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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.
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1) Onong Uchayana Effendi mengatakan; strategi pada hakekatnya
perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan,
akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi
sebagai peta jalan yang hanya memberikan arah saja, melainkan harus
mampu menunjukan bagaimana taktik operasionalnya.12

2) Syarif Usman mendefinisikan strategi sebagai “kebijakan menggerakan
dan membimbing seluruh potensi kekuatan, daya dan kemampuan bangsa
untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan.13

3) M. Bahri Ghazali M.A dalam bukunya mengatahan strategi adalah
langkah-langkah operasional dalam menuju terlaksanaannya suatu
kegiatan yang merupakan taktik untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.
Pelaksanaan dakwah dapat dilaksanakan melalui modifikasi kegiatan
dakwah sesuai dengan situasi kondisi lingkungan dakwah tersebut.14

Sehingga dari beberapa uraian pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

strategi artinya metode, siasat, taktik, atau maneuver yang digunakan dalam

aktifitas atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.

2. Proses strategi

Menurut Fred R. David, proses strategi tidak hanya sebatas merumuskan

konsep hingga implementasi, melainkan juga harus disertai evaluasi untuk

mengukur sejauh mana strategi itu dicapai.15

a. Perumusan Strategi

Dalam perumusan strategi, konseptor harus mempertimbangkan mangenai

peluang dan ancaman eksternal, menerapkan kekuatan dan kelemahan secara

internal, menetapkan suatau objektifitas, menghasilkan strategi alternative dan

memilih strategi untuk dilaksanakan.

Perumusan strategi berusaha menemukan masalah-masalah yang terjadi

dari peristiwa yang ditafsirkan berdasarkan konteks kekuatan, kemudian

12Onong Uchyana Efendi, Ilmu Komunikasi: Teori Dan Praktek, (Cet ke-6; Bandung: PT
Ramaja Rosdakarya, 1992), h. 32.

13Syarif Usman, Strategi Pembangunan Indonesia dan Pembangunan Dalam Islam,
(Jakarta: Firma Jakarta, 1998), h. 6.

14M. Bahri Ghazali, Dakwah Komunikatif: Membangun Karakter Ilmu Komunikasi
Dakwah, (Cet-1; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997), h. 21.

15Fred R David, Manajemen Strategi Konsep, Edisi Bahasa Indonesia, Penerjemah
Alexander Sindoro (Jakarta: Prenhalindo, 2002), h. 3.
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mengadakan analisis mengenai kemungkinan-kemungkinan serta

memperhitungkan pilihan-pilihan dan langkah-langkah yang dapat diambil dalam

rangka gerak menuju kapada tujuan itu.16

b. Implementasi Strategi

Langkah berikutnya adalah malaksanakan strategi yang ditetapkan

tersebut. Dalam tahap pelaksanakan strategi yang dipilih sangat membutuhkan

komitmen dan kerjasama dalam pelaksanakan strategi, karena jika tidak maka

proses formulasi dan analisis strategi yang telah dirumuskan hanya akan menjadi

impian yang jauh dari kenyataan. Implementasi strategi bertumpu pada alokasi

dan pengorganisasian sumber daya yang ditampakan melalui penetapan struktur

organisasi dan mekanisme kepemimpinan yang dijalankan bersama budaya

perusahaan dan organisasi.17

c. Evaluasi Strategi

Tahap terakhir dari strategi adalah evaluasi implementasi strategi. Evaluasi

strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali

untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur strategi yang

akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan

untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah tercapai.18

B. Tinjauan Tentang Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah asrama pendidikan Islam

tradisiolal dimana para sisiwanya tinggal bersama dan belajar dengan bimbingan

seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan “Kyai”.19

16Ali Murtopo, Strategi Kebudayaan (Jakarta: CSIS, 1991), h. 8.
17Fred R. David, lot. cit,.
18Ibid.
19Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 44. Dikutib dari

situs Ety Durratun Nafisah, Skripsi Bentuk-Bentuk Kenakalan Santri dan Upaya Mengatasianya di
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Pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam

menggunakan sistem agama yang didalamnya berisi sekurang-kurangnya tiga

unsur, yakni: “Kyai” sebagai pengasuh sekaligus pengajar, “Santri” yang belajar

dan “Masjid” sebagai tempat beribadah dan sebagai sentral kegiatan.

2. Tujuan Pondok Pesantren.

Pondok pesantren sebagai sebuah sub-sistem pendidikan nasional dalam

rumusan tujuannya pun harus bersifat integral, artinya dapat menampung cita-cita

ulama’ sekaligus negara. Tujuan pondok pesantren sebagaimana dikemukakan

oleh H.M. Arifin adalah:

a. Tujuan Khusus yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang yang

alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai yang bersangkutan serta

mengamalkannya dalam masyarakat.

b. Tujuan Umum yaitu membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang

berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi mubaligh

Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya.20

Melihat dari tujuan tersebut, jelas sekali bahwa pesantren merupakan

pendidikan Islam yang berusaha menciptakan kader-kader mubaligh yang

diharapkan dapat meneruskan misinya dalam dakwah Islam, disamping itu juga

diharapkan mereka yang belajar dipesantren menguasai betul akan ilmu-ilmu

keislaman yang diajarkan oleh para kyai dan ustadz-ustadzahnya.

3. Materi Pondok Pesantren

Materi yang diberikan pada pondok pesantren berupa pokok masalah

keagamaan, seperti aqidah dan syariah. Sebagaimana dikutip oleh Darwan

Pondok Pesanatren Al-Muayyat Surakarta 2002, http://digilib.uin-suka.ac.id/3309/1/BABI,IV.pdf,
(12 Februari 2017)

20H.M. Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta:
Golden Terayon, 1998), h. 248.
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Rahardjo bahwansannya matapelajaran sebagian besar pondok pesantren terbatas

pada pemberian ilmu yang secara langsung membahas tentang masalah aqidah,

syariah dan bahasa Arab, antara lain: Al-Qur’an dengan tajwid dan tafsirnya,

aqaid dan ilmu kalam, fiqih dengan ushul fiqh, hadits dengan musthalah hadits,

bahasa Arab dengan ilmu alatnya seperti nahwu, sharaf, bayan, ma’ani, badi’,

arudl, tarikh, manthiq, dan tasawuf.21

4. Sistem Pengajaran Pondok Pesantren

Secara garis besar yang dilaksanakan pada pondok pesantren dapat

dikelompokan menjadi dua macam dimana masing-masing sistem memiliki ciri

khas tersendiri, yaitu:

a. Sorogan.

Kata sorogan berasal dari bahasa jawa yang berarti sodoran atau yang

disodorkan. Maksudnya suatu sistem belajar secara individual dimana seorang

santri berhadapan dengan seorang ustadz, terjadi saling mengenal diantara

keduanya.

Dengan sistem pengajaran secara sorogan ini memungkinkan hubungan

kyai dan santri sangat dekat, sebab kyai dapat mengenal kemampuan pribadi

santri secara satu persatu. Sistem sorogan ini menggambarkan bahwa kyai di

dalam memberikan pengajarannya senantiasa berorientasi pada tujuan, selalu

berusaha agar santri yang bersangkutan dapat membaca, mangerti dan memahami

isi kitab.

b. Bandongan

Sistem bandongan ini sering disebut dengan “halaqah”, dimana dalam

pengajian, kitab yang dibaca oleh kyai hanya satu, sedangkan santrinya membawa

21Dawam Rahardjo, Pesantren dan Pembaharuan, (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 86.
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kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan kyai.22

Orientasi pelajaran secara bandongan atau halaqah itu lebih banyak pada

keikutsertaan santri dalam pengajian.

C. Tinjauan Tentang Santri dan Remaja

1. Pengertian Santri

Menurut pengertian yang dipakai dalam lingkungan orang-orang

pesantren, seorang alim hanya bisa disebut kyai bilamana memiliki pesantren

tersebut untuk mempelajari kitab-kitab klasik. Oleh karena itu santri merupakan

elemen penting dalam suatu lembaga pesantren.

Mengenai asal-usul  perkataan “santri” itu ada dua pendapat yang bisa kita

jadikan acuan. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa santri berasal dari kata

sastri, sebuah kata sari bahasa sansakerta, yang artinya melek huruf. Kedua adalah

pendapat yang mengatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya berasal dari

bahasa jawa, persisnya pada kata cantrik, yang artinya seorang yang selalu

mengikuti seorang guru kemana guru ini pergi menetap. Tentunya dengan tujuan

dapat belajar darinya mengenai suatu keahlian.23

Menurut tradisi dalam pesantren, santri dapat digolongkan kedalam dua

kelompok, yaitu:

a. Santri mukim

Santri mukim yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan

menetap dalam podok pesantren.

b. Santri kalong

22Hasbullah, Kapital Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1999), h. 50.

23Dr. Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, (Jakarta: Paramadani, 1997), h. 19-20
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Santri kalong yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa disekeliling

pesantren. Untuk mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik

(nglajo) dari rumahnya sendiri.24

Yang membedakan antara pesantren besar dengan pesantren kecil terletak

pada komposisi atau perbandingan antara dua kelompok santri tersebut. Biasanya

pesantren-pesantren besar memiliki santri mukim yang lebih besar dibandingkan

santri kalong, sedangkan pesantren yang tergolong kecil, mempunyai lebih

banyak santri kalong.

2. Pengertian Remaja

Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian remaja, yaitu:
1) Dr, Singgih D. Gunarsa yang mengatakan bahwa “masa remaja merupakan

masa peralihan dari masa anak-anak meliputi semua perkembangan yang
dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa.”25

2) Zakiah Daradjat “usia remaja merupakan masa bergejolaknya berbagai
macam perasaan kadang-kadang bertentangan satu sama lain.”26

3) Drs. Mahfudh Salahuddin mengungkapkan bahwa “masa remaja
merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menjelang usia dewasa
yang merupakan perkembangan terakhir bagi pembinaan kepribadian, atau
masa persiapan untuk memasuki usia dewasa, problemnya tidak sedikit”.27

Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri dalam rentang masa

kanak-kanak sampai dewasa pada masa ini pola fikir dan tingkah laku remaja

sangat berbeda pada saat masih kanak-kanak, hubungan dengan kelompok (teman

sebaya) telah erat dibandingkan hubungan dengan orang tua.28

3. Rentangan Usia/Tahap Perkembangan Remaja

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang rentang usia remaja

yaitu sebagai berikut:

24Zamakhsyari, op. cit, h. 51-52.
25Dra. Ny. Singgih D. Gunarsa, Psikologi Remaja, (Jakarta: Gunung Mulia, 1988), h. 6.
26Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 77.
27Drs. Mahfudh Salahuddin, dkk, Metode Pendidikan Agama, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,

1987), h. 125.
28Dian Mutiara, di akses pada situs http://Dianmutiarach.wordpress.com/2012/12/12

makalah-pertumbuhan-dan-perkembangan-remaja/, (01 April 2017)
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1) Periode transisi antara masa kanak-kanak dan adolesens sering dikenal
sebagai praremaja oleh profesional dalam ilmu perilaku. Hall seorang
sarjana psikologi Amerika serikat, berpendapat bahwa masa muda (youth
or preadolescence) adalah manusia yang terjadi pada umur 8-12 tahun.29

2) Dorland berpendapat bahwa, “remaja (adolescence) adalah periode
diantara pubertas dan selesainya pertumbuhan fisik,  secara kasat dimulai
dari usia 11 sampai 19 tahun”.30

3) Sigmun Freud (1856-1939) dalam Sunaryo mengatakan bahwa fase remaja
yang berlangsung pada usia 12 hingga 20 tahun.31

4) Hurlock (1964) rentang usia remaja antara 13 sampai 21 tahun, yang
dibagi pula dalam usia remaaja awal 13 sampai 17 tahun dan remaja akhir
18 sampai 21 tahun.32

Dari beberapa pendapan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis

menyimpulkan bahwa tahapan perkembangan remaja dimulai dari fase praremaja

(8-12 tahun), fase remaja awal (13-17 tahun) dan fase remaja akhir (18-21 tahun).

a. Fase praremaja (8-12 tahun)

Fase praremaja ini ditandai dengan kebutuhan menjalin hubungan dengan

teman sejenis, kebutuhan akan sahabat yang dapat dipercaya, dan bekerja sama

dalam melaksanakan tugas, dan memecahkan masalah kehidupan dan kebutuhan

dalam membangun hubungan dengan teman sebaya yang memiliki persamaan,

kerja sama, tindakan timbal balik, sehingga tidak kesepian.33 Tugas terpenting

dalam fase ini yaitu belajar melakukan hubungan dengan teman sebaya dengan

cara berkompetisi, berkompromi, dan kerja sama.

b. Fase remaja awal (13-17 tahun)

Fase remaja awal (Early Adolescence) merupaka lanjutan dari praremaja.

Pada fase ini ketertarikan pada lawan jenis mulai nampak. Sehingga remaja

mencari suatu pola untuk memuaskan dorongan genitalnya. Menurut Steinberg

29Potter Patricia A. dan Anne Griffin P. Fundamental Keperawatan (Vol. 1, Jakarta:
EGC, 2005)

30Newman Donald, W.A., Kamus Saku Kedokteran Dorland, (Jakarta: EGC, 2011)
31Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan, (Jakarta: EGC, 2004), h. 44
32E.B. Hurlock, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang

Kehidupan, (Edisi-5, Jakarta: Erlangga, 1999), h. 205
33Sunaryo, op. cit., h. 56
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mengemukakan bahwa masa remaja awal adalah suatu periode ketika konflik

dengan orang tua meningkat melalui tingkat masa anak-anak.34

c. Fase remaja akhir (18-21 tahun)

Fase remaja akhir merupakan fase dengan ciri khas aktivitas seksual yang

sudah terpolakan. Hal ini didapatkan mulai pendidikan hingga terbentuk pola

antar pribadi yang sungguh-sungguh matang. Fase ini merupakan inisiasi kearah

hak, kewajiban, kepuasan, tanggung jawab kehidupan sebagai masyarakat dan

warga negara. Tugas perkembangan fase remaja akhir adalah economically,

intelektually, dan emotionally self sifficient.35

D. Tinjauan Tentang Kenakalan Santri/Remaja

Sebagaimana sudah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, bahwa

santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Kendari merupakan santri

yang kebanyakan masih berada dalam usia remaja, 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). Oleh sebab itu, di dalam

membahas tentang kenakalan santri ini, akan menguraian tentang kenakalan

remaja. Maka dari itu, penulis akan membahas tentang kenakalan remaja dan

upaya mengatasinya.

1. Pengertian Kenakalan

Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian kenakalan,

dintaranya adalah:
1) Menurut Sofyan Willis, kenakalan remaja adalah sebagai kelainan tingkah

perbuatan atau tindakan yang bersifat anti social yang melanggar norma-
norma social, agama serta ketekunan hukum yang berlaku dalam
masyarakat.36

34John W Santrock, Psikologi Pendidikan, Terj. Tri Wibowo B.S., (Ed. 2, Jakarta:
Kencana, 2007), h. 42

35Sunaryo, lot. cit.
36Sofyan Willis, Problem Remaja dan Pemecahannya, (Bandung: Angkasa, 1982),h.59.
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2) Menurut Kartini Kartono kenakalan disebut juga sebagai Juvenile
Delinquency, yaitu perilaku jahat, dursila, kejahatan atau kenakalan anak-
anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara social pada anak-
anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian social,
sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang
menyimpang.37

3) Menurut H.M. Arifin istilah kenakalan remaja adalah terjemahan dari kata
“Juvenile Delinquency” yang dipakai di dunia Barat. Istilah ini
mengandung pengertian tentang kehidupan remaja yang menyimpang dari
berbagai pranata dan norma yang berlaku, baik yang menyangkut
kehidupan masyarakat, tradisi, maupun agama serta hokum yang
berlaku.38

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kenakalan adalah

suatu perbuatan yang melanggar hukum, norma agama, dan norma masyarakat

serta mengganggu ketertiban umum sehingga merugikan dirinya sendiri maupun

orang lain.

2. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja

Merurut H.M. Arifin dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:
1) Kenakalan yang tergolong pelanggaran norma social dan norma-norma

lainnya yang tidak diatur dalam KUHP/Undang-Undang lainnya.
2) Kenakalan yang berupa kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam

KUHP/Undang-undang lainnya.39

Kenakalan remaja yang tergolong pelanggaran dan kejahatan diatur dalam

ketentuan hukum, yang diserahkan kepada alat-alat negara sebagai penagak

hukum. Sedangkan kenakalan remaja yang tergolong pada pelanggaran norma-

norma susila, biasanya cukup diselesainya di dalam keluarga, sekolah atau di

lingkungan mesyarakat setempat apabila atas dasar permintaan masyarakat.

Sarlito Wirawan Sarwono membagi kenakalan menjadi 4 jenis:
1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti

perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
2) Kenakalan yang merugikan korban materi seperti perusakan, pemerasan,

perncurian dan lain-lain

37Kartini Kartono, Pathologi Sosial 2, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 7.
38H.M. Arifin, op. cit., h. 79-80.
39H. M. Arifin, op. cit, h. 92.
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3) Kenakalan social yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain
seperti pelacuran, penyalagunaan obat –obatan.

4) Kenakalan yang melawan status anak sebagai pelajar dengan cara
membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah
atau membatah.40

3. Sebab-Sebab Kenakalan Remaja.

Adapun sebab-sebab kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi dua

faktor yakni sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Kenakalan pada dasarnya disebabkan oleh adanya faktor internal di dalam

diri remaja maupun faktor eksternal dari luar dirinya. Faktor internal dapat berupa

usia, perasaan, kedudukan dalam keluarga, maupun adanya konflik batin dan

ketegangan emosional di dalam dirinya.

b. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yaitu hal-hal yang mendorong timbulnya

kenakalan itu sendiri, misalnya kerena pengaruh lingkungan sekitarnya, faktor

keluarga atau kedudukan setempat. Faktor eksternal meliputi: ketidak harmonisan

keluarga, faktor ekonomi yang kurang mencukupi untuk kehidupan sehari-hari,

dan faktor lingkungn tidak mendukung.

4. Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja.

Menurut Dra. Ny. Y. Singgih D Gunarsa, tindakan untuk mengatasi dan

mencegah kenakalan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Tindakan Preventif yakin segala tindakan yang bertujuan mencegah

timbulnya kenakalan-kenakalan.

2) Tindakan Reprensif yaitu tindakan untuk menindas dan menahan

kenakalan remaja atau menghalangi timbulnya kenakalan yang lebih

parah/hebat.

40Drs. Sarlito Wirawan, lot. cit
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3) Tindakan Kuratif dan rehabilitasi yakni merevisi akibat perbuatan nakal,

terutama yang telah melakukan perbuatan tersebut.41

Tindakan preventif merupakan upaya pencegahan terhadap kenakalan

dengan cara menjauhkan dari kemungkinan terjadinya kenakalan. Usaha ini biasa

dilakukan dengan beberapa pendekantan psikologis dan keagamaan.

Adapun tindakan reprensif bisa dilakukan dengan pemberian hukum

terhadap anak nakal sesuai dengan perbuatannya, bertujuan agar anak tersebut

merasa bahwa apa yang dilakukannya bukanlah hal yang benar dan harus

dihindari.

Upaya mengatasi terjadinya kenakalan yang bersifat kuratif dan

rehabilitasi dapat dilakukan dengan cara menghilangkan semua sebab yang dapat

menimbulkan terjadinya kenakalan, misalnya dengan memberikan latihan-latihan

untuk hidup teratur.

Yang tidak boleh dilakukan bahwa hukum dalam pendidikan harus dapat

menimbulkan keinsyafan dan penyesalan anak didik, dan berjanji dalam hatinya

untuk tidak mengulanginya lagi perbuatan yang serupa. Karena hukum dalam

pendidikan adalah usaha untuk memperbaiki kelakuan atau budi pekerti anak

didik. walaupun hasilnya belum tentu dapat diharapkan mesti berhasil.

E. Penelitian Relevan

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1) Penelitian oleh Isria Afifah yang berjudul “Kenakalan Siswa Dan Upaya

Mengatasinya Di Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum Krapyak

Yogyakarta”.42 Penelitian ini membahas tentang jenis kenakalan siswa

41Dra. Ny. Y. Singgih D Gunarsa, op. cit., h. 161.
42Isria Afifah , kenakalan siswa dan upaya mengatasinya di madrasah tsanawiyah ali

maksum krapyak yogyakarta”,  (Skripsi: PAI UIN Sunan Kalijaga,  2009), http://digilib.uin-
suka.ac.id/3309/1/BABI,IV.pdf, (17 Februari 2017)
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yang sering dilakukan dan upaya mengatasinya di Madrasah Tsanawiyah

pada Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Adapun jenis

kenakalan yang sering dilakukan dapat dikelompokan menjadi 4 yaitu: 1)

kenakalan yang menimbulkan kerugian materi pada orang lain; 2)

kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain; 3) kenakalan

sosial; 4) kenakalan melawan status. Dan dipengaruhi beberapa faktor

yaitu 1) faktor internal yakni ketidak stabilan emosi dan perasaan dalam

diri santri dan 2) faktor eksternal yakni pengaru teman sebaya serta

pengaruh media massa.

2) Penelitian lain yang diteliti oleh Nurjanah yang berjudul Upaya Pondok

Pesantren Dalam Mengatasi Kenakalan Ramaja (Studi Kasus Pondok

Pesantren Baitosshofa Di Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang,

Kabupaten Banyumas Tahun 2013).43 Penelitian ini membahas tentang

upaya kegiatan majelis zikir Pondok Pesantren Baitusshofa dalam

mengatasi kenakalan remaja, dan penelitian ini hanya mengfokuskah pada

permasalahan yang terjadi pada tahun 2013 melalui studi kasus. Dimana

pada tahun tersebut Pondok Pesantren Baitusshofa membina 27 orang

yang bermasalah diantaranya 6 orang berusia 18-22 tahun yang masih

kategori remaja dan 21 orang yang berusia 23-28 tahun yang datang

dengan membawa berbagai macam masalah diantaranya suka minum-

minuman keras, berjudi, mencuri, keluyuran, berkelahi dan hubungan seks

diluar nikah, dan lain lain.

Dari sini peneliti dapat melihat persamaan dan perbadaan yang ada pada

penelitian relevan dengan penelitian ini. Adapun persamaan antara penelitian

43Nurjanah, Upaya Pondok Pesantren Dalam Mengatasi Kenakalan Ramaja (Studi Kasus
Pondok Pesantren Baitosshofa Di Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas
Tahun 2013), (Skripsi: BKI IAIN Purwokerto, 2014), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/
1688/2/Cover,BabI,BabV,DaftarPustaka.pdf, (21 Februari 2017)
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penelitian relevan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang upaya

dalam mengatasi kenakalan anak remaja. Sedangkan untuk perbedaannya antara

penelitian relevan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan

indikator pembinaan serta penerapan strategi.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau

lisan dari orang-orang yang di amati atau penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui secara obyektif suatu aktifitas dengan tujuan menentukan

pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.44

Metode kualitatif adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan,

wawancara atau penelahan dokumen. Metode ini digunakan karena beberapa

pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila

berhadapan dengan kenyataan atau fakta dilapangan. Kedua, metode kualitatif

menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan.

Ketiga, metode kualitatif ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan

banyak penajaman dengan pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang

dihadapi.

Melalui metode penelitian kualitatif, memungkinkan peneliti untuk

menata, memilah, dan mengklarifikasi data yang menarik. Dengan demikian,

penelitian kualitatif ini membimbing peneliti untuk memperoleh penemuan-

penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan membangun kerangka teoritis yang

baru.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka mengambil data yang diperlukan, maka lokasi yang menjadi

tempat penelitian yakni Yayasan Pondok Pesantren Darul Mukhlishin Kelurahan

44Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta,
2008), h. 4


