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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang

terus berkembang yang berkesesuaian dengan pembawaan manusia yang memiliki

potensi kreatif dan inovatif dalam segala bidang kehidupannya. Dimana makna dari

aktivitas pendidikan itu sendiri adalah proses pengubahan sikap dan tata laku

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya

pengajaran dan latihan.1 Sejatinya pendidikan bila merujuk pada UU No. 20 Tahun

2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1a adalah:

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian
kecerdasan akhklak mulia Serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan Negara”.2

Spirit pendidikan nasional yang tercantum dalam pasal UU itu merupakan

harapan yang tinggi bagi negara indonesia akan dunia pendidikan dewasa ini, namun

pada kenyataannya potret pendidikan secara menyeluruh belumlah sampai pada apa

yang diharapkan. Hal tersebut dibuktikan mulai dari tidak meratanya pembangunan

sarana dan prasarana, slogan wajib belajar 12 tahun nampaknya masih

dipersimpangan jalan karena belum memiliki payung hukum, angka putus sekolah

dari jenjang SMP ke SMA/MA mengalami kenaikan karena maraknya pungutan  liar

1 Fuad Hasan. Dasar-dasar  Kependidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997), hal. 2
2 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1a
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yang dulu MA/SMA/SMK digratiskan namun kini banyak pihak Madrasah/sekolah

menarik iuran SPP untuk menutupi kekurangan anggaran, pendidikan agama di

Sekolah mendesak untuk dievaluasi dan dibenahi baik metode belajar maupun

gurunya, masih lemahnya pengakuan Negara atas pendidikan pesantren dan madrasah

(Diniyah), pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum tepat ssasaran masih

harus dievaluasi karena nyatanya masih banyak anak-anak miskin tidak masuk

sekolah, segudang permasalahan tersebut di atas adalah bukti nyata bahwa pendidikan

Indoensia masih jalan ditempat. Keadaan itu juga diperparah dengan kurangnya

perhatian orang tua terhadap anak masih minimnya kesadaran pengajaran nilai sikap

dan bukan mengejar nilai raport yang hanya menyajikan angka-angka dimana

kecerdasan seorang siswa tidak bisa dinilai hanya berdasar pada nilai-nilai yang

tercantum pada raportnya sampai pada kecenderungan siswa yang menjurus pada

aktivitas Juvenile Delinquency (kenakalan remaja) menjadikan pergerakan level

pendidikan bangsa ini terhadap negara-negara lain menjadi lamban dikarenakan tidak

bertemunya cita-cita dengan realitasnya sehingga problem semacam ini

membutuhkan penanggulangan yang serius dari seluruh komponen yang kompeten

menangani mutu pendidikan di Indonesia.

Bicara kenakalan siswa ada begitu banyak rekam jejak peristiwa mulai dari

kategori ringan hingga berat yang terjadi dan  menjadi catatan kelam dunia

pendidikan seperti kejadian di SMK 38 DKI Jakarta yang melakukan aksi merokok di
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dalam kelas3, Pelajar SMK Korpri 2 Balaraja menikam pelajar sekolah lain, dan

masih banyak lagi berbagai bentuk kenakalan siswa yang belum terpublikasi.

Kenakalan siswa/anak adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau

hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-

anak ke dewasa. Kenakalan ini biasanya akan terjadi ketika menginjak bangku

SMA/SMK/MA walaupun disetiap jenjang pendidikan pasti ada model kenakalannya

sendiri. Kenakalan siswa khususnya pada usia SMA/MA merupakan jenjang usia

sekolah yang menarik untuk dibahas dimana pada tahap sekolah ini adalah masa yang

penuh arti dimana pada tahap ini usia sekolah menginjak angka 17 serta masa

SMA/MA adalah masa  transisi dari usia remaja menuju kedewasaan awal sehingga

logika orang dewasa bagi anak usia SMA/MA sudah masuk dalam frame berpikirnya.

Lebih lanjut tentang ketertarikan akan wacana ini adalah background umum dan

agama saat membandingkan sekolah umum dan madrasah sangat rasional jika

mencoba membedah label pendidikan madrasah apakah siswa yang ada didalamnya

melakukan hal yang sama dengan siswa yang berada pada sekolah umum atau tidak.

Pada dasarnya kenakalan siswa menunjuk pada suatu bentuk prilaku remaja

yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup didalam lingkungan, kartini

kartono secara jelas dan tegas memberikan batasan kenakalan siswa merupakan

gejala sakit secara sosial pada anak-anak remaja yang disebabkan oleh bentuk

3 Sindonews.com
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pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang

menyimpang.4 Hal ini sejalan dengan Q.S Yunus: 40 sebagai berikut:

                          

Terjemahanya:

“Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran,
dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman
kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang
berbuat kerusakan”.5

Pada tataran empirik kandungan ayat diatas bila diinterpretasikan: ada

sekelompok orang/siswa yang menjalankan sesuai dengan semestinya namun adapula

yang mengerjakan perbuatan yang menyimpang dan sesunggunya perbuatan itu

merusak dan berarti mengabaikan kebenaran yang telah ada. kenyataan-kenyataan

(fenomena) perihal kenakalan siswa ini merupakan wacana yang sangat menarik

untuk dianalisis terutama bagaimana bentuk penanggulangannya yang harus dilkukan

oleh otoritas Madrasah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lokasi penelitian ditemukan

bahwa, aspek siswa: Tingkat kedisiplinan siswa dinilai kurang bahkan sangat rendah

dan berkebiasaan  buruk dalam aktivitas belajar yang menyalahi aturan madrasah

seperti membolos, merokok dalam kelas, meninggalkan area madrasah dan beberapa

perilaku yang kurang etis. Aspek sarana dan prasarana : dengan status swata yang

4 Kartono, Kartini. 2008. Patologi sosial.(Jakarta: Rajawali Press). h. 30
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya,  (Ditjen:Jakarta), h. 24
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disadangnya menjadikan Madrasah ini masih jauh dari kata pas untuk sebuah

Madrasah layak operasi namun semangat untuk meraih predikat sukses melalui

madarash ini masih terasa melalui semangat Kepala Madrasah beserta jajarannya.

Aspek guru: secara umum kondisi guru-guru di Madrasah masih kurang namun

memiliki kwalitas keilmuan yang lumayan baik dalam melakukan proses pendidikan.

Melihat fenomena di atas, maka sungguh sangat ironi ketika madrasah yang

mengedepankan pendidikan agama dan akhlaq, tapi siswanya masih banyak yang

melakukan pelanggaran. Untuk itu, sudah sepatutnya kita mengembalikkan tugas

madrasah sebagaimana esensialnya. Madrasah merupakan salah satu tempat untuk

membimbing, mendidik, mengarahkan dan membentuk pribadi seseorang untuk

berperilaku yang baik.6 Hal ini harus disadari oleh para guru dan pengelolah lembaga

pendidikan, sehingga mereka harus cepat melakukan berbagai upaya untuk

menanggulangi kenakalan siswa.

Untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kenakalan siswa, maka

madrasah dapat melakukan berbagai upaya-upaya diantaranya upaya preventif

(pencegahan)  seperti pembinaan keagamaan, penerapan tata tertib  yang dilengkapi

dengan sanksi bagi yang melanggar dan upaya represif (menghambat) dengan rutin

memberikan nasehat atau motivasi kepada siswa baik ketika apel pagi maupun

sebelum belajar. Selain itu, penanggulangan kenakalan siswa juga dapat dilakukan

melalui upaya kuratif (penyembuhan). Namun, upaya-upaya tersebut dapat efektif

6 Ayu diyah marliana dan M. Turhan yani. Strategi sekolah dalam menangani pelanggaran tata tertib
sekolah pada Siswa di SMP Negeri 1 Papar  Kediri. Kajian Moral dan Kewarganegaraan No 1 Vol 1
Tahun 2013 Hal. 233
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dan efisien, jika dilakukan dengan tindakan konkrit oleh madrasah secara formal

dalam bentuk program yang berkelanjutan baik yang bersifat kurikuler maupun

ekstrakurikuler dalam upaya menanggulangi kenakalan siswa. Mereka harus

bekerjasama dan berkomitmen dalam menciptakan lingkungan madrasah yang

disiplin, konduksif, nyaman dan tenang. Dalam hal ini sekolah harus bisa meyakinkan

pada siswa bahwa perilaku baik dan prestasi cemerlang hanya bisa diraih dengan

kedisiplinan tinggi para siswa.

Bertolak dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan telaah ilmiah

dan kajian yang mendalam melalui penelitian dengan judul: “Penanggulangan

Kenakalan Siswa di MAS AL-AMIN Labokeo”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

a. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka fokus analisis yang menjadi

batasan masalah penelitian yaitu: “Bagaimanakah penanggulanagan kenakalan siswa

di MAS AL-AMIN Labokeo”.

b. Rumusan Masalah

Batasan masalah tersebut perlu pula dijabarkan dalam rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana bentuk kenakalan siswa MAS AL-AMIN Labokeo?

2. Apa faktor-faktor penyebab kenakalan siswa MAS AL-AMIN Labokeo?
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3. Bagaimana Upaya penanggulangan kenakalan  siswa MAS AL-AMIN

Labokeo?

C. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat,

antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan Bentuk kenakalan siswa MAS AL-AMIN Labokeo.

2. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab kenakalan siswa MAS AL-AMIN

Labokeo.

3. Untuk medeskripsikan Upaya penanggulangan kenakalan  siswa MAS AL-

AMIN Labokeo.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat,

antara lain:

1. Bagi non ruang lingkup MAS AL-AMIN Labokeo temuan ini dapat dijadikan

sumber informasi keilmuan tentang bagaimana upaya penanggulanagan kenakalan

siswa pada siswa MAS AL-AMIN dimana dengan label pendidikan islam

mengharuskan tingkat kenakalan akan pasti relatif rendah dibandingkan dengan

sekolah yang yang berlabel umum (Konvensional) sehingga dengan tercapainya

upaya preventif itu dapat mendatangkan prestasi sehingga meningkatkan mutu

pendidikan dan tercipta lingkungan madrasah yang kondusif.
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2. Bagi akademisi lingkup MAS AL-AMIN Labokeo temuan dapat menjadi bacaan

edukatif atau khasanah keilmuan yang sifatnya kontrukstif pada aspek yang tidak

kalah urgennya selain proses belajar mengajar sebab problem Juvenile

Delinquency bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan antara madrasah

dan aktivitas siswanya (kenakalan siswa) dimana telah banyak deretan kejadian

yang cukup mencoreng wajah pendidikan indonesia seperti tawuran, bolos,

merusak fasilitas, perbuatan zina mencuri dan lain sebagainya sehingga bila pihak

madrasah tidak melihat permasalahan ini sebagai sesuatu yang penting maka akan

berakibat bagi perjalanan pendidikan sebuah madrasah itu sendiri oleh karena itu

tulisan seperti ini menjadi penting untuk menjadi data yang kemudian dapat

direspons pihak Madrasah untuk melakukan upaya yang telah ada lebih massif dan

terorganisir.

3. Bagi institusi IAIN Kendari khususnya Jurusan Tarbiyah,  temuan ini dapat

dijadikan bahan kepustakan untuk dijadikan data awal penelitian lanjutan

E. Defenisi Operasional

Sebagai upaya menghinadari kekeliruan presepsi dalam menerjemahkan judul

penelitian ini, maka diperlukan penjabaran defenisi operasional sebagai berikut:

1. Penanggulangan kenakalan siswa yang dimaksudkan dalam penelitian ini

adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau

mengatasi suatu keadaan.
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2. Kenakalan Siswa yang dimaksudkan dalam penelitian  ini adalah perbuatan

menyimpang atau menyalahi aturan yang dilakukan individu atau kelompok

usia yang terdaftar menjadi siswa di MAS Al-amin Labokeo dimana kata

remaja menurut para ahli adalah kelompok usia 13-17 tahun namun yang

menjadi objek kajian adalah mereka yang berada pada usia SMA/MA atau

kelompok umur  15-17 tahun


