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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan penelitian tentang penanganan 

kenakalan remaja oleh guru pendidikan agama Islam di MTs 

Muhammadiyah Kasihan, dapat diambil kesimpulannya bahwa: 

1. Bentuk-bentuk kenakalan siswa yang terjadi di MTs Muhammadiyah 

kasihan dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu kenakalan ringan, 

sedang dan berat, diantaranya: 

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 yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja di MTs 

Muhammadiyah Kasihan. 

Kenakalan siswa yang terjadi di sekolah dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya: 

a. Lingkungan keluarga: pengaruh pola asuh dan pendidikan orang 

tua dirumah, rumah tangga tidak harmonis (broken home), dan 

perhatian orang tua masih rendah. 

b. Lingkungan sekolah: silaturahminya dengan guru masih kurang, 

merasa bosan dengan pelajaran, tidak suka dengan materi, tidak 

suka dengan gurunya atau cara penyampaian guru dalam 

penjelasannya itu kurang menarik, dan pengaruh IT (Information 

and Teknologi) seperti HP. 

c. Lingkungan masyarakat: adanya gadget  dengan segala macam 

media, pengaruh film-film, Tv, pergaulan bebas, dan pengaruh 

teman pergaulan atau salah pergaulan. 
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3. Penanganan kenakalan remaja oleh guru pendidikan agama Islam 

adalah sebagai pembimbing, yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai 

agama dalam menangani kenakalan remaja serta menunjukkan sikap 

dan tingkah laku yang baik kepada siswa. Adapun tindakan yang 

dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dalam penanganan 

kenakalan remaja dilakukan dengan beberapa tindakan diantaranya; 

tindakan preventif dilakukan dengan cara mengisi waktu kosong. 

Kemudian tindakan kuratif dilakukan dengan cara menasehati, 

memberi peringatan dan pemahaman, dan berkomunikasi lewat 

handphone (HP) dan pemanggilan orang tua. Serta tindakan 

pembinaan, dilakukan dengan cara menyuruh siswa membaca 

istighfar, dan melalui pembelajaran di kelas. 

Adapun sanksi yang diberikan dalam penanganan kenakalan kenakalan 

remaja diantaranya; membuat surat pernyataan, mengerjakan tugas di 

perpus, menghafal dan menulis surat-surat pendek beserta artinya, 

mengucapkan kalimat toyyibah berkali-kali, berdiri di lapangan 
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upacara, push-up, lari, jalan jongkok mengelilingi lapangan upacara, 

dll. 

4. Hasil setelah adanya bimbingan/penanganan kenakalan remaja yaitu 

sebagian besar siswa sadar dan insyaf tidak mengulangi perbuatannya, 

berubah menjadi baik, taat terhadap peraturan sekolah, dan ada siswa 

yang sering mengulangi kenakalan yang sama. 

B. Saran-saran 

Adapun beberapa saran yang perlu menjadi perhatian bagi sekolah 

dan guru pendidikan agama Islam, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada pihak sekolah agar dapat melakukan pembinaan secara terus 

menerus kepada siswa untuk menghindari sikap menyimpang yang 

akan muncul dan tumbuh kepada para siswa karena pengaruh zaman 

yang berkembang pesat (teknologi yang salah digunakan) oleh siswa. 

2. Kepada guru pendidikan agama Islam khususnya, dan umumnya bagi 

semua guru hendaknya betul-betul bisa menjadi panutan dan 

memberikan tauladan yang baik, baik dalam perkataan maupun 

perbuatan bagi siswa. Serta lebih bertanggung jawab kepada 
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pendidikan siswanya, karena disinilah tugas dan tanggung jawab guru 

yang seutuhnya, yaitu untuk mendidik dan mengarahkan siswanya 

kepada perilaku yang baik (terpuji) dan sesuai dengan norma-norma 

agama. 

C. Kata Penutup 

Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat dan taufik dari Allah SWT, 

penulis dapat menyusun dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan 

dan kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga 

skripsi yang sudah selesai disusun ini dapat memberikan wawasan yang 

baru khususnya pada guru pendidikan agama Islam dan pada umumnya 

guru-guru di MTs Muhammadiyah Kasihan. Semoga menjadi sumbangan 

ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya. Untuk itu kritik dan 

saran dari pembaca penulis harapkan demi kebaikan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak 

terimakasih. 


