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ABSTRAK
UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM
MENGATASI KENAKALAN SISWA
DI SMA NEGERI 6 METRO
Oleh:
Tania Hela Aldila
Upaya guru PAI dalam mengatasi kenakalan siswa merupakan suatu
usaha yang dilakukan guru PAI untuk mencegah dan mengatasi kenakalan siswa.
Upaya tersebut memiliki dua jenis yakni upaya preventif (pencegahan) merupakan
suatu tindakan yang memiliki fungsi untuk melakukan pencegahan kenakalan
siswa yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah guna menjaga
kenakalan siswa agar tidak timbul dan upaya kuratif (mengatasi) dengan
rehabilitasi dalam mengatasi kenakalan siswa yang masuk dalam ukuran umur
siswa pada umumnya adalah usaha untuk memulihkan kembali (menolong) anak
yang terlibat kenakalan agar kembali dalam perkembangan yang normal atau
sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui upaya guru PAI dalam mengatasi kenakalan siswa di
SMA Negeri 6 Metro. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif,
pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui
observasi, interview dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan
adalah teknik analisis dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, triangulasi dan
menarik kesimpulan.
Kesimpulan dari penelitian ini yang berjudul upaya guru PAI dalam
mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 6 Metro yakni Upaya-upaya yang
bersifat kuratif bahwa guru agama Islam telah melakukan pengamatan kepada
setiap siswanya setelah ada indikasi kenakalan yang dilakukan siswa dipanggil
dan ditegur agar tidak melakukan kenakalan jika sudah melakukan kenakalan
yang lebih berat maka diserahkan kepada BK dan memanggil orangtua. Jika sudah
melakukan kenakalan yang lebih berat maka diserahkan kepada BK dan memberi
surat peringatan yang ditujukan kepada orangtua kemudian di kumpulkan di ruang
BK dan Wali Kelasnya dipanggil juga. Kemudian siswa ditanya mengapa
melakukan hal buruk tersebur sedangkan jika kenakalan itu bersifat fatal maka
dilakukan pemanggilan orangtua kemudian bersama-sama menyelesaikan
permasalahan tersebut hingga selesai.
Kata kunci: Kompetensi Profesional, Karakter religius dan toleransi
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MOTTO

ِ ْ ِص علَيك ن باَهم ب
َّۗه ْم فِتْ يَةٌ اَٰمنُ ْوا بَِرِّبِ ْم َوِزْدنٰ ُه ْم ُه ًدى
ُ اْلَقۗ ان
ْ ُ ََ َ ْ َ ُّ ََْن ُن نَ ُق
Artinya:
“Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya.
Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan
mereka, dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka.”1

1

QS. Al-Kahf (18): 13.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sebutan guru biasanya disandang oleh seorang pendidik yang
bertugas mengajar di lembaga pendidikan secara formal dan sebagai orang
yang profesional dalam mengajar dan mengerjakan tanggung jawabnya. Guru
menjadi panutan bagi siswa, sehingga pekerjaan guru bukan sekedar gelar.
Seorang guru memiliki tugas dan fungsi secara umum yakni
memberikan kepercayaan kepada siswa terhadap perkembangan kebudayaan
seperti mengembangkan kebudayaan yang ada di Indonesia sebagai kekayaan
negara, kecakapan siswa dalam pembelajaran berlangsung seperti cepat
tanggap dalam melakukan kegiatan dan memberikan pengalaman-pengalaman
yang bermakna bagi siswa. Sedangkan fungsi guru yakni untuk membantu
peserta didik untuk membimbingnya dalam membentuk karakter.2
Siswa memiliki berbagai sifat dan prilaku yang tentunya tidak terus
menerus baik tetapi juga mereka ada yang melakukan kenakalan. Kenakalan
siswa tersebut tentunya dapat dicegah atau diminimalisir dengan adanya upaya
yang dilakukan oleh guru. Upaya yang guru pendidikan agama islam dalam
mengatasi kenakalan siswa yakni seperti pendisiplinan siswa sebagai upaya
pencegahan dan juga melakukan dialog secara pribadi jika telah terlanjur
melakukan penyimpangan atau kenakalan siswa.
2

Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), Cetakan
Ke-4, H. 32.

2

Prilaku yang dapat dikategorikan sebagai kenakalan siswa yakni
seperti aktifitas siswa yang menyusahkan guru, mengganggu proses belajar
dan membuat guru terus-menerus mengomentari siswa.3 Prilaku siswa yang
tergolong dalam kenakalan siswa tentunya dapat mengganggu dan
menghambat proses belajar mengajar di dalam kelas.
Secara objektif keadaan siswa di SMA Negeri 6 Metro melakukan
kenakalan, kenakalan siswa

yang dilakukan yakni seperti kurang

menghormati guru, membantah ucapan guru dan sering kali membolos ketika
jam pelajaran berlangsung serta membuat gaduh dalam kelas meskipun guru
telah melakukan tugas dan menjalankan fungsinya sebagai pengajar,
membimbing dan mengarahkan siswa tentunya masih kurang maksimal dan
tidak dihiraukan.
Berdasarkan hasil pra survey 19 Juni 2020 oleh guru PAI mengenai
upaya guru pendidikan agama islam dalam mengatasi kenakalan siswa kelas
XI IPS di SMA Negeri 6 Metro dapat dikatakan masih belum memiliki banyak
pengaruh sehingga belum membuat peserta didik jera untuk melakukannya.
Diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru mengenai siswa
kelas XI IPS di SMA Negeri 6 Metro, “Mereka tidak takut kepada kami,
malah mereka bersikap manja seperti itu dan tidak segan jika berbicara seperti
kawan sebayanya. Kami juga sudah menegur dan memberitahunya untuk bisa

3

Ganjar Setyo Widodo, Hariyono dan Fattah Hanurawan, “Persepsi Guru Tentang
Kenakalan Siswa: Studi Kasus di Sekolah Dasar Raja Agung”, Jurnal Pendidikan dan
Pembelajaran 23, no. 2 (2016): 143.

3

bersikap sesuai dengan siapa mereka berbicara tetapi sepertinya tidak
dianggap.”4
Pernyataan diatas diperkuat dengan adanya hasil wawancara yang
dilakukan peneliti kepada guru di SMA Negeri 6 Metro mengenai upaya
menangani kenakalan siswa, yakni “Jika mereka bersikap manja sedangkan
saya sudah menegurnya tetapi mereka tetap saja tidak ada perubahan maka
saya akan diam saja tidak menghiraukannya dan bersikap tenang agar mereka
merasa malu dan tidak mengulanginya.
Hasil wawancara pada tanggal 19 Juni 2020 yang dilakukan kepada
guru pendidikan agama islam terhadap upaya dalam mencegah kenakalan
siswa dengan melakukan absensi pada siswa saat sholat di sekolahan seperti
pada pernyataanya guru pendidikan agama islam, yakni “Sedangkan jika
jumlah siswa yang tidak bisa merubah sikapnya melebihi setengah dari jumlah
satu kelas maka saya melakukan absen saat shalat duhur di sekolahan untuk
mengantisipasi siswa melakukan kenakalan yang lebih parah. Mengadakan
pengajian dan pesantren kilat guna menambah wawasan pengetahuan siswa
mengenai ilmu agama agar mereka tidak melakukan kenakalan lagi.” 5
Dari hasil tinjauan lapangan yang telah peneliti lakukan pada 23 Juni
2020 terdapat kendala yang terjadi pada siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 6
Metro sebagai bentuk kenakalan siswa mencangkup yaitu sangat sulit untuk
tertib mengerjakan tugas sekolah dan sering telat ke sekolah, merokok di
lingkungan sekolahan, melakukan ibadah sholat di sekolah yang tidak tepat
4
5

Wawancara Wiyono, S.Ag, Guru kelas X SMA Negeri 6 Metro, Tanggal 19 Juni 2020.
Wawancara Wiyono, S.Ag, Guru kelas X SMA Negeri 6 Metro, Tanggal 19 Juni 2020

4

waktu, bolos ke kantin sebelum jam istirahat, adanya kejahilan berupa
mencuri barang milik siswa lainnya dan bahkan ada yang berani meminum
miras di lingkungan sekolah. Hal tersebut semuanya dilakukan pada saat jam
sekolah berlangsung (pada saat istirahat dan ada juga yang membolos jam
pelajaran untuk melakukan hal tersebut).6 Adanya kemungkinan kendalakendala tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan Judul
“Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di
SMA Negeri 6 Metro”.

B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pertanyaan
peneliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana upaya guru Pendidikan
Agama Islam dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 6 Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan batasan masalah penelitian diatas maka tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya guru pendidikan agama
islam dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 6 Metro.
2. Manfaat Penelitian
Apabila penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya
dapat terjawab dengan baik maka hasil penelitian ini diharapkan dapat
6

2020.

Wawancara dengan Wiyono, S.A, Guru kelas X SMA Negeri 6 Metro, Tanggal 19 Juni
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berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat
penelitian ini sebagai berikut:
a. Secara teoritis merupakan pemberian pemikiran bagi pembaca dan
penelitian lain yang dapat digunakan sebagai rujukan dan reverensi
dalam bidang ilmu yang diteliti. Khususnya pada upaya guru
pendidikan agama islam dalam mengatasi kenakalan siswa.
b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
positif dan informasi bagi semua pihak terutama SMA 6 Negeri Metro.

D. Penelitian Relevan
Terdapat

beberapa

penelitian

yang

berhubungan

dengan

permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh
karena itu, peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah terkait dengan
pembahasan peneliti diantaranya:
Penelitian pertama berasal dari skripsi yang dilakukan oleh Yetty
Yulinda Sari, NPM. 1411010232 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 dengan judul “Upaya Guru
PAI dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa di SMP N 02 Banjar Baru
Tulang Bawang” dengan hasil penelitian adalah dari pembahasan yang telah
dilakukan, diperoleh kesimpulan akhir yakni peran guru PAI dalam mengatasi
masalah bandelnya remaja (studi kasus pada SMPN 02 Banjar Baru Tulang
Bawang) yaitu: peran guru dalam mengatasi kenakalan remaja di SMPN 02
Banjar Baru Tulang Bawang dengan cara preventif (pencegahan) maupun

6

reaktif. Di SMPN 02 Banjar Baru Tulang Bawang usaha prefentif
(pencegahan) dilakukan oleh semua guru rumpun mata pelajaran PAI pada
setiap pembelajaran, dengan menggunakan pembelajaran berbasis konserling
atau dengan cara menggunakan materi-materi yang diajarkan sebagai bekal
dalam menjalani kehidupan nyata. Sedangkan usaha kreatifnya diberikannya
pengarahan dalam bentuk motivasi dan menanamkan kepada peserta didik
untuk berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran dan surat pendek sebelum
belajar. Semua guru memberikan bimbingan dan pengarahan bagi peserta
didiknya. Program bimbingan secara individu jika permasalahan tersebut
merupakan permaslahan pribadi serta punishment untuk menulis ayat-ayat AlQur‟an. Adapun wujud dari kenakalan remaja beracam-macam. Kenaklan
remaja yang terjadi di SMPN 02 Banjar Baru Tulang Bawang antara lain
masuk sekolah, dan memakai seragam yang tidak sesuai aturan sekolah, tidak
mengerjakan pekerjaan rumah (PR).7
Penelitian kedua yang dilakukan oleh Muhammad Afif Affan, NIM.
12410093 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016
dengan judul “Upaya Guru PAI dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang
Siswa di SMAN 1 Jatinom” hasil penelitian tersebut adalah (1) sebab dari
dilakukannya prilaku menyimpang di SMAN 1 Jatianom tersebut adalah
adanya rasanya untuk ingin diakui keberadaannya, faktor lingkungan terutama
pergaulan yang dilakukan, faktor lingkungan didalam keluarga, pemanfaatan
7

Yetty Yulinda Sari, “Skripsi Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam
Menanggulangi Kenakalan Siswa di SMP N 02 Banjar Baru Tulang Bawang Fakultas Tarbiyah
Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Lampung,” Tahun 2018.
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tekhnologi oleh masyarakat sekitar ia hidup dengan dukungan yang terbatas
terlebih lagi pemahaman agama yang tidak begitu dianggap penting/kurang,
(2) Terdapat tiga tindakan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran saat
menghadapi kenakalan remaja dengan tahapan dimulai dari preventif dengan
mendekatkan diri dan mengajak peserta didik untuk mengingat Allah melalui
kegiatan keagamaan sederhana berdoa, beribadah (wajib dan sunah) serta
mengaji yang tentunya dengan pengawasan dan arahan dari pendidik, langkah
kedua yakni refrentif merupakan suatu tindakan secara tegas dan nyata oleh
lembaga pendidikan ataupun pendidik dalam melakukan pengawasan demi
memberantas kenakalan peserta didik yang disertai dengan hukuman sesuai
tata tertib sekolah maupun agama dan langkah yang terakhir yakni kuratif
yang cenderung kepada rehabilitasi atau pemulihan kepribadian karakter untuk
menjadi lebih baik lagi dan tidak boleh melakukan penyimpangan lagi, (3)
Faktor pendukung melakukan kerjasama dengan semua pihak baik guru dan
karyawan, kegiatan ekstrakulikular yang mengacu pada penyelipan pendidikan
karakter tersebut pada pembelajaran PAI. 8
Dari penelitian relevan tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian
relevan tersebut terletak pada tempat penelitian, waktu dilaksanakannya
penelitian. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penelitian dengan judul
"Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di
SMA Negeri 6 Metro" sudah pernah ada yang melakukan penelitian sejenis

8

Muhammad Afif Affan, “Skripsi Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam
Menanggulangi Perilaku menyimpang Siswa di SMAN 1 Jatinom Jurusan Pendidikan Agama
Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta,”Tahun 2016.

8

tetapi memiliki perbedaan dan belum pernah diteliti dengan judul yang sama
khususnya di IAIN Metro.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Peran Guru Pendidikan Agama Islam
1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam
Sebutan guru biasanya disandang oleh seorang pendidik yang
bertugas mengajar di lembaga pendidikan secara formal dan sebagai orang
yang profesional dalam mengajar dan mengerjakan tanggung jawabnya,
profesi guru memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat dilakukan oleh
orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakuken kegiatanan atau
pekerjaan sebagai guru.9
Guru pendidikan agama islam adalah seorang guru yang
mengemban dan penanggung jawab mata pelajaran pendidikan
agama islam, menanamkan keimanan ke dalam jiwa siswa,
mendidik siswa agar taat menjalankan agama dan agar siswa
memiliki karakter yang baik.10
Keutamaan seorang guru tertuang dalam ayat suci Al-Qur‟an
surah Al-Imran ayat 159 sebagai berikut:11

ِ
ِ ِٰ
ٍ
ِ ْت فَظِّا َغلِيْ َظ الْ َقل
ف
ْ َك ۗ ف
َ ب ََلنْ َفض ُّْوا ِم ْن َح ْول
ُ اع
َ ْت ََلُ ْم ۗ َولَ ْو ُكن
َ ْفَبِ َما َر ْْحَة م َن اللّه لن
ِ
ِ عنْ هم و
ب
ُّ ت فَتَ َوَّك ْل َعلَى ال ٰلِّه ۗ اِ َّن ال ٰلّ َه ُُِي
َ استَ غْف ْر ََلُ ْم َو َشا ِوْرُه ْم ِِف ْاَلَ ْم ِرۗ فَاذَا َعَزْم
ْ َ ُْ َ
ِ
ي
َْ الْ ُمتَ َوكل
Artinya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu
maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila
9

Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung:
PT Remaja Rosdakarya,
2003), 5.
10
Hary Priatna Sanusi, “ Peran Guru PAI dalam Pengembangan Nuansa Religius di
Sekolah”, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim 11, no. 2 (2013): 145-146.
11
QS. Al-Imran (3): 159.

10

engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.
Makna dari ayat suci Al-Qur‟an pada surah Al-Imran tersebut
bahwa seorang guru harus memiliki kesabaran dalam mengajar. Seorang
guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan
pembinaan kepada siswa dengan baik dan pandai mengatur emosi.
Guru pendidikan agama islam merupakan seorang guru yang
mengemban mata pelajaran agama dan memiliki tanggung jawab
ganda karena harus memberikan pengarahan, bimbingan serta
teladan bagi peserta didik yang dilandaskan hukum-hukum agama
islam secara sadar dan terencana agar menghasilkan peserta didik
yang berakhlakul karimah sesuai nilai ajaran islam.12
Berdasarkan pendapat diatas guru merupakan seorang pendidik
atau pengajar, namun tidak semua semua seorang pendidik adalah seorang
guru karena sebutan gelar guru disandang oleh seseorang dengan jabatan
profesional yang pada dasarnya ditentukan oleh syarat keterampilan secara
teknis dan didukung oleh sikap atau kepribadian tertentu yang semua itu
dapat diperoleh dari usaha ayng dilakukan (belajar).
2. Tugas dan Fungsi Guru Pendidikan Agama Islam
Seorang pendidik yang mengampu mata pelajaran pendidikan
agama islam sebisa mungkin untuk menempatkan dirinya sebagai orang
tua setelah orang tua kandung karena amanah yang telah diberkan
kepadanya yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Analisis kepribadian
dan karakter peserta didik merupakan aspek yang penting untuk mudah

12

A. Syafi‟ AS. dan Yulia Rahmawati, “Upaya Guru Agama Islam dalam Mengatasi
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4, no. 1 (2019): 3.
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dalam memahami anak didik. Hal tersebut berguna untuk menentukan
komponen perangkat pembelajaran yang penddik dalam mengajar.
Tugas guru tidak ringan, mungkin dalam pengamatan orang yang
belum pernah mengajar, apa yang dilakukan guru adalah sebuah kegiatan
yang kompleks, ada dinamika, kompleksitas kelas, keanekaragaman
karakteristik siswa, dan berbagai aspek lainya. Hal teresebut memang
benar sebab seorang guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh
dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian.
Tugas guru sangat dominan saat berada di lingkungan sekolahan
meskipun tugas tersebut dikelompokkan menjadi tiga jenis tugas guru,
yakni tugas dalam profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang
kemasyarakatan.13
Tugas guru dalam profesi meliputi mendidik, mengajar, dan
melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai
hidup dan mengajar memiliki arti meneruskan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih adalah upaya guru untuk
mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Tugas guru
dalam profesi tersebut tentunya juga disertai dengan tugas guru dalam
bidang kemanusiaan di sekolah yakni harus dapat menjadikan dirinya
sebagai orang tua kedua. Seorang guru harus memiliki suatu kemampuan
untuk menarik simpati para siswanya sehingga dapat menjadi idola bagi
siswanya. Apabila seorang guru sudah tidak menarik maka ia akan gagal
menanamkan ilmu pengetahuan kepada siswa sebab para siswa tentunya

13

2003), 6.
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enggan menanggapi. Tugas guru ketiga yakni tugas guru dalam
masyarakat yang menempatkannya pada tingkatan yang lebih terhormat di
lingkungannya karena masyarakat memiliki anggapan bahwa seorang guru
mampu untuk mencerdaskan bangsa yang merupakan anak-anak mereka.
14

Tugas guru juga tertera dalam Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasional No. 20 Tahun 2003 pada pasal 39 ayat (1) menyebutkan
bahwa Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan tugas
administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan
pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan
pendidikan.15
Selain memiliki tugas seorang guru juga memiliki fungsi dan
peranan pada proses pembelajaran. Menurut Muhaimin yang dikutip oleh
Nasrullah, tugas guru PAI memiliki kewajiban untuk memberikan
bimbingan dan mengajari atau melatih siswa, seperti berikut:
a. Menambah keimanan dan tingkat ketaqwaan kepada sang pencipta
Allah SWT yang ditanam oleh keluarga terutama ayah dan ibu.
b. Menyalurkan kemampuan dasarnya dalam keagamaan yang
dikembangkan maksimal hingg bermanfaat bafi dirinya maupun
masyarakat sekitar. Hal tersebut seperti seorang anak yang memiliki
kemampuan dan ketertarikan qiro‟ah dan atau menyukai tilawah dan
sebagainya.
c. Memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, serta
kelemahan-kelamahan pada proses mengamalkan ajaran agama.
d. Memberikan benteng perlindungan dari pengaruh negatif dari
kepercayaan, paham dan kebudayaan lain yang menyimpang dan
memiliki potensi untuk menyesatkan.
e. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya, lingkungan yang dimaksud
adalah lingkungan internal maupun eksternal yang memiliki
keterkaitan dengan kegiatan keagamaan.
f. Menjadikan ajaran islam untuk pedoman hidup dalam mencapai
kebahagiaan yang kekal di syurga.

14
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g. Mampu memahami, mengetahui, dan meneraqpkan ajaran ilmu
pengetahuan agama islam secara komprehensif sesuai dengan
kemampuan daya serap siswa (intelegensi) dalam jnagka waktu
tertentu.16
Guru PAI memiliki fungsi kerohanian yang sangat internal
sehingga memiliki pengaruh besar dalam kemampuan spiritual peserta
didik. Dari fungsi-fungsi yang diemban oleh guru PAI terdapat satu
tanggung jawab yang tidak diemban oleh guru pendidikan mata pelajaran
lain, guru PAI bertanggung jawab dunia akhirat sebab yang ia ajarkan
adalah ilmu agama.
3. Pemberian Model bagi Siswa oleh Guru PAI dalam Mengatasi
Kenakalan Siswa
Pemberian model bagi siswa oleh guru pendidikan agama islam
dalam mengatasi kenakalan siswa dapat berjalan secara efisien karena
notabene seorang guru memang manjadi model atau panutan bagi
siswanya. Kenakalan siswa yang menerapkan permodelan tentunya tidak
luput dari pemberian penghargaan ataupun hukuman agar siswa mau
mematuhi guru.
Pemberian model bagi siswa oleh guru pendidikan agama islam
yakni setiap siswa belajar dengan meniru, peniruan itu tergantung
pada model yang dilihat siswa sehingga tindakan permodelan yang
dilakukan oleh guru menjadi efektif bila dilihat dari psikologis
siswa yang belajar dengan meniru orang disekitarnya. 17
Permodelan yang dilakukan oleh guru dilakukan sedari awal yang
digunakan untuk memberikan contoh kepada siswa untuk berprilaku baik
16
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sehingga siswa dapat menirukannya dan jika permodelan tersebut gagal
atau siswa masih banyak yang melakukan kenakalan siswa maka seorang
guru memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat kemudian hukuman
dan begitupun sebaliknya jika siswa dapat menirukan prilaku permodelan
yang dilakukan oleh guru maka guru hendaknya memberikan apresiasi
kepada siswa tersebut.
Selain permodelan yang dilakukan oleh guru pendidikan agama
islam tersebut dapat pula seorang guru memberikan teladan yang baik bagi
siswanya. Metode teladan sebenarnya sama dengan metode permodelan
yang dilakukan oleh guru pendidikan agama islam, keduanya sama-sama
memberikan contoh prilaku yang baik bagi siswanya.
Metode teladan merupakan suatu tindakan atau prilaku yang baik
dilakukan oleh seorang guru pendidikan agama islam dalam menanamkan
nilai-nilai ajaran agama islam yang biasanya disebut akhlakul karimah
kepada siswa.18
Metode teladan tersebut merupakan prinsip yang diajarkan oleh
Rasulullah Saw dalam berdakwah mengajarkan ajaran agama islam.
Rasulullah menggunakan metode teladan karena tanpa adanya contoh yang
baik dari seorang guru, maka siswa enggan untuk melaksanakan apa saja
yang telah diajarkan oleh gurunya.
Jadi, dari kedua teori untuk mengatasi permasalahan kenakalan
siswa tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua teori tersebut

18
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memiliki kesamaan namun berbeda penyebutan. Persamaan dari keduanya
adalah sama sama menganjurkan atau bahkan mengaharuskan seorang
guru untuk memberikan contoh yang baik kepada siswanya agar mereka
mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya.
4. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kenakalan
Siswa
Upaya guru pendidikan agama islam dalam mengatasi kenakalan
siswa yakni dapat dibagi menjadi dua yaitu:
a. Upaya yang Bersifat Preventif
Upaya

penanggulangan

secara

preventif

merupakan

pencegahan bagi kenakalan sebelum rencana kenakalan itu bisa atau
setidaknya dapat memperkecil jumlah kenalan siswa setiap harinya.
Upaya preventif merupakan suatu tindakan yang memiliki
fungsi untuk melakukan pencegahan kenakalan siswa yang dilakukan
secara sistematis, terencana dan terarah guna menjaga kenakalan siswa
agar tidak timbul.19
Agar dapat mewujudkan upaya penggulangan tersebut perlu
dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan upaya
preventif tersebut antara lain:
a. Diadakan program dan kegiatan tertentu yang dapat mencegah
siswa melakukan kenakalan seperti penertiban sholat duhur oleh
guru pendidikan agama islam di sekolah, diadakan pengajian, dan
pesantren kilat.
b. Diadakan diskusi atau panel ceramah tamu tentang bahaya-bahaya
prilaku menyimpang siswa.
19
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c. Pemberian pengetahuan-pengetahuan adab untuk bertindak dengan
menerapkan permodelan dan metode pembelajaran yang tepat
sehingga siswa tersugesti dan tidak melakukan penyimpangan. 20
Upaya yang dilakukan oleh guru tidak dapat dilakukan dengan
baik tanpa adanya dukungan dari orang tua dalam mengupayakan
preventif dalam menangani kenakalan siswa.
b. Upaya yang Bersifat Kuratif
Upaya yang dilakukan oleh guru pendidikan agama islam
tentunya tidak hanya satu tindakan saja untuk menangani kenakalan siswa,
melainkan terdapat beberapa upaya seperti upaya yang bersifat kuratif.
Upaya kuratif terpaksa dilakukan jika upaya preventif gagal untuk
dilakukan.
Tindakan kuratif dan rehabilitasi dalam mengatasi kenakalan siswa
yang masuk dalam ukuran umur siswa pada umumnya adalah usaha
untuk memulihkan kembali (menolong) anak yang terlibat
kenakalan agar kembali dalam perkembangan yang normal atau
sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma hukum yang
berlaku.21
Berdasarkan terori tersebut maka akan tumbuh kesadaran dan
terhindar dari keputusasaan (frustasi) dengan mengadakan kajian rohani
dan dialog kepada siswa yang melakukan penyimpangan (kenakalan
siswa) secara pribadi guna mengetahui permasalahan yang dihadapi siswa
hingga ia melakukan penyimpangan.
Upaya kuratif juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru
dalam mengembalikan kondisi siswa yang sudah terlanjur melakukan
20
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kenakalan atau pelanggaran agar memiliki dan mengikuti norma-norma
kembali.22
Upaya kuratif tersebut memiliki kaitan yang erat dengan adanya
pemberian bantuan dari permasalahan yang dihadapi siswa sehingga
menimbulkan suatu tindakan menyimpang yang dilakukannya. Dapat
ditarik kesimpulan dari kedua teori mengenai upaya kuratif tersebut yakni
sama-sama melakukan suatu tindakan untuk mengembalikan kondisi siswa
menjadi taat terhadap norma-norma dan peraturan kembali setelah mereka
melakukan pelanggaran atau kenakalan dalam bentuk bantuan untuk
siswa.
Agar dapat mewujudkan upaya penggulangan tersebut perlu
dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan upaya preventif
tersebut antara lain:
1) Menghilangkan faktor penyebab siswa melakukan kenakalan sehingga
tidak melakukan penyimpangan lagi.
2) Menciptakan lingkungan sekolah maupun kelas yang kondusif untuk
belajar sehingga siswa dapat berfokus dalam belajar.
3) Memindahkan anak-anak dari kelas agar tidak bersama temantemannya satu geng.
4) Melakukan kolaborasi dengan guru BK, guru lain, Kepala Sekolah dan
orang tua siswa, diberikan peringatan, ditegur dan diberi hukuman
tetapi jika tidak berhenti melakukan kenakalan di sekolah maka
dilakukan diskusi dengan semua pihak.23
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B. Kenakalan Siswa
1. Pengertian Kenakalan Siswa
Banyak yang telah mendefinisikan tentang kenakalan siswa dari
teori-teori tersebut berbeda-beda tetapi memiliki inti makna yang sama.
Siswa

merupakan individu

yang dominan melakukan kenakalan

disebabkan mereka masih membutuhkan bimbingan yang intensif.
Kenakalan siswa terdiri dari dua suku kata yang berasal dari Bahasa
Latin yaitu Juvenilis dan Delinquere, yakni anak muda atau seorang
individu yang masih sekolah berusia kisaran umur 18 tahun yang
memiliki kecenderungan untuk mengabaikan peraturan-peraturan
sekolah.24
Kenakalan siswa sama halnya dengan kenakalan yang dilakukan
remaja karena memiliki kisaran umur yang sama hanya saja kenakalan
siswa yang dilakukan ini berada pada ruang lingkup sekolah dan bukan
melakukan kenakalan atau pelanggaran dalam lingkup masyarakat.
Kenakalan siswa adalah suatu kelalaian tingkah laku, perbuatan
atau tindakan yang bersifat asosial yang melanggar norma-norma dalam
lingkungan sekolah.25
Kelainan tingkah laku yang disebutkan pada teori diatas
merupakan suatu tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang
siswa seperti membolos, tidur di dalam kelas, tidak mengerjakan tugas
atau bahkan melakukan pembullian kepada siswa lain.

24
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Jadi, dari kedua teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
kenakalan siswa merupakan suatu tindakan yang tidak baik dan melanggar
aturan di dalam lingkungan sekolah, mereka biasanya adalah individu
yang masih sekolah berusia kisaran umur 18 tahun sehingga memiliki
kecenderungan untuk melanggar peraturan.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan Siswa
Ada banyak penyebab siswa melakukan penyimpangan yang
muncul, baik secara internal (faktor dalam rumah dan psikologi) maupun
eksternal (faktor lingkungan luar). Menurut Philip Graham dibagi menjadi
dua golongan faktor yakni:
a. Faktor Internal (faktor dalam rumah dan psikologi), cenderung
mengacu pada hal-hal berikut ini:
1) Dari psikologi pribadi (mental) remaja atau siswa yang masih
sangat labil dan faktor rasa, maka mereka akan cenderung
bertindak tanpa berfikir mengenai akibat yang ditimbulkannya.
2) Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan
merupakan dasar fundamental bagi perkembangan dan
pertumbuhan kepribadian anak. Oleh karena itu keluarga adalah
penentu gerak atau warna siswa.
3) Krisis Identitas yang dilandasi oleh dua aspek yakni bawaan gen
dan pewarisan budaya sosial oleh lingkungan sekitar siswa
(remaja), hal tersebut menyebabkan terbentuknya perasaan yang
memilki konsistensi dan keinginan dalam diri untuk memiliki
identitas peran dalam kehidupannya.
4) Kemampuan mengontrol diri atau emiosional yang lemah mereka
masih semu dalam menafsirkan sikap yang dianggap benar dan
salah sehingga sering kali mereka terseret pada prilaku “nakal”.
Kenakalan remaja juga terjadi karena banyak orang tua yang
memberikan perhatian terbatas dan menjalankan perannya secara
kurang sempurna. .
b. Faktor Eksternal (faktor lingkungan luar)
1) Lingkungan masyarakat istilah lingkungan sebagai ungkapan dari
lingkungan hidup yang juga sering digunakan istilah lain seperti
dunia dan alam semesta. Ajaran-ajaran islam bersal dari wahyu
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Allah SWT kepada masyarakat melalui Rasulullah Saw sebagai
Rasulnya.
2) Teman pergaulan (sebaya) sangat berpengaruh terhadap prilaku
siswa (remaja), didukung oleh pendapat dari ahli psikolog bahwa
remaja (siswa) akan memilki kecenderungan untuk berkelakuan
sama sesuai dengan kelompok sepermainannya (geng) karena
dirinya merasa ingin diakui dalam kelompok tersebut.26
Dari teori mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
kenakalan siswa tersebut maka dapat dijabarkan bahwa semua faktor
sangat mempengaruhi bagaimana prilaku siswa baik di dalam sekolah
maupun di lingkungan masyarakat tempatnya tinggal.
Selain dari keempat teori diatas terdapat juga faktor penyebab
terjadinya kenakalan siswa yang terbesar yakni dipengaruhi oleh
keinginan dirinya sendiri, orang tua dan teman pergaulan sebab
jika disekolah siswa yang melakukan penyimpangan memiliki
keinginan kuat untuk melakukan hal menyimpang sehingga siswa
tersebut mendapatkan lebel nakal.27
Dari teori diatas maka orang tua yang mengetahui anaknya
melakukan penyimpangan yang disebut dengan kenakalan siswa tersebut
cenderung membiarkan dan membenarkan tindakan anaknya tersebut
dengan berbagai alasan dan terlebih lagi adanya faktor dari teman
pergaulan, misalnya siswa yang duduk sebangku dengan anak yang suka
bolos sekolah maka ia akan terpengaruh, contoh lain ketika seorang guru
menjelaskan tetapi malah mengobrol dengan telan sebangku atau bahkan
lebih karena siswa yang satu bertanya dan mengajaknya mengobrol. Hal
tersebut juga dapat menjadi penyebab terjadinya kenakalan siswa.
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Jadi, dari kedua teori tentang faktor penyebab kenakalan siswa
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab kenakalan siswa
bisa datang dari berbagai aspek dalam diri siswa itu sendiri maupun luar
dirinya seperti pergaulan dan lingkungan.

3. Bentuk-bentuk Kenakalan Siswa
Bentuk-bentuk kenakalan siswa menurut Jensen dalam jurnalnya
Desy Oktaviani dan Lukmawati membagi menjadi empat bentuk, yaitu:
a. Kenakalan siswa yang mengakibatkan luka secara kasap mata terhadap
sesamanya (orang lain) seperti hal perkelahian, pemerkosaan dan
perampokan .
b. Kenakalan siswa yang menyebabkan kerugian dalam aspek materi
yakni seperti pencurian di keramaian ataupun di rumah, pencopetan
dan pemalakan di sekolah atau lingkungan rumahnya.
c. Kenakalan siswa yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan yang
merugikan masyarakat dalam bidang sosial seperti pelacuran dan
berhubungan seks sebelum menikah.
d. Kenakalan siswa dalam aspek melawan status seperti menghindari
kewajiban yang harusnya mereka jalani seperti membolos dari sekolah
sewaktu masa jam pelajaran sedang berlangsung dan minggat dari
rumah karena perintah orang tua yang mereka tolak sebagai
perwujudan dari membantah.28
Bentuk kenakalan siswa yang terbagi menjadi empat tersebut
tentunya berdasarkan dari besarnya akibat yang ditimbulkan dari
kenakalan siswa yang mereka lakukan.
Sedangkan bentuk kenakalan siswa yang paling marak dan sangat
tidak pantas adalah adanya bullying. Bullying merupakan sutu
tindakan untuk mengintimidasi siswa lain yang tekesan culun dan
lemah di sekolah dengan melakukan penghinaan atau bahkan
tindakan fisik secara langsung sehingga dapat membuat trauma
yang mendalam bagi siswa yang mengalaminya. 29
28
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Kenakalan siswa tersebut sangat berbahaya sehingga sebisa
mungkin pihak guru dan sekolah harus turun tangan menyelesaikan
permasalahan tersebut. Pihak sekolahan tentunya tidak akan langsung
mengetahui kenakalan siswa tersebut yang dapat mengetahuinya terlebih
dahulu tentunya adalah guru sehingga guru harus memiliki perasaan yang
peka dan pandai untuk memperhatikan siswanya.
Jadi, dari kedua teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
bentuk-bentuk kenakalan siswa itu beraneka ragam dari hanya kenakalan
yang bersifat ringan sampai berat sehinga peran guru pendidikan agama
islam sangat diperlukan guna memberikan contoh prilaku yang baik
sehingga siswa mau untuk mencontoh tindakan atau prilaku baik gurunya.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud
penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,
(sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai
instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.30 Proses dan makna
(prespektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan
teori lebih dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan
fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan
gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil
penelitian.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan
prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara
kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun
pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata

30

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, cet. ke-25, (Bandung,
Alfabeta, 2017), 9.
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gambaran holistik dan rumit.31 Adapun sifat penelitian yang dilakukan peneliti
adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian deskripstif kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang
paling dasar, ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan
fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun
rekayasa manusia, penelitian ini mengkaji bentuk, karakteristik, perubahan,
hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain.32
Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau
melukiskan realita yang ada di masyarakat. Melalui jenis dan sifat penelitian
penelitian

kualitatif

deskriptif

tersebut,

maka

peneliti

berupaya

mendeskripsikan atau menjelaskan data-data secara menyeluruh dan
mendalam. sehingga dapat menghasilkan suatu wacana yang utuh terhadap
upaya guru pendidikan agama islam dalam mengatasi kenakalan siswa kelas
XI IPS di SMA Negeri 6 Metro.

B. Sumber Data
Penelitian yang telah peneliti laksanakan yaitu tentang upaya guru
dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, dan penelitian ini dilakukan pada
lembaga pendidikan formal di SMA Negeri 6 Metro. Peneliti telah
memperoleh data melalui obyek penelitian tersebut dan menggunakan

31

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2012), 6.
32

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya,
2011), 72.
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beberapa alat pengumpul data. Sumber data yang peneliti gunakan adalah
sumber data primer dan sumber data sekunder.
1. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan
data kepada pengumpul data.33 Sumber data primer yaitu data yang
diperoleh dari cerita para pelaku peristiwa itu sendiri atau saksi mata yang
mengalami atau mengetahui peristiwa tersebut.
Beberapa pendapat tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa sumber
data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh Peneliti dengan
menggunakan alat pengambilan data langsung pada sumber informasi yang
dicari. Sumber data primer pada penelitian ini adalah guru pendidikan
agama islam SMA Negeri 6 Metro.
2. Sumber Data Sekunder
Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat
dokumen.34 Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu Kepala
Sekolah, guru lain, siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa
metode yang sesuai dengan data yang telah dihimpun. Metode pengumpulan
data yang utama digunakan adalah wawancara, sedangkan metode
33
34

Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2013), 376.
Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, 376.
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pengumpulan data observasi dan dokumentasi adalah sebagai pengumpulan
data penunjang. Akan tetapi semua metode pengumpulan data tersebut bersifat
saling melengkapi antara metode satu dengan metode yang lain. berikut ini
adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti.
1. Wawancara
Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh
mana upaya guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Wawancara
atau interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan
ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu
topik tertentu.35
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu.36
Berdasarkan

penjelasan

diatas

wawancara

adalah

metode

pengumpulan data yang digunakan oleh pewancara untuk memperoleh
informasi dari orang yang telah diwawancarai, dengan melakukan tanya
jawab sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih akurat. Wawancara
dilakukan kepada guru khusunya mata pelajaran pendidikan agama islam.
Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat Peneliti melakukan
wawancara dengan guru beserta siswa SMA Negeri 6 Metro. Wawancara
ini dilakukan setelah proses belajar mengajar selesai. Tujuan dari
35
36

Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, 384.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 186.
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wawancara ini untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan
bagaimana upaya guru pendidikan agama islam dalam mengatasi
kenakalan siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 6 Metro.
2. Observasi
Observasi dilakukan sebagai pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.37 Setelah
Peneliti mengobservasi upaya guru

pendidikan agama islam di SMA

Negeri 6 Metro, peneliti melihat ada kesenjangan antara yang diharapkan
dengan praktiknya dilapangan.
Nasution berpendapat bahwa, observasi sebagai dasar ilmu
pengetahuan. Sebelum lebih jauh melakukan penelitian seseorang harus
mengumpulkan data berdasarkan fakta yang ada dilapangan melalui
observasi. Kemudian data tersebut dikumpulkan sehingga peneliti dapat
membedakan mana data yang diperlukan dan tidak diperlukan.38

Jadi metode observasi yang dimaksud di sini adalah suatu cara yang
digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam
penelitian dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematik
terhadap fenomena-fenomena yang tampak pada objek penelitian.
Sanafiah Faisal mengklasifikasi observasi menjadi observasi
berpartisipasi (participant observation), observasi yang secara terangterangan dan tersamar (overt observation dan covert observation) dan
37
38

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 158.
Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, 377.
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obervasi yang tak berstruktur (unstructured observation).39 Sedangkan jenis
observasi diatas maka observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini
adalah observasi terus terang.
Observasi terus terang merupakan observasi yang dilakukan dengan
terbuka tanpa ada unsur yang ditutupi dan pihak yang dijadikan sebagai
penelitian mengetahui data maupun aktifitas yang peneliti lakukan.40
Tujuan dari observasi terang-terangan adalah untuk menghindari adanya
pencurian data yang dirahasiakan.
Dari beberapa penjelasan diatas peneliti dapat simpulkan yaitu
observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis
mengenai kejadian-kejadian yang ada dilapangan. Observasi dilakukan
untuk melihat kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan, peneliti
melakukan observasi pada siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 6 Metro
untuk melihat tentang upaya guru pendidikan agama islam dalam mengatasi
kenakalan siswa.
3. Dokumentasi
Dokumen adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam
bentuk teks atau artefak.41 Studi dokumentasi adalah mengumpulkan data
dengan mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan seseorang yang
dijadikan sebagai penelitian.42

39

Ibid.
Ibid., 379-380
41
Musfiqon, Metologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: Prestasi Pesdakarya, 2012). 131.
42
Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), 112.
40
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Berdasarkan penjelasan di atas bahwa metode dokumentasi adalah
metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian dengan
cara mencatat beberapa masalah yang sudah di dokumentasikan oleh guru
dan siswa. Metode dokumentasi digunakan peneliti dengan tujuan
mendokumentasikan yang dilihat oleh peneliti yang terjadi di lapangan
selama proses penelitian.

D. Teknik Penjaminan Keabsahan Data
Pada teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.
pengumpulan

data

dengan

triangulasi,

43

maka

Bila peneliti melakukan
sebenarnya

peneliti

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kreadibilitas data dengan
berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap suatu data.44
Pada penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai
pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara
dengan beberapa informan lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasikan
dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil
pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data
43
44

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, cet. ke-25, 241
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330.
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terjamin.45 Dalam penelitian ini, triangulasi yang dilakukan peneliti adalah
sebagai berikut:
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat
yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

46

Menggunakan metode

triangulasi sumber maka data yang dibutuhkan tidak hanya dari satu
sumber saja tetapi berasal dari sumber-sumber lain yang terkait dengan
sumber penelitian. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini
adalah guru pendidikan agama islam dan siswa kelas XI IPS di SMA
Negeri 6 Metro.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan
cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi,
dokumentasi, atau kuesioner.47 Jadi data yang diperoleh dengan
wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. Bila dengan dua
teknik pengujian kreadibilitas data tersebut menghasilkan data yang
berbeda-beda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber
data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar
atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya yang berbedabeda.
45

Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif).
(Jakarta: Gp. Press, 2009), 230-231.
46
lexy j. moleong, metodologi penelitian kualitatif, 330.
47
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.
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3. Triangulasi Waktu
Tringulasi waktu ini untuk pengujian kreadibilitas data dilakukan
dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara. Observasi, atau
teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Apabila hasil uji
menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang
sehingga sampai ditentukan kebenaran datanya.
Pengujian keabsahan data yang diperoleh peneliti menggunakan
triangulasi sumber, waktu dan triangulasi teknik. Dalam triangulasi sumber
yaitu guru pendidikan agama islam dan siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6
Metro. Penulis melakukannya dengan membandingkan data dari metode
yang sama terhadap sumber yang berbeda menggunakan teori lain untuk
memeriksa

data

yang

bertujuan

untuk

penjelasan

banding

lalu

membandingkan sumber data yang sama dari observasi dengan data dari
wawancara, serta membandingkan apa yang dikatakan orang di depan
umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan memanfaatkan
peneliti atau pengamat lain untuk meluruskan dalam pengumpulan data dan
melakukannya tersebut di waktu dan situasi yang berbeda.

E. Teknik Analisis Data
Proses terakhir dalam penelitian adalah menganalisis data-data yang
telah terkumpul. Pada penelitian ilmiah ada dua macam teknis analisi data,
yaitu: analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. 48

48

Muh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: Uin- Maliki Press,
2010), 196.
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Analisis deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata,
gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan
metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan
menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 49
Sedangkan Secara bahasa, penelitian deskriptif adalah penelitian yang
menggambarkan tentang situasi pada objek penelitian. Pada analisis deskriptif
penelitian yang digambarkan harus secara sistematis (tersusun alurnya), sesuai
fakta atau tidak memanipulasi data maupun keadaan sesungguhnya, dan dapat
dipercaya mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. 50
Dari data yang sudah diperoleh kemudian diterangkan dalam bentuk
kata-kata dan gambar kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberian
kejelasan kenyataan realitas. Maka analisis data yang dilakukan melalui
beberapa tahapan:
1. Data Reduction (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah Peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
Di sini data yang direduksi adalah mengenai yang terkumpul, baik
dari hasil penelitian lapangan atau kepustkaan dibuat sebuah rangkuman.

49
50

76.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 11.
Sumardi Surya Brata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), 75-
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2. Data Display (Penyajian Data)
Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang
tersusun yang akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, serta
merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami
tersebut.

Selain

itu

melalui

penyajian

data,

maka

data

dapat

terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami.
Sajian data tersebut dimaksudkan untuk memilih data yang sesuai
dengan kebutuhan peneliti tentang upaya guru pendidikan agama islam
dalam mengatasi kenakalan siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 6 Metro.
Ini artinya data yang telah dirangkum tadi kemudian dipilih, sekiranya
data mana yang diperlukan untuk penulisan laporan penelitian.
3. Conslusion Drawing / Verification (Kesimpulan)
Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan ini akan diikuti dengan bukti-bukti yang diperoleh ketika
penelitian dilapangan.
Verifikasi data dimaksudkan untuk penentuan data akhir dari
keseluruhan proses tahapan analisis sehingga keseluruhan permasalahan
mengenai upaya guru pendidikan agama islam dalam mengatasi kenakalan
siswa dapat terjawab sesuai dengan data dan permasalahannya.
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa yang dimaksud dengan
analisis deskriptif adalah suatu analisis data yang digunakan dalam suatu
penelitian kualitatif lapangan. Analisis deskriptif bertujuan untuk
mengumpulkan gambar, kata-kata dan bukan angka-angka, semua yang

34

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap yang telah diteliti.
Sehingga dapat memberikan predikat kepada variabel yang diteliti.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Sejarah SMA Negeri 6 Metro
SMA Negeri 6 Metro, yang berlokasi di jalan FKPPI,
Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro menempati lahan seluas
20.000 m2 ( 2 HA ). Dari awal pembagian 5 Kecamatan di Kota Metro,
yaitu Metro Timur, Metro Pusat, Metro Barat, Metro Utara, dan Metro
Selatan. Sampai tahun 2010 Kecamatan Metro Selatan adalah Kecamatan
yang belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri.Seperti 4
Kecamatan lainnya di Kota Metro, Maka dari hal tersebut yang mendasari
Pemerintah Kota Metro untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri
di Kecamatan Metro Selatan. Selain itu untuk mempermudah Masyarakat
Metro Selatan mendapatkan pelayanan Pendidikan untuk bersekolah di
Sekolah Menengah Atas Negeri dan tidak perlu jauh untuk mendapatkan
pelayanan perlu ke Kecamatan lain yang cukup jauh.
Di Kota Metro sudah didirikan sebanyak lima Sekolah
Menengah atas. Jadi di Metro Selatan akan didirikan Sekolah Menengah
Atas Negeri yang ke-6, sehingga menjadi SMA Negeri 6 Metro. selain
sebagai Sekolah Menengah Atas pada umumnya, SMA Negeri 6 Metro
juga di jadikan sebagai sekolah Olahraga, yang di dalam peneriman
siswanya terdapat jalur khusus atlit olahraga yang berprestasi dalam
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olahraga.

Yaitu

berprestasi

di

Kabupaten/Kota,

Provinsi

dan

Nasional.Yang kemudian siswa yang merupakan atlit-atlit tersebut di bina
sesuai dengan cabang olahraga masing –masing.pembangunan sekolah pun
dilaksanakan pada tahun 2011 di bulan awal, pembangunan sehingga pada
penerimaan siswa baru 2011 SMA Negeri 6 Metro sudah dapat menerima
siswa baru. Pada awal pembukaan SMA Negeri 6 Metro menerima 3
kelas dengan kuota siswa yang di terima sebanyak 192 orang.Kuota
tersebut telah ditentukan oleh Dinas Dikbudpora Kota Metro. Dengan
bangunan awal yang dibangun yaitu 3 ruang kelas, 1 kantor tata usaha, 1
Laboratorium Biologi, 1 ruang perpustakaan, 3 ruang WC dan 1 ruang
gudang.
2. Deskripsi SMA Negeri 6 Metro
SMA Negeri 6 Metro memiliki deskripsi yang berisi semua data
penting sekolah seperti pada Tabel 1.1 Deskripsi SMA Negeri 6 Metro,
yakni:
Tabel 1.1
Deskripsi SMA Negeri 6 Metro
1
2
3
4
5

Nama Sekolah
NPSN
Jenjang Pendidikan
Status Sekolah
Alamat Sekolah
RT / RW
Kode Pos
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

SMAN 6 METRO
10814991
SMA
Negeri
JL. FKPPI RT.27 RW.07
27/7
34123
Rejomulyo
Kec. Metro Selatan
Kota Metro
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6
7
8
9
10
11

Provinsi
Negara
Posisi Geografis

13
14
15

SK Pendirian Sekolah
Tanggal SK Pendirian
Status Kepemilikan
SK Izin Operasional
Tgl SK Izin Operasional
Kebutuhan Khusus
Dilayani
Nomor Rekening
Nama Bank
Cabang KCP/Unit

16

Rekening Atas Nama

17
18

MBS
Luas Tanah Milik (m2)
Luas Tanah Bukan Milik
(m2)
Nama Wajib Pajak
NPWP
Nomor Telepon
Nomor Fax
Email
Website
Waktu Penyelenggaraan
Bersedia Menerima Bos?
Sertifikasi ISO
Sumber Listrik
Daya Listrik (watt)
Akses Internet
Akses Internet Alternatif
Kecukupan Air
Sekolah Memproses Air
Sendiri
Air Minum Untuk Siswa
Mayoritas Siswa

12

19
20
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

: Prov. Lampung
: Indonesia
: -5.1652 Lintang
105.3168 Bujur
: 310/KPTS/D.3/2010
: 2010-11-18
: Pemerintah Daerah
: 310/KPTS/D.3/2010
: 2010-11-18
:

-

: 3810304096238
: BANK LAMPUNG
: METRO
SEKOLAH MENENGAH ATAS
:
NEGERI 6
: Ya
: 22031
: 0
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

SMA NEGERI 6 METRO
009177565321000
07257525196
smanegeri6metro@gmail.com
http://www.smanegeri6metro.sch.id
Sehari Penuh/5 hari
Ya
Belum Bersertifikat
PLN
13200
Lainnya (Serat Optik)
Tidak Ada
Cukup

: Ya
: Tidak Disediakan
: Ya

38

35
36
37
38
39
40

Membawa Air Minum
Jumlah Toilet
Berkebutuhan Khusus
Sumber Air Sanitasi
Ketersediaan Air di
Lingkungan Sekolah
Tipe Jamban
Jumlah Tempat Cuci
Tangan
Apakah Sabun dan Air
Mengalir pada Tempat
Cuci Tangan
Jumlah Jamban Dapat
Digunakan

: 0
: Sumur terlindungi
: Ada Sumber Air
: Leher angsa (toilet duduk/jongkok)
: 26
: Tidak

: Laki-laki
Perempuan Bersama
0
0
13
: Laki-laki
Perempuan Bersama
Jumlah Jamban Tidak
42
Dapat Digunakan
0
0
0
Sumber: Dokumentasi Deskripsi SMA Negeri 6 Metro Tahun 2020-2021.
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3. Visi dan Misi SMA Negeri 6 Metro
a. Visi SMA Negeri 6 Metro
Dalam usaha mewujudkan tujuan pendidikan nasional
sekolah harus menyusun Visi Sekolah, yakni:
“Terwujudnya SMA Negeri 6 Metro Berakhlak, Berilmu,
Berprestasi,

Melestarikan Lingkungan dan Berbudaya Lingkungan

serta Berwawasan Wisata Pendidikan.”
b. Misi SMA Negeri 6 Metro
Dalam usaha mewujudkan tujuan pendidikan nasional
sekolah harus menyusun Misi Sekolah, seperti pada point-point
berikut:
1) Mengembangkan Kurikulum Tahun 2013 berdasarkan kompetensi
lingkungan.
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2) Melaksanakan Pembinaan Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
3) Meningkatkan kompetensi pendidik dalam menunjang tugas-tugas
profesionalismenya.
4) Menyelenggarakan Proses Pembelajaran Yang berdaya saing
tinggi.
5) Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik peserta didik
baik untuk tingkat lokal, regional, dan nasional.
6) Melaksanakan Praktek Ketrampilan Pengembangan Bakat, Minat,
Dan Kegemaran Siswa.
7) Meningkatkan kesadaran berakhlak mulia kepada seluruh warga
sekolah
8) Menyelenggarakan Kegiatan Ekstra Kurikuler Sekolah Secara
Kontinyu.
9) Menyelenggarakan Kerja sama

Dengan

Pihak Terkait Dalam

Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan.
10) Melaksanakan pembangunan tempat ibadah untuk meningkatkan
ketaqwaan dan keimanan.
11) Melaksanakan pembangunan ruang kelas yang berkelanjutan untuk
meningkatkan sarana pembelajaran yang kondusif.
12) Meningkatkan Kesejahteraan Siswa (Student Well Fare), Melalui
Pengadaan Sumber Beasiswa.
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13) Mewujudkan Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan, Ketertiban
dan Keamanan Sekolah (Mewujudkan Sekolah Yang Berwawasan
Wisata).
4. Struktur Organisasi SMA Negeri 6 Metro

SUNARTI, M.Pd.
KEPALA
SEKOLAH

SANTA
MARIYANTI
KASUBAG TU

Drs. I NYOMAN
ALIANA, M.Pd.

I MADE WIANTA,
S.Sos.

DITA MAULITA,
S.Pd.N

ROKHMANI
SRIHIDAYATI, S.Pd.

WAKA
HUMAS

WAKA
KESISWAAN

WAKA

WAKA

KURIKULUM

KURIKULUM

Bagan 1.1 Struktur Organisasi SMA Negeri 6 Metro
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5. Denah Lokasi SMA Negeri 6 Metro

Sumber: Dokumentasi Denah SMA Negeri 6 Metro Tahun 2020-2021
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6. Sarana dan Prasarana SMA Negeri 6 Metro
SMA Negeri 6 memiliki sarana dan prasarana yang dapat
digunakan dalam proses pembelajaran, yakni:
a. Data Sarana SMA Negeri 6 Metro
SMA Negeri 6 memiliki sarana yang dapat digunakan dalam
proses pembelajaran, seperti Tabel 1.2 Data Sarana SMA Negeri 6
Metro yakni:
Tabel 1.2
Data Sarana SMA Negeri 6 Metro
No

Jenis Ruang

Jumlah Kondisi Keterangan

01.

Ruang Kelas

24

Baik

02.

Ruang Lab Kimia/Biologi

1

Baik

03.

Ruang Lab Bioligi

1

Baik

04

Laboratorium Fisika

1

Baik

05.

Laboratorium Komputer

2

Baik

06.

Perpustakaan

1

Baik

07.

Ruang Kepala Sekolah

1

Baik

08.

Ruang BK

1

Baik

09.

Ruang UKS

1

Baik

10.

Ruang Guru

1

Baik

11.

Ruang Tata Usaha

1

Baik

12.

Kamar Mandi/WC

13

Baik

13.

Gudang

2

Baik

14.

Rumah Penjaga

1

Baik

15.

Mushola

1

Baik

Sumber:Dokumentasi Data
Tahun 2020-2021.

Sarana

SMA

Negeri

Cukup

6

Metro
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b. Data Prasarana SMA Negeri 6 Metro
SMA Negeri 6 memiliki sarana dan prasarana yang dapat
digunakan dalam proses pembelajaran, seperti pada Tabel 1.3 Data
Prasarana SMA Negeri 6 Metro yakni:
Tabel 1.3
Data Prasarana SMA Negeri 6 Metro
No

Jenis Ruang

Jumlah Kondisi Keterangan

01.

Meja Kepala Sekolah

1

Baik

02.

Kursi Kepala Sekolah

1

Baik

03.

Kursi dan Meja Tamu KS.

1

Baik

04.

Meja Guru dan Karyawan

60

Baik

05.

Meja Guru dan Karyawan

60

Baik

06.

Meja Siswa

415

Baik

07.

Kursi Siswa

830

Baik

08.

Almari

13

Baik

09.

Mesin Ketik

12

Baik

10.

Mesin Stensil

4

Baik

11.

TV

2

Baik

12.

Tape Recorder

2

Baik

13.

Dispenser

4

Baik

14.

Brankas

3

Baik

15.

Mesin Hitung

4

Baik

16.

Meja Kursi Tamu

1

Baik

17.

Komputer

27

Baik

18.

Printer

2

Baik

19.

LCD Projector

1

Baik

20.

Lap Top

2

Baik

21.

Handy Camera

1

Baik

22.

Genset

1

Baik

23.

Kamera Manual

1

Baik

24.

Kamera Digital

1

Baik

Kurang 1

Sumber:Dokumentasi Data Prasarana SMA Negeri 6 Metro
Tahun
2020-2021.
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7. Keadaan Guru SMA Negeri 6 Metro
Tabel 1.4
Data Guru SMA Negeri 6 Metro
No

Nama

NUPTK

Status Kepegawaian

Jenis PTK

5235765666130113
9648756657300082
3640770671130042
8154765666130113
8737753655130102

Guru Honor Sekolah
Guru Honor Sekolah
Tenaga Honor Sekolah
Tenaga Honor Sekolah
Tenaga Honor Sekolah
Tenaga Honor Sekolah
Guru Honor Sekolah
Tenaga Honor Sekolah
Tenaga Honor Sekolah
Tenaga Honor Sekolah
Tenaga Honor Sekolah
Tenaga Honor Sekolah
Tenaga Honor Sekolah

Guru Mapel
Guru Mapel
Tenaga Administrasi Sekolah
Tenaga Administrasi Sekolah
Tenaga Administrasi Sekolah
Penjaga Sekolah
Guru Mapel
Pesuruh/Office Boy
Tenaga Administrasi Sekolah
Petugas Keamanan
Penjaga Sekolah
Tenaga Perpustakaan
Tukang Kebun

Tenaga Honor Sekolah

Tukang Kebun

Guru Honor Sekolah

Guru Kelas

Keterangan
Jurusan/Prodi
Pendidikan Bahasa Inggris
Manajemen Perusahaan
Administrasi Negara
Pendidikan Ekonomi
Administrasi Negara
Pendidikan Umum
Bahasa Inggris
Mekanisasi Pertanian
Kebidanan
Teknik Mekanik Otomotif
Teknik Mekanik Otomotif
Guru Kelas SD/MI
Bangunan Air
Manajemen Informatika dan
Komputer
Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Kesehatan dan
Rekreasi
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mizam Rizki
Setria Utami
Willy Saputra
Robet Susanti
Tri Retnowati
Sugiyanto
Heni Putri Jelita, S.pd
Untung Prayitno
Lela Dian Melawati
Thanggab Ady Tyas
Agus Mu'azin
Eka Tri Agustina
Kuntari

14

Wawan Edi Priyatno

15

Siti Nurkhamidah

16

Okta Ade Nurdyanto

Guru Honor Sekolah

Guru Mapel

17

Muamar Rahmanto

Tenaga Honor Sekolah

Tenaga Administrasi Sekolah

Guru Honor Sekolah

Guru Mapel

Matematika

Guru Honor Sekolah
Guru Honor Sekolah

Guru Mapel
Guru Mapel

Matematika
Matematika

18
19
20

3240772672130053

Kumalasari Anisa
Teladan
Maria Gega
Vivi Nur Utami

Sumber:

Data

Guru

SMA

Negeri

6

Metro

Tahun

2020-2021.
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8. Keadaan Siswa SMA Negeri 6 Metro
a. Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin
SMA Negeri 6 Metro memiliki jumlah siswa berdasarkan
kelamin, seperti pada Tabel 1.5 Data Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis
Kelamin yakni:
Tabel 1.5
Data Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

Total

229

322

551

Sumber:Dokumentasi Data Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin
SMA Negeri 6 Metro Tahun 2020-2021.
b. Data Jumlah Siswa Berdasarkan Usia
SMA Negeri 6 Metro memiliki jumlah siswa berdasarkan
usia, seperti pada Tabel 1.6 Data Jumlah Siswa Berdasarkan Usia
yakni:
Tabel 1.6
Data Jumlah Siswa Berdasarkan Usia
Usia
< 6 tahun

L
0

P
0

Total
0

6 - 12 tahun

0

2

2

13 - 15 tahun

63

118

181

16 - 20 tahun

165

201

366

1

1

2

> 20 tahun

229
322
551
Total
Sumber:Dokumentasi Data Jumlah Siswa Berdasarkan
SMA Negeri 6 Metro Tahun 2020-2021.

Usia
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c. Data Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
SMA Negeri 6 Metro memiliki jumlah siswa berdasarkan
agama, seperti pada Tabel 1.7 Data Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
yakni:
Tabel 1.7
Data Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
Agama

L
P
Total
Islam
206
312
518
Kristen
7
2
9
Katholik
0
2
2
Hindu
16
6
22
Budha
0
0
0
Konghucu
0
0
0
Lainnya
0
0
0
Total
229
322
551
Sumber:Dokumentasi Data Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
SMA Negeri 6 Metro Tahun 2020-2021
B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Bentuk Kenakalan Siswa di SMA Negeri 6 Metro
Bentuk kenakalan siswa di SMA Negeri 6 Metro yakni seperti
keluar dari kelas dengan alasan ke Toilet tetapi malah ke kantin atau
terkadang siswa laki-laki yang meminta izin keluar tetapi malah merokok
berjama‟ah di sekitaran toilet dan siswa sering juga membolos dengan cara
keluar kelas meskipun jam pelajaran belum selesai. Bentuk kenakalan
siswa dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan yakni tingkat kenakalan
rendah, tingkat kenakalan sedang dan tingkat kenakalan tinggi (Lampiran
4 Gambar 1.4, Lampiran 5 Gambar 1.5, Lampiran 9 Tabel 1.4, Lampiran
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14 Gambar 1.7, Lampiran 15 Gambar 1.8). Kenakalan pada tingkatan yang
rendah masih bersifat wajar biasanya hanya mendapat arahan dan teguran
dari guru pendidikan agama islam seperti kurang sopan dalam perkataan,
tidak mengerjakan tugas dan mencontek, kenakalan pada tingkatan sedang
biasanya lebih pada prilaku tetapi masih dalam aspek pembelajaran seperti
mengambil buku siswa lain sedangkan kenakalan siswa pada tingkatan
paling tinggi yakni siswa berani membolos dan merokok pada lingkungan
sekolah di SMA Negeri 6 Metro (Lampiran 1 Gambar 1.1, Lampiran 6
Tabel 1.1, Lampiran 8 Tabel 1.3, Lampiran 10 Gambar 1.6, Lampiran 12
Gambar 1.8).
Sudut pandang lain menyatakan semua yang telah dijabarkan
tersebut tidak termasuk kedalam kategori kenakalan siswa sebab pada usia
remaja mereka masih dalam proses mencari jati diri sehingga belum
mampu bersikap dengan baik secara konstan sehingga diperlukan arahan
dan bimbingan agar siswa menjadi lebih baik. Tugas seorang guru agama
islam dianggap sebagai guru yang paling efisien untuk menamkan
pembelajaran karakter yang lebih baik sehingga dapat dikatakan dalam
dunia pendidikan itu tidak ada yang namanya kenakalan siswa hanya saja
pihak pendidik belum mampu untuk mengarahkan dan membimbing siswa
untuk melakukan yang baik ( Lampiran 2 Gambar 1.2, Lampiran 7 Tabel
1.2, Lampiran 11 Gambar 1.7).
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2. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan
Siswa di SMA Negeri 6 Metro
Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam melakukan
pencegahan (upaya preventif) bagi kenakalan siswa di SMA Negeri 6
Metro yakni (Lampiran 1 Gambar 1.1, Lampiran 4 Gambar 1.4, Lampiran
5 Gambar 1.5, Lampiran 6 Tabel 1.1, Lampiran 9 Tabel 1.4, Lampiran 13
Gambar 1.9, Lampiran 14 Gambar 1.7) :
a. Diadakan program dan kegiatan tertentu yang dapat mencegah siswa
melakukan kenakalan seperti penertiban sholat duhur oleh guru
pendidikan agama islam di sekolah dengan menerapkan absensi setelah
sholat, diadakan pengajian setiap hari Jum‟at, dan pesantren kilat pada
saat menjelang Puasa Ramadhan.
b. Diadakan diskusi atau panel ceramah tamu oleh tokoh agama atau
orang terkemuka tentang bahaya-bahaya prilaku menyimpang siswa.
c. Memberikannya pengarahan, memberi peringatan dan membimbing
siswa agar tidak melakukan kenakalan pada siswa. Upaya tersebut
bertujuan agar mereka takut dosa dan akibat yang akan timbul jika
mereka melakukan sesuatu yang menyalahi aturan. Terutama pada
mata pelajaran agama islam guru pendidikan agama islam menyisipkan
pendidikan karakter agar mereka tidak melakukan kenakalan.
d. Menaati jam pelajaran sehingga kelas tidak peranah kosong
maksudnya kelas harus selalu dalam keadaan belajar jika waktu jam
pelajaran sehingga tidak memberikan peluang bagi siswa melakukan
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hal-hal negative yang dapat merugikan mereka, orang lain atau bahkan
sekolah,
3. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kenakalan
Siswa di SMA Negeri 6 Metro
Upaya guru pendidikan agama islam untuk mengatasi (upaya
kuratif) kenakalan siswa dilakukan secara langsung di SMA Negeri 6
Metro yakni (Lampiran 1. Gambar 1.1, Lampiran 2 Gambar 1.2, Lampiran
6 Tabel 1.1, Lampiran 7 Tabel 1.2, Lampiran 9 Tabel 1.4 ) :
a. Terlebih dulu mengamati setiap siswanya setelah ada indikasi
kenakalan yang dilakukan siswa tetapi harus mengamatinya dulu sebab
setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda dengan begitu maka
dapat dikatakan siswa memiliki masalah pribadi maka akan lebih
mudah untuk mencari jalan keluar supaya siswa itu tidak melakukan
kenakalan lagi.
b. Dipanggil dan ditegur agar tidak melakukan kenakalan jika sudah
melakukan kenakalan yang lebih berat maka diserahkan kepada BK
dan memanggil orangtua.
c. Jika sudah melakukan kenakalan yang lebih berat maka diserahkan
kepada BK dan memberi surat peringatan yang ditujukan kepada
orangtua kemudian di kumpulkan di ruang BK alasan melibatkannya
karena guru BK merupakan spesialis konserling menangani dan
memberi solusi bagi siswa yang melakukan penyimpangan, ikut
campurnya guru BK hanya saat menangani siswa yang sudah
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melakukan kenakalan atau penyimpangan berat sedangkan guru
pendidikan

agama

islam

lebih

cenderung

dalam

melakukan

pengupayaan pencegahan dan penanganan pada kenakalan siswa
tingkat rendah dan sedang serta Wali Kelasnya dipanggil juga.
Kemudian siswa ditanya mengapa melakukan hal buruk tersebur
sedangkan jika kenakalan itu bersifat fatal maka dilakukan
pemanggilan

orangtua

kemudian

bersama-sama

menyelesaikan

permasalahan tersebut hingga selesai.
d. Dilakukan secara tertutup artinya hanya guru pendidikan agama islam
saja yang menegur bersifat pribadi karena itu merupakan privasi setiap
siswa tidak boleh siswa yang lainnya mengetahui, tetapi jika sudah
guru BK juga bertindak tentunya diselesaikan secara bersama dengan
guru BK, Wali Kelas, orang tua dan guru pendidikan agama islam
beserta siswa yang bersifat tertutup bagi siswa lain.
4. Langkah-langkah Mencegah dan Mengatasi Kenakalan Siswa di SMA
Negeri 6 Metro
Langkah-langkah yang dilakukan guru pendidikan agama islam
untuk mencegah dan mengatasi kenakalan siswa dilakukan

secara

langsung di SMA Negeri 6 Metro yakni (Lampiran 6 Tabel 1.1, Lampiran
7 Tabel 1.2, Lampiran 8 Tabel 1.3 Lampiran 9 Tabel 1.4):
a. Melakukan kontrol kepada siswa di lingkungan sekolah terutama
meningkatkan kedisiplinan guru dalam mengajar dalam bentuk
melakukan tugasnya untuk mengajar dengan tepat waktu dan
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mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah dengan begitu
kelas tidak akan kosong sehingga siswa tidak akan melakukan hal yang
tidak berhubungan dengan kegiatan belajar.
b. Dilakukan permodelan sebagai seorang guru sudah sangat wajar jika
dirinya selalu menjadi sorotan karena hal tersebut maka guru wajib
memberikan contoh yang baik.
c. Selalu menyisipkan pembelajaran karakter dalam materi pendidikan
agama islam.
d. Mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan untuk
menambah wawasan dan menanamkan kebiasaan baik kepada siswa.
e. Jika siswa benar-benar sudah melakukan kenakalan yang berat maka
guru pendidikan agama islam melaporkan kepada guru BK sehingga
guru BK yang menanganinya setelah dinasehati oleh guru pendidikan
agama islam tetapi jika tidak ada perubahan maka guru pendidikan
agama islam, guru BK dan Kepala sekolah memutuskan untuk
memberikan surat panggilan orang tua kemudian menyelesaikannya
bersama secara tertutup.
5. Faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan Siswa di SMA Negeri 6
Metro
Faktor penyebab terjadinya kenakalan siswa di SMA Negeri
6 Metro yakni (Lampiran 6 Tabel 1.1, Lampiran 7 Tabel 1.2, Lampiran
9 Tabel 1.4):
a. Siswa melakukan kenakalan dapat disebabkan karena keinginan
untuk diperhatikan oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan
tersebut selalu mengabaikannya sehingga insting seorang manusia
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selalu ingin mendapatkan perhatian sehingga siswa melakukan
kenakalan agar dianggap ada oleh orang lain dan diakui
keberadaanya meskipun dengan cara yang salah.
b. Orang

tuanya

ternyata

tidak

terlalu

memperdulikan

dan

memberikannya perhatian sehingga mereka merasa kesepian dan
kekurangan kasih sayang sehingga di sekolah siswa tersebut
melampiaskannya dengan melakukan hal-hal buruk di sekolah atau
bahkan di lingkungan masyarakat.
c. Guru pendidikan agama islam kurang melakukan pendekatan yang
intensif kepada para siswanya sehingga mereka cepat jenuh, bosan
bahkan malas belajar karena gurunya yang kurang memberikan
perhatian dan teman sekelasnya yang mengabaikannya bahkan
memiliki maslah dengan teman sekelasnya sehingga membuat
mereka depresi.
d. Tidak adanya sinergi antara semua pihak seperti pihak sekolah,
orang tua dan masyarakat bahkan lembaga pendidikan sehingga
hanya saling menyalahkan. Kenakalan siswa tidak akan terjadi
apabila semua pihak berkolaborasi dan saling mendukung,
mengawasi dan membimbing siswa agar tidak melakukan
kenakalan. Dukungan semua pihak adalah sebuah benteng untuk
menempa prilaku siswa agar menjadi penjaga, pengawas dan
pembimbing.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa upaya-upaya
guru pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA
Negeri 6 Metro sebagai berikut:
1. Upaya yang bersifat preventive
Upaya-upaya yang bersifat preventif bahwa guru agama Islam
telah melakukan pengarahan, memberi peringatan dan membimbing siswa
agar tidak melakukan kenakalan pada siswa, menyisipkan pendidikan
karakter, menaati jam pelajaran sehingga kelas tidak pernah kosong
sehingga tidak memberikan peluang bagi siswa melakukan hal-hal
negative yang dapat merugikan mereka, orang lain atau bahkan sekolah,
kolaborasi dengan guru BK dan guru lain maupun Kepala Sekolah.
Bantuan tersebut dapat berupa nasehat, teguran ataupun hukuman
tergantung pada tingkat kenakalan yang siswa lakukan di sekolah.
2. Upaya yang bersifat kuratif
Upaya-upaya yang bersifat kuratif bahwa guru agama Islam
telah melakukan pengamatan kepada setiap siswanya setelah ada indikasi
kenakalan yang dilakukan siswa dipanggil dan ditegur agar tidak
melakukan kenakalan jika sudah melakukan kenakalan yang lebih berat
maka diserahkan kepada BK dan memanggil orangtua. Jika sudah
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melakukan kenakalan yang lebih berat maka diserahkan kepada BK dan
memberi surat peringatan yang ditujukan kepada orangtua kemudian di
kumpulkan di ruang BK dan Wali Kelasnya dipanggil juga. Kemudian
siswa ditanya mengapa melakukan hal buruk tersebur sedangkan jika
kenakalan itu bersifat fatal maka dilakukan pemanggilan orangtua
kemudian bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut hingga
selesai.

B. Saran
Saran penulis bagi guru pendidikan Agama Islam dan Kepala
sekolah sebagai berikut:
1. Guru agama islam dapat dengan mudah untuk mengindikasi kenakalan
siswa dengan upaya preventif seperti memberikan permodelan sedangkan
jika siswa telah terlanjur melakukan kenakalan maka perlu adanya upaya
kuratif berupa hukuman tetapi bukan bersifat kekerasan seperti pemberian
surat peringatan dan surat panggilan untuk orang tua.
2. Kepala Sekolah membuat peraturan yang memberikan kewenangan kepada
guru Agama Islam dalam membuat program untuk melakukan upaya
preventif atau pencegahan kenakalan siswa di sekolah maupun melakukan
upaya penangan secara kuratif terhadap siswa.
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LAMPIRAN 1
HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SMA NEGERI 6 METRO

Gambar 1.1 Hasil Wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam
di SMA Negeri 6 Metro

LAMPIRAN 2
HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 6
METRO

Gambar 1.2 Hasil Wawncara Dengan Kepala Sekolah Sma Negeri 6 Metro

LAMPIRAN 3
HASIL

WAWANCARA

DENGAN

GURU

LAIN

SMA NEGERI 6 METRO

Gambar 1.3 Hasil Wawancara dengan Guru Lain yang Berinisial WY
di SMA Negeri 6 Metro

DI

LAMPIRAN 4
HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA BERINISIAL MA SMA
NEGERI 6 METRO

Gambar 1.4 Hasil Wawancara dengan Siswa Berinisial MA SMA Negeri 6 Metro

LAMPIRAN 5
HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA BERINISIAL DA di SMA
NEGERI 6 METRO

Gambar 1.5 Hasil Wawancara dengan Siswa Berinisial DA

LAMPIRAN 6
HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PAI
Tabel 1.1 Transkip Wawancara dengan Guru PAI
Informan
Peneliti
Informan 1
Guru PAI

Peneliti
Informan 1
Guru PAI

Peneliti

Informan 1
Guru PAI

Peneliti

Informan 1
Guru PAI

Pertanyaan dan Jawaban
Bentuk kenakalan apa saja yang sering dilakukan
oleh siswa di SMA Negeri 6 Metro?
“Jenis kenakalan siswa di SMA Negeri 6 Metro itu
apa ya… ya paling standarlah kayak misalnya dia
alasannya keluar dari kelas ternyata mereka ke
kantin atau bolos sebelum jam pelajaran selesai atau
merokok berjamaah di toilet. Ya, paling hanya
kisaran itu sih.”
Upaya-upaya apa saja yang dilakukan guru dalam
upaya pencegahan terjadinya kenakalan siswa?
“Mungkin dalam agama islam kayak di kasih
pengarahan yang baik dan mengingatkan mereka
apa tujuan mereka sekolah itu, agar mereka nggak
melakukan hal yang negative selain itu ada
bimbingan untuk misalnya ada siswa yang
bermasalah kayak pengaduan ke BK, kalau dari sisi
guru pendidikan agama islamnya ya hanya
membimbing secara agama supaya tidak melakukan
hal-hal negative lagi”
Selain tugas guru sebagai pengajar dan pendidik,
upaya-upaya apasaja yang dapat dilakukan seorang
guru dalam mengatasi kenakalan siswa?
“Dipanggil dulu di kumpulkan di ruang BK dan
Wali Kelasnya dipanggil juga dan di tanyain dan
kalau kenakalan itu bersifat bener-bener yang fatal
ya kami memanggil orangtua kemudian barengbareng diselesaikan sampai masalah itu selesai”
Langkah-langkah apa saja yang dilakukan guru
untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan
yang terjadi pada siswa nakal?
“Ya seperti yang saya katakana tadi mbak, langkahlangkah untuk mencegah dan mengatasi kenakalan
siswa di Sekolah ini begitu. Pencegahan yang
pertama saya sebisa mungkin tidak terlambat masuk
ke dalam kelas karena kalau saya telah masuk kelas
maka kelas itu ribut, rame gitu mbak. Terus kalau di
sekolahan saya bener-bener jaga sikap, yang pasti
itu menyisipkan pendidikan karakter setiap belajar

Peneliti

Informan 1
Guru PAI

kan memang pelajaran agama identik seperti itu ya
meskipun memang semua mata pelajaran wajib sih
mbak, selain itu juga mengadakan kegiatan
keagamaan tapi kalau sudah keterlaluan ya saya
lapor ke BK kalau tetap tidak berubah di berikan
surat panggilan orang tua.”
Secara umum, menurut bapak/ibu apa saja faktor
penyebab terjadinya kenakalan siswa di SMA
Negeri 6 Metro?
“Kayaknya kalau seperti itu karena kurangnya
perhatian kalik ya, mungkin kasih sayang yang
mereka dapatkan di rumah kurang sehingga mereka
mencari pelampiasan, mungkin saya juga kurang
melakukan pendekatan dengan siswa sehingga
mereka mungkin merasa kurang nyaman hingga
membuat ulah atau gimana mereka tidak ikut
pelajaran. Ya intinya mereka mencari perhatian
karena setelah ditelusuri memang keadaan keluargaa
kurang memperhatikan seperti orangtuanya terlalu
sibuk hingga tidak perduli ya.. secara garis besarnya
seperti itu”

LAMPIRAN 7
HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH
Tabel 1.2 Transkip Wawancara dengan Kepala Sekolah
Informan
Peneliti
Informan 2
Kepala Sekolah

Peneliti
Informan 2
Kepala Sekolah

Peneliti

Innforman 2 Kepala
sekolah

Peneliti

Innforman 2 Kepala
sekolah

Pertanyaan dan Jawaban
Bentuk kenakalan apa saja yang sering dilakukan
oleh siswa di SMA Negeri 6 Metro?
“Namanya kenakalan pada tahap remaja itu masih
perkembangan mencari jati diri, sebenarnya anakanak itu tidak nakal tapi memang posisinya pada
fase itu dia masih mencari jati diri sebagai pendidik
tugas guru memang untuk mengarahkan. Kalau
misalkan ada yang telat ini mungkin perjalanannya
jauh itu bukan merupakan suatu kenakalan atau
mungkin pas gurunya pergantian jam mereka keluar
nah seperti itu tidak dapat dikatakan sebagai
kenakalan remaja. Saya yakin disini tidak ada yang
namanya
kenakalan
remaja
kita
belum
mengarahkannya saja”
Upaya-upaya apa saja yang dilakukan guru dalam
upaya pencegahan terjadinya kenakalan siswa?
“Terutama pada meteri mata pelajaran islam yang
terkait dengan gurunya, pendidik disini sangat
dikonsep dalam pembinaan di SMA Negeri 6 Metro
ini selalu disisipkan dalam mata pelajaran sehingga
itu juga kan mengarah pada pendidikan karakter
siswa agar tidak terjadi kenakalan siswa”
Selain tugas guru sebagai pengajar dan pendidik,
upaya-upaya apasaja yang dapat dilakukan seorang
guru dalam mengatasi kenakalan siswa?
“Mmm… yang dilakukan dengan guru Mapel
agama islam apabila memang menjumpai anak-anak
seperti itu tentunya dengan pendekatan secara
pribadi ya, ya dipanggil nah kemudian ya ditanya
secara ya pribadi juga, supaya memang kita bisa
menjaga privasi mereka jangan sampai orang lain
atau temannya tahu”
Secara umum, menurut bapak/ibu apa saja faktor
penyebab terjadinya kenakalan siswa di SMA
Negeri 6 Metro?
“Sebenarnya banyak faktor ya mbak Tania, tidak
hanya dari dalam diri dia sendiri, lingkungan
keluarga, sekolah, dan masyarakat nah ini tidak bisa

diabaikan. Pendidikan anak itu kan harus ada sinergi
antara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan
lingkungan masyarakat nah saya yakin kalau
misalnya ini sudah terbentuk ya lingkungannya baik,
keluarganya baik, sekolahnya baik maka anak-anak
akan berkembang dengan bahagia, dengan tenang
dan itu yang diharapkan tetapi kalau mungkin tidak
menutup kemungkinan dalam keluarga ada masalah
dibawa kesekolah atau mungkin dengan temantemannya tidak mendukung. Nah disini sekolah
memang wajib untuk memberikan kenyamanan
kepada semua siswa sehingga mereka merasa
nyaman dan tidak kemana-mana dalam artian
mereka tidak keluar rumah atau keluar sekolah yang
mereka dianggap bisa menyenangkan mereka, nah
ini nerupakan tugas sekolah sehingga mereka betah
di sekolah”

LAMPIRAN 8
HASIL WAWANCARA DENGAN GURU LAIN

Tabel 1.3 Transkip Wawancara dengan Guru Lain
Informan
Peneliti
Informan 3
Guru Lain

Peneliti

Informan 3
Guru Lain

Peneliti

Informan 3
Guru Lain

Pertanyaan dan Jawaban
Bentuk kenakalan apa saja yang sering dilakukan
oleh siswa di SMA Negeri 6 Metro?
“Ada kenakalan yang pakek kelas gitukan, kayak
kelas atas, menengah dan bawah. Kalau kelas
menengah yang berkaitan dengan moral seperti
pengucapan kata yang kurang sopan dan mereka
juga sering mengambilin buku temennya itu
termasuk kenakalan yang ringan kalau kenakalan
yang sedang itu merokok walaupun di luar area
sekolah dengan nyumput-nyumput”
Langkah-langkah apa saja yang dilakukan guru
untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan
yang terjadi pada siswa nakal?
“Dinasehati yang pertama mbak, kemudian
dibiasakan untuk melakukan kegiatan yang baik di
sekolah kalau sudah tidak bisa dan tetap saja ya kita
bawa ke BK nanti diselesaikan bersama dengan
orangtuanya.”
Secara umum, menurut bapak/ibu apa saja faktor
penyebab terjadinya kenakalan siswa di SMA
Negeri 6 Metro?
“Pertama penyebabnya adalah lingkungan tempat
tinggal yang dapat mempengaruhi siswa karena
siswa hanya pukul 07.00 hingga pukul 15.00 setelah
itu mereka kembali lagi ke lingkungan temapat
tinggal di masyarakat kemudian lingkungan
keluarga temasuk jenis pekerjaan orang tuanya ayah
and ibunya mempengaruhi karakter anak juga”

LAMPIRAN 9
HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA MA DAN DA
Tabel 1.4 Transkip Wawancara dengan Siswa MA dan DA
Pertanyaan
Secara umum,
jenis kenakalan
apa saja yang
sering dilakukan
oleh siswa di
SMA Negeri 6
Metro?
Bagaimana cara
yang digunakan
oleh guru
Pendidikan
Agama Islam
ketika ada siwa
yang melakukan
kenakalan?
Apa saja yang
dilakukan guru
Pendidikan
Agama Islam
ketika
mengetahui
siswanya
melakukan
kenakalan?
Menurut adik apa
saja faktor yang
menyebabkan
siswa melakukan
kenakalan?

Informan
Siswa MA dan DA
Informan 4 Siswa MA

Informan 5 Siswa DA

Informan 4 Siswa MA
Informan 5 Siswa DA

Informan 4 Siswa MA

Informan 5 Siswa DA

Informan 4 Siswa MA

Informan 5 Siswa DA

Jawaban
“Tidak mengerjakan tugas,
mencontek saat
ujian dan
membolos jam mata pelajaran”
“Bolos saat jam pelajaran,
kalua saya izin ke toilet kadangan
melihat siswa laki-laki banyak
yang nongkrong di sekitaran WC
untuk merokok”
“Menegur”
“Guru
memberikan
motivasi kepada siswa dan guu
memberikan informasi tentang
bahayanya melakukan tindakan
kriminal”
“Menasehati dan diberikan
arahan khusus untuk tidak
mengulangi kenakalan”
“Memberikan bimbingan
kepribadian di sekolah”

“Kami di nasehati mbak
tapi terkadang ya masih ada yang
nakal itu dihukum mbak”
“Nasehati lah mbak itu
udah pasti terus kalo nakalnya
kebangetan ya di laporkan ke
BK.”

LAMPIRAN 10
HASIL WAWANCARA OTENTIK DENGAN GURU PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM

Gambar 1.6 Hasil Wawancara Otentik dengan Guru Pendidikan Agama Islam

LAMPIRAN 11
HASIL WAWANCARA OTENTIK DENGAN KEPALA SEKOLAH SMA
NEGERI 6 METRO

Gambar 1.7 Hasil Wawancara Otentik dengan Kepala Sekolah

LAMPIRAN 12
HASIL WAWANCARA OTENTIK DENGAN GURU LAIN BERINISIAL
WY SMA NEGERI 6 METRO

Gambar 1.8 Hasil Wawancara Otentik dengan Guru Lain berinisial WY

LAMPIRAN 13
HASIL WAWANCARA OTENTIK DENGAN SISWA BERINISIAL MA DI
SMA NEGERI 6 METRO

Gambar 1.9 Hasil Wawancara Otentik dengan Siswa berinisial MA di SMA
Negeri 6 Metro

LAMPIRAN 14
HASIL WAWANCARA OTENTIK DENGAN SISWA BERINISIAL DA DI
SMA NEGERI 6 METRO

Gambar 1.10 Hasil Wawancara Otentik dengan Siswa Berinisial DA di SMA
Negeri 6 Metro
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