
LEMBAR OBSERVASI 

 

Tanggal Observasi : 

Tempat Observasi : 

Mata Pelajaran : 

Penanganan Kenakalan Remaja Oleh Guru Pendidikan Agama Islam di MTs 

Muhammadiyah Kasihan 

Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

 

Penanganan secara preventif 

 

 

 

 

Penanganan secara kuratif 

 

 

 

 

 Pembinaan 

 

 

 

 

Cara memotivasi siswa 

 

 

 

 

Teknik penguasaan kelas 

 

  

 

 

 

 

 



Kenakalan remaja pada MTs Muhammadiyah Kasihan 

 

Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

 

Sopan santun 

 

 

 

 

Kerapian berpakaian 

 

 

 

 

Tidak memperhatikan guru 

mengajar 

 

 

 

 

Tidak mengerjakan tugas 

 

 

 

 

Mencontek 

 

 

 

 

Membantah jika di tegur 

guru/karyawan 

 

 

 

 

Merusak sarana dan lingkungan 

sekolah 

 

 

 

 

Kelengkapan atribut 

 

 

 

 

Terlambat 

 

 

 



 

Bolos 

 

 

 

 

Makan/ngemil saat jam 

pembelajaran 

 

 

 

 

Kekantin saat jam pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta,………………….. 

Guru yang diobservasi      Peneliti 

 

 

            

NIK:         NIM: 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR WAWANCARA 

 

A. Wawancara dengan Kepala Sekolah MTs Muhammadiyah Kasihan 

1. Menurut bapak apa saja bentuk atau jenis kenakalan siswa yang ada di 

MTs Muhammadiyah Kasihan? 

2. Menurut bapak apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya 

kenakalan remaja di MTs Muhammadiyah Kasihan? 

3. Apakah ada suatu upaya yang sistematis yang bapak lakukan untuk 

mengatasi kenakalan remaja? 

4. Apakah guru pendidikan agama Islam dilibatkan dalam upaya sekolah 

untuk mengatasi kenakalan remaja?alasannya? 

5. Bagaimana hasil setelah dilakukannya penanganan dalam mengatasi 

kenakalan siswa? 

 

B. Wawancara dengan waka kesiswaan 

1. Menurut bapak/ibu apa saja bentuk atau jenis kenakalan siswa yang 

ada di MTs Muhammadiyah Kasihan? 

2. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya 

kenakalan siswa di MTs Muhammadiyah Kasihan? 

3. Apa saja tindakan bapak/ibu dalam mengatasi kenakalan yang 

dilakukan siswa? 

4. Apakah bapak/ibu menjalin kerja sama dengan guru BK dalam upaya 

untuk mengatasi kenakalan remaja? Bagaimana bentuk kerja sama 

tersebut? 

5. Bagaimana hasil setelah dilakukannya penanganan dalam mengatasi 

kenakalan siswa? 

 

 

 

 



C. Wawancara dengan guru BK 

1. Menurut bapak/ibu apa saja bentuk atau jenis kenakalan siswa yang 

ada di MTs Muhammadiyah Kasihan? 

2. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya 

kenakalan siswa di MTs Muhammadiyah Kasihan? 

3. Apa saja tindakan bapak/ibu dalam mengatasi kenakalan yang 

dilakukan siswa? 

4. Apakah bapak/ibu menanamkan nilai-nilai agama dalam mengatasi 

kenakalan remaja? Alasannya? 

5. Bagaimana cara bapak/ibu, dalam menanamkan nilai-nilai agama pada 

siswa untuk mengatasi kenakalan remaja? 

6. Apakah guru pendidikan agama Islam dilibatkan dalam mengatasi 

kenakalan remaja?alasannya? 

7. Apakah bapak/ibu menjalin kerja sama dengan orang tua dalam upaya 

untuk mengatasi kenakalan remaja? Bagaimana bentuk kerja sama 

tersebut? 

8. Apakah bapak/ibu menjalin kerja sama dengan masyarakat dalam 

upaya untuk mengatasi kenakalan remaja? Bagaimana bentuk kerja 

sama tersebut? 

9. Bagaimana hasil setelah dilakukannya penanganan dalam mengatasi 

kenakalan siswa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Wawancara dengan guru pendidikan agama Islam 

1. Menurut bapak/ibu apa saja bentuk atau jenis kenakalan siswa yang 

ada di MTs Muhammadiyah Kasihan? 

2. Apa yang menyebabkan terjadinya kenakalan siswa di MTs 

Muhammadiyah Kasihan? 

3. Apa saja tindakan bapak/ibu dalam mengatasi kenakalan yang 

dilakukan siswa? 

4. Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi 

kenakalan remaja? 

5. Apakah bapak/ibu menanamkan nilai-nilai agama dalam mengatasi 

kenakalan remaja? Alasannya? 

6. Bagaimana cara bapak/ibu, dalam menanamkan nilai-nilai agama pada 

siswa untuk mengatasi kenakalan remaja? 

7. Apakah bapak/ibu menjalin kerja sama dengan guru BK dalam upaya 

untuk mengatasi kenakalan remaja? Bagaimana bentuk kerja sama 

tersebut? 

8. Apakah bapak/ibu menjalin kerja sama dengan orang tua dalam upaya 

untuk mengatasi kenakalan remaja? Bagaimana bentuk kerja sama 

tersebut? 

9. Apakah bapak/ibu menjalin kerja sama dengan masyarakat dalam 

upaya untuk mengatasi kenakalan remaja? Bagaimana bentuk kerja 

sama tersebut? 

10. Bagaimana hasil setelah dilakukannya penanganan dalam mengatasi 

kenakalan siswa? 

 

 

 

 

 

 

 



E. Wawancara dengan siswa yang tergolong nakal 

1. Menurut anda apa saja bentuk atau jenis kenakalan siswa yang ada di 

MTs Muhammadiyah Kasihan? 

2. Menurut anda apa yang menyebabkan terjadinya kenakalan siswa di 

MTs Muhammadiyah Kasihan? 

3. Apakah anda pernah dipanggil guru pendidikan agama Islam karena 

melakukan kenakalan? 

4. Kenakalan apakah yang anda lakukan, sehingga dipanggil guru? 

5. Apa yang menyebabkan anda melakukan kenakalan tersebut? 

6. Sanksi apa yang diberikan guru dalam mengatasi kenakalan siswa? 

7. Selain guru guru BK, apakah guru pendidikan agama Islam juga 

menasehati anda untuk tidak mengulangi kenakalan yang dilakukan? 

8. Apakah guru pendidikan agama Islam ketika menasehati, memberikan 

informasi mengenai nilai-nilai agama yang harus dilaksanakan? 

Jelaskan! 

9. Melalui kegiatan apa saja, penanaman nilai-nilai agama dilakukan oleh 

guru pendidikan agama Islam? 

10. Apakah orang tua anda pernah dipanggil kesekolah berkenaan dengan 

permasalahan kenakalan yang anda lakukan? 

11. Siapa sajakah yang menemui ketika orang tua datang kesekolah? 

12. bagaimana hasil setelah dilakukannya penanganan dalam mengatasi 

kenakalan siswa? 


