daerah semakin lancar, cepat dan mudah.

Dunia teknologi yang semakin canggih, di samping memudahkan dalam

mengetahui berbagai informasi diberbagai media, disisi lain juga membawa suatu

dampak negatif yang cukup meluas diberbagai lapisan masyarakat.4

Pesantren sebagai sentral pendidikan agama yang sangat penting

peranannya sekarang ini. Arus perkembangan zaman yang melaju pesat

memungkinkan kita terjebak pada budaya sekuler, hal ini karena proses

penyebaran informasi dan budaya yang bebas serta dapat dengan mudah

menjangkau setiap daerah di dunia ini. Sedangkan budaya  yang tersebar bukan

3 Sudarsono, Kenakalam Remaja, Relevansi, Rehabilitasi, & Resosialisai (Jakarta:
PT.Rineka Cipta 1991), h.132

4Ibid.
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hanya budaya yang berpotensi merusak moral bangsa. Bangsa yang mungkin

timbul adalah lunturnya nilai-nilai moral, terutama bagi remaja, sebagai generasi

penerus bangsa mereka sangat rentan terhadap pengaruh budaya bebas yang

merusak moral. 5

Untuk itulah perlu adanya filterisasi budaya atau paling tidak melestarikan

budaya bangsa yang bermoral dan beradab yang berguna untuk membekali para

penerus bangsa yang akan mengarungi era global ini. Remaja sebagai bagian dari

komunitas masyarakat social yang majemuk merupakan individu yang penuh

potensi dan semangat, juga merupakan bagian terbesar dari anggota masyarakat

dan bangsa Indonesia. Dimana masa depan bangsa dan negara terletak di pundak

dan tanggung jawab remaja ini.6

Masa remaja juga sebagai masa kritis identitas, dimana masa remaja

sebagai suatu rangkaian perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya maupun

perubahan yang terjadi diluar dirinya. Pada usia remaja, umumnya kondisi jiwa

seseorang masih labil dan belum mempunyai pedoman yang kokoh. Masa remaja

adalah masa yang bergejolaknya berbagai macam perasaan yang sering

bertentangan satu sama lain.7

Pada remaja, sering nampak gejolak-gejolak yang ekstrim, dan ini terjadi

dihampir semua remaja. Hal ini wajar, sebab pada usia ini mereka memiliki

energy berlebih yang menyebabkan mereka suka ramai, berkelahi, lincah dan

berani. Terlebih lagi didukung kondisi kejiwaan mereka yang belum stabil, bila

5Hasan Basri, Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya (Yogyakarta,
Pustaka Pelajaran, 1993), h. 3. dikutib di situs Nowo Andriatmoko, http://repository.Iain
purwokerto.ac.id/1688/2/Cover,BabI,BabV,DaftarPustaka.pdf, (21 Februari 2017),.

6Ibid
7Zakiah Daradjad, Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang,

1976), h. 77. Dikutib dari situa Isria Afifah, http://digilib.uin-suka.ac.id/3309/1/BABI,IV.pdf, (17
Februari 2017)
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tidak dibimbing dengan benar maka akan sangat mudah terpengaruh setiap budaya

atau apa saja yang datang pada mereka.

Keluarga, terutama orangtua adalah pihak yang bertanggung jawab atas

pendidikan dan masa depan anak, khususnya pendidikan agama. Hal ini harus

dilakukan dalam rangka memelihara, membesarkan, melindungi, dan memberikan

pengajaran serta membahagiakan anak baik di dunia maupun di akhirat, sesuai

dengan firman Allah SWT:

            ...
Terjemahnya:

“Hai orang orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluargamu
dari api neraka ...” (QS. At-Tahrim: 6)8

Oleh karena itu orang tua menyerahkan tanggung jawab pada lembaga

pendidikan yang mampu memadukan antara pendidikan umum dan pendidikan

agama seperti di pesantren. Disinilah pentingnya  penanaman nilai-nilai agama

pada anak untuk mengembangkan daya hati nurani mereka  dan memperkuat

keimanan mereka. Dengan begitu segala potensi yang ada dalam diri para remaja

pun dapat berkembang dan diarahkan kearah yang positif.

Dalam lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, para remaja dapat

menjadi santri dididik dengan ilmu-ilmu keagamaan untuk menguatkan daya hati

nurani mereka dengan keimanan untuk melaju ke-hal-hal yang baik. Bukan hanya

dengan mengaji atau belajar di sekolah saja, tapi peraturan yang mengikat mereka

pun mendidik mereka untuk selalu disiplin, patuh dan taat serta berkelakuan

sesuai dengan ajaran Islam.

Jadi tujuan pendidikan pesantren adalah membentuk menusia yang

memiliki kesadaran tinggih bahwa ajaran islam merupakan ajaran yang bersifat

8Departemen Agama R.I, Al-Qur’an Tajwid & Terjemah; Al-Qur’an Tafsir Bil Hadits,
(Cet-1; Bandung: Cordoba, 2013), h. 560.
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menyeluruh. Selain itu, pondok pesantren ini diharapkan memiliki kemampuan

tinggi untuk mengadakan response terhadap tantangan-tantangan dan tuntutan-

tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu yang ada.9

Seperti Yayasan Ponpes Darul Mukhlisin yang berada di Kelurahan Kadia

Kecamatan Kadia Kota Kendari yang didirikan oleh Jamaludin, dimana dari tahun

2007 hingga sekarang banyak kalangan remaja dari usia 12-21 tahun yang masuk

di Pondok Pesantren ini, dengan berbagai macam perasaan emosional yang

mereka bawah di dalam pondok. Yang oleh sebab itu, muncullah permasalahan-

permasalahan berupa kenakalan yang dilakukan oleh para santri, akibatnya

merupakan suatu pelanggaran yang melawan aturan tata tertib yang telah

ditetapkan oleh  Yayasan maupun Madrasah.

Adapun kenakalan-kenakalan yang sering dilakukan adalah berbentuk

kenakalan yang melawan status anak seperti membolos, keluar areal pondok tanpa

seizin pengasuh atau pengurus pondok, kemudian kenakalan sosial yang tidak

menimbulkan korban dipihak orang lain seperti melakukan pacaran, selanjutnya

kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian

sesama santri, terakhir kenakalan yang menimbulkan kerugian materi seperti

perusakan, pemerasan, pencurian dan lain lain.

Dari uraian di atas penulis tertarik lebih jauh untuk meneliti strategi apa

yang dipakai oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukhlisin dalam mengatasi

kenakalan santri. Sehingga dengan demikian peneliti mengangkat judul Strategi

Pengasuh Dalam Mengatasi Kenakalan Santri Di Pondok Pesantren Darul

Mukhlisin Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari.

9Nurcholis Madjid, Balik-Balik Pesantren (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 18.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka ada permasalahan yang ingin

ditekankan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa terjadi kenakalan santri di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin?

2. Bagaimana strategi pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukhlisin dalam

mengatasi kenakalan santri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi kenakalan santri di Pondok Pesantren

Darul Mukhlisin?

2. Untuk mengetahui strategi pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukhlisin

dalam mengatasi kenakalan santri?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran dan informasi tentang strategi pondok pesantren

dalam mengatasi kenakalan remaja dikalangan para santri pada sebuah

lembaga pendidikan di dalam pondok pesantren.

2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam arah kebijakan yang lebih baik

dalam mengatasi kenakalan remaja dikalangan para santri.

3. Sebagai bahan referensi keilmuan dan memperkaya khazanah kepustakaan

di IAIN Kendari.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari interpertasi yang keliru dalam memahami tujuan dan

judul skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa pengertian terhadap kata-

kata dari judul ini sebagai berikut:



7

1. Strategi adalah metode, siasat, taktik, atau maneuver  yang digunakan

dalam rangkaian kegiatan atau program yang dilakukan untuk mencapai

suatu tujuan. Dalam hal ini melakukan kegiatan dalam mengatasi

kenakalan santri yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin

Kendari.

2. Santri yang dimaksud adalah anak remaja yang rata-rata usia mereka

berkisar antara 12-21 tahun dan masih dalam masa jenjang pendidikan

sekolah/madrasah yang fasenya mulai dari tingkat Madrasah Tsanawiah

(MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan juga Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK), karena di pondok pesantren ini juga mempunyai lembaga

pendidikan SMK.

3. Kenakalan adalah keluarnya atau pembengkangan santri dari tata tertib

yang telah di tentukan oleh Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Kendari.

Berdasarkan pengertian di atas secara oprasional judul ini adalah langkah-

langkah dan kegiatan rill yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Mukhlisin

Kendari dalam mengatasi terjadinya kenakalan santri.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Strategi

1. Pengertian Strategi

Agar lebih mengetahui pengertian strategi lebih jauh lagi penulis

memberikan pengertian melelui dua prespektif yaitu; pertama secara etimologi

dan yang kedua secara terminology.

a. Secara etimologi

Secara etimologi kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu Strato

yang berarti militer dan Ego yang berarti pemimpin. Dalam konteks awalnya,

strategi diartikan Ghaneralship atau sesuatu yang dilakukan oleh para jendral

dalam membuat rencana untuk menaklukan musuh dan menenangkan perang.10

Namun saat ini, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan kata strategi

banyak diadopsi dan diberi arti yang lebih luas sesuai dengan bidang ilmu atau

kegiatan yang menampakannya. Pengertian strategi tidak lagi terbatas pada

konsep atau seni seorang jendral di masa perang. Tetapi saat ini kata strategi

sudah berkembang pada tanggung jawab seorang pemimpin.

Penggunaan kata strategi dalam manajemen atau suatu organisasi diartikan

sebagai cara atau taktik utama yang direncanakan secara sistematik dalam

melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.11

b. Secara terminologi
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai strategi penulis memaparkan

sejumlah pakar mengenai strategi, diantaranya:

10Fitriani Nurhasanah, Strategi Manajemen Dakwah, (Depok: DKM Al-Qalam, 2012), h.
15. dikutib disitus Dina Damayanti, http://respository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/
27071/1/DINA_DAMAYANTI-FDK.pdf. (12 Februari 2017)

11Handari Nawawi, Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan
Dengan Ilustrasi Di Bidang Pendidikan, (Cet-1; Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press,
2000), h. 147.


