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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Wacana tentang kenakalan remaja telah banyak tertuang dalam buku 

maupun jurnal serta tulisan-tulisan yang dipublikasikan. Namun disini peneliti 

akan membahas buku maupun jurnal yang akan menjadi acuan pustaka dalam 

penulisan skripsi ini antara lain: 

Menurut penelitian saudari Ika Daniyati Putri (2015) mahasiswi 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul 

“Upaya Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Menanggulangi Kenakalan 

Siswa di SMK Muhammadiyah 2 Ponjong Gunungkidul”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa guru bimbingan dan konseling mempunyai kegiatan 

tersendiri dalam menanggulangi kenakalan siswa tersebut antara lain, 

bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. 

Adapun sanksi yang diberikan dalam menanggulangi kenakalan siswa yaitu, 

membuat surat pernyataan, diskors, pengembalian ke orang tua untuk 

mengundurkan diri yang anaknya sudah melakukan berkali-kali dan sering 

membuat surat pernyataan, diberi peringatan secara lisan, mengerjakan tugas 

diperpustakaan, shalat dhuha, disuruh mengaji (tadarus), lari, push-up, dan 

lain sebagainya. 
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Menurut penelitian saudari Muhayiroh (2012) mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Guru 

Agama Islam Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di SMA Muhammadiyah 

7 Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru agama Islam 

dalam usaha menangani kenakalan remaja di SMA Muhammadiyah 7 

Yogyakarta yaitu, menasehati siswa yang tergolong nakal, melalui materi di 

kelas, mengintensifkan bimbingan dan konseling di sekolah, penyuluhan 

kesadaran hukum bagi siswa. 

Menurut penelitian saudara Tugiman (2012) mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Guru 

Bimbingan dan Konseling Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa di SMA 

Muhammadiyah 1 Bantul Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

upaya guru bimbingan dan konseling dalam menanggulangi kenakalan remaja 

dengan cara mengadakan kegiatan pelaksanaan bimbingan pribadi, bimbingan 

sosial, bimbingan belajar, serta bimbingan karir. Adapun usaha-usaha yang 

dilakukan guru bimbingan dan konseling antara lain adalah dengan 

memberikan tindakan preventif, tindakan kuratif, serta tindakan reprentif. 

Penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah 

dijelaskan diatas, pada penelitian ini diarahkan pada penanganan kenakalan 

remaja oleh guru pendidikan agama Islam dan juga bukan hanya pada upaya 

yang dilakukan oleh Guru Bimbingan dan Konseling (BK), walaupun upaya 

menjadi acuan dalam mengidentifikasi peran. upaya yang dilakukan guru, 
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diidentifikasi dan kemudian dianalisis untuk diketahui penanganan kenakalan 

remaja yang dilakukan guru pendidikan agama Islam. 

B. Kerangka Teori 

1. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam adalah usaha mengembangkan fitrah manusia 

dengan ajaran Islam, agar terwujud kehidupan manusia yang makmur 

dan bahagia. Definisi tersebut mengandung masalah pokok yang harus 

diuraikan terlebih dahulu agar bisa dipahami mengenai apa sebenarnya 

pendidikan Islam itu, yaitu: usaha mengembangkan fitrah manusia, 

ajaran Islam, serta kehidupan manusia yang makmur dan bahagia. 

Usaha mengembangkan merupakan kegiatan objek yang harus 

dikembangkan dalam pendidikan Islam. Ajaran agama Islam 

merupakan ilmu dan nilai yang harus di transformasikan, dan 

diharapkan bisa mengkarakter dalam perkembangan fitrah  manusia. 

Sedangkan kehidupan manusia yang makmur dan bahagia merupakan 

tujuan atas dikembangkannya fitrah manusia dengan ajaran Islam. 

Pendidikan Islam menurut Langgulung (1997) (Muhaimin, 

2002: 36), setidak-tidaknya tercakup dalam delapan pengertian, yaitu 

al-tarbiyah al-diniyah (pendidikan keagamaan), ta’lim al-din 

(pengajaran agama), al-ta’lim al-diny (pengajaran keagamaan), al-

ta’lim al-Islamy (pengajaran keislaman), tarbiyah al-muslimin 
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(pendidikan orang-orang muslim), al-tarbiyah fi al-Islam (pendidikan 

dalam Islam), al-tarbiyah ‘inda al-muslimin (pendidikan dikalangan 

orang-orang Islami), dan al-tarbiyah al-Islamiyah (pendidikan Islam). 

Menurut Sayid Sabiq (Al-Fandi, 2011: 104) pendidikan Islam adalah 

suatu aktivitas yang mempunyai tujuan mempersiapkan anak didik 

dari segi jasmani, akal, dan ruhaninya sehingga nantinya mereka 

menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, baik bagi dirinya 

maupun umatnya (masyarakat). 

Pendidikan Islam adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju 

terbentuknya kepribadian insan kamil. Menurut Ibn Sina (370-428 

H/980-1037 M) (Marimba, 1998: 19) pendidikan Islam adalah 

mengembangkan seluruh potensi peserta didik menuju perkembangan 

yang sempurna, baik perkembangan fisik, intelektual maupun budi 

pekerti serta mampu mengaplikasikan potensi tersebut dalam 

kehidupan bermasyarakat. Pendidikan Islam adalah suatu sistem 

kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang 

dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi 

pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi 

maupun ukhrawi (Arifin, 2008: 8). Dari beberapa pengertian diatas 

peneliti menarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam merupakan 

usaha mengembangkan fitrah manusia dengan ajaran Islam serta 
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mengembangkan seluruh potensi peserta didik menuju perkembangan 

yang sempurna, baik perkembangan fisik, intelektual maupun budi 

pekerti serta mampu mengaplikasikan potensi tersebut dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

b. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, hingga mengimani, ajaran agama Islam, dibarengi dengan 

tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam 

hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud 

kesatuan dan persatuan bangsa (Baharuddin, 2014: 192). Pendidikan 

agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama 

Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar 

nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, 

mengahayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah 

diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam 

itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan kesejahteraan 

hidup di dunia maupun di akhirat kelak (Zakiah, 1996: 86). Dari 

beberapa pendapat tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan 

pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, 

memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan 



15 

 

bimbingan, pengajaran pelatihan yang telah ditentukan agar dapat 

menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya 

demi keselamatan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat 

kelak. 

Adapun pendidikan agama Islam yang diselenggarakan dalam 

sekolah MTs Muhammadiyah Kasihan yaitu berupa pelajaran agama 

diantaranya adalah pelajaran kemuhammadiyahan, aqidah akhlak, 

fiqih, bahasa Arab, Qur‟an hadits, dan sejarah kebudayaan Islam 

(SKI). Mata pelajaran kemuhammadiyahan masih dalam binaan 

Yayasan sedangkan mata pelajaran akidah akhlak, fiqih, bahasa Arab, 

Qur‟an hadits, dan sejarah kebudayaan Islam mengikuti Kementerian 

Agama (Wawancara: Poniman, Guru SKI tanggal 17 November 2016). 

Dalam mata pelajaran tersebut pada dasarnya saling terkait, isi mengisi 

dan melengkapi. Pelajaran agama Islam tersebut dimaksudkan untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 

Hal diatas sesuai dengan Abudin (2014: 351) bahwa 

pendidikan agama Islam (PAI) pada umumnya dipahami sebagai mata 

pelajaran yang terdiri dari bidang Al-Qur‟an/Hadis, Akidah/Akhlak, 

Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Seluruh bidang ilmu 

tersebut pada dasarnya adalah bersumber pada Al-Qur‟an dan al-

Sunnah atau dalil-dalil naqli yang dilengkapi dengan dalil-dalil „aqli 
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dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan dalil naqli, yaitu 

tidak bertentangan dengan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, ibadah, 

dan akhlak mulia. Dengan demikian, bahwa inti pendidikan agama 

Islam sesungguhnya tentang keimanan dan ketakwaan yang 

transformatif. Yaitu keimanan untuk Tuhan (ikhlas) semata-mata 

karena Allah, namun hasilnya tercermin dalam keyakinan, ucapan dan 

perbuatan. 

Pendidikan agama Islam bukan hanya dilihat sebagai materi 

ajaran yang diajarkan oleh guru agama, melainkan juga dipahami, 

dihayati, dan diamalkan oleh guru dan peserta didik, serta oleh para 

guru bidang studi lainnya. 

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam mencapai beberapa tujuan sementara, 

antara lain kecakapan jasmaniah, pengetahuan membaca, menulis 

pengetahuan dan ilmu-ilmu kemasyarakatan, kesusilaan, keagamaan, 

kedewasaan jasmani dan rohani. Pendidikan agama Islam bertujuan 

untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi 

manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara (Muhaimin, 2002: 78). Dari pendapat diatas dapat 

dikatakan bahwa perumusan tujuan pendidikan agama Islam 
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beriorientasi pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspek. 

Diantaranya tujuan  pendidikan agama Islam bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan, kecakapan jasmaniah dan rohani, sehingga menjadi 

manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

Sedangkan pendidikan agama Islam yang terdapat di sekolah 

MTs Muhammadiyah Kasihan (KTSP ISMUBA untuk SMP/MTS 

Muhammadiyah se-DIY: 7) diantaranya pendidikan Al-Islam dan 

kemuhammadiyahan bertujuan untuk; menumbuh-kembangkan akidah 

Islam melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan 

pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta 

pengalaman peserta didik tentang Al-Islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada 

Allah SWT, sesuai Al-Qur‟an dan As-Sunnah; mewujudkan manusia 

Indonesia yang taat beragama dan berakhlakul karimah, yaitu manusia 

yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, kreatif, 

inovatif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga 

keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan 

budaya Islami dalam komunitas sekolah/ madrasah sesuai Al-Qur‟an 

dan As-Sunnah; menanamkan, menumbuhkan dan meningkatkan 
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kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ajaran Islam serta 

mendakwahkannya secara berorganisasi sesuai dengan petunjuk Al-

Qur‟an dan As-Sunnah serta menanamkan rasa tanggung jawab 

peserta didik melalui pemahamaan gerakan, organisasi 

Muhammadiyah dan amal usahanya, untuk menjadi kader 

Muhammadiyah yang merupakan pelopor, pelangsung, penerus, dan 

penyempurnaan amal usaha Muhammadiyah. 

Hal ini sesuai dengan Haedar (2013: 73-74) tujuan pendidikan 

Al-Islam dan kemuhammadiyahan pendidikan al-Islam bertujuan 

untuk: menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, 

pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 

pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang Al-

Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang. 

Kemudian, menanamkan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran 

peserta didik untuk mengamalkan ajaran Islam serta 

mendakwahkannya secara berorganisasi sesuai dengan petunjuk Al-

Qur‟an dan As-Sunnah. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru dikenal dengan al-mu’alim atau al-ustadz dalam bahasa 

arab, yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim. Artinya, 

guru adalah seseorang yang memberikan ilmu. Pendapat klasik 



19 

 

mengatakan bahwa guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar 

(hanya menekankan satu sisi tidak melihat sisi lain sebagai pendidik 

dan pelatih) (Jamil, 2014: 23). Guru pendidikan agama Islam adalah 

orang dewasa yang bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan 

pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya 

agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan 

memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi 

tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT, serta mampu 

melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk 

individu yang mandiri. 

Guru pendidikan agama Islam harus menjadi uswatun hasanah 

bagi anak didiknya. Secara sadar atau tidak, semua perilaku guru 

dalam proses pendidikan dan bahkan diluar konteks proses 

pendidikan, perilaku guru akan ditiru oleh siswanya. Guru pendidikan 

agama Islam adalah seorang pendidik yang bertugas mengajarkan 

ajaran Islam dan membimbing anak didik kearah pencapaian 

kedewasaan serta terbentuknya kepribadian anak didik yang Islami 

sehingga terjadi keseimbangan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Seorang guru agama Islam harus mampu menjadikan anak didiknya 

kearah terbentuknya insan kamil. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian 

guru pendidikan agama Islam, adalah seorang pendidik yang 
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mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai keislaman serta 

membimbing peserta didik kearah kedewasaan dan kearah 

pembentukan kepribadian muslim yang berakhlak mulia, sehingga 

dapat meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Seorang guru 

pendidikan agama Islam harus mampu membimbing anak didiknya 

kearah yang lebih baik. 

Guru pendidikan agama Islam yang mengajar di MTs 

Muhammadiyah Kasihan terdapat lima orang guru diantaranya 

mengajar mata pelajaran kemuhammadiyahan, aqidah akhlak, fiqih, 

bahasa Arab, Qur‟an hadits, dan sejarah kebudayaan Islam (SKI). 

Guru pendidikan agama Islam tersebut juga membantu guru 

bimbingan dan konseling (BK) dalam menanggulangi kenakalan siswa 

tersebut, pada akhirnya siswa yang nakal diberi pembinaan, 

bimbingan, dan pembiasaan. Dalam pola pembinaan yang membina 

siswa tersebut yaitu kapolsek dan guru bimbingan dan konseling (BK), 

kemudian selanjutnya akan di kasih bimbingan oleh guru pendidikan 

agama Islam, dan terakhir pembiasaan yang akan dilihat dalam 

lingkungan MTs Muhammadiyah Kasihan mengenai perubahan 

kelakuan siswa setelah diberi pembinaan maupun bimbingan 

(Wawancara: poniman, Guru SKI tanggal 17 November 2016). 
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b. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru mempunyai tugas yang tidak ringan, terlebih lagi guru 

pendidikan agama Islam di sekolah, karena guru harus menghadapi 

keanekaragaman pribadi dan pengalaman agama yang dibawa oleh 

anak didiknya dari rumahnya masing-masing. 

Tugas guru pendidikan agama Islam menurut al-Ghazali (t.t., 

hlm 55-58) (muhaimin, 2002: 95) sebagai berikut: 

1) Kasih sayang kepada peserta didik dan memperlakukannya 

sebagaimana anaknya sendiri. 

2) Meneladani Rasulullah sehingga jangan menuntut upah, imbalan 

maupun penghargaan. 

3) Hendaknya tidak memberikan predikat/martabat kepada peserta 

didik sebelum ia pantas dan kompeten untuk menyandangnya, dan 

jangan memberi ilmu yang samar sebelum tuntas ilmu yang jelas. 

4) Hendaknya mencegah peserta didik dari akhlak yang jelek (sedapat 

mungkin) dengan cara sindiran dan tidak tunjuk hidung. 

5) Guru yang memegang bidang studi tertentu sebaiknya tidak 

menjelek-jelekkan atau meremehkan bidang studi yang lain. 

6) Menyajikan pelajaran pada peserta didik sesuai dengan taraf 

kemampuan mereka. 
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7) Dalam menghadapi peserta didik yang kurang mampu, sebaiknya 

memberikan ilmu-ilmu yang global dan tidak perlu menyajikan 

detailnya. 

8) Guru hendaknya mengamalkan ilmunya, dan jangan sampai 

ucapannya bertentangan dengan perbuatannya. 

Dari penjelasan diatas penulis dapat menarik kesimpulannya 

bahwa tugas guru pendidikan agama Islam sangat kompleks sekali, 

bukan hanya sebatas pada meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

anak didik kepada Allah SWT tetapi tugas guru pendidikan agama 

Islam juga harus bisa menuntun anak didik untuk bisa 

mengembangkan potensinya yang dimiliki oleh mereka terutama 

dalam bidang keagamaan dan membimbing anak didik kearah yang 

lebih baik sehingga tercapai keseimbangan dunia akhirat. 

Berbagai para ulama telah memformulasikan tugas-tugas guru 

(termasuk didalamnnya guru pendidikan agama Islam) yang 

diharapkan agar berhasil dalam menjalankan tugas-tugas tersebut 

sekaligus mencerminkan profil guru yang diharapkan. Dapat diketahui 

bahwasanya guru agama dalam proses pendidikan itu tidak hanya 

mengajarkan bidang studi, tetapi lebih jauh lagi mendidik 

perkembangan jasmani dan rohani anak, membentuk sikap pribadi 

anak sesuai dengan ajaran Islam. Tugas guru agama sehari-hari di 

kelas adalah mengatur waktu dalam proses pembelajaran, dan 
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membangkitkan semangat belajar anak, dan tugas yang pokok adalah 

mengajarkan ilmu pegetahuan agama, menanamkan keimanan dalam 

jiwa anak didik agar taat dalam menjalankan ajaran agama, serta budi 

pekerti luhur. 

c. Kompetensi Yang Dimiliki Guru Pendidikan Agama Islam 

Madjid dan andayani (2005: 6) menjelaskan kompetensi yang 

dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam 

mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan 

fungsinya sebagai guru. Kompetensi guru sebagaimana yang 

dimaksudkan dalam Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 

2005 ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. 

1) Kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya 

meliputi: 

a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. 

b) Pemahaman terhadap peserta didik. 

c) Pengembangan kurikulum atau silabus. 

d) Perancangan pembelajaran. 

e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dailogis. 
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f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran. 

g) Evaluasi hasil belajar, dan 

h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

2) Kompetensi kepribadian, sekurang-kurangnya mencakup 

kepribadian yang: 

a) Beriman dan bertakwa. 

b) Berakhlak mulia. 

c) Arif dan bijaksana. 

d) Demokratis. 

e) Mantap. 

f) Berwibawa. 

g) Stabil. 

h) Dewasa. 

i) Jujur. 

j) Sportif. 

k) Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

l) Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan 

m) Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. 

3) Kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru sebagai bagian 

dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi 

untuk: 
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a) Berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun. 

b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara 

fungsional. 

c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua 

atau wali peserta didik. 

d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan 

mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan 

e) Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat 

kebersamaan. 

4) Kompetensi profesional, merupakan kemampuan guru dalam 

menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-

kurangnya meliputi penguasaan: 

a) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan 

standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, 

dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, dan 

b) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni 

yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren 

dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau 

kelompok mata pelajaran yang akan diampu. 
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d. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam 

Peranan (role) guru artinya keseluruhan tingkah laku yang 

harus dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. 

Guru sebagai pelaku otonomi kelas memiliki wewenang untuk 

melakukan reformasi kelas (classroom reform) dalam rangka 

melakukan perubahan perilaku peserta didik secara berkelanjutan yang 

sejalan dengan tugas perkembangan dan tuntutan lingkungan di 

sekitarnya (Suhana, 2014: 95-96). Menurut Djamarah (Irfan dan 

Wiyani, 2014: 143-144) terdapat beberapa peran dan tugas guru dalam 

proses pembelajaran, diantaranya: 

1) Korektor 

Guru sebagai korektor berperan dalam menilai dan mengoreksi 

hasil kerja siswa, sikap, tingkah laku, dan perbuatan siswa, baik di 

dalam maupun di luar sekolah. Guru juga diharapkan mampu 

menilai produk dan proses pembelajaran sehingga diperoleh 

umpan balik untuk diperbaiki, dipertahankan, atau 

diperkembangkan agar mencapai tujuan dan hasil pembelajaran 

secara optimal. 

2) Inspirator 

Guru sebagai inspirator diharapkan mampu memberikan inspirasi 

atau ilham pada siswa dalam belajar. Guru dituntut mampu 

menjadi pencetus ide-ide dalam kemajuan pendidikan dan 
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pengajaran yang disesuaikan dengan perkembangan serta 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3) Informator 

Guru sebagai informator harus mampu memberikan informasi 

mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan 

maupun ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya dengan baik dan 

benar. 

4) Motivator 

Guru sebagai motivator diharapkan mampu memberi energi pada 

siswa untuk aktif belajar. 

5) Pembimbing 

Guru sebagai pembimbing diharapkan mampu memberikan 

bimbingan dan batuan pada siswa yang menghadapi kesulitan 

belajar agar siswa dapat mencapai kemandirian dan tujuan 

belajarnya. 

6) Demonstrasi 

Guru sebagai demonstrasi diharapkan dapat memperagakan apa 

yang disampaikan secara didaktis sehingga siswa akan mudah 

memahami materi pelajaran. 

7) Pengelola kelas 



28 

 

Guru sebagai pengelola kelas diharapkan mampu mengelola kelas 

dengan baik selama proses pembelajaran dengan harapan dapat 

tercapai tujuan dan proses pembelajaran dengan efektif dan efisien. 

Peran guru pendidikan agama Islam tidak ada perbedaan yang 

cukup signifikan, melihat kontek perannya adalah sama-sama 

menghadapi obyek yaitu siswa. Pelaksanaan proses belajar mengajar 

menuntut adanya berbagai peran untuk senantiasa aktif dalam belajar 

mengajar dengan siswanya. 

3. Kenakalan Remaja 

Kenakalan remaja bukanlah hal baru, masalah ini sudah ada sejak 

berabad-abad yang lampau. Kenakalan remaja pada setiap generasi 

berbeda karena pengaruh lingkungan kebudayaan dan sikap mental 

masyarakat pada masa itu. Tingkah laku yang baik pada saat ini belum 

tentu dianggap baik oleh masyarakat dahulu. Tingkah laku yang baik oleh 

suatu masyarakat dengan budaya. Sebagai contoh, masyarakat tempo dulu 

akan sangat menyesal dan bahkan menghukum remaja yang berkelahi. 

Akan tetapi, saat ini tawuran antarsekolah, antarkampung sering tidak 

dihiraukan masyarakat. Bahkan jika peristiwa pembunuhan terjadi di 

depan orang banyakpun, seringkali dibiarkan karena mereka takut kepada 

si penjahat. 
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a. Definisi Kenakalan Remaja 

Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence, 

berasal dari bahasa latin adolescer yang artinya “tumbuh atau tumbuh 

untuk mencapai kematangan”. Masa remaja, menurut Mappire (1982) 

(Ali dan Asrori, 2015: 9) masa remaja berlangsung antara umur 12 

tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 

tahun bagi pria. 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. Ada pula para ahli psikologi yang menganggap masa 

remaja sebagai peralihan dari masa anak ke masa dewasa, yaitu saat-

saat ketika anak tidak mau lagi diperlakukan sebagai anak-anak, tetapi 

dilihat dari pertumbuhan fisiknya ia belum dapat dikatakan orang 

dewasa (Zulkifli, 2009: 63).  

Kenakalan remaja ialah kelainan tingkah laku, perbuatan atau 

tindakan remaja yang bersifat asosial bahkan anti sosial yang 

melanggar norma-norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang 

berlaku dalam masyarakat. Secara sosiologis menurut Dr. Fuad Hassan 

kenakalan remaja itu ialah kelakuan atau perbuatan anti sosial dan anti 

normatif. Sedangkan menurut Dr. Kusumanto kenakalan anak dan 

remaja ialah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-

syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai acceptable dan baik 
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oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku disuatu masyarakat 

yang berkebudayaan (Willis, 2014: 89). 

Dari beberapa defenisi di atas peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa kenakalan remaja ialah perbuatan atau tindakan 

remaja yang bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma 

masyarakat, sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, 

mengganggu ketentraman umum, juga merusak dirinya sendiri. 

b. Remaja dan Perkembangannya 

1) Karakteristik Remaja 

Ali dan Asrori (2015: 16-18) menjelaskan masa remaja seringkali 

dikenal dengan masa mencari jati diri, karena masa remaja 

merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa 

kehidupan orang dewasa, sehingga seringkali menunjukan sifat-

sifat karakteristiknya, diantaranya ialah: 

a) Kegelisahan 

Sesuai dengan fase perkembangannya, remaja mempunyai 

banyak idealisme, angan-angan, atau keinginan yang hendak 

diwujudkan di masa depan. Namun, sesungguhnya remaja 

belum memiliki banyak kemampuan yang memadai untuk 

memujudkan semua itu. Seringkali angan-angan dan 

keinginannya jauh lebih besar dibandingkan dengan 

kemampuannya. 
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b) Pertentangan 

Pada umumnya remaja sering mengalami kebingungan karena 

sering terjadi pertentangan pendapat antara mereka dengan 

orang tua. pertentangan yang sering terjadi itu menimbulkan 

keinginan remaja utnuk melepaskan diri dari orang tua 

kemudian ditentangnya sendiri karena dalam diri remaja ada 

keinginan untuk memperoleh rasa aman. 

c) Mengkhayal 

Keinginan untuk menjelajah dan berpetualangan tidak 

semuanya tersalurkan. Biasanya hambatannya dari segi 

keuangan atau biaya. Sebab, menjelajah lingkungan sekitar 

yang luas akan membutuhkan biaya yang banyak, padahal 

kebanyakan remaja hanya memperolrh uang dari pemberian 

orang tuanya. Akibatnya, mereka lalu mengkhayal, mencari 

kepuasan, bahkan menyalurkan khayalan melalui dunia fantasi. 

Khayalan remaja putra biasanya berkisar pada soal prestasi dan 

jenjang karir, sedangkan remaja putri lebih mengkhayalkan 

romantika hidup. Khayalan ini tidak selamanya bersifat 

negatif. 

d) Aktivitas berkelompok 

Adanya bermacam-macam larangan dari orang tua seringkali 

melemahkan atau bahkan mematahkan semangat para remaja. 
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Kebanyakan remaja menemukan jalan keluar dari kesulitannya 

setelah mereka berkumpul dengan rekan sebaya untuk 

melakukan kegiatan bersama. Mereka melakukan sesuatu 

dengan kegiatan secara berkelompok sehingga berbagai 

kendala dapat diatasi bersama-sama. 

e) Keinginan mencoba segala sesuatu 

Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, karena didorong 

rasa ingin tahu yang tinggi remaja cenderung memiliki 

keinginan untuk mencoba melakukan apa yang sering 

dilakukan oleh orang dewasa. Akibatnya, tidak jarang secara 

sembunyi-sembunyi, remaja pria mencoba merokok karena 

sering melihat orang dewasa melakukannya. Selah-olah dalam 

hati kecilnya berkata bahwa remaja ingin membuktikan kalau 

sebenarnya dirinya mampu berbuat seperti yang dilakukan oleh 

orang dewasa. Sedangkan remaja putri seringkali mencoba 

memakai kosmetik baru, meskipun sekolah melarangnya. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa, remaja 

pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga 

seringkali ingin mencoba-coba, mengkhayal, dan merasa gelisah 

serta berani melakukan pertentangan jika dirinya merasa 

disepelekan atau “tidak dianggap”. Untuk itu mereka sangat 
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memerlukan keteladanan, konsistensi, serta komunikasi yang tulus 

dan empatik dari orang dewasa. Seringkali remaja melakukan 

perbuatan-perbuatan menurut normanya sendiri karena terlalu 

banyak menyaksikan ketidakkonsistenan di masyarakat yang 

dilakukan oleh orang dewasa/orang tua. 

2) Ciri-ciri Remaja 

Secara umum remaja memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Pertumbuhan fisik yang sangat pesat dan mulai berfungsinya 

hormone sekunder, terutama hormone reproduksi. 

b) Remaja mulai menginginkan kebebasan emosional dari orang 

tua, dan akan mulai mengikatkan dirinya dengan kehidupan per 

group, sehingga pada masa ini kehidupan kelompok sebaya 

menjadi sangat penting bahkan dikatakan per group adalah 

“segala-segalanya” untuk remaja. 

c) Adanya berbagai perubahan yang dialami, menyebabkan 

remaja menjadi anak yang sangat emosional, dan gampang 

tersinggung, mudah melampiaskan kemarahannya, malas dan 

murung. 

d) Perkembangan penalaran yang pesat membuat kelompok 

remaja ini menjadi kelompok yang bersifat kritis dan idealis. 



34 

 

e) Masa ini juga berkembang dengan rasa ingin tahunya yang 

sangat besar, sehingga pada kelompok-kelompok remaja juga 

berkembang sifat heroik. 

f) Mulai berfungsinya hormon sekunder terutama hormon 

reproduksi menyebabkan remaja mulai tertarik pada lawan 

jenis, sebagai tanda kesiapan fisik mereka, dan pada masa ini 

anak juga suka berkhayal. 

3) Tugas dan Perkembangan Remaja 

Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya 

meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha 

untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara 

dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan masa remaja menurut 

Hurlock (1991) (Ali dan Asrori, 2015: 10) adalah berusaha: 

a) Mampu menerima keadaan fisiknya. 

b) Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. 

c) Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok 

yang berlainan jenis. 

d) Mencapai kemandirian emosional. 

e) Mencapai kemandirian ekonomi. 

f) Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang 

sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota 

masyarakat. 



35 

 

g) Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa 

dan orang tua. 

h) Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang 

diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. 

i) Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. 

j) Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab 

kehidupan keluarga. 

Sedangkan Havighurst (1991) (Willis, 2014: 8-14) 

menjelaskan tugas-tugas perkembangan itu sebagai berikut: 

a) Memperoleh sejumlah norma-normadan nilai-nilai 

b) Belajar memiliki peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin 

masing-masing. 

c) Menerima kenyataan jasmaniah serta dapat menggunakannya 

secara efektif dan merasa puas terhadap keadaan tersebut. 

d) Mencapai kebebasan dari kebergantungan terhadap orang tua 

dan orang dewasa lainnya. 

e) Mencapai kebabasan ekonomi. 

f) Mempersiapkan diri untuk menentukan suatu pekerjaan yang 

sesuai dengan bakat dan kesanggupannya. 

g) Memperoleh informasi tentang perkawinan dan 

mempersiapkannya. 
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h) Mengembangkan kecakapan intelektual dan konsep-konsep 

tentang kehidupan bermasyarakat. 

i) Memiliki konsep-konsep tentang tingkah laku sosial yang perlu 

untuk kehidupan bermasyarakat. 

c. Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja 

Jensen (1985) (Sarwono, 2002: 256-257) membagi kenakalan 

remaja menjadi empat bentuk yaitu: 

1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain; 

perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-

lain. 

2) Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, 

pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain. 

3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang 

lain; pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks bebas. 

4) Kenakalan yang melawan status; misalnya mengingkari status 

anak sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah, 

membantah pemerintah. 

Dari penjelasan diatas mengenai bentuk-bentuk kenakalan 

remaja dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja semuanya dapat 

menimbulkan dampak negatif yang tidak baik bagi dirinya sendiri dan 

orang lain, serta lingkungan sekitarnya. Adapun aspek-aspeknya 
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bahwa kenakalan remaja terdiri dari aspek perilaku yang melanggar 

aturan dan status, perilaku yang membahayakan diri sendiri dan orang 

lain, perilaku yang mengakibatkan korban materi, dan perilaku yang 

mengakibatkan korban fisik. 

d. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kenakalan Remaja 

Suatu tingkah laku tidak disebabkan oleh satu motivasi saja 

melainkan dari berbagai motivasi. Sebagai suatu contoh: anak 

yang nakal mungkin disebabkan balas dendam terhadap orang tua, 

karena orang tua terlau otoriter atau kejam, atau orang tua yang 

tidak pernah memberikan kasih sayang dan perhatian, atau orang 

tua yang tidak adil terhadap sesama anak-anak. Mungkin juga 

kenakalan itu karena tidak merasa bebas dan tidak betah dirumah. 

Kemudian mencari kebebasan dan kebetahan di luar rumah dengan 

berbagai kelakuan yang mungkin dapat menarik perhatian orang 

lain dan menyakitkan hati masyarakat. Willis (2008: 92-118) 

berhubungan banyaknya faktor yang menyebabkan tingkah laku 

kenakalan maka dapat dikelompokkan tempat atau sumber 

kenakalan itu atas tiga bagian, yaitu: 

a) Lingkungan keluarga 

Keluarga merupakan sumber utama atau lingkungan yang 

utama penyebab kenakalan remaja. Hal ini disebabkan karena 
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anak itu hidup dan berkembang permulaan sekali dari 

pergaulan keluarga yang hubungannya antara orang tua dan 

anak, ayah dengan ibu dan hubungan anak dengan anggota lain 

yang tinggal bersama-sama. Keadaan keluarga yang besar 

jumlah pengawasan agak sukar dilaksanakan dengan baik, 

demikian juga menanamkan disiplin terhadap masing-masing 

anak. Berlainan dengan keluarga kecil, pengawasan dan 

disiplin dapat dengan mudah dilaksanakan. Disamping itu 

perhatian orang tua terhadap masing-masing anak lebih mudah 

diberikan, baik mengenai akhlak, pendidikan di sekolah, 

pergaulan dan sebagainya. 

Adapun faktor-faktor penyebab kenakalan anak dalam 

lingkungan keluarga, diantaranya: 

(1) Anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian 

orang tua. 

(2) Lemahnya keadaan ekonomi orang tua di desa-desa, telah 

menyebabkan tidak mampu mencukupi kebutuhan anak-

anaknya. 

(3) Kehidupan keluarga yang harmonis. 

b) Lingkungan sekolah 

Sekolah merupakan pendidikan kedua setelah rumah tangga, 

karena itu ia cukup berperan dalam membina anak untuk 
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menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Khususnya 

mengenai tugas kurikuler, maka sekolah berusaha memberikan 

sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didiknya sebagai 

bekal kelak jika anak telah dewasa dan terjun ke masyarakat. 

akan tetapi tugas kurikuler saja tidaklah cukup untuk membina 

anak menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Karena 

itu, sekolah bertanggung jawab pula dalam kepribadian anak 

didik. Dalam hal ini peran guru sangat diperlukan sekali. Jika 

kepribadian guru buruk, dapat dipastikan akan menular kepada 

anak didik. Dalam rangka pembinaan anak didik kearah 

kedewasaan itu, kadang-kadang sekolah juga penyebab dari 

timbulnya kenakalan remaja. Hal ini, mungkin bersumber dari 

guru, fasilitas pendidikan, norma-norma tingkah laku, 

kekompakan guru dan suasana interaksi antara guru dengan 

murid perlu menjadi perhatian serius. 

c) Lingkungan masyarakat 

Masyarakat dapat pula menjadi penyebab bagi kenakalan 

remaja, diantaranya ialah: 

(1) Kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara 

konsekuen 

Dalam ajaran-ajaran agama banyak sekali hal-hal yang 

dapat membantu pembinaan anak pada umumnya, anak dan 
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remaja khususnya. Misalnya ajaran tentang berbuat baik 

terhadap kedua orang tua, beramal sholeh kepada 

masyarakat, suka tolong menolong, tidak memfitnah, adu 

domba, dan sebagainya. akan tetapi, tindak perbuatan 

masyarakat kadang-kadang bertentangan dengan norma 

agama. Kadang-kadang sebagian anggota masyarakat telah 

melupakan sama sekali ajaran agama dalam kehidupan 

sehari-hari. 

(2) Kurangnya pengawasan terhadap remaja 

Soal pengawasan hendaknya telah dimulai sejak kecil, 

sebab jika anak masih kecil mereka memerlukan 

bimbingan yang baik dan terarah karena anak-anak belum 

memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Lama 

kelamaan pada diri anak terbentuk suatu kepercayaan akan 

kesanggupannya untuk berdiri sendiri berdasarkan 

kewibawaan orang tua, yakni ketika anak sudah mulai 

meningkat remaja. 

(3) Pengaruh norma-norma dari luar 

Kebanyakan anggota masyarakat beranggapan bahwa 

setiap norma yang baru datang dari luar, itulah yang benar. 

Sebagai contoh ialah norma yang datang dari Barat, baik 

melalui film dan televisi, pergaulan sosial, model dan lain-
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lain. Para remaja dengan cepat meniru apa yang dilihat dari 

film-film Barat seperti contoh pergaulan bebas. Padahal 

pergaulan bebas seperti itu tidak disukai oleh masyarakat 

kita. 

e. Penanganan kenakalan remaja oleh Guru Pendidikan Agama Islam 

Menangani kenakalan remaja tidak sama dengan mengobati 

suatu penyakit. Setiap penyakit sudah ada obat-obat tertentu misalnya 

suntikan, tablet atau kapsul. Akan tetapi kenakalan belum mempunyai 

suntikan, tablet atau kapsul tertentu untuk penyembuhannya. Misalnya 

obat untuk anak-anak yang suka menipu atau mencuri belum ada dan 

bahkan tidak akan pernah ada. Hal ini disebabkan karena kenakalan itu 

adalah kompleks sekali dan amat banyak ragamnya serta amat banyak 

jenis penyebabnya. Willis (2014: 127-144) upaya atau tindakan dalam 

menangani kenakalan remaja dibagi atas tiga bagian, penanganan 

secara preventif, kuratif, dan pembinaan. Adapun penjelasan dari 

ketiga bagian penanganan tersebut, antara lain: 

1) Upaya preventif 

Yang dimaksud dengan upaya preventif adalah kegiatan 

yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan terarah, untuk 

menjaga kenakalan itu tidak timbul. Upaya preventif lebih besar 

manfaatnya daripada kuratif, jika kenakalan itu sudah meluas, 

sangat sulit dalam menanggulanginya. Banyak bahayanya pada 
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masyarakat, menghamburkan biaya, tenaga, dan waktu, sedangkan 

hasilnya tidak seberapa. Berbagai upaya preventif dapat dilakukan 

tetapi secara garis besarnya dapat dikelompokkan atas tiga bagian 

yaitu: 

a) Di rumah tangga (keluarga), meliputi antara lain: (1) orang tua 

menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama; (2) 

menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis; (3) adanya 

kesamaan norma-norma yang dipegang antara ayah, ibu, dan 

keluarga lainnya di rumah tangga dalam mendidik anak-anak; 

(4) memberikan kasih sayang secara wajar kepada anak-anak; 

(5) memberikan perhatian yang memadai terhadap anak-anak; 

dan (6) memberikan pengawasan secara wajar terhadap 

pergaulan anak remaja dilingkungan masyarakat. 

b) Di sekolah 

Upaya preventif di sekolah terhadap timbulnya 

kenakalan remaja tidak kalah pentingnya dengan upaya 

keluarga. Hal ini disebabkan karena sekolah merupakan tempat 

pendidikan yang kedua setelah keluarga. Upaya-upaya 

preventif sebagai berikut: (1) guru menghendaki memahami 

aspek-aspek psikis murid; (2) mengintensifkan pelajaran 

agama yang ahli dan berwibawa serta mampu bergaul secara 

harmonis dengan guru-guru umum lainnya; (3) 
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mengintensifkan bagian bimbingan dan konseling dengan cara 

mengadakan tenaga ahli atau menatar guru-guru untuk 

mengelola bagian ini; (4) adanya kesamaan norma-norma yang 

dipegang oleh guru-guru. 

c) Di masyarakat 

Masyarakat adalah tempat pendidikan ketiga sesudah 

rumah dan sekolah. Ketiganya haruslah mempunyai 

keseragaman dalam mengarahkan anak untuk tercapainya 

tujuan pendidikan. Banyak orang berpendapat bahwa jika anak 

telah disekolahkan berarti semuanya sudah beres dan gurulah 

yang memegang segala tanggung jawab soal pendidikan. 

Pendapat seperti ini perlu dikoreksi, karena apalah artinya 

pendidikan yang diberikan di sekolah dan di rumah jika 

masyarakat terdapat pengaruh-pengaruh negatif yang merusak 

tujuan pendidikan itu. Karena itu perlu sinkronisasi diantara 

ketiga tempat pendidikan itu. 

2) Upaya kuratif 

Yang dimaksud dalam upaya penanggulangan kuratif 

dalam menanggulangi kenakalan remaja ialah upaya antisipasi 

terhadap gejala-gejala kenakalan tersebut, supaya kenakalan itu 

tidak meluas dan merugikan masyarakat. Upaya kuratif secara 

formal dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Negeri. Sebab jika 
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terjadi kenakalan remaja berarti suatu pelanggaran hukum yang 

dapat berakibat merugikan diri mereka dan masyarakat. Berbagai 

jenis kenakalan telah dijelaskan dalam Bakolak Inpres (1971: 6) 

yaitu pencurian penipuan, perusakan, penganiayaan, perampokan, 

penyalahgunaan narkotika, pembunuhan, pelangggaran susila, dan 

kejahatan lain. 

3) Upaya pembinaan 

Mengenai upaya pembinaan remaja dimaksudkan ialah: 

a) Pembinaan terhadap remaja yang tidak melakukan kenakalan, 

dilaksanakan dirumah, sekolah, dan masyarakat. 

b) Pembinaan terhadap remaja yang telah mengalami tingkah laku 

kenakalan atau yang telah menjalani suatu hukuman karena 

kenakalannya. 

Pembinaan dapat diarahkan dalam beberapa aspek: 

a) Pembinaan mental dan kepribadian agama. 

b) Pembinaan mental ideologi Negara yakni Pancasila, agar 

menjadi warga Negara yang baik. 

c) Pembinaan kepribadian yang wajar untuk mencapai pribadi 

yang stabil dan sehat. 

d) Pembinaan ilmu pengetahuan. 

e) Pembinaan keterampilan khusus. 

f) Pengembangan bakat-bakat khusus. 
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Dari pembahasan diatas mengenai upaya-upaya menangani 

masalah kenakalan remaja ini bahwa tidak bisa dilaksanakan oleh 

tenaga-tenaga ahli saja, seperti psikolog, dan pendidik, melainkan 

perlu kerjasama semua pihak antara guru, orang tua, pemerintah, 

masyarakat, tenaga ahli lainnya, dan pemuda-pemuda itu sendiri. 

Persoalan kenakalan tidak dapat diselesaikan hanya melalui 

ceramah dan pidato, akan tetapi lebih baik jika dengan perbuatan 

yang nyata (action). Seperti yang telah dijelaskan bahwa terdapat 

upaya/tindakan dalam menangani kenakalan remaja diantaranya 

ialah tindakan preventif, kuratif, dan pembinaan. Remaja 

diharapkan akan menjadi orang dewasa yang berpribadi kuat, sehat 

badani dan rohani, teguh dalam kepercayaan dan iman sebagai 

masyarakat, bangsa dan tanah air. 

 

 

 

 

 

 


