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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Latar Belakang Obyek Penelitian 

1. Sejarah MTs Muhammadiyah Kasihan 

MTs Muhammadiyah Kasihan berdiri pada tanggal 1 Agustus 

1982, dengan diprakarsai oleh beberapa tokoh masyarakat, diantaranya: 

a. Bapak Sabarto Atmojo 

b. Bapak Sudarsiman 

c. Bapak Sihono 

d. Bapak Trimo Wiyono 

Pada angkatan pertama MTs Muhammadiyah Kasihan memiliki 30 

staf pendidik dan administrasi serta 69 siswa siswa. Akan tetapi pada 

tahun pertama sampai tahun ketiga, kegiatan belajar mengajar masih 

melakukan di rumah salah satu warga yakni bapak Pawiro Diharjo, 

dikarenakan MTs Muhammadiyah Kasihan belum mempunyai gedung 

yang menunjang proses pembelajaran. Pada tahun 1985 bapak Sudarsiman 

mewakafkan tanah miliknya seluas 850 meter untuk membangun gedung 

madrasah. Sama halnya seperti bapak Sudarsiman, ibu Pawiro Diharjo 

juga mewakafkan tanahnya seluas 400 meter pada tahun 1990. Dan 

diwaktu yang sama MTs Muhammadiyah Kasihan juga membeli sebidang 
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tanah dengan ukuran 200 meter secara mandiri. Hingga sampai saat ini 

MTs Muhammadiyah Kasihan terus berkembang dengan memperbaiki 

sarana dan prasarana madrasah serta berbagai fasilitas yang berguna untuk 

menunjang kegiatan belajar mengajar (dokumentasi: MTs Muhammadiyah 

Kasihan tanggal 28 November 2016). 

2. Data umum MTs Muhammadiyah Kasihan 

NSM   : 121234020004 

NPSN   : 20411942 

Nama Madrasah  : MTs Muhammadiyah Kasihan 

Alamat Sekolah :  Desa Paleman, Jln. Paleman, Kecamatan 

Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I.Y 

Waktu Belajar : Kombinasi (Pagi dan Siang) 

Email   : mtsmuhkasihan@gmail.com 

Telepon   : 0274-6465098 

Status Madrasah : Swasta 

Nilai Akreditasi Sekolah : B- Pelaksanaan tgl 14 Oktober 2015 

Kategori Geografis : Pegunungan 

3. Data Kepala MTs Muhammadiyah Kasihan 

Nama Lengkap : Ismartoyo, S.Pd 

NIP : 197305071999031001 

Status Kepegawaian : PNS 

Pendidikan Terakhir : Strata Satu (S1) 

mailto:mtsmuhkasihan@gmail.com
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Status Sertifikasi  : Sudah Sertifikasi 

4. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah 

a. Visi Madrasah 

Pendidikan berkualitas menuju insan CERIA (Cerdas Iman Berakhlak 

Mulia) 

b. Misi Madrasah 

1) Menyelenggarakan pendidikan dengan memadukan kurikulum 

Departemen Agama, Departemen Pendidikan, Persyarikatan 

Muhammadiyah. 

2) Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengembangkan 

kecerdasan ntelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan 

kecerdasan spiritual (SQ). 

3) Melaksanakan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi 

(KBK) dan kurikulum muatan local. 

4) Menyelenggarakan pendidikan keterampilan hidup (life skill). 

5) Membudayakan taat beribadah, peduli lingkungan. 

6) Meningkatkan jiwa amar ma’ruf nahi munkar. 

c. Tujuan Madrasah 

1) Meningkatkan pencapaian kelulusan UAN 100% dengan nilai rata-

rata 7,0. 

2) Memiliki bekal ketrampilan dasar kompetitif agar tumbuh 

kemandirian, kreasi, inovasi, dan berjiwa wira usaha. 
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3) Memiliki religiusitas cukup ditandai dengan ketrampilan membaca 

Al-Qur’an dengan benar dan melaksanakan shalat wajib, puasa 

Ramadhan sesuai faham agama yang diyakini Muhammadiyah. 

4) Memiliki bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan lebih 

lanjut. 

5) Mampu beradaptasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

5. Struktur Organisasi MTs Muhammadiyah Kasihan 

Struktur organisasi MTs Muhammadiyah Kasihan terdiri dari 

kepala sekolah yang membawahi kepala tata usaha dan empat orang wakil 

kepala tata usaha dan empat orang wakil kepala sekolah yang masing-

masing terdiri dari: 

a. Waka Kesiswaan 

b. Waka Sarpras 

c. Waka Kurikulum 

d. Waka Humas 

Selain itu kepala sekolah juga membawahi coordinator Bimbingan 

dan Konseling (BK), wali kelas, guru dan IPM (Dokumentasi, MTs 

Muhammadiyah Kasihan tanggal 28 November 2016). 
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STRUKTUR ORGANISASI 

MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH KASIHAN 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
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ISMARTOYO, S.Pd. 

KOMITE MADRASAH 

SUKADI 

WAKA KESISWAAN 

MA’RUF YUNIARNO 

WALI KELAS 

7A,7B,7C,7D,8A,8B,8C,9A,9B,9C

CC,DD 9D 

BENDAHARA 

ISMIYATI 

KEPALA TATA USAHA 

YUNI AJI CAHYANINGRUM 

WAKA KURIKULUM 

ANI ZAHIROH, S.Pd 

WAKA HUMAS 

PONIMAN, S.Ag 

MURID 

GURU 

WAKA SARPAS 

SURIYANA, S.Pd 

STAF TATA 

USAHA 
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Bentuk-bentuk kenakalan siswa di MTs Muhammadiyah Kasihan 

Masalah kenakalan remaja yang terjadi pada siswa yaitu hal yang 

sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, 

perhatian pihak sekolah, waka kesiswaan, guru Bimbingan dan Konseling 

(BK), dan guru pendidikan agama Islam pada khususnya sangat penting 

untuk menimalisirkan kenakalan yang terjadi di MTs Muhammadiyah 

Kasihan. Sehingga pada dasarnya, siswa/i MTs Muhammadiyah Kasihan 

sudah mengetahui bahwa kenakalan merupakan bentuk perilaku 

menyimpang dalam melanggar norma-norma agama itu sendiri. Adapun 

dari tata tertib atau skor pelanggaran dan sanksi yang diperoleh dari guru 

Bimbingan dan Konseling (BK) (Dokumentasi, MTs Muhammadiyah 

Kasihan tanggal 2 Desember 2016) sebagai berikut: 

a. Skor Pelanggaran 

1) Pelanggaran Ringan 

a) Keluar kelas tanpa izin (skor:5) 

b) Makan/membeli makanan waktu pelajaran (skor:5) 

c) Membuang sampah pada tempatnya (skor:5) 

d) Berpakaian seragam tidak sesuai ketentuan madrasah / seragam 

diberi gambar/tulis/ rok berbelahan, celana sobek atau tidak 

memakai badge (skor:5) 
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e) Baju siswa putra tidak dimasukkan atau siswa putri memakai 

jilbab dengan sengaja menampakkan rambutnya (skor:5) 

f) Membuang sampah tidak pada tempatnya (skor:5) 

g) Tidak melaksanakan tugas piket kelas (skor:5) 

h) Tidak masuk 1x tanpa alasan atau keterangan (skor:5) 

i) Tidak mengindahkan panggilan (skor:10) 

j) Tidak mengikuti kegiatan ekstra kurikuler 2x (skor:10) 

k) Berhias yang berlebihan, memakai aksesoris bagi siswa putra 

termasuk memakai gelang, kalung, dan telinga/lidah bertindik 

[anting/piercing] (skor:10) 

l) Rambut gondrong/disemir berwarnah atau tidak rapi (skor:10) 

m) Bersikap, berbicara, berbuat tidak sopan sesama siswa/i 

(skor:10) 

n) Mengacau kelas/membuat ribut/ramai di kelas (skor:10) 

2) Pelanggaran Sedang 

a) Membolos/ meninggalkan Madrasah tanpa izin (skor:20) 

b) Membela teman yang salah (skor:20) 

c) Tidak membawa buku pelajaran pada jam pelajaran yang 

bersangkutan (skor:20) 

d) Tidak melaksanakan shalat jamaah di Madrasah (skor:20) 

e) Mencorat-coret dinding, meja kursi (skor:20) 

f) Tidak mengikuti upacara tanpa alasan (skor:20) 
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g) Membawa kendaraan bermotor dan handphone (skor:20) 

h) Membawa, membelikan dan patungan serta merokok 

dilingkungan sekitarnya (skor:25) 

3) Pelanggaran Berat 

a) Membawa buku/gambar/VCD/DVD/ Handphone yang 

mengandung pornografi (skor:50) 

b) Memalsu tanda tangan kepala Madrasah, wali kelas, guru, atau 

bendahara sekolah (skor:50) 

c) Tubuh ditato (skor:50) 

d) Berkelahi/main hakim sendiri/ mengancam (skor:50) 

e) Merusak sarana / prasarana Madrasah (skor:50) 

f) Membawa senjata tajam yang mengganggu ketenangan/ 

ketentraman Madrasah (skor:50) 

g) Berjudi atau bermain kartu atau sejenisnya di lingkungan 

Madrasah (skor:50) 

h) Bersikap, berbicara, berbuat tidak sopan kepada kepala 

Madrasah, bapak/ibu guru, karyawan (skor:50) 

i) Membawa/ menyebarkan selebaran yang menimbulkan 

keresahan, profokator atau memfitnah (skor:50) 

j) Membawa/ memakai/ menyimpan/ membeli dan mengedarkan 

minum-minuman keras, narkoba, atau obat terlarang (skor:100) 
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k) Berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan tindakan 

kejahatan/ kriminal (skor:100) 

l) Merubah/ memalsu rapor/STTB/Nilai UAN (skor:100) 

m) Melakukan tindakan mesum yang melanggar norma asusila 

(skor:100) 

n) Menganiaya orang lain sampai berakibat fatal (skor:100) 

b. Sanksi 

1) Sanksi pelanggaran ringan 

a) Dicatat dalam buku khusus pelanggaran, diberi nilai dan 

dibina. 

b) Membuat/ menandatangani surat pernyataan tertulis. 

c) Jika pelanggaran diulangi nilai ditambah dan membuat atau 

menandatangani surat pernyataan kedua. 

d) Jika skor nilai pelanggaran mencapai 25, orang tua dipanggil 

ke Madrasah dan membuat/ menandatangani surat pernyataan. 

e) Jika skor nilai pelanggaran mencapai 50, siswa/i di skros 3 hari 

dan orang tua dipanggil ke Madrasah diminta membuat/ 

menandatangani surat pernyataan. 

f) Jika skor nilai pelanggaran mencapai 75, siswa/i di skors 6 hari 

dan orang tua dipanggil ke Madrasah diminta membuat/ 

menandatangani surat pernyataan. 
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g) Jika skor nilai pelanggaran mencapai 100, siswa/i 

dikembalikan kepada orang tua, melalui rapat dewan guru 

terlebih dahulu. 

2) Sanksi pelanggaran sedang 

a) Dicatat dalam buku khusus pelanggaran, diberi nilai dan 

dibina. 

b) Membuat surat pernyataan yang diketahui oleh wali kelas. 

c) Jika skor nilai pelanggaran mencapai 25, orang tua/wali murid 

dipanggil ke Madrasah diminta menandatangani surat 

pernyataan yang dibuat siswa/i di depan Tim Tata Usaha. 

Kemudian pernyataan tersebut diketahui oleh wali kelas dan 

kepala Madrasah. 

d) Jika skor nilai pelanggaran mencapai 50, di skors 3 hari, orang 

tua dipanggil ke Madrasah dan diminta membuat/ 

menandatangani surat pernyataan. 

e) Jika skor nilai pelanggaran mencapai 75, di skros 6 hari, orang 

tua dipanggil ke madrasah dan diminta membuat/ 

menandatangani surat pernyataan. 

f) Jika skor nilai mencapai 100, siswa/i dikembalikan kepada 

orang tua melalui rapat dewan guru terlebih dahulu. 

3) Sanksi pelanggaran berat 

a) Dicatat dalam buku khusus pelanggaran, diberi nilai dan dibina 
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b) Jika skor nilai pelanggaran mencapai 50, siswa/i di skors 3 

hari, dan orang tua dipanggil ke Madrasah diminta membuat/ 

menandatangani surat pernyataan. 

c) Jika skor nilai pelanggaran mencapai 75, siswa/i di skors 6 

hari, dan orang tua dipanggil ke Madrasah diminta membuat/ 

menandatangani surat pernyataan. 

d) Jika skor nilai pelanggaran mencapai 100, siswa/i 

dikembalikan kepada orang tua melalui rapat dewan guru 

terlebih dahulu. 

Bentuk-bentuk kenakalan siswa yang terdapat di MTs 

Muhammadiyah Kasihan menurut guru Sejarah Kebudayaan Islam 

termasuk dalam kategori kenakalan sedang antara lain: Susah di atur, 

kurangnya kepedulian terhadap sesama, kurangnya rasa hormat kepada 

guru, tidak ada sopan santunnya, bolos, dan merokok (Wawancara: 

Poniman, 29 November 2016). Bentuk kenakalan yang dijelaskan ialah 

bahwa kenakalan yang dilakukan siswa tersebut termasuk kenakalan yang 

masih wajar yaitu kenakalan sedang, dan belum sampai kekriminal, siswa 

yang melakukan kenakalan masih diberi pembinaan dan diberi peringatan. 

Sedangkan kalau sudah masuk ke kenakalan berat maka siswa akan 

mendapat poin 100 dan langsung dikembalikan ke orang tua. 

Begitu juga ungkapan dari guru Aqidah Akhlak bahwa bentuk-

bentuk kenakalan siswa termasuk dalam kategori kenakalan ringan dan 
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sedang, antara lain: Kenakalan ringan; Ramai dikelas, dan tidak 

memperhatikan guru yang sedang mengajar. Kenakalan sedang; Nakali 

temannya, dan merokok menggunakan seragam sekolah (Wawancara: 

Pethit, 30 November 2016). Bentuk kenakalan yang diungkapkan tersebut 

bahwa yang dilakukan siswa termasuk dalam kenakalan yang masih wajar 

dan masih dalam kategori kenakalan ringan dan sedang. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh guru Al-Qur’an Hadits 

bahwa bentuk-bentuk kenakalan siswa termasuk dalam kategori kenakalan 

sedang, antara lain: Ramai dikelas, makan sambil berdiri ketika istirahat, 

terlambat, bolos, dan tidak tertib (Wawancara: Meyga, 30 November 

2016). Hal senada juga diungkapkan oleh guru Bahasa Arab bahwa 

bentuk-bentuk kenakalan siswa termasuk dalam kategori kenakalan 

sedang, antara lain: Kurang sopan terhadap guru, menganggap guru itu 

seperti temannya, terlambat, tidak memperhatikan guru yang sedang 

mengajar, kurang hormat dan tidak menghargai guru, dan kurang disiplin 

(Wawancara: Kamiludin, 1 November 2016). Bentuk kenakalan yang 

diungkapkan tersebut bahwa kenakalan yang terjadi masih dalam batas 

wajar dan tidak sampai menjurus ke masalah kriminal. 

Berbeda dengan pendapat dari guru Fiqih bahwa bentuk-bentuk 

kenakalan siswa termasuk dalam tiga kategori kenakalan yaitu kenakalan 

ringan, sedang dan berat, antara lain: Kenakalan ringan; Ramai dikelas, 

mengejek temannya, dan tidak memasukkan baju kedalam celana untuk 
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siswa laki-laki. Kenakalan sedang; Susah diatur, bolos, tidak mengikuti 

peraturan sekolah, merusak fasilitas sekolah, dan tidak menghargai guru. 

Sedangkan kenakalan berat; Tawuran, dan perbedaan pendapat melalui 

Sosmed yang berujung tawuran (Wawancara: Firman, 30 November 

2016). Bentuk kenakalan yang dijelaskan tersebut dapat di ketahui bahwa 

semua kenakalan yang dikategorikan dalam kenakalan ringan, sedang dan 

berat semuanya sudah pernah terjadi, akan tetapi hanya beberapa anak 

yang melakukan kenakalan tersebut. Misalnya dalam kategori kenakalan 

berat itu hanya satu atau dua anak yang melakukan kenakalan tersebut. 

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dengan Guru pendidikan 

agama Islam dari berbagai mata pelajaran pendidikan agama Islam, 

diketahui bahwa terdapat perbendaan pendapat dari guru yang satu dan 

yang lainnya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk 

kenakalan siswa di MTs Muhammadiyah Kasihan termasuk dalam tiga 

kategori yaitu kenakalan ringan, sedang dan berat. Adapun tabel mengenai 

perbedaan pendapat dari guru pendidikan agama Islam tentang bentuk-

bentuk kenakalan remaja di MTs Muhammadiyah Kasihan. 
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Tabel. 1 

Bentuk-bentuk kenakalan remaja di MTs Muhammadiyah Kasihan menurut guru 

pendidikan agama Islam. 

No 
Bentuk-bentuk 

kenakalan remaja 

Kategori Kenakalan 

Ringan Sedang Berat 

Pn Pt F M K Pn Pt F M K Pn Pt F M K 

1 Ramai di kelas  √ √      √       

2 Makan sambil berdiri         √       

3 

Tidak memperhatikan 

guru yang sedang 

mengajar 

 √        √      

4 
Mengejek atau nakali 

temannya 
  √    √         

5 

Tidak memasuki 

bajunya kedalam celana 

bagi siswa laki-laki. 

  √             

6 Susah diatur      √  √ √       

7 Terlambat          √ √      

8 Bolos       √  √ √ √      

9 
Merusak fasilitas 

sekolah 
       √        

10 Merokok       √ √         

11 
Kurangnya etika dan 

kedisiplinan 
     √  √ √ √      

12 Tidak menghargai guru        √  √      

13 Tawuran              √   

Keterangan:  

Pn : Poniman 
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Pt : Pethit A. Wibisono 

F : Firman 

M : Meyga Nurvitasari 

K : Kamiludin 

 

Berikut peneliti sertakan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah 

MTs Muhammadiyah Kasihan, waka Kesiswaan, guru BK dan beberapa 

murid sebagai pendukung dari penelitian ini. 

Bentuk-bentuk kenakalan siswa yang terdapat di MTs 

Muhammadiyah Kasihan menurut Kepala Sekolah termasuk dalam 

kategori kenakalan sedang ringan dan sedang, antara lain: Kenakalan 

ringan; Ramai di kelas, melanggar ketentuan seragam sekolah, dan pamit 

dari rumah berangkat sekolah tapi tidak sampai sekolah. Kenakalan 

sedang; Corat-coret dinding, meja, dan kursi, perkelahian, dan merokok 

(Wawancara: Ismartoyo, 29 November 2016). 

Sedangkan dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh Waka 

Kesiswaan bahwa bentuk-bentuk kenakalan siswa sangat kompleks dan 

termasuk dalam tiga kategori yaitu kategori kenakalan ringan, sedang dan 

berat, antara lain: Kenakalan ringan; Ramai di kelas, dan tidak disiplin. 

Kenakalan sedang; Merokok, bolos sekolah, dan perkelahian. Sedangkan 

kenakalan berat; Minuman (Wawancara: Wiranti, 30 November 2016). 

Begitu juga berbeda dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh 

guru BK bahwa bentuk-bentuk kenakalan kenakalan siswaterdapat dua hal 

yang termasuk dalam kategori ringan akan tetapi kenakalan yang ringan 
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bisa termasuk kedalam kategori kenakalan sedang, antara lain: Etika, dan 

kedisiplinan. Bentuk kenakalan yang diungkapkan tersebut merupakan 

dua hal yang penting, karena kenakalan yang dilakukan siswa seperti itu 

masuk dalam kategori kenakalan ringan, tetapi kenakalan yang ringan bisa 

termasuk kedalam kategori kenakalan sedang, misalnya dalam hal 

kedisiplinan siswa tidak memasukkan bajunya ke dalam celana. 

Kenakalan ini termasuk kenakalan yang ringan, akan tetapi kalau 

diperingati berulang-kali dan siswa tetap mengulangi hal yang sama maka 

kenakalan seperti ini termasuk kedalam kategori kenakalan sedang karena 

anak tersebut susah diatur (Wawancara: Ibnu Albaniyudin, 30 November 

2016). 

Berikut peneliti sertakan hasil wawancara dengan beberapa siswa. 

Seperti yang diungkapkan oleh siswa kelas VII bahwa bentuk-bentuk 

kenakalan siswa termasuk dalam kategori kenakalan sedang dan berat, 

antara lain: Kenakalan sedang; Ramai di kelas, tidak memperhatikan guru 

mengajar, nakali teman. Kenakalan berat; Meminum minuman keras 

(Wawancara: Adhe Bagus, 5 Desember 2016). Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh siswa kelas VIII bahwa bentuk-bentuk kenakalan siswa 

termasuk dalam kategori kenakalan sedang dan berat, antara lain: 

Kenakalan sedang; Ramai dikelas, tidak memperhatikan guru mengajar, 

mengobrol dengan teman, sering datang terlambat, dan tidak memasukkan 

baju kedalam celana. Sedangkan kenakalan berat; Meminum-minuman  
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keras (Wawancara: Arya Krista, 5 Desember 2016). Bentuk kenakalan 

yang diungkapkan oleh siswa tersebut menurut keduanya bahwa 

kenakalan yang terjadi hampir semua siswa di MTs Muhammadiyah 

Kasihan melakukan kenakalan, baik kenakalan yang masih dalam kategori 

sedang, maupun berat. Bahkan ada siswa yang melakukan kenakalan berat 

seperti meminum-minuman keras dengan alasan ingin mencobanya. 

Berbicara tentang siswa, tidak semua mempunyai perilaku yang 

sama antara satu dengan yang lainnya. Dalam arti ada yang termasuk 

kategori nakal dan tidak nakal, begitu juga yang terdapat di MTs 

Muhammadiyah Kasihan. Mengenai hal ini dapat dijelaskan bahwa 

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan data yang diperoleh 

diketahui bahwa dari jumlah siswa yang ada, jumlah siswa yang nakal dan 

tidak nakal secara angka tidak dipastikan karena pada dasarnya kenakalan 

seseorang itu bersifat relative artinya siswa yang saat ini nakal bisa jadi 

berubah dan penilaian orang tentang kenakalan pun tidak sama. 

Adakalanya perilaku siswa dianggap nakal oleh seseorang tetapi tidak bagi 

yang lain. 

Berdasarkan dari hasil observasi menurut peneliti bahwa bentuk-

bentuk kenakalan remaja di MTs Muhammadiyah Kasihan termasuk 

dalam kategori kenakalan ringan, sedang dan berat. Adapun kenakalan 

ringan diantaranya; ramai dikelas, melanggar ketentuan seragam sekolah, 

terlambat, dan bercermin di dalam kelas bagi siswa perempuan disaat 
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kegiatan pembelajaran berlangsung. Sedangkan kenakalan sedang 

diantaranya; bolos, mencorat-coret meja dan kursi kelas, mengejek atau 

nakali temannya, kurang disiplin dan tidak tertib, meninggalkan kelas 

waktu jam pembelajaran, kurang sopan terhadap guru, tidak 

memperhatikan guru mengajar, merokok, bermain handphone (HP) saat 

pembelajaran, tidak mengikuti ekstrakurikuler, dan mengucapkan kata-

kata kotor. Begitupun dengan kenakalan berat diantaranya ialah tawuran. 

Adapun peneliti mengamati metode mengajar dan peran guru pendidikan 

agama Islam dalam menanggulangi kenakalan siswa, metode mengajar 

guru pendidikan agama Islam masih menggunakan metode ceramah dan 

tanya jawab. Namun disisi lain ada beberapa guru yang kurang menguasai 

keadaan kelas sehingga suasana didalam kelas menjadi kurang kondusif. 

Contohnya, ada siswa yang mengobrol dengan teman, tidak 

memperhatikan guru mengajar, bahkan ada yang tidur atau kepalanya 

ditaruh diatas meja, namun ada guru yang menegurnya serta 

menasehatinya dan ada juga yang tidak ditegur oleh guru yang sedang 

mengajar. Ketika ada siswa yang diberi pertanyaan guru tersebut hanya 

fokus dan memperhatikan siswa yang sedang ditanya saja, akibatnya siswa 

yang lain akan sibuk sendiri bahkan ada yang tidak mendengarkan 

jawaban dari temannya, dan ada yang mengobrol, pada ujungnya siswa 

yang aktif tetap bisa merespon materi pelajaran yang disampaikan, 

sedangkan siswa yang pasif tetap saja diam dan terkesan malas-malasan. 
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Adapun kenakalan yang lainnya diantara, membantah jika ditegur 

guru/karyawan, kelengkapan atribut, dan lain sebagainya (Observasi: MTs 

Muhammadiyah Kasihan, 21-24 November 2016). 

Berdasarkan hasil dari wawancara (interview) di atas dengan Guru 

Pendidikan Agama Islam, Kepala Sekolah MTs Muhammadiyah Kasihan, 

Waka Kesiswaan, Guru Bimbingan dan Konseling (BK), Siswa, dan 

Observasi, peneliti menarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk kenakalan 

yang terjadi di sekolah memang beranekaragam, diantaranya termasuk 

dalam bentuk kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain 

salah satunya ialah perkelahian, dan juga termasuk dalam bentuk 

kenakalan yang melawan status diantaranya mengingkari status pelajar 

dengan cara membolos, membantah perintah, dll. Adapun bentuk 

kenakalan yang  merupakan perilaku menyimpang, melanggar peraturan 

sekolah, dan norma-norma agama, dan kenakalan tersebut dapat 

dikategorikan menjadi 3 bagian : 

a. Kenakalan ringan, antara lain: ramai di kelas, makan sambil berdiri, 

mengejek atau nakali teman, dan tidak melaksanakan sholat. 

b. Kenakalan sedang, antara lain: susah diatur, terlambat, bolos, merusak 

fasilitas sekolah, merokok menggunakan seragam, kurangnya etika 

dan kedisiplinan, tidak menghargai guru, membawa handphone (HP), 

mengucapkan kata-kata kotor,  tidak mengikuti ekstrakurikuler, dan 

kurangnya kepedulian terhadap sesama.  
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c. Kenakalan berat, antara lain: perkelahian, tawuran, meminum-

minuman keras, dan perbedaan pendapat melalui Sosmed yang 

berujung tawuran. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan siswa di MTs 

Muhammadiyah Kasihan 

Kenakalan yang terjadi pada siswa merupakan hal yang wajar 

karena kondisi yang ada pada siswa cenderung masih labil, sehingga siswa 

tersebut masih diombang-ambingkan oleh segala sesuatu yang ada 

disekitar mereka. Begitu juga dengan kenakalan/pelanggaran yang mereka 

lakukan dapat dikatakan sebagai aktualisasi dari keadaan jiwa dan 

kebutuhan yang diinginkan. Akan tetapi kesemuanya itu mungkin terjadi 

dengan sendirinya tanpa ada faktor yang mempengaruhinya. 

Adapun kenakalan yang terjadi di sekolah sangat beragam, akan 

tetapi kenakalan tersebut terjadi bukanlah suatu keadaan yang begitu saja 

tanpa adanya sebab. Demikian pula kenakalan siswa yang terjadi di 

sekolah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan dari hasil 

interview yang peneliti peroleh dari beberapa guru tentang faktor-faktor 

penyebab kenakalan siswa di MTs Muhammadiyah Kasihan, antara lain: 

Menurut guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) ada beberapa 

faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan siswa (Wawancara: 

Poniman, 29 November 2016) antara lain: 

1) Perhatian orang tua masih rendah 
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2) Pengaruh lingkungan pergaulan disekitar rumah.  

Sebagaimana yang dijelaskan diatas ialah bahwa anak kurang 

mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua. Misalnya, karena 

kurang mendapat kasih sayang dan perhatian orang tua, maka apa yang 

sangat dibutuhkannya itu terpaksa dicari di luar rumah, seperti di dalam 

kelompok kawan-kawannya. Tidak semua teman-temannya itu 

berkelakuan baik, akan tetapi lebih banyak berkelakuan yang kurang baik, 

seperti suka mencuri, suka mengganggu ketentraman umum, suka 

berkelahi dan sebagainya. Kelompok anak-anak yang seperti ini 

dinamakan kelompok nakal, ada juga yang menyebutnya geng. Mereka 

berkelompok untuk memenuhi kebutuhan yang hampir sama, antara lain 

ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua dan masyarakat. 

Begitu juga faktor yang menyebabkan kenakalan siswa yang 

diungkapkan oleh guru Bahasa Arab (Wawancara: Kamiludin, 1 

Desember 2016) diantaranya: 

1) Faktor lingkungan 

2) Kurangnya kontrol dari orang tua 

3) Pergaulan  

Sedangkan faktor yang menyebabkan kenakalan siswa yang 

diungkapkan oleh guru Fiqih (Wawancara: Firman, 30 November 2016), 

diantaranya: 

1) Faktor lingkungan 
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2) Keluarga 

3) Sekolah 

Sebagai contoh, penyebab dilakukan tawuran itu karena kurang 

terkontrolnya media sosial, karena anak-anak SMP itu masih labil, masih 

mudah tersinggung, dan masih mempunyai jiwa yang membara dalam hal 

jati diri atau harga diri. Sedangkan yang menyebabkan siswa tidak 

menghargai guru, biasanya didalam kelas itu anak merasa bosan, tidak 

sependapat dengan guru, kurang royal atau silaturahminya kurang erat, 

dan bisa juga anak tersebut sudah memandang guru tersebut adalah guru 

yang galak, guru yang sangar atau guru yang tidak mengerti dengan 

muridnya, dan lain sebagainya. 

Penjelasan dari guru Fiqih mengenai faktor yang menyebabkan 

kenakalan siswa juga dibenarkan oleh guru Akidah Akhlak dan 

Kemuhammadiyahan (Wawancara: Pethit, 30 November 2016), 

diantaranya: 

1) Faktor lingkungan 

2) Keluarga 

Sebagaimana contohnya, ketika kenakalan sudah diatasi dalam 

sekolah tetapi diluar sekolah masih bertemu dengan teman-teman yang 

tidak sekolah, teman-teman yang notabene hidupnya seperti preman, 

kemudian dikeluarganya juga dibebaskan, maka itu yang menyebabkan 

kenakalan anak-anak pada zaman sekarang. 
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Sama halnya dengan faktor yang menyebabkan kenakalan siswa 

yang diungkapkan oleh guru Al-Qur’an Hadits (Wawancara: Meyga, 30 

November 2016) diantaranya: 

1) Faktor lingkungan 

2) Keluarga 

3) Sekolah 

Sebagaimana contohnya, misalkan kenakalan di dalam kelas 

seperti anak-anak ramai, mungkin itu karena anak-anak bosan dengan 

pelajaran, tidak suka dengan materi atau pun metode yang digunakan 

guru, bisa juga mereka tidak suka dengan gurunya, dan mungkin cara 

penyampaian guru tersebut dalam penjelasan materinya kurang menarik. 

Berikut peneliti sertakan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah 

MTs Muhammadiyah Kasihan, waka Kesiswaan, guru BK dan beberapa 

murid sebagai pendukung dari penelitian ini. 

Faktor yang menyebabkan kenalakan siswa menurut Kepala 

Sekolah MTs Muhammadiyah Kasihan (Wawancara: Ismartoyo, 29 

November 2016) diantaranya: 

1) Pola asuh dan pendidikan orang tua dirumah 

2) Pengaruh lingkungan/masyarakat tempat tinggal 

3) Pengaruh teman pergaulan atau salah pergaulan 

4) Broken Home (rumah tangga tidak harmonis) 
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Penjelasan tentang faktor penyebab kenakalan siswa yang 

diungkapkan oleh Bapak kepala Sekolah juga dibenarkan oleh Waka 

Kesiswaan (Wawancara: Wiranti, 30 November 2016) diantaranya: 

1) Faktor keluarga 

2) Faktor lingkungan 

Sebagaimana yang diungkapkan diatas bahwa faktor keluarga yang 

terutama, kemudian masuk kedalam lingkungan teman sosial yang sebaya, 

sehingga pergaulan yang sudah terlalu bebas akhirnya berakibat kepada 

tindakan pelanggaran tata tertib sekolah dan ditambah dengan kesalahan 

bergaul dengan teman remajanya atau sebayanya. Walaupun di sekolah 

terus berusaha untuk menasehati atau mencegah tetapi kalau di lingkungan 

keluarga tidak membantu maka berakibat kepada tingkah laku siswa yang 

sulit diatur. 

Begitu juga faktor yang menyebab kenakalan siswa yang 

diungkapkan oleh guru Bimbingan Konseling (BK) dibagi menjadi dua 

bagian (Wawancara: Ibnu Albaniyudin, 30 November 2016) diantaranya: 

1) Faktor eksternal 

Yang termasuk dalam faktor eksternal yaitu faktor lingkungan, yang 

mana faktor lingkungan ini dibagi kedalam tiga bagian yakni; 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, kemudian media juga 

ikut serta dalam mempengaruhi tumbuh kembangnya peserta didik, 

dan pengaruh IPTEK. 
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2) Faktor internal 

Yang termasuk dalam faktor internal yaitu diri mereka sendiri. 

Misalnya dibaratkan satu bangunan, bagian dasarnya adalah keluarga, 

tiangnya adalah pendidikan, dan atapnya adalah masyarakat. Kalau 

misalkan dasarnya sudah bobrok atau rusak maka tiang dan atapnya 

juga susah di pertahankan. Adapun faktornya ialah kesalahan dan 

disitu ada pembiaran, jadi ketika ada pembiaran maka nanti jadi 

kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi budaya, ketika hal kecil itu 

sudah jadi budaya maka akan semakin sulit dihilangkan. 

Dari segi psikologi atau perkembangan ada stimulus dan respon, 

kemudian bagaimana stimulus itu datang dan bagaimana responnya itu 

sesuai dengan stimulus. Dari berbagai masalah itu berasalnya dari 

background keluarga yang macam-macam. Anak-anak biasanya dari 

rumah didikannya sudah benar, tapi di lingkungannya belum tentu benar, 

karena pergaulannya, dia main dengan siapa? Teman-temannya 

bagaimana? Lingkungan temannya bagaimana? Semua itu akan sangat 

berpengaruh baginya. 

Sebagaimana hasil dari interview dengan Bapak dan Ibu guru 

tentang faktor penyebabnya kenakalan siswa, di perkuat juga dengan hasil 

interview dengan beberapa siswa yang mengungkapkan bahwa perbuatan 

negatif yang dilakukan oleh siswa berasal dari mencoba-coba dan 

akhirnya melakukan (Wawancara: Adhe Bagus dan Arya Krista, 5 
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Desember 2016). Contohnya dalam hal merokok dan meminum-minuman 

keras. Hal ini memang karakter seorang siswa yang senantiasa timbul rasa 

ingin mencoba-moncoba yang menurutnya masih baru. Selain itu, masa 

remaja bagi siswa adalah masa transisi untuk mencari jati diri sehingga 

timbul perasaan dan selalu ingin diperhatikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai pihak peneliti 

mengetahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 

kenakalan siswa, yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor keluarga 

Lingkungan pertama dalam pendidikan Islam adalah 

lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, orang tua 

menentukan pola pembinaan pertama bagi anak. Ajaran Islam 

menekankan agar setiap manusia dapat memelihara keluarganya dari 

bahaya siksa api neraka, juga termasuk menjaga anak dan harta agar 

tidak menjadi fitnah, yaitu dengan mendidik anak sebaik-baiknya. 

Lingkungan keluarga sangat berperan dalam pembentukan 

pribadi anak. Apabila dalam keluarga itu baik, maka akan berpengaruh 

positif bagi perkembangan anak, akan tetapi bila dalam keluarga itu 

jelek, maka juga akan berpengaruh negatif pada anak, misalnya di 

dalam rumah bapaknya mengajarkan merokok dan meminum-

minuman keras, maka otomatis anak-anakya akan mengikutinya. 
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Berbagai kajian menyatakan, bahwa para remaja yang hidup 

dalam rumah tangga yang retak (broken home), mereka lebih 

berpotensi mengalami banyak problematika yang bersifat emosional, 

moral, dan sosial, dibanding dengan para remaja yang hidup dalam 

rumah tangga biasa (Jamaludin Mahfuz, 2001: 82). Broken 

home/rumah tangga tidak harmonis, dapat menyebabkan kenakalan 

dan dapat mempengaruhi perkembangan anak. Selain itu juga 

berkaitan dengan shalat wajib, yang menyebabkan anak didalam 

keluarganya malas melaksanakan shalat wajib itu karena kurangnya 

kontrol dari orang tua kepada anaknya dan mungkin karena yang 

shalat cuman bapaknya saja atau hanya ibunya saja, bahkan bisa saja 

kedua orang tuanya tidak melaksanakan shalat. Sehingga dapat 

mendorong anak menjadi nakal, pemalas, dan tidak menghormati 

orang tua. 

Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila struktur keluarga 

itu utuh dan interaksi diantara anggota keluarga berjalan dengan baik, 

artinya hubungan psikologis diantara mereka cukup memuaskan 

dirasakan oleh setiap anggota keluarga (Willis, 2014: 105). Apabila 

struktur keluarga itu tidak utuh lagi, misalnya karena kematian salah 

satu orang tua atau perceraian, kehidupan keluarga bisa jadi tidak 

harmonis lagi. Keadaan seperti itu disebut keluarga pecah atau broken 

home. Akan tetapi, tidak semua keluarga tak utuh akan menjadi 
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keluarga broken home. Banyak ibu yang harus jadi single parents, 

tetapi dapat menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan 

bahagia. Broken home juga terjadi apabila ibu dan ayah sering 

bertengkar. Pertengkaran ini biasanya terjadi karena tidak adanya 

kesepakatan dalam mengatur tata rumah tangga, terutama masalah 

kedisiplinan, sehingga membuat anak merasa ragu akan kebenaran 

yang harus ditegakkan didalam keluarganya. Inilah permulaan 

terjadinya kenakalan anak-anak, hendaknya diantara orang tua terdapat 

persamaan norma yang dipegang dalam pengaturan terhadap anak-

anak. Kekompakkan itu merupakan suatu usaha bersama dalam 

memberikan bimbingan baik terhadap tugas anak-anak di dalam 

rumah, rekreasi (hiburan), tugas-tugas belajar di sekolah, pemakaian 

uang jajan, pergaulan dan sebagainya. 

2) Faktor sekolah/pendidikan 

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang kedua setelah 

keluarga, yang mana siswanya berasal dari keluarga yang berbeda 

karakter. Sehingga dalam berinteraksi di sekolah sering sekali 

menimbulkan hal-hal yang kurang baik bagi perkembangan mental 

anak yang berakibat kenakalan anak. Apabila dalam keluarga sudah 

tidak harmonis dan ditambah lagi dengan anak salah dalam memilih 

teman bermain yang akhirnya justru merugikan diri anak tersebut, 

sehingga perilaku anak di sekolah cenderung membuat gaduh dan 
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melanggar peraturan sekolah. Adapun dari beberapa penjelasan diatas 

bahwa yang menyebabkan kenakalan itu terjadi dalam lingkungan 

sekolah salah satunya karena silaturahminya dengan guru itu kurang, 

merasa bosan dengan pelajaran, tidak suka dengan materi, bisa juga 

mereka tidak suka dengan gurunya atau mungkin cara penyampaian 

guru tersebut dalam penjelasannya itu kurang menarik. Contoh lain 

penyebabnya adalah karena IT (information and teknologi) seperti HP 

(handphone) yang bisa buat sms/telpon bahkan intuk internetan, ada 

sebagian anak kalau berangkat ke sekolah sering membawa HP, 

semakin caggihnya alat-alat teknologi membuat orang-orang 

bertambah ilmu pengetahuan, sebaliknya jika digunakan dengan cara 

tidak baik, maka akan merusak kepribadian/moral anak sehingga anak 

akan terpengaruh berbuat yang tidak baik. 

3) Faktor lingkungan/masyarakat 

Berbicara tentang pendidikan harus secara komprehensif atau 

menyeluruh ke berbagai aspek. Seperti yang sudah dijelaskan diatas 

bahwa faktor lingkungan terdiri dari tiga yaitu keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Di ibaratkan satu bangunan dasarnya adalah keluarga, 

tiangnnya adalah pendidikan dan atapnya itu adalah masyarakat. 

Contoh ringannya adanya gadget dengan segala macam media, ini 

akan membuat anak fokus dan menghilangkan sisi sosialnya, ini juga 

akan berpengaruh perkembangan sosial anak, bagaimana anak bisa 
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mampu berkomunikasi secara langsung (bertatap muka) dengan orang 

lain. Faktor penyebabnya adalah adanya kesalahan dan disitu ada 

pembiaran, jadi ada kesalahan yang mungkin awalnya tadi biasa saja 

tapi ketika ada pembiaran itu nanti jadi kebiasaan, dan kebiasaan akan 

menjadi budaya dan akan sulit di hilangkan. 

Masyarakat juga sangat menentukan bagi penyesuaian diri 

anak, karena sebagian besar waktu anak-anak dihabiskannya dirumah, 

dan dirumah mereka berada didalam lingkungan masyarakat. Banyak 

hal-hal yang terdapat di lingkungan masyarakat yang dapat 

menimbulkan kesulitan dalam penyesuaian diri anak dan 

perkembangannya. Pengaruh film-film, TV, pergaulan bebas dan 

kekerasan serta tingkah laku yang bertentangan dengan Pancasila, 

menimbulkan hal-hal yang negatif bagi anak-anak dan remaja. Mereka 

akan meniru perbuatan-perbuatan negatif dari hasil tontonan dan 

bacaan tersebut dengan mudah, padahal di sekolah atau di masjid 

mereka diajarkan norma-norma kesusilaan yang cocok dengan nilai-

nilai Pancasila itu. Akibatnya menimbulkan pertentangan bathin 

(konflik mental) pada anak-anak dan remaja. Kalau demikian halnya 

maka anggota masyarakat dan orang dewasa pada umumnya 

mempunyai tanggung jawab moral terhadap pembinaan anak didik, 

disamping guru dan orang tua. 
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Hal ini sesuai dengan Sarwono (2002: 138-160) menjelaskan 

bahwa faktor penyebab terjadinya kenakalan yang mempengaruhi 

yaitu: 

1) Faktor lingkungan keluarga 

Tidak mengherankan jika nilai-nilai yang dianut oleh orang tua 

akhirnya juga dianut oleh remaja, begitu juga dengan sifat negatif 

yang ada pada anak sebenarnya ada pula pada orang tuanya. 

2) Faktor lingkungan sekolah 

Salah satu faktor yang sering dianggap menurunkan motivasi siswa 

remaja untuk belajar adalah materi pelajaran itu sendiri dan guru 

yang menyampaikan materi pelajaran itu. Materi pelajaran sering 

dikeluhkan oleh para siswa sebagai membosankan, terlalu sulit, 

tidak ada manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari, terlalu banyak 

bahan untuk waktu yang terbatas, dan sebagainya. 

3) Faktor lingkungan masyarakat 

Masyarakat sebagai lingkungan tersier (ketiga) adalah lingkungan 

terluas bagi remaja sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. 

Terutama dengan maju pesatnya teknologi komunikasi massa, 

maka hampir-hampir tidak ada batas geografis, etnis, politis 

maupun sosial antar satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. 
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Berdasarkan hasil wawancara dari guru pendidikan agama Islam 

dan didukung oleh kepala sekolah, waka kesiswaan, guru Bimbingan dan 

Konseling (BK), siswa, serta dari hasil observasi dan kesimpulan diatas, 

maka peneliti akan menganalisis berbagai bentuk-bentuk dan penyebab 

dari kenakalan remaja yaitu, sebagai berikut: 

1) Kenakalan Ringan: 

a) Ramai di kelas 

Sebenarnya setiap siswa memiliki rasa ingin tahu tetapi kadar dan 

jenis keingintahuan mereka itu berbeda-beda sehingga ada siswa 

yang tidak memperhatikan guru yang sedang mengajar, sebenarnya 

hal ini adalah kenakalan yang biasa bagi para remaja saat ini. Hal 

tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya; suasana 

kelas yang kurang mendukung misalnya, ada anak yang tidak sreg 

dengan pelajaran tersebut sehingga mengajak anak lain untuk 

ramai. Tidak menyukai mata pelajaran yang di bahas atau merasa 

bosan dengan metode yang digunakan oleh guru, dan juga bisa saja 

siswa tidak menyukai gurunya, mungkin karena terjadi komunikasi 

satu arah sehingga siswa takut bertanya kepada guru dan juga takut 

ditertawakan temannya saat mengajukan pertanyaan, sehingga di 

dalam kelas pasti ada siswa yang aktif dan tidak pernah aktif, serta 

pengaruh lingkungan yang mempengaruhi anak tersebut. 
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b) Makan sambil berdiri 

Bentuk kenakalan seperti ini dilakukan dengan sengaja karena bisa 

saja dengan alesan tidak adanya tempat untuk duduk, dan bisa saja 

karena lapar sehingga mereka tidak mempedulikan lagi bagaimana 

tata cara makan dan minum yang baik dan benar atau larangan 

makan dan minum sambil berdiri, adapun karena sudah terbiasa 

atau terpengaruh oleh lingkungan masyarakat sehingga kebiasaan 

ini terbawa dimana saja. 

c) Mengejek atau nakali temannya 

Dalam sebuah persahabatan kenakalan seperti ini sering terjadi 

bahkan hampir setiap hari, biasanya terjadi ketika seorang yang 

tidak sengaja menjatuhkan buku atau barang lain milik temannya, 

anak tersebut langsung dipukuli. Kemudian ada yang suka 

menertawakan atau mengejek temannya yang sedang dihukum 

oleh guru. contohnya lain, nakali temannya dengan cara 

menyembunyikan buku milik temannya dan mencorat-coret buku 

temannya. 

d) Tidak melaksanakan sholat 

Anak yang tidak melaksanakan sholat itu karena terpengaruh oleh 

lingkungan sekitar yang kurang mendukung, lingkungan 

berkembang penting dalam perkembangan kehidupan seorang 

anak, lingkungan diawali dari lingkup keluarga. keluarga yang 
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tidak disiplin dalam hal sholat tidak ada tauladan yang bisa diserap 

oleh sang anak dalam hal ini, orang tua yang harus menjadi 

tauladan baik bagi anak terutama dalam hal sholat. Adapun 

terpengaruh oleh pergaulan dengan teman-teman yang tidak 

terdidik dengan baik untuk mengerjakan sholat. 

2) Kenakalan Sedang 

a) Susah diatur 

Kenakalan ini merupakan suatu gejala atau peristiwa 

ketidakteraturannya dalam kedisiplinan diri, anak yang susah 

diatur di sekolah bisa saja terjadi karena beberapa faktor penyebab 

diantaranya; siswa belum siap belajar misalnya, ketika masuk 

kelas guru memulai kegiatan mengajar pada saat itu siswa belum 

siap untuk belajar, apalagi kalau guru masuk kedalam kelas 

sebagai lanjutan jam pembelajaran sebelumnya dengan guru lain. 

Kemudian karena rendahnya kemauan belajar siswa, lemahnya 

disiplin belajar misalnya ketika guru memulai pelajaran masih ada 

siswa yang minta izin meninggalkan kelas atau masih ada siswa 

yang terlambat masuk. Kejadian ini dapat memicu berkurangnya 

disiplin belajar siswa, kemudian hal lain karena perhatian guru 

yang tidak merata dan gaya mengajar yang monoton. 

b) Kedisiplinan (tidak mengikuti peraturan sekolah) 
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Perilaku yang berkaitan dengan kedisiplinan terjadi biasanya 

disebabkan oleh sekolah, misalkan kondisi sekolah yang kurang 

menyenangkan, kurang teratur, dan lain-lain yang dapat 

menyebabkan perilaku yang kurang atau tidak disiplin, sehingga 

anak tidak mengikuti peraturan sekolah dan tidak mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler disekolah. Faktor pembentukan anak pada 

dasarnya ada dua; keluarga dan lingkungan, kalau anak dididik 

baik oleh orang tuanya dan memiliki saudara yang disiplin sebagai 

teladan maka akan membentuk sifat anak menjadi disiplin juga. 

Sedangkan lingkungan pergaulan juga berpengaruh, karena itu 

penting agar orang tua untuk mengawasi pergaulannya agar jangan 

sampai mengarahkan kejalan yang salah. 

c) Terlambat 

Siswa yang sering terlambat selalu memberikan alasan yang sama 

diantara penyebab siswa sering terlambat yaitu; tidur terlalu malam 

atau begadang, tidak bangun sholat shubuh, ketiduran lagi disaat 

mereka sudah bangun, lupa menyetel alaram, lupa menyiapkan 

seragam dan buku pelajaran jadinya ketika selesai mandi mulai 

mencari seragam kemudian mencari buku pelajaran terkadang ada 

siswa yang sampai lupa membawa buku pelajaran sehingga orang 

tuanya yang mengantarkan buku tersebut kesekolah. Kemudian 

penyebab lain karena terlalu santai dalam menikmati waktu pagi 
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sehingga lupa kalau sudah waktunya berangkat sekolah, dan 

bahkan alasan yang sering digunakan siswa ialah menunggu teman 

sehingga akibatnya terlambat kesekolah. 

d) Bolos 

Kenakalan seperti ini merupakan suatu hal yang disengajakan 

karena merasa bosan atau jenuh terhadap pelajaran, atau perilaku 

dan kebiasaan siswa yang memang tidak suka belajar dan tidak ada 

motivasi belajar siswa sepertinya tidak ada dorongan untuk maju 

sehingga ia tidak perlu untuk sekolah dengan baik. Adapun hal lain 

karena telah terpengaruhi oleh teman yang suka bolos, ataupun 

tidak mampu mengikuti pelajaran disekolah, tidak mengerjakan 

PR, suasana belajar yang tidak menarik, dan juga hukuman yang 

tidak setimpal atas kesalahan atau pelanggaran yang berulang-

ulang dilakukan oleh siswa sehingga hukuman yang diberikan 

melebihi apa yang seharusnya. 

e) Merusak fasilitas sekolah 

Kenakalan semacam ini merupakan suatu gejala atau peristiwa 

ketidakteraturannya kedisiplinan diri, salah satu contoh kenakalan 

yang termasuk dalam merusak fasilitas sekolah diantaranya; 

kebiasaan mencorat-cret tembok, meja dan kursi kelas, hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena merasa suntuk atau 

bosan seringkali memicu siswa untuk mencorat-coret baik itu 
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berupa gambar, tulisan, nama orang, nama game, atau hanya 

sekedar coretan biasanya pada saat jam istirahat atau pada saat 

tidak ada guru di dalam kelas, jika sedang memegang pena, tip-x 

atau spidol. Selain itu biasanya mencatat kunci jawaban dimeja, 

sebagai penggati kertas buraman, bahkan untuk mengetes pena 

yang rusak atau macet. 

f) Merokok 

Siswa yang merokok terpengaruh oleh pergaulan, pergaulan 

sesama teman baik di sekolah maupun diluar sekolah, itulah yang 

lebih dominan menyebabkan seorang pelajar merokok. Mereka 

yang belum pernah merokok saat bergaul dengan teman-teman 

yang merokok biasanya lebih mudah terpengaruh dan ikut-ikutan 

merokok, apabila yang memegang kendali atau yang dianggap 

pemimpin dalam sebuah kelompok pertemanan adalah pelajar 

perokok kemungkinan besar yang lain juga akan ikut merokok. 

Bahkan merokok bersama-sama dianggap bentuk solidaritas, satu 

bungkus rokok dibagi-bagi bahkan satu batang rokok dihisap 

bersama-sama secara bergantian kemudian mereka akan merasa 

lebih jantan dari yang tidak merokok, dalam pergaulan pelajar 

mereka yang merokok kerap kali diidentik dengan jagoan karena 

tidak banyak pelajar yang berani merokok walaupun secara 

bersembunyi-sembunyi. Pelajar yang merokok merasa dirinya 
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berani melawan aturan sekolah, hal ini secara tidak langsung akan 

menimbulkan rasa segan dan takut dikalangan teman-teman yang 

tidak merokok. 

g) Membawa handphone (HP) 

Siswa yang sering membawa hp kesekolah itu karena terdapat 

beberapa faktor yang menyebabkan diantaranya; karena 

terpengaruh oleh teman lain yang membawa hp kesekolah 

akhirnya anak tersebut mengikutinya meskipun mereka sudah 

mengetahui bahwa ada peraturan atau larangan bahkan 

sanksi/hukuman apabila ketahuan guru. Hp yang mereka bawah ke 

sekolah itu digunakan untuk menghubungin orang tuanya jika 

mereka lupa membawa buku mata pelajaran, kemudian digunakan 

untuk berkomunikasi sama teman lain yang berbeda sekolah, 

bermain game, ataupun digunakan untuk mencari kunci jawaban di 

internet untuk menjawab tugas yang diberikan oleh guru. 

h) Kurangnya kepedulian terhadap sesama 

Kenakalan semacam ini merupakan ketidakteraturannya 

kedisiplinan diri. Kurangnya kepedulian terhadap sesama 

misalnya, terhadap lingkungan sekolah dapat dilihat dari perilaku 

mereka di sekolah sebagai contoh; mencorat-coret tembok, 

membuang sampah pada tempatnya, tidur disaat guru sedang 
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mengajar didalam kelas, dan perilaku-perilaku yang cukup 

membuat para guru gerah melihatnya. 

i) Membantah jika ditegur guru/karyawan 

Siswa yang membantah jika ditegur oleh guru sering terjadi 

didalam kelas disaat jam pembelajaran berlangsung disebabkan 

karena pilih kasih, sifat ini yang sering tidak disadari oleh guru dan 

sering membanding-bandingkan siswa yang satu dengan siswa 

yang lainnya. Adapun hal lain yang menyebabkannya antara lain; 

PR atau tugas yang sering tidak dikoreksi, padahal dengan 

mengoreksi dan memberikan nilai merupakan reward bagi siswa 

dimana guru telah menghargai hasil kerja keras siswa tersebut. 

j) Mengucapkan kata-kata kotor 

Mengucapkan kata-kata kotor merupakan suatu perbuatan yang 

sengaja diucapkan oleh siswa, ucapan itu timbul karena rasa marah 

yang begitu besar sehingga diri sendiri tidak bisa mengontrol 

untuk tidak mengucapkan kata tersebut ini terucap bisa saja pada 

orang lain atau pada diri sendiri. Kemudian disaat kesel, kesel 

disini bukan berarti marah contohnya; ketika kalah main game 

dengan teman kata-kata kotor itu keluar dengan begitu saja, atau 

ketika sedang menyelesaikan tugas di komputer dan tiba-tiba 

komputernya mati sebelum menyimpan file tersebut. Adapun hal 
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lain terjadi ketika sedang dalam keadaan bingung, dan juga malu 

karena jatuh sendiri tanpa sebab didepan banyak orang. 

3) Kenakalan Berat 

a) Perkelahian 

Seringkali orang menilai bahwa menjadi seorang laki-laki harus 

dan tak kalah saat berkelahi, hal ini secara tidak langsung menjadi 

image  kuat yang menempel pada anak laki-laki bahwa mereka 

harus mendapatkan pengakuan bahwa mereka yang lebih kuat 

dibanding teman laki-laki lainnya. Akhirnya perilaku ini membuat 

mereka lebih cenderung agresif secara fisik, terkadang berkelahi 

untuk membuktikan kekuatan bisa menjadikan seseorang 

ketagihan untuk tetap melakukannya bisa jadi mereka senang 

karena memperoleh pujian oleh banyak orang. 

b) Tawuran 

Tawuran pelajar terjadi ketika kedua geng saling bersinggungan 

bahkan ada yang merencanakan sebelumnya, tawuran pelajar 

seolah-olah menjadi tradisi turun temurun dari angkatan satu 

keangkatan dibawahnya. Adapun faktor yang menjadi penyebab 

terjadinya tawuran pelajar, diantaranya perbedaan pendapat 

melalui sosmed yang berujung tawuran, pengaruh pergaulan, dan 

gengsi juga sering menjadi alasan mengapa seorang ikut tawuran. 

Anak yang tidak mau ikut tawuran dianggap lemah dan penakut, 
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adapun hal lain karena adanya pembiaran anak dibawah umur 

untuk membawa kendaraan bermotor dan lemahnya upaya 

pencegahan pembolosan juga merupakan faktor pendukung 

terjadinya tawuran, tetapi biasanya terjadi setelah pulang sekolah 

siswa yang terlibat tawuran biasanya tidak langsung pulang 

kerumah walaupun hanya untuk menggantikan pakaian seragam 

melainkan mereka mengumpulkan pasukannya untuk tawuran. 

c) Meminum-minuman keras 

Memang cukup aneh bila ditemukan anak dibawah umur yang 

sudah meminum minuman keras, adapun faktor penyebab dari 

lingkungan siswa atau remaja selalu mempunyai sifat yang selalu 

ingin tahu segala sesuatu yang belum atau kurang diketahui 

dampak negatifnya, misalnya ingin tahu atau mau mencoba-coba 

bagaimana rasanya minum minuman keras. Faktor lain karena 

terpengaruh oleh teman-teman lain yang sudah terbiasa meminum 

minuman keras, sehingga anak yang tidak pernah melakukan jadi 

ikut-ikutan merasakannya, kemungkinan juga karena mereka 

tumbuh dalam lingkungan yang dimana minuman keras secara 

teratur disediakan masyarakat dalam pergaulan sosial mereka. 
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3. Penanganan kenakalan remaja oleh guru pendidikan agama Islam di 

MTs Muhammadiyah Kasihan 

Dalam proses belajar mengajar seorang guru mempunyai tugas 

untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa 

untuk mencapai tujuan. Terlebih lagi guru pendidikan agama Islam juga 

harus bisa menuntuk siswa untuk bisa mengembangkan potensinya yang 

dimiliki oleh mereka terutama dalam bidang keagamaan dan membimbing 

siswa kearah yang lebih baik sehingga tercapai keseimbangan dunia 

akhirat. Secara terperinci tugas guru pendidikan agama Islam, antara lain: 

Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT yang telah 

ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Memperbaiki kesalahan-

kesalahan, kekurang-kekurangannya dan kelemahan-kelemahannya dalam 

keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Adapun penanganan kenakalan remaja yang dilakukan oleh guru 

pendidikan agama Islam di MTs Muhammadiyah Kasihan yaitu melalui 

tindakan. Dalam usaha penanganan kenakalan siswa tidak dapat 

dilakakukan secara perorangan, tetapi perlu juga kerja sama dari semua 

pihak lain yaitu, guru, wali kelas, Bimbingan dan Konseling (BK), orang 

tua, dan masyarakat. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa dalam 

menangani kenakalan siswa tidak dapat terselesaikan hanya dengan 
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melalui ceramah dan pidato, akan tetapi lebih baik jika dengan perbuatan 

yang nyata (action). 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh guru Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) menyebutkan bahwa tindakan yang 

dilakukan dalam mengatasi kenakalan siswa (Wawancara: Poniman, 

29 November 2016) yaitu: 

“pertama-tama anak disuruh membuat surat pernyataan (.....) 

Dalam mengatasi kenakalan siswa pasti selalu menanamkan nilai-

nilai agama, biasanya ketika duduk dengan siswa atau pendekatan 

individu, ketika menjadi pembina saat upacara, dan ketika 

pembelajaran di kelas. Sedangkan kalau Peran guru pendidikan 

agama Islam dalam mengatasi kenakalan siswa sementara ini 

diarahkan dengan AMT (achievement Motivation Training) yaitu 

pelatihan yang bertujuan untuk memberi bekal tentang motivasi 

leadersif dan peningkatan prestasi, kemudian dengan pendekatan 

ibadah agar diperbaiki akhlaknya. Dalam sekolah ini masih dalam 

taraf pengawasan dan pembinaan belum sampai pada upaya 

preventif.” 

Sedangkan dari pendapat diatas dapat ditriangulasikan dengan 

guru lain, serta dapat diperoleh perbedaan yang berbeda dalam 

tindakan yang dilakukan oleh guru Fiqih dalam mengatasi kenakalan 

siswa (Wawancara: Firman, 30 November 2016) yaitu: 

“tindakan yang dilakukan yaitu memberi bimbingan secara 

individu. Dalam mengatasi kenakalan siswa pasti selalu 

menanamkan nilai-nilai agama, misalkan anak berkata kotor 

disuruh mengucapkan Istighfar (.....) Sedangkan peran guru 

pendidikan agama Islam dalam mengatasi kenakalan siswa yaitu 

dalam upaya preventif disini anak itu dicegah untuk tidak 

melakukan kenakalan yang merugikan diri sendiri maupun orang 

lain, ditambah lagi dengan pembinaan seperti melalui 
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ekstrakurikuler dan dalam upaya kuratif secara rohani memberi 

nasehat-nasehat yang baik”. 

Penjelasan dari guru Fiqih mengenai tindakan yang dilakukan 

dalam mengatasi kenakalan siswa juga berbeda dengan tindakan yang 

dilakukan oleh guru Akidah Akhlak dan Kemuhammadiyah 

(Wawancara: Pethit, 30 November 2016) yaitu: 

“untuk mengatasi kenakalan itu kita harus mencontoh atau 

menerapkan hal yang baik pada diri kita sendiri baru bisa kita 

menerapkan kepada orang lain. Dalam mengatasi kenakalan siswa 

pasti selalu menanamkan nilai-nilai agama, dan biasanya dengan 

cara melakukan sesuatu yang baik pada diri kita sendiri maka anak 

yang melihatnya akan meniru atau mengikuti hal-hal yang baik 

tersebut, dan juga pada saat ketika pembelajaran di kelas. 

Sedangkan sebagai Peran guru pendidikan agama Islam lebih ke 

upaya pembinaan”. 

 

Akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh guru al-Qur’an 

Hadits dalam mengatasi kenakalan siswa (Wawancara: Meyga, 30 

November 2016) yaitu: 

“tindakan yang dilakukan ialah sebelum mulai mengajar diadakan 

kontrak belajar dan megajak anak untuk bisa bekerja sama dalam 

belajar selama pembelajaran berlangsung (.....) Sedangkan sebagai 

Peran guru pendidikan agama Islam yang dilakukan yaitu diadakan 

pendekatan, kalau dalam pelajaran biasanya dikaitkan dengan 

nilai-nilai agama, bukan hanya dikaitkan dengan materi saja 

bahkan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau ketika anak 

melakukan kenakalan di depan kita, maka langsung mencegah dan 

memberikan pembinaan semisalnya dengan cara menasehati. 

 

Namun tindakan yang dilakukan oleh guru bahasa arab dalam 

mengatasi kenakalan siswa (Wawancara: Kamiludin, 1 Desember 

2016) yaitu: 
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“tindakan yang dilakukan ialah lebih ke menasehati baik didalam 

kelas maupun diluar kelas (.....) Sedangkan sebagai Peran guru 

pendidikan agama Islam sifatnya semua ada termasuk preventif; 

kita menasehati mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang 

harus dikerjakan dan mana yang tidak. Kemudian dalam upaya 

kuratif kita memberitahukan dalam tata tertib pelanggaran serta 

skor dan sanksi, jadi kita hanya berusaha untuk menasehati, 

sedangkan ketika pembinaan itu misalkan dengan cara 

mengadakan absensi, dipantau apakah siswa shalat atau tidak 

(.....)”. 

 

Berikut peneliti sertakan hasil wawancara dengan Kepala 

Sekolah MTs Muhammadiyah Kasihan, waka Kesiswaan, guru BK 

dan beberapa murid sebagai pendukung dari penelitian ini. 

Berdasarkan ugkapan Bapak Kepala Sekolah bahwa upaya atau 

tindakan yang dilakukan dalam mengatasi kenakalan siswa 

(Wawancara: Ismartoyo, 29 November 2016) yaitu: 

“pembinaan secara berkala melibatkan seluruh unsur di MTs 

Muhammadiyah Kasihan, melakukan kerja sama dengan Instansi 

terkait (Kepolisian) untuk pembinaan, dan memerintahkan Waka 

Kesiswaan dan/atau Guru BK untuk melakukan screening, 

pendataan, pengawasan dan komunikasi dengan orang tua 

terhadap siswa yang melakukan kenakalan atau pelanggaran. 

Kemudian guru pendidikan agama Islam juga dilibatkan dalam 

mengatasi kenakalan siswa agar guru pendidikan agama Islam 

dapat memberikan pencerahan dan bimbingan rohani serta 

menangani pemberian sanksi kepada siswa dalam hal hafalan Juz 

30”. 

 

Akan tetapi dari penjelasan Kepala Sekolah di atas berbeda 

dengan ungkapan dari Waka Kesiswaan bahwa tindakan yang 

dilakukan dalam mengatasi kenakalan siswa (Wawancara: Wiranti, 30 

November 2016) yaitu: 
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“berbicara dahulu dengan anak yang melakukan kenakalan, kita 

harus mendalami kasusnya, kalau sudah ditemukan dasar kasusnya 

atau inti dari permasalahannya baru kita gali “oh, cara 

penanggulangan seperti ini”, karena setiap kasus yang sama, 

permasalahannya sama tetapi penanganannya sangat berbeda jauh 

dengan anak yang satu dan anak yang lainnya”. 

 

Sama halnya dengan yang diungkapan oleh guru Bimbingan 

dan Konseling (BK) sedikit berbeda dalam tindakan yang dilakukan 

dalam mengatasi kenakalan siswa (Wawancara: Ibnu Albaniyudin, 30 

November 2016) yaitu: 

“tindakan yang dilakukan itu secara bertingkat (.....) Mengapa 

demikian, karena kebanyakan anak tipenya “ngelunjak” kita halus-

halusin malahan kita yang diinjak. Ini juga adalah satu hal yang 

kadang pendidikan ini juga miris, buktinya orang-orang dahulu di 

didik dengan keras malah semua jadinya sukses, tapi kebanyakan 

sekarang itu orang tua saking sayangnya kepada anaknya sampai 

dimanja, karena orang tua seperti itulah justru menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan anak”. 

 

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan Bapak dan Ibu guru 

tentang tindakan yang dilakukan dalam mengatasi kenakalan siswa, di 

perkuat juga dengan hasil wawancara dengan beberapa siswa 

(Wawancara: Adhe Bagus dan Arya Krista, 5 Desember 2016) 

mengungkapkan bahwa: 

“tindakan yang dilakukan dalam mengatasi kenakalan yaitu, 

menasehati dan memberi hukuman kepada siswa yang nakal, 

misalnya ada anak yang ramai dikelas atau anak yang sering 

nakali temannya, anak tersebut di panggil oleh guru kemudian 

dinasehati, jika diulangi lagi maka disuruh membuat surat 

pernyataan, terkadang juga di suruh meringkas materi yang 

diajarkan guru tersebut atau menulis surah-surah pendek yang ada 

di juz’ Amma”. 
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Dalam upaya atau tidakan penanganan dan pembinaan 

kenakalan siswa di sekolah tidak hanya dilakukan oleh guru 

pendidikan agama Islam saja, namun dibantu oleh guru yang lainnya, 

seperti guru Bimbingan dan Konseling, orang tua, dan masyarakat. 

Dengan kata lain guru pendidikan agama Islam bekerja sama dengan 

guru BK, orang tua, dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan siswa 

di MTs Muhammadiyah Kasihan, sebagaimana yang diungkapkan 

oleh guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) (Wawancara: Poniman, 29 

November 2016) yaitu sebagai berikut: 

“terjalin kebersamaan dalam menangani masalah, contohnya ketika 

menemukan ada anak yang bolos maka di konfirmasikan ke guru 

BK (.....) Sedangkan dengan orang tua bentuk kerja samanya pada 

saat ada pertemuan orang tua wali, dan pada pengajian minggu 

pagi. Dari situ kita pesankan agar dapat memperhatikan pergaulan 

anak dalam lingkungan sekitar. Sama halnya dengan masyarakat 

sekitar, terdapat rasa kepedulian, dari sekolah sering dihubungin 

ketika ada masalah terutama dari dukuh Lemah Dadi, kemudian 

bapak Rt. di lingkungan sekitar sekolah, jika ada sesuatu masalah 

mereka selalu memberitahukan ke sekolah”. 

 

Hal diatas juga dibenarkan oleh guru Fiqih, dalam mengatasi 

kenakalan siswa ada bentuk kerja sama dengan guru BK, orang tua, 

dan masyarakat (Wawancara: Firman, 30 November 2016) antara lain: 

“ketika guru yang satu tidak bisa mengimbangi maka minta 

pertolongan keguru lain yang sesuai dengan porsi kinerjanya 

seperti guru Bimbingan dan Konseling (BK) (.....) Sedangkan 

dengan orang tua itu juga perlu terutama wali kelas, harus 

mengerti kebiasaan anak dirumah, misalnya ada masalah maka 

guru harus memberikan motivasi kepada orang tua (.....) Sama 

halnya dengan masyarakat, meminta agar masyarakat menjadi 

mata-mata atau memberikan informasi kepada pihak sekolah 
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ketika ada anak-anak yang melakukan kenakalan di sekitar 

sekolah”. 

 

Berdasarkan dari penjelasan guru Fiqih tersebut juga 

dibenarkan oleh guru Akidah Akhlak dan Kemuhammadiyahan dalam 

mengatasi kenakalan siswa terdapat bentuk kerjasama dengan guru 

Bimbingan dan Konseling (BK), orang tua, dan masyarakat 

(Wawancara: Pethit, 30 November 2016) antara lain: 

“ketika guru pendidikan agama Islam ataupun guru mata pelajaran 

lain ada masalah dengan siswa, mungkin bisa minta pendapat ke 

guru BK. Sedangkan dengan orang tua juga terjalin kerja sama, 

contohnya jika terjadi sesuatu  atau ketika ada masalah di sekolah 

atau pun dirumah, dari guru ataupun orang tua bisa saling 

menghubungi melalui via sms. Sama halnya dengan masyarakat 

sekitar karena masalah parkir kendaraan anak-anak, dan ketika ada 

sesuatu hal yang terjadi yang dilakukan anak-anak, masyarakat 

nanti memberitahukan melalui via sms atau memberitahukan 

langsung ke sekolah”. 

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh guru al-Qur’an Hadits, 

dalam mengatasi kenakalan siswa ada bentuk kerja sama dengan guru 

BK, orang tua, dan masyarakat (Wawancara: Meyga, 30 November 

2016) antara lain: 

“setiap hari jum’at di MTs Muhammadiyah Kasihan mengadakan 

kegiatan rutin, ketika ada anak yang tidak mengikuti kegiatan 

terkadang guru sendiri yang akan menanganin masalah tersebut, 

tetapi kalau siswa masih ulangi, maka di serahkan ke guru BK. 

Sedangkan dengan orang tua contohnya ketika ada anak yang 

bolos, dari sekolah melaporkan anaknya ke orang tuanya atau kami 

adakan kunjungan kerumahnya kalau tidak orang tuanya dipanggil 

kesekolah (.....) Sama halnya dengan masyarakat salah satu 

contohnya, ketika shalat dzuhur selalu menugaskan anak-anak 

dalam bentuk kelompok untuk membersihkan masjid (tempat 
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wudhu) tapi ketika masjidnya masih kotor maka masyarakat 

komplain, hal ini adalah satu satu kerja sama dengan masyarakat)”. 

 

Hal diatas berbeda dengan yang diungkapkan oleh guru bahasa 

arab, karena dalam mengatasi kenakalan siswa bentuk kerja sama 

dengan guru BK, dan masyarakat sedangkan tidak dengan orang tua 

(Wawancara: Kamiludin, 1 Desember 2016) antara lain: 

”apabila ada anak yang tidak sopan dan tidak disiplin, ada yang 

kurang ajar dengan guru, itu lansung diajukan kepada guru BK, 

sebisa mungkin kalau kita bisa memberikan nasehat, kita 

menasehati tetapi biar tercatat dengan baik kita kerja samakan 

dengan guru BK. Sama halnya dengan masyarakat, misalkan saya 

menjadi Khatib di masjid sekitar sekolah, atau kalau dalam forum 

ketika ada anak-anak yang nakal atau membuat masalah, 

masyarakat diminta untuk memberikan informasi kepihak sekolah. 

Kemungkinan kalau dari guru-guru lain juga ada yang bekerja 

sama dengan masyarakat sekitar”. 

 

Adapun yang diungkapkan oleh guru Bimbingan dan 

Konseling (BK), dalam mengatasi kenakalan siswa ada bentuk kerja 

sama dengan guru seperti guru pendidikan agama Islam, orang tua, 

dan masyarakat (Wawancara: Ibnu Albaniyudin, 30 November 2016) 

antara lain: 

“dalam mengatasi kenakalan siswa guru BK selalu bekerja sama 

dengan guru lainnya karena informasi yang sering didapat itu dari 

guru. Sedangkan dengan orang tua bentuk kerja samanya yang 

pertama kita datangi ke orang tuanya ketika ada permasalahan. 

Ketika ditangani masalahnya anak maka orang tuanya juga harus 

ada agar tahu penyebabnya (.....) bahkan kerja sama bukan hanya 

dengan orang tua saja tetapi juga dengan kepolisian dan 

masyarakat. Kalau bentuk kerja sama dengan masyarakat biasanya 

kita adakan pertemuan, jadi mungkin ada perwakilan dari 

masyarakat sekitar sekolah biasanya diundang ke sekolah untuk 

mengikuti pertemuan tersebut.” 
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4. Hasil setelah dilakukan bimbingan/penanganan kenakalan siswa 

Menurut guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) adapun 

hasilnya setelah dilakukannya penanganan dalam mengatasi kenakalan 

siswa (Wawancara: Poniman, 29 November 2016) yaitu: 

“hasil setelah penanganan kenakalan siswa diantaranya anak-anak 

ada yang kembali baik, anaknya ada juga yang lebih menjadi-jadi 

dan tidak pernah berubah, bahkan ada juga anak yang lebih parah 

lagi, tetapi rata-rata anaknya sudah kembali baik”. 

 

Sebagaimana dari hasil yang diungkapkan oleh guru Sejarah 

Kebudayaan Islam hal diatas juga dibenarkan oleh guru Fiqih, adapun 

hasilnya setelah dilakukannya penanganan dalam mengatasi kenakalan 

siswa (Wawancara: Firman, 30 November 2016) yaitu: 

“anak-anak masih ada yang harus diberi pembinaan lagi dan ada 

yang berubah, contohnya ketika ada anak yang berkata kotor, dan 

ketika dipimpin dengan secara tegas dan tuntas, semakin diawasi 

semakin berkurang perkataan kotornya, kemudian sikapnya yang 

ramai menjadi tenang meskipun masih ada salah satu atau dua 

anak yang masih membuat ramai, tetapi rata-rata Alhamdulillah 

anaknya berubah.” 

 

Begitu pula dari penjelasan diatas juga dibenarkan oleh guru 

Akidah Akhlak dan Kemuhammadiyahan, adapun hasilnya setelah 

dilakukannya penanganan dalam mengatasi kenakalan siswa 

(Wawancara: Pethit, 30 November 2016) yaitu: 

“banyak perubahan contohnya anak-anak juga sekarang bisa 

dikedalikan dan rata-rata anak-anak bisa berubah”. 

 

Dari pendapat diatas dapat ditriangulasikan dengan guru lain, 

serta dapat diperoleh pendapat yang berbeda, yaitu seperti yang 
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diungkapkan oleh guru al-Qur’an Hadits, adapun hasilnya setelah 

dilakukannya penanganan dalam mengatasi kenakalan siswa 

(Wawancara: Meyga, 30 November 2016) yaitu: 

“hasilnya belum dilihat saat ini karena faktor utamanya terkadang 

dalam kenakalan anak itu adalah lingkungan sedangkan kita 

sebagai guru dan juga sebagai pendidik bersama dengan siswa itu 

hanya beberapa jam (.....) Jadi, sebagai seorang guru cuman 

berusaha membantu orang tua dalam mendidik anaknya, guru itu 

bukan pendidik utama sebenarnya, guru utama itu tetap orang tua, 

guru itu hanya membantu dan yang namanya membantu itu 

terkadang sudah sekuat tenaga untuk membinanya dan orang tua 

juga sudah membinanya tetapi ternyata lingkungan dia yang malah 

membuat dia seperti itu dan tidak berubah dan selalu melakukan 

kesalahan”. 

 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh guru Al-Qur’an Hadits hal 

diatas juga dibenarkan oleh guru bahasa arab, adapun hasilnya setelah 

dilakukannya penanganan dalam mengatasi kenakalan siswa 

(Wawancara: Kamiludin, 1 Desember 2016) yaitu: 

“bahwa kalau dilihat dari hasilnya belum begitu terlihat saat ini, 

anak itu bertumbuh dan berkembang, tapi ada yang berhasil dan 

ada juga yang tidak. Ketika penanganannya sudah di guru BK 

maka yang tau persis cuman guru BK, tetapi ada yang kadang 

dihimbau dan menurun kemudian anak tersebut menjadi baik 

bahkan ada juga yang “ngelunjak” artinya memang tidak bisa 

diukur”. 

 

Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa guru 

pendidikan agama Islam mengenai hasil setelah dilakukan penanganan 

kenakalan siswa, berikut diperkuatkan juga dengan hasil wawancara 

dari bapak kepala sekolah MTs Muhammadiyah Kasihan, Waka 

Kesiswaan, dan guru bimbingan dan konseling (BK). Menurut Bapak 
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kepala sekolah hasilnya setelah dilakukannya penanganan dalam 

mengatasi kenakalan siswa (Wawancara: Ismartoyo, 29 November 

2016) yaitu: 

“sebagian besar siswa sadar dan insyaf tidak mengulangi lagi 

perbuatannya, setelah komunikasi dengan orang tua maka orang 

tua ikut bertanggung jawab dalam menangani kenakalan remaja, 

dan terjalin kerjasama orang tua dan sekolah dalam hal 

pengawasan terhadap siswa yang sering melakukan pelanggaran 

ataupun kenakalan”. 

 

Begitu pula hasil yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah juga 

dibenarkan oleh Waka Kesiswaan, adapun hasilnya setelah 

dilakukannya penanganan dalam mengatasi kenakalan siswa 

(Wawancara: Wiranti, 30 November 2016) yaitu: 

“hasilnya sudah optimal, cuman kembali lagi kepada anaknya 

masing-masing dan keluarganya, terkadang ada yang bisa cepat 

berubah dengan kesadarannya, dengan orang tuanya yang 

mendukung, ada juga yang memang anaknya cuek dan orang 

tuanya membiarkan saja. Akan tetapi rata-rata kebanyakan ada 

anak yang berubah dan tidak mengulangi perbuatannya”. 

 

Sama halnya juga dibenarkan oleh guru Bimbingan dan 

Konseling (BK), adapun hasilnya setelah dilakukannya penanganan 

dalam mengatasi kenakalan siswa (Wawancara: Ibnu Albaniyudin, 30 

November 2016) yaitu: 

“yang namanya BK ini ketika ada masalah itu tidak mungkin 

langsung selesai, konseling itu proses walaupun memang ada 

kasus-kasus tertentu yang ditangani langsung selesai. Kalau 

berbicara tentang suatu keberhasilan orang itu banyak tipenya, dan 

latar belakang yang berbeda, bisa saja hari ini berubah tapi besok 

diulangi lagi. Kalau seperti itu bisa sampai pada tindakan 
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pengeluaran atau misalkan tindakan hukuman fisik seperti, push-

up atau jalan jongkok tetapi tetap saja besok akan diulangi lagi, 

disuruh menghafal surah juga tetap saja diulangi hal yang sama, 

jadi lefelnya semakin meningkat sampai menemukan titik 

jerahnya”. 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa sudah dilakukannya upaya atau tindakan oleh guru 

pendidikan agama Islam dan dibantu oleh guru BK, orang tua, dan 

masyarakat dalam menangani kenakalan siswa di MTs 

Muhammadiyah Kasihan, adapun upaya atau tindakan yang akan 

dianalisis yaitu, sebagai berikut: 

1) Tindakan pencegahan kenakalan siswa (preventif) 

Tindakan preventif adalah kegiatan yang dilakukan secara 

sistematis, berencana, dan terarah untuk menjaga kenakalan itu 

tidak timbul. Berikut yang termasuk upaya preventif dalam 

mengatasi kenakalan siswa, antara lain: 

a) Mengisi waktu kosong dengan baik 

Masalah pengisian waktu kosong dapat dilakukan dengan 

memberikan pendekatan individu dengan anak dan bisa juga 

dengan menggunakan cerita yang nyata maupun tidak nyata, 

maka akan membawa mereka seolah-olah berperan dalam ilusi 

meniru perilaku baik dari cerita tersebut. 
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2) Tindakan penanganan kenakalan siswa (kuratif) 

Tindakan kuratif ialah upaya antisipasi terhadap gejala-

gejala kenakalan tersebut, supaya kenakalan itu tidak meluas dan 

merugikan masyarakat. Berikut yang termasuk upaya kuratif dalam 

mengatasi kenakalan siswa, antara lain: 

a) Menasehati 

Dengan tindakan atau upaya ini siswa dipanggil oleh guru yang 

bersangkutan dan diberi nasehat ataupun arahan agar siswa 

tidak mengulangi kenakalan yang telah diperbuatnya. 

b) Memberi peringatan dan pemahaman 

Dengan tindakan atau upaya ini biasanya sebelum 

pembelajaran dimulai guru memakai bahasa yang halus agar 

dapat mengambil hati siswa terlebih dahulu dan memberi 

pengertian serta pemahaman kepada siswa dengan 

memberitahukan mengenai kontrak belajar selama pelajaran 

berlangsung, sehingga siswa tidak melakukan perilaku atau 

kenakalan yang tidak baik selama pembelajaran berlangsung. 

c) Berkomunikasi lewat handphone (HP) dan pemanggilan 

orangtua 

Dalam tindakan atau upaya ini adalah salah satu cara untuk 

menangani kenakalan siswa atau tingkah laku siswa yang tidak 

baik dengan melibatkan orang tua sehingga akan lebih 
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menjalin hubungan yang harmonis antara guru, siswa, dan 

orang tua. Kemudian agar orang tua juga dapat menemukan 

solusi dalam menangani tingkah laku yang tidak baik atau 

kenakalan yang dilakukan oleh anaknya. 

3) Tindakan pembinaan kenakalan siswa 

Tindakan pembinaan merupakan pembinaan terhadap 

remaja yang telah mengalami tingkah laku kenakalan atau yang 

telah menjalani sesuatu hukuman karena kenakalannya. Berikut 

yang termasuk dalam upaya pembinaan, antara lain: 

a) Membaca Istighfar 

Penanganan ini dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam 

dalam menangani kenakalan siswa yang berupa menyebutkan 

kata-kata kotor kemudian menyuruh siswa istighfar 3 kali dan 

mengantikan dengan kalimat-kalimat Tayyibah, apabila siswa 

masih mengulangi lagi maka disuruh membaca atau 

mengahafalkan surah-surah pendek dalam Juz 30. Penanganan 

seperti ini menjadikan siswa jerah dan kapok untuk tidak 

mengulangi lagi. 

b) Melalui pembelajaran di kelas 

Pada saat pelajaran guru pendidikan agama Islam selalu 

memberikan nasehat-nasehat yang baik agar tidak melakukan 

hal-hal yang tidak berguna, kemudian selalu mengajarkan 
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nilai-nilai agama dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-

hari, serta selalu memberikan tausiah kepada anak-anak pada 

awal dan akhir pembelajaran. 

Disamping itu tindakan atau upaya yang sudah dijelaskan 

diatas perlu menjadi perhatian oleh guru pendidikan agama Islam, 

kepala sekolah, Waka Kesiswaan, dan guru BK dalam menangani 

kenakalan siswa. 

Guru pendidikan agama Islam selalu menanamkan nilai-nilai 

agama dalam menangani kenakalan siswa, serta menunjukkan sikap 

dan tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu kerja 

sama yang kompak dan usaha yang sungguh-sungguh dari guru 

Bimbingan dan Konseling (BK), orang tua, dan masyarakat. 

Akhirnya setelah dilakukannya penanganan sebagian besar 

siswa sadar dan insyaf tidak mengulangi perbuatannya, berubah 

menjadi baik taat terhadap peraturan sekolah, akan tetapi ada anak 

yang sering mengulangi kenakalan yang sama. Begitu juga dengan 

pendidikan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat diikutsertakan 

kerja sama, dan itu sangat penting dan dapat mendukung pertumbuhan 

dan perkembangan anak. Dari ulasan bentuk-bentuk kenakalan siswa 

dan penanganan kenakalan remaja oleh guru pendidikan agama Islam, 

dapat ditabulasikan sebagai berikut: 
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Tabel. 2 

Bentuk-bentuk kenakalan siswa dan penanganan kenakalan remaja oleh guru 

pendidikan agama Islam di MTs Muhammadiyah Kasihan. 

No. Bentuk-bentuk 

kenakalan 

Penanganan Kenakalan Remaja Oleh 

Guru pendidikan Agama Islam di MTs 

Muhammadiyah Kasihan 

Kategori Kenakalan Ringan 

1 Ramai dikelas Menegur, menasehati, dan disuruh 

menulis surah-surah pendek beserta 

artinya. 

   

2 Makan sambil berdiri Menegur, menasehati dan memberi 

penjelasan secara langsung kepada siswa 

mengenai bagaimana tata cara yang baik 

dan benar ketika sedang makan dan 

minum. 

3 Mengejek/nakali teman Menasehati, dan menanamkan nilai-nilai 

agama dan memberi pengertian kepada 

siswa. 

4 Tidak melaksanakan 

shalat 

Guru pendidikan agama Islam mengontrol 

siswa dan membuat panisment dan 

absensi shalat dhuha dan dzuhur. 

Kategori Kenakalan Sedang 
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5 Kedisiplinan (tidak 

mengikuti peraturan 

sekolah) 

Ditegur dan diberi peringatan berkali-kali, 

kemudian diserahkan kepada guru 

Bimbingan dan Konseling (BK)  

6 Susah diatur Menasehati dan disuruh mencatat salah 

satu surah yang ditentukan guru kemudian 

diminta untul menghafalkan. 

7 Terlambat ke sekolah Menyuruh siswa membersihkan 

lingkungan sekolah, meminta siswa 

membaca tilawah dan surah-surah pendek 

di lapangan upacara kemudian meminta 

surat izin pada guru piket untuk mengikuti 

pelajaran. 

8 Bolos Ditegur siswanya kemudian diberitahukan 

kepada guru Bimbingan dan Konseling 

(BK) 

9 Merusak fasilitas sekolah Menegur, menasehati, dan diberi 

pendekatan individu dengan siswa agar 

siswa dapat disiplin, kemudian diserahkan 

ke guru Bimbingan dan Konseling (BK) 

dan diberi peringatan berkali-kali. 

10 Merokok  Menasehati siswanya dan menyuruh 

menulis salah satu surah yang sudah 

ditentukan guru dan sebanyak 5 kali 

kemudian dihafalkan. 

11 Membawa handphone 

(HP) 

Siswa disuruh menghafal surah dalam 
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juz’amma, 

12 Kurangnya kepedulian 

terhadap sesama 

Menasehati, dan diadakan pendekatan 

dengan siswa, agar selalu bersikap baik 

13 Tidak sopan/menghargai 

guru/karyawan 

Guru pendidikan agama Islam selalu 

memberi memberi nasehat dan siswa 

selalu membantah sehingga siswa disuruh 

keluar dan berdiri dilapangan sekolah 

kemudian meminta siswa meringkas 

materi yang diajarkan pada hari itu. 

14 Mengucapkan kata-kata 

kotor 

Guru pendidikan agama Islam langsung 

menyuruh siswa untuk mengucapkan 

Istighfar sebanyak tiga kali, dan meminta 

siswa untuk menggantikan kata-kata kotor  

dengan kalimat-kalimat tayyibah. 

15 Tidak mengikuti ekstra 

kurikuler 

Guru pendidikan agama Islam 

menghukum siswa dengan push-up, lari/ 

jalan jongkok mengelilingi lapangan 

upacara. 

Kategori Kenakalan Berat 

16 Perkelahian Guru pendidikan agama Islam 

meneyelidiki dan mengklarifikasi masalah 

terjadinya perkelahian dan diserahkan ke 

guru BK. 

17 Tawuran  Guru pendidikan agama Islam 

menyelidiki, dan mengklarifikasi apa yang 
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menyebabkan tawuran itu terjadi dan 

bekerja sama dengan guru BK dan Kepala 

sekolah agar dapat diberi bimibingan oleh 

pihak kepolisan.  

18 Minum-minuman keras Menasehati dan kemudian diserahkan 

kepada guru Bimbingan dan Konseling 

(BK) yang menangani masalah tersebut. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa, guru pendidikan agama 

Islam sangat penting bagi kemaslahatan bersama, khususnya di 

sekolah sehingga anak terbekali nilai-nilai agama dan moral. Jadi, 

seorang guru pendidikan agama Islam tidak hanya sebatas profesi 

pengajar (pentransfer ilmu) saja, namun guru pendidikan agama Islam 

juga harus komposisikan diri sebagai multi fungsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


