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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 
A. Konsep Teori 

1. Pendidik 

Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggungjawab memberi 

bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani 

dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan 

tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di permukaan  bumi, sebagai 

makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. 18 

Selanjutnya Dr. Kusnadi M.Pd. juga mengatakan bahwa pendidik adalah 

orang dewasa yang tidak hanya pandai mengatur dirinya tetapi juga 

mengatur orang lain.19 

Seorang pendidik bertugas menyampaikan seperangkat nilai dan 

moral, pendidik juga merupakan uswatun hasanah bagi subjek didiknya, 

selain itu pendidikan juga merupakan pelaku yang menentukan arah 

pembinaan dan pengembangan pribadi peserta didik. Di tangan 

pendidiklah kepribadian subjek didik akan ditentukan perkembangannya 

menjadi lebih baik. Peran inilah yang kemudian mengharuskan agar 

seorang pendidik betul-betul memposisikan dirinya ssebagai penentu 

bahkan model yang patut ditauladani bukan hanya oleh subjek didiknya 

tetapi juga lingkungan masyaraakatnya.20 

                                                           
18 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 1998, hlm. 65. 
19 Kusnadi, Profesi dan Etika Keguruan, Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2012, hlm. 

14. 
20 Ibid., hlm. 17-18. 
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Menurut H. Mubangid dalam buku Ilmu Pendidikan Islam 

karangan Nur Uhbiyati ada syarat menjadi seorang pendidik, yaitu: 

a. Dia harus beragama 

b. Mampu bertanggungjawab atas kesejahteraan agama 

c. Dia tidak kalah dengan guru-guru sekolah umum lainnya dalam 

membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab 

atas kesejahteraan bangsa dan tanah air. 

d. Dia harus memiliki perasaan panggilan murni (reoping). 

Dari syarat-syarat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pendidik adalah orang dewasa yang harus berakhlak baik dan 

mempunyai kecakapan mendidik. 21 

Pendapat lain mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus 

dipenuhi seorang pendidik agar usahanya berhasil dengan baik, yaitu: 

a. Dia harus mengerti ilmu mendidik sebaik-baiknya, sehingga segala 

tindakannya dalam mendidik disesuaikan dengan jiwa anak didiknya. 

b. Dia harus memiliki bahasa yang baik dan menggunakannya sebaik 

mungkin, sehingga dengan bahasanya itu anak tertarik dengan 

pelajarannya. Dan dengan bahsanya itu dapat menimbulkan perasaan 

yang halus pada anak. 

c. Dia harus mencintai anak didiknya. Sebab cinta senantiasa 

mengandung arti menghilangkan kepentingan diri sendiri untuk 

kepentingan orang lain. 

                                                           
21 Nur Uhbiyati, Loc.Cit., hlm. 74 
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Dari syarat-syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidik 

harus bekerja sesuai dengan ilmu mendidik yang sebaik-baiknya dengan 

disertai ilmu pengetahuan yang cukup luas dalam bidangnya serta 

dilandasi rasa berbakti yang tinggi.22  

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk 

mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk 

mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggungjawab untuk melihat segala 

sesuatu yang terjadi di dalam kelas untuk membantu proses perkembangan 

siswa. Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari 

berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam 

segala fase daan perkembangan siswa. Secara lebih terperinci tugas guru 

berpusat pada: 

a. Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian 

tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang 

b. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang 

memadai 

c. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi dengan sikap, nilai-

nilai dan penyesuaian diri. 

Demikianlah, dalam proses belajar mengajar guru tidak terbatas 

sebgaai penyampai ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu, ia 

bertanggungjawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Ia 

harus mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa sehingga 

                                                           
22 Ibid. 
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dapat merangsang siswa untuk belajar secara aktif dan dinamis dalaam 

memenuhi kebutuhan dan menciptakan tujuan.23  

a. Guru sebagai pengajar. 

Guru bertugas memberikan pengajaran di dalam sekolah, ia 

menyampaikan pelajaran agar peserta didik memahami dengan baik 

semua pengetahuan yang telah disampaikan itu. Selain dari itu ia juga 

berusaha agar terjadi perubahan sikap, keterampilan, kebiasaan, 

hubungan sosial, apresiasi, dan sebagainya melalui pengajaran yang 

diberikan. 

Untuk mencapai tujuan-ujuan itu maka guru perlu memahami 

sedalam-dalamnya pengetahuan yang akan menjadi tanggung 

jawabnya dan menguasai dengan baik metode dan tekhnik mengajar. 

b. Guru sebagai pembimbing 

Di sekolah tidak jarang terjadi konflik, baik konflik pribadi 

maupun dalam hubungannya dengan orang lain, konflik dapat muncul 

dalam berbagai betuk misalnya perselisihan dengan teman, 

penggunaan waktu efekktif dan lain-lain yang menimbulkan kenakalan 

siswa. Siswa belum paham dengan adanya layanan bimbingan dan 

konseling yang berada di sekolah, sehingga siswa dapat terbantu 

dengan permasalahan yang sedang di hadapinya bai masalah yang ada 

di lingkungan sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakat. 

                                                           
23  Slameto, Belajar da Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Renika Cipta, 

2010, hlm. 97. 
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“Manuisa perlu mengenal dirinya sendiri degan sebaik-baiknya, 
dengan mengenal dirinya sendiri manusia akan dapat bertindak 
dengan tepat sesuai dengan kemampuannya yanga da pada dirinya. 
Namun degan demikian tidak semua manusiamampu mengenal segala 
kemampuan dirinya, mereka ini memerlukan bantuan orang lain agar 
dapat mengenal dirinya sendirinya lengkap dengan segala kemampuan 
yang dimiliknya, dan bantuan ini dapat diberikan oleh bimbingan dan 
konseling”24 
 

Untuk melaksanakan bimbingan dan konseling diperukan tenaga 

professional di bindangnya. Untuk di lembaga pendidikan pelaksana 

bimbingan dan konseling adalah guru pembimbing. Guru pembimbing 

merupakan instrumen utama akan tetapi ia tidak bekerja sendiri atau 

mentiadakan arti dukungan dan peranan personil lain, maksudnya adalah 

untuk melihat lebih jauh mengenai peran mereka baik secara formal 

maupun inforal.  

Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada peserta didik agar 

mereka mampu menemukan masalahnya sendiri, mengenal diri sendiri, 

dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Para peserta didik 

membutuhkan guru dalam hal mengatasi kesulitan-kesulitan pribadi, 

kesulitan pendidikan, kesulitan memilih pekerjaan, kesulitan dalam 

hubungan sosial, dan interpersonal. Karena itu setiap guru perlu 

memahami dengan baik tentang tekhnik bimbingan kelompok, penyuluhan 

individu, tekhnik pengumpulan keterangan, tekhnik evaluasi, statistik 

penelitian, psikologi kepribadian, dan psikologi belajar. Harus dipahami 

bahwa pembimbing yang terdekat dengan peserta didik adalah guru, 

                                                           
24 Bimo Walginto, Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karir), Yogyakarta: CV. Andi 

Offset, 2004, hlm. 10. 
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karena peserta didik menghadapi masalah dimana guru tak sanggup 

memberikan bantuan cara memecahkannya, baru meminta bantuan keapda 

ahli bimbingan utnuk memberikan bimbingan kepada anak yang 

bersangkutan.25 

1) Tujuan dan fungsi bimbingan konseling 

Tujuan guru pembimbing adalah guru yang dapat memberikan 

pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa, sehingga siswa 

mendapatkan wawasan atau pertolongan terhadap siswa tentang 

bahayanga kenakalan remaja, serta guru pembimbing harus melindungi 

siswa dari berbagai aspek baik dalam lingkungan sekolah, masyarakat 

dan keluarga. Sehingga siswa dapat berkembang dengan baik dan 

dapat mengembangkan kemampuannya tanpa ada ancama dari yang 

lainnya. Guru pembimbing di sekolah bertujuan untuk membantu 

siswa dalam mengatasi masalah dan membantu siswa dalam mencapai 

kemampuan yang optimal dan memberikan segala informasi yang 

dibutuhkan oleh siswa atau peserta didik yang sangat membutuhkan 

informasi. 

“Guru pembimbing juga sebagai pejabat fungsional dituntut 
melaksanakan tugas-tugas pokok fungsional itu. Pokok fungsional 
untuk lancarnya pelaksanaan dan tinggi tingkat keberhasilan 
bimbingan dan konseling”26 
 

Di dalam bimbingan dan konseling terdapat dua tujuan yang 

dilaksanakan dalam sekolah yaitu: 

                                                           
25  Departeman Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Wawasan 

Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan, Jakarta: 2005, hlm. 72. 
26  Prayitno, Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah, 

Jakarta: Renika Cipta, 2001, hlm. 2 
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a) Tujuan umum 

Tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah 

sesuai dengan tujuan pendidikan, sebagaimana yang dinyatakkan 

dalam undang-undang sistem pendidikan nasional (UUSPN) 

tahun 2003 (UU No.20/2003), yaitu terwujudnya manusia 

Indonesia seutuhnya yang cerdas, beriman, bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. 

b) Tujuan khusus 

Secara khusus pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan 

untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan 

perkembangan meliputi aspek pribadi-sosial, belajar dan karir.27 

Ditunjau dari segi sifatnya, layanan binbingan dan konseling 

dapat berfungsi sebagai: 

a) Fungsi pencegahan (Prenventif) 

Layanan bimbingan dan konseling berfungsi pencegahan artinya 

merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah siswa. 

b) Fungsi pemahaman 

Fungsi pemahaman yang dimaksud yaitu bimbingan dan 

konseling akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh 

                                                           
27 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di 

Sekolah, Jakarta: Renika Cipta, 2008, hlm. 44 
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pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan perkembangan 

siswa. 

c) Fungsi perbaikan 

Walaupun fungsi pencegahan dan fungsi pemahaman telah 

dilakukan, namun mungkin saja siswa masih menghadapi 

masalah-masalah tertentu, di sini fungsi perbaikan itu berperan 

yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan 

terpecahkannya dan teratasinya berbagai permasalahan yang 

dialami siswa. 

d) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan 

Fungsi layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat 

membantu para siswa dalam memelihara dan mengembangkan 

keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan 

berkelanjutan.28 

2) Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling 

Di dalam Bimbingan dan Konseling memiliki pola 17 yang 

kemudian menjadi pola 17 plus yaitu yang terdiri 6 bidang bimbingan 

yaitu bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, karir, beragama, dan 

berkeluarga, dan 9 jenis layanan yaitu layanan orientasi, informasi, 

penempatan dan penyaluran, konseling perorangan, konseling 

kelompok, pembelajaranm bimbingan kelompok, mediasi, dan 

konsultasi, serta dilengkapi dengan 5 kegiatan pendukung yaitu 

                                                           
28 Ibid., hlm. 45 
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aplikasi instrumentasi, konfrensi kasus, himpunan data, kunjungan 

rumah serta alih tangan kasus. Di dalam pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling juga memperhatikan azaz-azaz bimbingan 

dan konsleing diantaranya: 

a) Azas kerahasiaan 

b) Azas kesukarelaaan 

c) Azas keterbukaan 

d) Azas kekinian 

e) Azask kemandirian 

f) Azas kedinamisan 

g) Azas keterpaduan 

h) Azas kenormatifan 

i) Azas keahlian 

j) Azas alih tangan 

k) Azas kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

22

Diagram II.I 
Pola Bimbingan dan Konseling 17 Plus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram di tersebut adalah kegiatan bimbingan konseling yng 

dilaksanakan dalam pendidikan atau lingungan sekolah, sehingga 

bimbingan dan konseling dapat terlaksana dengan efektif dan efesien. 

Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling terdapat sembilan 

jenis layanan yang diberikan guru pembimbing kepada siswa untuk 

membantu permasalahan yang dihadapi oleh siswa, seperti: 

Bimbingan dan Konseling 

Bimb. 
Pribadi 

Bimb. 
Sosial 

Bimb. 
Karir 

Bimb. 
Beragama 

Bimb. 
Belajar 

Bimb. 
Berkeluarga 

Lay. 
Orientasi 

Lay. 
Penem/Peny 

Lay. 
Kons. Pero 

Lay. 
Kons. Klp 

Lay. 
Informasi 

Lay. 
Pembeljrn 

Lay. 
Bimb. Klp 

Lay. 
Konsultasi 

Lay. 
Mediasi 

Aplikasi 
Instrumentasi 

Himpunan 
Data 

Konfrensi 
Kasus 

Alih Tangan 
Kasus 

Telaah 
Pustaka 

Kunjungan 
Rumah 
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a) Layanan orientasi 

Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat 

memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik memahami 

lingkungan (seperti sekolah) yang baru dimasuki peserta didik untuk 

mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di 

lingkungan yang baru. 

b) Layanan informasi 

Layanan informasi yaitu layanan bidang bimbingan yang 

memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat 

memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik dalam 

menerima dan memahami informasi yang dapat dipergunakan sebagai 

bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai 

pelajar. 

c) Layanan penempatan dan penyaluran 

Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan bimbingan 

yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan 

penyaluran yang tepat sesuai dengan potensi, bakant, dan minat serta 

kondisi pribadinya. 

d) Layanan bimbingan belajar 

Layanan bimbingan belajar yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang memungkinkan peserta didik yang memungkinkan diri 

berkenan dengan sikap dan kebiasaan belajar yaang baik. 
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e) Layanan konseling perorangan 

Layanan koseling perorangan yaitu ayanan bimbingan dan 

konseling yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan 

langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing dalam rangka 

pembahasan atau pengentasan masalah. 

f) Layanan bimbiangan kelompok 

Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan yang 

memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama 

memperoleh bergabagai bahan dari narasumber tertentu yang berguna 

untuk menunjang kehidupannya sehari-hari. 

g) Layanan konseling kelompok 

Layanan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan 

untuk pembahasana dan pengentasan permasalahan yang dialaminya 

melalui dinamika kelompok. 

h) Layanan mediasi 

Layanan mediasi yaitu kegiatan guru pembimbing mengatasi 

dan menguhubungkan dua hal yang semula terpisah menjadi tidak 

terpisah 

i) Layanan konsultasi 

Layanan konsultasi yaitu layanan bimbingan dan konseling 

yang membantu peserta didik dalam memberi wawasan dan 

pemahaman tentang kondisi peserta didik.29 

                                                           
29 www.http.bimbingankonseling. 
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c. Guru sebagai administrasi kelas. 

Guru bertugas pula sebagai tenaga administrasi, bukan berarti 

sebagai pegawai kantor, melainkan sebagai pengelola kelas atau 

pengelaola (manager) interaksi belajar mengajar, serta mengerjakan 

urusan tata usaha seperti membuat buku kas, daftar induk, rapor, daftar 

gaji dan sebagainya. Serta dapat mengkoordinir segala pekerjaan di 

sekolah secara demokratis, sehingga sesuasana pekerjaan penuh 

dengan rasa kekeluargaan.30 Terdapat dua aspek dari pengelolaan yang 

perlu mendapat perhatian, yaitu: membantu perkembangan murid 

sebagai individu dan kelompok, dan memelihara kondisi kerja dan 

kondisi belajar yag sebaik-baiknya di dalam maupun di luar kelas.31 

Tugas seorang guru baik sebagai pengajar, pembimbing, dan 

sebagai administrasi kelas, maka dapat dibagi menjadi sepuluh bagian, 

yaitu: 

1) Guru menguasai bahan pelajaran 

2) Guru mengelola program belajar mengajar 

3) Guru mengelola kelas 

4) Guru menggunakan media/sumber belajar 

5) Guru menguasai landasan kependidikan 

6) Guru mengelola interaksi belajar mengajar 

7) Guru menilai prestasi siswa 

8) Guru mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan 

                                                           
30 Roestiyah N.K., Didaktik Metodik, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982, hlm. 33. 
31 Zakiah darajat, Dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 

2004, hlm. 267. 
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9) Guru mengenal dan menyelenggarakan fungsi sekolah 

10) Guru memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan 

pengajaran.32 

2. Strategi Pendidik dalam Mengatas  Kenakalan Remaja 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Strategi adalah rencana 

yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.33 Secara 

bahasa, strategi dapat diartikan sebagai siasat, kiat, trik atau cara, 

sedangkan secara umum strategi adalah suatu garis besar haluan dalam 

bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.34 

Menurut Gagne dalam buku Tagiran mengatakan bahwa “strategi 

adalah kemampuan internal seseorang untuk berfikir, memecahkan 

masalah, dan mengambil keputusan”35 

Strategi berbeda dengan metode. Metode adalah sebuah cara yang 

digunakan oleh guru untuk melaksanakan rencana yaitu mencapai tujuan 

yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau praktis. Sedangkan 

strategi masih bersifat konseptual maka metode sudah bersifat praktis 

untuk diterapkan. Cakupan metode lebih kecil daripada strategi. 

Dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 

adalah proses dimana pendidik berfikir dan bertindak untuk mencapai 

sasaran yang tepat dalam mengatasi kenakalan remaja di FIS Pekanbaru.  

Kenakalan remaja berarti suatu sikap dan tindakan yang tidak 

sesuai dengan norma-norma yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa 

moral remaja yang melakukan kenakalan telah rusak. Untuk itu perlu 

adanya upaya untuk menumbuhkembangkan prilaku moral tersebut ke 

arah yang lebih baik. 

                                                           
32 Nana Sudjana, Op.,Cit, hlm. 19 
33 Idrus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, hlm. 1952. 
34 Tagiran, Strategi Pengajaran dan Pembelajaran, Bandung: Abgkasa, 1993, hlm. 5 
35 Ibid., hlm. 10 
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 Pendidikan sekolah yang diorientasikan pada nilai-nilai moral dan 

agama merupakan suatu kebutuhan dan memiliki urgensi bagi 

penumbuhkembangan perilaku moral untuk mencegah kenakalan remaja 

yang senyatanya pada subjek didik. Membangkitkan nilai-nilai moral 

sebagai motivasi dalam segala aktivitas pendidikan dalam hal ini adalah 

suatu kemestian. Hal ini tidak saja mengingat bahwa upaya pendidikan 

selalu mengarah pada perbaikan dan perubahan, tetapi lebih dari itu adalah 

bahwa pendidikan bersentuhan langsung dengan penumbuhkembangan 

moralitas yang merupakan suatu hal yang esensial bagi humanitas 

manusia. Konsekuensinya dalam pengembangan kemampuan memahami 

suatu ilmu pengetahuan semestinya pula diiringi dengan kemampuan 

pengapresiasian nilai-nilai moral yang ada dalam ilmu pengetahuan 

tersebut.36 

Untuk menumbuhkembangkan moral dalam diri peserta didik 

sehingga tidak lagi melakukan kenakalan menurut Prof. Dr. Muhmidayeli 

ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Adapun cara tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Memberikan perhatian kepada peserta didik 

b. Memberikan contoh teladan berperilaku yang baik37 

c. Mengajarkan etika yang baik kepada peserta didik38 

                                                           
36  www.http.pendidikanislamtentangarahbangunpendidikanislam. 

18feb.hlm.9.postedby.saidnazulfikar. 
37 Muhmidayeli, Teori-toeri Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan, 

Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm. 49. 
38Ibid., hlm. 50 
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d. Memberikan reward kepada peserta didik jika telah melakukan 

tindakan yang baik.39 

e. Selalu memberikan motivasi kepada peserta didik dalam menampilkan 

moral atau berperilaku terpuji 

f. Menekankan pembelajaran pada aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor 

g. Memberikan pendalaman budi 

h. Melatih keberanian berbuat dan bertanggungjawab 

i. Mengajarkan keteguhan dan kesetiaan 

j. Mengembangkan kecerdasan emosi melalui: 

1) Menempatkan siswa sebagai siswa 

2) Mengelola emosi sebagai kekuatan mental 

k. Bekerjasama dengan masyarakat 

l. Bekerjasama dengan pendidik lainnya 

m. Bekerjasama dengan komite sekolah40 

Pendapat Prof. Dr. Muhmidayeli, M.Ag termasuk dalam 

pendekatan pribadi dan pendekatan sosial. Karena selain face to face juga 

adanya komunikasi atau kerjasama dengan pihak-pihak lainnya. 

Selain dari pendapat Prof. Dr. Muhmidayeli, M.Ag. tersebut dalam 

menanggulangi kenakalan siswa pendidik juga harus mempunyai suatu 

strategi dalam menanggulanginya. Dengan berbagai pendekatan yang 

dilakukan oleh pendidik dapat membuat peserta didik tidak melakukan 

kenakalan. Menurut H.M. Chabib Tahaha seperti yang dikutip oleh 

Ramayulis mendefinisikan pendekatan adalah cara memprosesan 

                                                           
39Ibid., hlm. 50. 
40 Muhmidayeli, Membangun Paradigma Pendidikan Islam (Komite Madrasah Sebuah 

Tela’ah atas Hakikat dan Perannya dalam Peningkatan Kualitas Madrasah), Pekanbaru: Program 
Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2007, hlm. 68-75 
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(mengatasi, menanggulangi) subjek atau objek untuk mencapai tujuan.41 

Pendekatan juga bisa berarti cara pandang terhadap sebuah objek 

persoalan, dimana cara pandang itu adalah cara pandang dalam konteks 

yang lebih luas. 

Beberapa pendekatan dalam pendidikan Islam, diantaranya yaitu: 

a. Pendekatan pengalaman. 

Pendekatan pengalaman yaitu pemberian pengalaman 

keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai 

keagamaan baik secara individual maupun kelompok. 

b. Pendekatan pembiasaan 

Pembiasaan adalah suatu tingkah laku yang tertentu yang 

sifatnya otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu dan berlaku 

begitu saja tanpa dipikirkan. 

c. Pendekatan emosional 

Pendekatan emosional adalah usaha untuk menggugah perasaan 

dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran Islam serta dapat 

merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. 

d. Pendekatan Rasional. 

Pendekatan rasional suatu pendekatan mempergunakan rasio 

(akal) dalam memahami dan menerima kebesaran dan kekuasaan 

Allah. 

 

 

                                                           
41 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2002, hlm. 169. 
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e. Pendekatan Fungsional 

Fungsional adalah usaha memberikan materi agama 

menekankan kepada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

f. Pendekatan keteladanan 

Pendekatan keteladalan adalah memperlihatkan keteladanan, 

baik yang berlangsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang 

akrab antara personal sekolah, perilaku pendidikan dan tenaga 

pendidikan lain yang mencerminkan akhlak terpuji, maupun yang tidak 

langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan. 

g. Pendekatan Terpadu 

Pendekatan terpadu adalah pendekatan yang dilakukan dalam 

prses pembelajaran dengan memadukan secara serentak beberapa 

pendekatan. 42 

Oleh karena itu sebagai orang tua dan guru mempunyai tugas yang 

sangat berat yaitu menolong anak atau siswa untuk mengatasi 

kegoncangan dan untuk menemukan tempat yang sesuai dengan mereka di 

tengah-tengah orang lain. guru harus mempunyai cara untuk mendekatkan 

diri dalam membenahi tingkah laku siswa yang nakal. 

Guru adalah orang yang bekerja sebagai pendidik dan pengajar. 

Dalam proses pendidikan formal guru memegang peranan penting dalam 

menyelenggarakan dan menciptakan hasil dari proses pendidikan. 

                                                           
42 Ramayulis, Op.Cit., hlm. 169-175. 
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Sedangkan menurut Dewa Ketut Sukardi upaya guru dalam 

menaggulangi kenakalan siswa adalah sebagai berikut: 

a. Kerja sama dengan pihak dalam sekolah. 

1) Seluruh tenaga pengajar dan tenaga kependidikan lainnya di 

sekolah 

2) Guru seluruh tenaga administrasi di sekolah 

3) Osis dan organisasi lainnya 

b. Kerjasama dengan pihak di luar sekolah 

1) Orang tua siswa 

2) Organisi profesi ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling 

Indonesia) 

3) Lembaga/organisasi kemasyarakatan 

4) Tokoh masyarakat.43  

Pendapat Dewa Ketut Sukardi termasuk dalam kategori pendekatan 

sosial. Karena strategi yang ditawarkan hanya melibatkan pihak lain dari si 

pelaku kenakalan. 

Sehubungan dengan perananya sebagai pembimbing menurut Nur 

Uhbiyati seorang guru harus: 

a. Mengumpulkan data tentang murid 

b. Mengamati tingkah laku murid dalam situasi sehari-hari 

c. Mengenal murid yang memerlukan bantuan khusus 

d. Mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua murid, baik 

secara individual maupun secara kelompok untuk memperoleh saling 

pengertian dalam pendidikan anak 
                                                           

43 Dewa Ketut Sukardi, Op, Cit., hlm. 253 
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e. Bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya untuk 

membantu memecahkan masalah murid 

f. Membuat catatan pribadi serta menyikapi dengan baik 

g. Menyelenggarakan bimbingan kelompok atau individual 

h. Bekerja sama dengan petugas-petugas bimbingan lainnya untuk 

membantu memecahkan masalah muridnya. 

i. Bersama-sama dengan petugas bimbingan lainnya menyusun program 

bimbingan sekolah. 

j. Meneliti kemajuan murid baik di sekolah maupun di luar sekolah.44 

Pendapat Nur Uhbiyati tergolong dalam pendekatan sosial dan 

pendekatan struktural. 

Selanjutnya menurut Thantawy dalam bukunya Manajemen 

Bimbingan dan Konseling mengatakan bahwa tugas guru pembimbig 

adalah sebagai berikut: 

a. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan kepada segenap warga 

sekolah, orang tua siswa dan masyarakat 

b. Menyusun program bimbingan 

c. Melaksanakan program bimbingan 

d. Mengadministrasikan pelayanan bimbingan 

e. Menilai program dan pelaksanaan bimbingan 

f. Memberikan tindak lanjut terhadap hasil penilaian45 

Pendapat Thantawy tergolong dalam pendekatan pribadi dan 

pendekatan struktural. 

                                                           
44 Nur Uhbuyati, Ilmu Pendidikan Islam, Bandung, 1997, hlm. 72 
45  Thantawy, Manajemen Bimbingan dan Konseling, Jakarta: PT Pamator Pressindo, 

1995, hlm. 97 
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Dari beberapa strategi yang ditawarkan oleh para ahli, maka 

penulis menyimpulkan bahwa untuk menanggulangi kenakalan remaja 

adalah dengan beberapa cara, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data tentang murid 

b. Mengamati tingkah laku murid sehari-hari 

c. Memahami siswa yang memerlukan bantuan khusus 

d. Menyusun program bimbingan 

e. Memanggil siswa yang bermasalah 

f. Bekerjasama dengan pihak dalam sekolah 

g. Bekerjasama dengan pihak luar sekolah 

h. Melaksanakan program bimbingan 

i. Memberikan perhatian 

j. Memberikan contoh teladan yang baik 

k. Mengembangkan kecerdasan emosi 

l. Memberi motivasi kepada siswa 

m. Melatih keberanian dan kesetiaan serta tanggung jawab 

n. Menekankan pembelajaran pada tiga aspek, aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor 

o. Memberikan reward kepada peserta didik jika telah melakukan 

tindakan yang baik 

p. Meneliti kemajuan murid baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pendidik dalam mengatasi 

kenakalan remaja 

a. Faktor kepribadian guru pembimbing 

Faktor kepribadian prasyarat seseorang untuk menjadi guru. 

Faktor kepribadian merupakan faktor penentu bagi seseorang apakah 
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bisa bekerja, baik sebagai pendidik atau pembimbing. Sebagai 

pendidik atau pembimbing yang baik atau sebagai perusak. 

Sebagaimana yang dikatakan Zakiah Caradjat dalam tulisannya 

kepribadian guru. 

“Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia 
menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, atau 
akan menjadi perusak atau penghancur bagi hari depan anak 
didiknya, terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat 
sekolah dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan 
jiwa (tingkat menengah).”46 

 
Adapun sifat-sifat pribadi yang harus dimiliki seorang guru 

pembimbing, yaitu: 

1) Luwes, maksudnya tidak kaku, fleksibel dalm bersosialisasi dengan 

orang lian 

2) Hangat, maksudnya nyaman, betah berkomunikasi dengan orang 

lain, wajahnya ceria, senyum serta komunikasi lancar 

3) Dapat menerima orang lain 

4) Terbuka 

5) Dapat merasakan penderitaan orang lain 

6) Menganal diri sendiri baik dari segi positif dan negatif 

7) Tidak berpura-pura (jujur) 

8) Menghargai orang lain 

9) Tidak mau menang sendiri 

10) Objektif, artinya mau menerima apa adanya.47 

 

                                                           
46 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru, Jakarta: Bulan Bintang, 1982  hlm. 16 
47  E.A. Munro, dkk, Penyuluhan (Conseling) Suatu Pendekatan Berdasarkan 

Keterampila, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 29 
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Dengan demikian dapatlah dilihat kepribadian guru 

pembimbing selaku pendidik tercermin dalam memberikan layanan. 

Dalam memberikan layanan terutama layanan konseling perorangan 

hendaknya guru pembimbing memiliki sifat-sifat pribadi tersebut. 

Dengan demikian kepribadian guru pembimbing merupakan salah satu 

faktor pendidik yang diperhatikan. 

b. Faktor pengalaman dan pengetahuan guru pembimbing 

Layanan bimbingan dan konseling tidak dapat berjalan dengan 

efektif apabila tidak didukung dengan professionalismenya guru 

pembimbing. Dalam malayani siswanya dengan terprogram secara 

efektif, apabila kurang atau tidak didukung oleh faktor pengalaman 

bekerja.48 

c. Faktor tingkat pendidikan guru pembimbing 

Pelaksanaan bimbingan dan konselingdi sekolah memiliki latar 

belakang pendidikan yang sangat bervariasi baik itu ditinjau dari segi 

jenjang maupun program, sehingga kemampuan untuk menanggulangi 

kenakalan siswa akan berbeda-beda.49 

4. Kenakalan Siswa 

Kenakalan adalah perilaku yang menyimpang atau melanggar 

hukum. 50  perilau menyimpang merupakan suatu kenakalan yang 

melanggar atauran, norma dan adat. 

                                                           
48 Teguh Wiyono, http://www.Lampungpost.com/cetak/cetak.php?id, 2003, 21 Mei 2009 
49 Dewa Ketut Sukardi, Op.Cit., hlm. 253 
50 Masnur Muchlis, Sertifikasi Guru Menuju Professionalisme Pendidikan, Jakarta: Bumi 

Aksara, Cet ke-2, 2007, hlm. 209 
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Menurut M. Gold dan J. Pertronio yang dikutip oleh Sarlito 

Wirawan Sarwono dalam bukunya bahwa kenakalan anak adalah tindakan 

seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum yang 

diketahui oleh anak itu sendiri 51  bahwa jika perbuatannya itu sempat 

diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman. 

Sedangkan menurut Kartini Kartono, kenakalan adalah perilaku 

jahat atau kejahatan (kenakalan) anak-anak muda, merupakan gejala sakit 

(pitologi) secara sosial, sehingga mereka itu mengambangkan bentuk 

tingka laku yang menyimpang. 52 

Sedangkan menurut Jansen yang juga dikutip  oleh Saarlito 

Wirawan bahwa kenakalan menjadi empat jenis yaitu: 

a. Kenakalan yang menimbulkan fisik pada orang lain, seperti: 

perkelahian, pemerkosaan, pembunuhan dan lain-lain. 

b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti kerusakan, 

pencurian, pencopotan, pemerasan, dan lain-lain. 

c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain 

misalnya pelacuran dan penyalahgunaan obat. 

d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengngkari status anak 

sebagai pelajar dengan cara membolos, megingkari status orang tua 

atau membantah orang tua dengan cara mengingat konflik atau 

membantah perintah orang tua dan sebagainya.53 

                                                           
51 Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1998, hlm. 6 
52 Ibid., hlm. 205 
53Sarlito Wirawan, Op.Cit., hlm. 220.  
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Kenakalan remaja adalah  (juveli deliquecyy) mengacu kepada 

suatu rentang yang luas, mulai dai perilaku yang tidak dapat diterima 

secara sosial (seperti bertindak belebihan di sekolah), pelanggaran (seperti 

melarikan diri dari dari) hingga tindakan kriminal (mencuri).54 

Sehingga dapat diartikan kenakalan remaja meliputi semua 

perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang 

dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri dan 

orang-orang di sekitarnya. 

Pendapat orang tentang kenakalan tidaklah sama. Pandangan itu 

berbeda dari satu orang kepada orang lain, sesuai dengan kemajuan 

pikirannya masing-masing. Ada orang yang menganggap anaknya nakal, 

apabila si anak berani menjawab atau membantah kata orang tua, anak 

yang sering berkelahi, ada juga nanak yang dibilang nakal apabila 

melakukan kegiata yang digolongkan kepada kenakalan, misalnya 

mencuri, merampok, menodong, membunuh, melanggar kehormatan dan 

sebagainya. 

Jika kenakalan itu ditinjau dari segi agama, maka segaa kelakuan 

dan tindakan yang terlarang dalam agama, jika dilakukan oleh orang 

dewasa, dia akan berdosa dan di akherat ia akan dihukum. 

Jika kenakalan anak-anak itu kita tinjau dari segi ilmu jiwa (dalam 

hal ini ilmu kesehatan mental) maka kelakuan-kelakuan atau tindakan-

tindakan yang mengganggu ketenanan dan kepentingan orang lain atau 

                                                           
54 John W. Santrok, Adolescencen Perkembangan Remaja, Jakarta: Erlangga, 2003, hlm. 

536 
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dengan perkataan lain bahwa kenakalan anak-anak adalah adalah 

ungkapan dari ketegangan perasaan (Tension), kegelisahan dan kecemasan 

aau tekanan batin (Fristatiation).55  

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari 

norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut 

akan merugikan diri sendiri dan orang di sekitarnya. Sedangkan defenisi 

kenakalan Menurut M. Nashar dikemukakan bahwa: 

Kenakalan sebagai kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan yang 
bersifat anti sosial, kelakuan tersebut berupa pelanggaran norma-norma 
sosial yang ada, bisa menjurus ke arah kejahatan atau perbuatan tercela 
lainnya. 56 
 

Jadi dapat disimpulkan pengertian kenakalan remaja adalah suatu 

kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat anti 

sosial yang melanggar norma-norma yang berada di masyarakat. Pada 

prinsipnya, kenakalan remaja merupakan pelanggaran terhadap norma-

norma sosial, norma-norma agama, norma-norma hukum yang dilakukan 

oleh remaja. Dan yang penulis maksudkan bahwa kenakalan siswa yang 

dilakukan adalah kenakalanyang melanggar peraturan. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja 

Adapun faktor atau penyebab dari kenakalan siswa/remaja adalah 

sebagai berikut: 

a. Faktor perkembangan jiwa pada periode pubertas. 

b. Faktor lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat 

                                                           
55 Zakiah Darajat, kesehaan Mental, Jakarta: Gunung Agung, Cet Ke-9, 1982, hlm. 111-

112. 
56 M. Nashar, Agama di Mata Remeja, Sumatra Barat: Angkasa Raya, 1993, hlm. 5 
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c. Lingkungan keluarga pecah, kurang kasih sayang, masing-masing 

dengan kesibukan sendiri 

d. Lingkungan sekolah yang majemuk/membosankan, kurang kreatif dan 

rekreatif 

e. Lingkungan masyarakat yang tidak menentu bagi kehidupan masa 

datang.57 

Sedangkan menurut Philip Graham dalam buku Sarlita Wirawan 

membagi faktor-faktor peyebab kenakalan anak dan remaja ada dua 

golongan yaitu: 

a. Faktor lingkungan 

1) Malnutrisi (kekurangan gizi) 

2) Kemiskinan di kota-kota besar 

3) Gangguan lingkungan (populasi, lakalantas dan bencana alam) 

4) Migrasi (urbanisasi, pengungsian karena perang) 

5) Faktor sekolah (kesalahan mendidik dan faktor kurikulum) 

6) Keluarga bercerai berai (perceraian orang tua) 

7) Kematian orang tua 

8) Hubungan antar keluarga yang tidak harmonis 

9) Orang tua sakit jiwa 

10) Kesulian dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan 

keuangan, dan tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat-syarat. 

 

 

                                                           
57 Ary H. Gunawan, Administrasi Sekolah, Jakarta: Renika Cipta, 2002, hlm. 13. 
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b. Faktor Pribadi 

1) Faktor bakat yang mempengaruhi tempramen (menjadi pemarah 

dan hiperaktif) 

2) Cacat tubuh 

3) Ketidakmampuan menyesuaikan diri.58  

Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan siswa 

dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah: 

a. Faktor Internal adalah: faktor yang berasal dari dalam diri orang itu 

sendiri. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis/bawaan. 

Faktor genetis maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak 

lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari satu sifat yang dimiliki 

salah satu dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, sering kita 

mendengar istilah “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”. Misalnya, 

sifat mudah marah yang dimiliki seorang ayah bukan tidak mungkin 

akan menurun pula pada anaknya. 

b. Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar orang tersebut. 

Faktor eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari 

lingkungan seseorang mulai dari lingkungan terkecilnya, yakni: 

keluarga, teman, tetangga, sampai dengan pengaruh dari berbagai 

media audiovisual seperti TV dan VCD atau media cetak sepeti koran, 

majalah dan lain sebagainya.59 

                                                           
58 Sarlito Wirawan, Op.Cit., hlm. 208-209 
59 Sarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 19. 
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B. Penelitian yang Relevan. 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Nisya Harahap dengan judul 

Strategi Guru dalam Penanggulangan Pelanggaran Disiplin Kelas di MTs As-

Syafi’iyah Duri Kecamatan Mandau. 2005. 

Penelitian Khairun Nisya Harahap berkesimpulan bahwa: strategi guru 

dalam menanggulangi pelanggaran disiplin kelas di MTs As-Syafi’iyah Duri 

Kecamatan Mandau tergolong kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh angka 

presentase kategori 40%-55% 

 
C. Konsep Operasional. 

Berdasarkan konsep teori tersebut, maka dapat dirumuskan konsep 

operasionalnya berupa langkah-langkah pendekatan/strategi pendidik dalam 

menanggulangi kenakalan siswa yaitu: 

1. Mengumpulkan data tentang murid 

2. Mengamati tingkah laku murid sehari-hari 

3. Memahami siswa yang memerlukan bantuan khusus 

4. Menyusun program bimbingan 

5. Mencatat bentuk-bentuk kenakalan siswa 

6. Memanggil siswa yang bermasalah 

7. Bekerjasama dengan pihak dalam sekolah 

8. Bekerjasama dengan pihak luar sekolah 

9. Melaksanakan program bimbingan 

10. Memberikan perhatian 
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11. Memberikan contoh teladan yang baik 

12. Memberi motivasi kepada siswa 

13. Melatih keberanian dan kesetiaan serta tanggung jawab 

14. Menekankan pembelajaran pada tiga aspek, aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor 

15. Memberikan reward kepada peserta didik jika telah melakukan tindakan 

yang baik 

16. Meneliti kemajuan murid baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau tidaknya strategi pendidik dalam menanggulangi kenakalan 

remaja adalah sebagai berikut: 

1. Guru pembimbing harus bersikap luwes atau mudah bersosialisasi dengan 

orang lain 

2. Guru pembimbing suka berbicara dengan orang lain dengan nyaman 

3. Guru pembimbing lancar dalam berkomunikasi 

4. Guru pembimbing mudah diterima dan menerima orang lain 

5. Guru pembimbing bersikap terbuka kepada siapa saja 

6. Guru pembimbing dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain 

7. Guru pembimbing mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri 

8. Guru pembimbing selalu jujur dalam segala perkataan dan tindakan 

9. Guru pembimbing dapat menghargai pendapat orang lain 

10. Guru pembimbing lebih suka mengalah dan tidak mau menang sendiri 

11. Guru pembimbing mempunyai pengalaman dalam bimbingan 

12. Guru pembimbing berlatar belakang dari pendidikan bimbingan dan 

konseling atau sesuai profesinya. 


