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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan Allah dalam struktur yang paling baik di antara 

makhluk Allah yang lain. Struktur manusia terdiri dari jasmani dan rohani. 

Dalam struktur jasmani dan rohani itu Allah memberikan seperangkat 

kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkembang, dalam 

psikologis disebut potensialitas, yang menurut aliran behaviorisme disebut 

kemampuan dasar yang secara otomatis dapat berkembang. Manusia 

merupakan makhluk yang memiliki potensi dapat di didik dan mendidik 

sehingga mampu menjadi khalifah di bumi. Semenjak Adam diciptakan, 

semenjak itu pula pendidikan telah ada, dan pada mulanya Allah-lah sebagai 

pendidik dan Adam sebagai terdidik. Setiap masyarakat memiliki pandangan 

sendiri-sendiri, namun masyarakat Islam dalam setiap komponen (individu 

dan keluarga) memandang pendidikan selalu berorientasi kepada Islam, yakni 

berusaha menjadikan Islam sebagai sumber dalam proses penyelenggaraan 

pendidikan, baik pendidikan formal (persekolahan), nonformal (masyarakat), 

maupun informal (lingkungan keluarga). 

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengahayati, hingga 
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mengimani ajaran Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati 

penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar-umat 

beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Dari pendapat 

tersebut dapat ditarik kesimpulannya bahwa pendidikan agama Islam adalah 

usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran Islam dan nilai-nilainya, 

dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam 

hubungannya dengan kerukunan antar-umat beragama, sehingga terwujud 

kesatuan dan persatuan berbangsa. 

Ditinjau dari segi perkembangan biologisnya, masa remaja 

berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 

tahun sampai 22 tahun bagi pria (Ali dan Asrori 2015: 9). Rentang usia remaja 

ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 

17/18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 

tahun adalah remaja akhir. Pada usia remaja ini merupakan tahap sekolah 

menengah pertama (SMP). Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang 

jelas. Mereka sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga 

dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Remaja 

ada di antara anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali 

dikenal dengan fase “mencari jati diri”. 

Akhir-akhir ini kenakalan remaja muncul kepermukaan dengan sosok 

yang lebih variatif dan memprihatinkan semua pihak. Jika kenakalan pada 
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zaman lampau hanya menyebabkan terjadinya senyuman bagi mereka yang 

melihatnya tetapi kini mereka yang akan mengernyitkan dahi bahkan 

mengekspresikan wajah kemarahan. Betapa tidak! Bukankan kini kenakalan 

remaja telah bergeser kepada tindakan kriminal yang sangat merisaukan dan 

mengancam taraf keselamatan dan ketentraman hidup masyarakat. Jika dahulu 

kenakalan misalnya perkelahian dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan 

akan “kejagoan” dan berkelahi dengan tangan kosong maka kini telah mulai 

menggunakan senjata tajam, potongan besi, parang, bahkan pistol untuk 

membunuh dan melenyapkan saingannya. Kaum remaja dan pemuda masa 

kini adalah tumpuan harapan bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena 

itu, mereka perlu dibantu menemukan dirinya sendiri dan membantu 

pertumbuhan dan perkembangan mereka ke arah yang baik dan terpuji. 

Kesadaran dan pengertian semua pihak sangat diharapkan agar bahaya dan 

kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan dan mereka dapat kita hantarkan 

kepada kehidupan yang benar dan membahagiakan bagi semua pihak. 

Adapun banyak fenomena kenakalan yang terjadi di sekolah seperti 

siswa membuat gaduh dikelas ketika sedang pembelajaran, tidak mengerjakan 

tugas dari guru, mengerjakan PR di sekolah, menyontek ketika ulangan/ujian, 

tidur ketika sedang diterangkan guru dalam proses pembelajaran. Biasanya 

penyebab timbulnya kenakalan siswa di sekolah terutama dalam proses 

pembelajaran yaitu, kurangnya guru dalam menguasai ruangan ketika 

pembelajaran, guru kurang menguasai metode-metode pembelajaran, 
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kurangnya rasa kekeluargaan antara guru dan murid, kurangnya pembinaan 

pendidikan agama Islam terutama pendidikan akhlak siswa, dan disebabkan 

oleh keadaan serta hubungan antar anggota keluarga yang berjalan tidak 

harmonis. Interaksi antara orang tua dan anak, disamping itu ada anggapan 

bahwa pembinaan akhlak/moral siswa sekolah sepenuhnya diserahkan 

tanggung jawabnya kepada guru agama, sementara guru-guru lain tidak 

terlibat. 

Kenakalan remaja tidak hanya terjadi di sekolah ini, akan tetapi ada 

sedikit perbedaan dalam upaya menangani kenakalan siswa dengan sekolah 

lain. Beberapa dari kegiatan guru dan upaya para guru dalam mengatasi 

kenakalan-kenakalan siswa khususnya guru pendidikan agama Islam dan 

kaitannya dengan guru Bimbingan Konseling serta guru lainnya ikut serta 

bertanggung jawab dalam menangani kenakalan siswa. Begitu juga yang 

diketahui peneliti bahwa beberapa kenakalan yang terjadi di MTs 

Muhammadiyah Kasihan diantaranya terdapat siswa yang bolos sekolah, ribut 

di kelas, bercermin bagi siswi perempuan disaat kegiatan pembelajaran 

berlangsung, berperilaku tidak sopan dan tidak memperhatikan ketika guru 

sedang mengajar, bermain handpone disaat kegiatan pembelajaran 

berlangsung, cara berpakaian atau kedisiplinannya kurang baik, meninggalkan 

kelas waktu pelajaran, berbicara tidak sopan kepada teman, merokok, tawuran 

dan lain sebagainya (Observasi, PPL tanggal 9 September - 9 November 

2016). 
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Kenakalan yang sering terjadi di sekolah maupun dimasyarakat 

bukanlah tanpa sebab, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 

kenakalan siswa yaitu, kurang perhatian dari orang tua, pengaruh bawaan dari 

sekolah dasar (SD), pengaruh dari pergaulan, dan pengaruh lingkungan yang 

kurang memperhatikan pendidikan agama Islam untuk kepentingan hidup 

anak. Berkaitan dengan hal tersebut maka upaya untuk mendidik dan 

membina generasi muda perlu terus ditingkatkan bahkan harus dimulai sejak 

dini baik yang dilakukan di lingkungan keluarga (orangtua), sekolah, ataupun 

masyarakat. 

Bertitik tolak dari uraian dan kenyataan yang telah dikemukakan 

diatas, peneliti juga mengetahui bahwa sampai saat ini pendidikan agama 

Islam masih dianggap belum mampu dalam mengatasi berbagai pengaruh 

negatif yang timbul dan berpengaruh pada remaja saat ini, maka merupakan 

suatu alasan yang sangat mendasar apabila penulis membahas dan menelaah 

permasalahan tersebut dalam penelitian studi kasus di MTs Muhammadiyah 

Kasihan. 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, 

maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai bahan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Apa saja bentuk-bentuk kenakalan remaja di MTs Muhammadiyah 

Kasihan? 
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2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja di 

MTs Muhammadiyah Kasihan? 

3. Bagaimana penanganan kenakalan remaja oleh guru pendidikan agama 

Islam di MTs Muhammadiyah Kasihan? 

4. Bagaimana hasil dari penanganan kenakalan remaja oleh guru pendidikan 

agama Islam di MTs Muhammadiyah Kasihan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kenakalan remaja di MTs 

Muhammadiyah Kasihan. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan 

remaja di MTs Muhammadiyah Kasihan. 

3. Ingin memperoleh gambaran mengenai penanganan kenakalan remaja oleh 

guru pendidikan agama Islam di MTs Muhammadiyah Kasihan. 

4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan keberhasilan dari penanganan 

kenakalan remaja oleh guru pendidikan agama Islam di MTs 

Muhammadiyah Kasihan. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam 

bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, serta sebagai 

bahan bacaan atau referensi bagi semua pihak, dan mempermudah peneliti 

dalam menganalisis data dan mengumpulkan data. 
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2. Secara praktis 

Penulis berharap agar hasil penelitian ini bermanfaat: 

a. Bagi semua guru khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam, 

dalam menyikapi pentingnya mendidik dan membina akhlak remaja, 

agar jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang 

menyimpang. 

b. Bagi penulis untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, serta 

untuk melatih kemampuan analisa masalah-masalah pendidikan. 

c. Bagi sekolah dapat digunakan sebagai masukan dan juga informasi 

yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan 

serta membina akhlak dan menangani kenakalan remaja di MTs 

Muhammadiyah Kasihan. 

d. Mengarahkan siswa supaya tidak berbuat buruk dalam kehidupan di 

sekolah maupun di luar sekolah. 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis 

membagi pembahasan dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab yaitu: 

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini penulis menjadikan berbagai hal 

yang berkaitan dengan permasalahan dimana didalamnya mengulas tentang; 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta 

sistematika pembahasan. 
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Bab II : Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritik, pada bab ini penulis 

menjadikan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dimana 

didalamnya mengulas tentang; tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka 

teoritik yang meliputi, Pendidikan Islam (pengertian pendidikan Islam, 

pengertian pendidikan agama Islam dan tujuan pendidikan agama Islam), 

Guru Pendidikan Agama Islam (pengertian guru pendidikan agama Islam, 

tugas guru pendidikan agama Islam, kompetensi yang dimiliki guru 

pendidikan agama Islam, dan peranan guru pendidikan agama Islam), 

Kenakalan Remaja (definisi kenakalan remaja, remaja dan perkembangannya, 

bentuk-bentuk kenakalan remaja, faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan 

remaja, dan penanganan kenakalan remaja oleh guru pendidikan agama 

Islam). 

Bab III : Metode Penelitian, pada bab ini penulis menjadikan berbagai 

hal yang berkaitan dengan permasalahan dimana di dalamnya mengulas 

tentang, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan subyek penelitian, teknik 

pengumpulan data, kredibilitas, serta analisis data yang digunakan. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan 

menyampaikan hasil penemuan yang dilakukan pada obyek penelitian yaitu 

MTs Muhammadiyah Kasihan. Bagian yang ingin dilaporkan meliputi; latar 

belakang obyek penelitian, penyajian data dan analisis data dengan 

berpedoman pada rumusan permasalahan serta teknik analisis data yang telah 

dirumuskan. 
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Bab V : Penutup, sebagai bahasan terakhir dan sebagai jawaban atas 

rumusan masalah juga sebagai alternatif pemecahan masalah yang didalamnya 

meliputi tentang seluruh pembahasan, yang berisikan kesimpulan dari 

rumusan masalah, saran-saran atau rekomendasi yang berhubungan dengan 

penelitian, beserta kata penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


