
 

 

11 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pendekatan Guru Akidah Akhlak  

1. Pengertian Pendekatan Guru Akidah Akhlak 

Pendekatan berasal dari bahasa Inggris approach yang salah satu 

artinya adalah “Pendekatan”. Dalam pengajaran, approach diartikan 

sebagai a way beginning something yang artinya cara memulai 

sesuatu. Karena itu, pengertian pendekatan dapat diartikan cara 

melalui pembelajaran. Dan lebih luasnya lagi, pendekatan berarti 

seperangkat asumsi mengenai cara belajar-mengajar. Pendekatan 

merupakan tiitk awal dalam memandang sesuatu, suatu filsafat, atau 

keyakinan yang kadang kala sulit membuktikanya. Pendekatan ini 

bersifat aksiomatis. Aksiomatis bahwa kebenaran teori yang 

digunakan tidak dipersoalkan lagi. 

Ajaran agama Islam secara alamiah adalah manusia tumbuh dan 

berkembang sejak dalam kandungan sampai meninggal, mengalami 

proses tahap demi tahap. Demikian pula kejadian alam semesta ini 

diciptakan Tuhan melalui preoses setingkat demi setingkat. Pola 

perkembangan manusia dan kejadian alam semesta yang berproses 

demikian adalah berlangsung di atas hukum alam yang ditetapkan oleh 

Allah sebagai “sunnatullah”. Dapat disimpulkan bahwa ajaran agama 

Islam adalah usaha sadar atau kegiatan yang di sengaja dilakukan 
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untuk membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju 

terbentuknya pribadi yang utama (insan kamil). Berdasarkan nilai 

etika Islam dengan tetap memelihara hubungan baik dengan Allah 

(HablumminAllah) sesama manusia (Hablumminannas), dirinya 

sendiri dan alam sekitarnya. 

Pembelajaran Pendidian Agama Islam terutama Akidah Akhlak 

untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan 

pengalaman ajaran agama Islam peserta didik. Maksudnya disini, 

kualitas atau kepribadian dapat di eksplorasikan dalam hubungan 

keseharian dengan lingkungan atau masyarakat.1 

2. Guru Akidah Akhlak 

Guru diberi tugas untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan 

kepada peseta didik, jabatan guru memiliki banyak tugas. Guru 

Akidah Akhlak adalah guru yang mengajar salah satu pelajaran agama 

dimana tugas guru disini membahas tentang ilmu tingkah laku dan 

keyakinan iman. Di lingkungan sekolah seorang guru Agama Islam 

terutama guru Akidah Akhlak memiliki peran cukup besar untuk 

menanamkan nilai-nilai Islami dalam kedalam diri peserta didik. Hal 

ini bertujuan agar terbentuk perilaku atau karakter yan dapat dijadikan 

pengangan bagi peserta didik dalam menghadapi pengaruh-pengaruh 

negatif dari dari pengaruh luar. Sehingga pembelajaran yang di 

                                                           
1 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm. 75-76. 
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lakukan oleh guru Akidah Akhlak sangat mempengaruhi perubahan 

perilaku siswa. 

Perilaku dan akhlak anak dapat dibentuk melalui sebuah 

pendidikan. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan 

akhlak anak-anaknya. Sebaliknya, seorang anak memiliki hak untuk 

mendapatkan teladan yang baik ketika di rumah ataupun di sekolah 

yang dapat dijadikannya sebagai acuan dalam kehidupannya.2  

Oleh karena itu, keluarga dan sekolah memiliki tanggung jawab 

yang sangat besar terhadap pendidikan pada mayoritas anak. Berikut 

ini program yang diusulkan tentang pendidikan akhlak yang dapat 

diterapkan pada anak. Program tersebut adalah: 

a. Melatih anak melaksanakan berbagai kewajiban dengan penuh 

ketaatan, seperti: shalat pada waktunya dan bersedekah. 

b. Berbincang-bincang dengan anak tentang ketaatan kepada kedua 

orang tua, karena keridhaan orang tua jaln menuju surga. 

Mengajarkan anak tentang bagaimana cara menghormati orang 

dewasa, menyambut tali silaturrahmi terhadap kerabat dekat, 

karena silaturrahmi termasuk diantara perilaku-perilaku mulia 

yang dianjurkan dalam Islam. Kemudian menjelaskan kepada 

anak kecil dan lemah, seperti mengasihani membantu, orang 

miskin, anak yatim dan binatang. 

                                                           
2 Asy Syaikh Fuhaim Musthafa, Manhaj pendidikan Anak Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 

2004, hal. 26 
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c. Tidak berlebih-lebihan dalam memanjakan anak dan memenuhi 

keinginananya. Perlu diketahui bahwa di usia yang masih muda ini 

memebutuhkan bimbingan dan pengarahan dari kekerasan. 

d. Menjelaskan bahwa berbohong, mencuri merupakan perbuatan 

perilaku jahat lainya yang dapat menjerumuskan masa depan anak 

ke jurang kesestan dan kenistaan. 

e. Melatih anak untuk menghormati hak-hak orang lain dan tidak 

bersikap lancang tehadap barang-barang milik pribadi yang di 

miliki saudara-saudara dirumah, sahabat-sahabatnya di sekolah, 

temen-temennya di sekitar rumah dan seterusnya. 

f. Membiasakan anak untuk tabah dan sabar dalam menghadapi 

berbagai kesulitan. Sehingga pada saat marah, ia tidak berbicara 

dengan kata-kata kasar atau meyakiti orang lain. 

g. Melatih anak dengan berbagai sikap dengan tepat, menumbukan 

perilaku-perilaku positif di dalam dirinya. Sehingga, mampu 

mewujudkan ktenangan hati dalam dirinya. Seperti keberanian 

bukan sikap sombong atau pengecut. Jaga memperlihatkan sikap 

murah hati bukan sikap kikir atau belebih-lebihan. 

h. Membiasakan anak untuk menjalin berbagai persaudaraan yang 

penuh kasih sayang dan dilandaskan karena Allah SWT. Selalu 

bersama dengan meraka baik dalam kesenangan maupun 

kesedihan, dan bekerja sama dengan mereka dalam melakukan 



15 
 

 
 

perbuatan-perbuaan kebaikan.3 

Dalam pelaksanaan pendidikan Islam dapat diasumsikan bahwa 

setiap umat Islam wajib mendakwahkan ajarannya.4 Hal ini dapat kita 

pahami dari firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 

104: 

ْوَن َعن  هَ ُكْم اُمٌَّة يَّْدُعْوَن ا َلى اْلَخْير َويَْأُمُرْوَن ب اْلَمْعُرْوف  َويَ ن ْ نْ َوْلَتُكْن م   
َواُول   ى   َك ُهُم اْلُمْفل ُحْونَ اْلُمْنَكر ِۗ  

 

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf 

dan mencegah dari yang mungkar”.5 

 

Dari firman Allah yang terdapat dalam Surat Ali Imran ayat 104, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas guru adalah memberikan 

pelajaran kepada anak didiknya agar senantiasa berperilaku baik, 

mengajak anak didiknya untuk senantiasa menebar kebaikan, serta 

memberikan penjelasan kepada mereka mengenai hal-hal yang 

diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang sesuai dengan ajaran Islam. 

Selain penjelasan, guru juga perlu memberikan contoh melalui pribadi 

dirinya serta melatih anak didiknya untuk melakukan kebaikan 

sehingga aktivitas tersebut dapat berubah menjadi kebiasaan.  

Menyuruh anak untuk melakukan hal-hal yang baik tidaklah 

mudah tetapi dengan kebiasaan inilah anak akan terlatih dan anak 

                                                           
3 Asy Syaikh Fuhaim Musthafa, Manhaj pendidikan Anak Muslim, (Jakarta: Mustaqiim, 

2004, hal. 26 
4 Munarji, Ilmu Pendididkan Islam, (Jakarta: Bima Ilmu, 2004), hal. 65 
5 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamah, hal. 64 
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harus diajari beristiqomah dalam melakukan suatu kebaikan. 

Pengarahan dan pengertian harus selalu diberikan kepada anak, agar 

anak bisa mengerti dan senantiasa terbiasa untuk berbuat kebaikan. 

Misalkan guru harus membiasakan anak agar selalu mejabat tangan 

dan mencium tangan guru ketika pulang sekolah, dan mengucapkan 

salam ketika bertemu dengan guru di jalan maupun ketika berjalan 

berpapasan dengan guru. 

Semua guru harus mengarahkan anak didiknya kepada hal 

kebaikan, yang salah satunya mendidik akhlak siswa agar menjadi 

pribadi yang lebih baik lagi. Tidak haya tugas guru agama saja untuk 

mendidik akhlak siswa, akan tetapi semua guru juga harus 

memberikan motivasi dan menyisipkan hal-hal kebaikan ketika 

mengajar, agar siswa terbiasa dan sadar untuk selalu berbuat baik. 

Seorang guru juga harus memberikan contoh yang baik agar siswa 

mencontoh hal-hal yang baik pola. Selain menanamkan nilai-nilai 

yang baik kepada siswa, guru juga memberikan pengalaman yang baik 

tentang kehidupan.  

  

B. Karakteristik Remaja 

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, bila di bandingkan 

dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki kelebihan-

kelebihan dalam segi cipta, rasa, karsa, estetika, sosial dan susila serta hal 

yang lain. Dalam kehidupannya, manusia mengalami suatu 

perkembangan dan pertumbuhan. Menurut Kartini Kartono yang 
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dimaksud dengan perkembangan yaitu adanya perubahan-perubahan 

psikofisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan 

fisik dari anak, yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar 

dalam jangka waktu tertentu menuju kedewasaan, sedangkan 

pertumubuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari 

proses pematangan fungsi-fungsi fisik, yang berlangsung secara normal 

pada diri anak-anak yang sehat, dalam peredaran waktu tertentu.6 

Sedangkan menurut Zakiah Daradjat yang dimaksud dengan masa 

remaja yaitu suatu masa, dimana anak-anak tidak lagi dianggap sebagai 

seorang anak-anak tetapi juga tidak dianggap sebagai seorang dewasa. 

Umur seorang remaja berada di tengah-tengah umur anak-anak dan umur 

dewasa. Mereka akan mengalami masa-masa perubahan dan perpindahan 

dari masa kanak-kanak menuju dewas, dimana pada masa ini mereka 

dituntut untuk menemukan jati dirinya. Mereka akan memasuki fase-fase 

baru yang menyebabkan mereka sering mengalami kesulitan sehingga 

sering menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri pada lingkunganya.7 

Abin Syamsudin menyebutkan ciri-ciri umum remaja awal dilihat 

dari beberapa aspek, meliputi: 

1. Dari aspek perilaku sosial, moralitas dan religius meliputi: 

a. Di awali dengan kecenderungan ambivalensi keinginan 

menyendiri dan keinginan bergaul dengan banyak teman tetapi 

                                                           
6 Kartini Kartono, Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja, (Jakarta : Rajawali, 1988), hal, 

29 
7 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal 28 



18 
 

 
 

bersifat temporer. 

b. Adanya kebergantungan yang kuat kepada kelompok sebaya 

disertai semangat konformitas yang tinggi. 

c. Adanya ambivalensi antara keinginan bebas dari dominasi 

pengaruh orang tua dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan 

dari orang tua. 

d. Dengan sikap dan cara berfikirnya yang kritis mulai menguji 

kaidah-kaidah atau sistem nilai etis dengan kenyataannya dalam 

perilaku sehari-hari oleh para pendukungnya (orang dewasa). 

e. Mengidentifikasi dirinya dengan tokoh-tokoh moralitas yang 

dipandang tepat dengan tipe idolanya. 

f. Mengenai keberadaan dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan 

mulai dipertanyakan secara kritis dan spektis. 

g. Penghayatan kehidupan keagamaan sehari-hari dilakukan 

mungkin didasarkan pertimbangan asanya semacam tuntutan yang 

memaksa dari luar dirinya dan masih mencari dan mencoba 

menemukan pegangan hidup. 

2. Dari aspek afektif, kognitif dan psikomotorik meliputi : 

a. Lima kebutuhan dasar (fisik, rasa aman, afiliasi sosial, 

penghargaan, perwujudan diri) mulai menunjukkan arah 

kecenderungan-kecenderungan. 

b. Reaksi dan ekspresi emosinya masih labil dan belum terkendali 

seperti pernyataan marah, gembira atau kesedihannya mungkin 
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masih dapat berubah-ubah silih berganti dalam tempo yang cepat. 

c. Kecenderungan-kecenderungan arah sikap mulai tampak (teoritis, 

ekonomis, estetis, politis, sosial dan religius) meskipun masih 

dalam taraf eksplorasi dan coba-coba, serta merupakan masa kritis 

dalam rangka menghadapi kritis identitasnya yang sangat 

dipengaruhi oleh kondisi psikososialnya yang akan membentuk 

kepribadiannya.8 

Dengan karakter seperti di atas, siswa usia remaja yang tidak 

mendapatkan bimbingan yang baik, lebih mudah terjerumus pada 

perbuatan yang merugikan dirinya sendiri atau terjerumus dalam 

kenakalan remaja. Secara umum jika anak tidak dapat berkembang 

dengan baik sesuai dengan kebutuhannya, maka anak akan menimbulkan 

perilaku menyimpang yang kita kenal dengan kenakalan remaja. dapat 

berkembang dengan baik sesuai dengan kebutuhannya, maka anak akan 

menimbulkan perilaku menyimpang yang kita kenal dengan kenakalan 

remaja. 

 

C. Kenakalan Remaja 

Berasal dari kata dasar “nakal” yang artinya kurang baik (tidak 

mau menurut, mengganggu, melanggar dan sebagainya) yang sering 

terjadi pada anak-anak.9 Istilah kenakalan berarti tingkah laku secara 

                                                           
8 Abin Syamsudin, Psikologi Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hal, 

133 
9 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 2002), hal. 971. 
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ringan yang menyalahi norma dan hokum yang berlaku di masyarakat. 

Berkaitan dengan siswa berarti perilaku siswa yang menyalahi norma dan 

hukum yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat sekolah. Maka 

dapat disimpulkan bahwa kenakalan merupakan perilaku yang berupa 

penyimpangan atau pelanggaran pada norma yang berlaku. Ditinjau dari 

segi hukum kenakalan merupakan pelanggaran terhadap hukum yang 

belum bisa dikenai hukum pidana sehubungan dengan usianya. 

Sedangkan jika ditinjau dari segi agama maka jelas bahwa apa yang 

dilarang dan apa yang disuruh dan sudah barang tentu sama yang 

dianggap oleh umum sebagai perbuatan nakal serta dapat dikatakan 

perbuatan yang tidak diinginkan dalam agama.10  

Apabila ditinjau dari ilmu jiwa, maka kenakalan remaja adalah 

sebuah manifestasi dari gangguan jiwa atau akibat yang datangnya 

dari tekanan batin yang tidak diungkap secara terang-terangan di muka 

umum atau dengan kata lain bahwa kenakalan siswa adalah ungkapan dari 

ketegangan perasaan serta kegelisahan dan kecemasan atau tekanan batin 

yang datang dari peserta didik.11 

Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kenakalan siswa adalah tindakan pelanggaran siswa terhadap peraturan 

atau tata tertib sekolah serta pelanggaran nilai-nilai sosial di masyarakat. 

 

                                                           
10 Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, (Jakarta: Haji Masagung, 1999), hal. 112. 
11 Ibid., hal. 112 
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1. Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja 

Bentuk-bentuk kenakalan siswa menurut Zakiah Daradjat 

dalam bukunya Membina Nilai-Nilai Moral, beliau membagi dalam 

tiga bagian yaitu: 

a. Kenakalan Ringan 

Kenakalan ringan adalah suatu kenakalan yang tidak sampai 

melanggar hukum. Diantaranya adalah: 

1) Tidak patuh kepada orang tua dan guru. Hal seperti ini 

biasanya terjadi pada kalangan peserta didik, dia tidak segan-

segan menentang apa yang dikatakan oleh orang tua dan 

gurunya bila tidak sesuai dengan jalan pikirannya. 

Peserta didik mengalami pertentangan apabila orang tua dan 

guru masih berpegang pada nilai-nilai lama, yaitu nilai-nilai 

yang tidak sesuai dengan zaman sekarang ini. 

2) Lari atau bolos dari sekolah 

Sering kita temui dipinggir-pinggir jalan, anak-anak yang 

hanya sekedar melepas kejenuhan di sekolah. Di sekolah 

mereka tidak luput dari keluhan para guru, dan hasil prestasi 

pun menurun mereka tidak hanya mengecewakan wali murid 

dan guru saja melainkan masyarakat juga merasa kecewa atas 

prilaku mereka. 

3) Sering berkelahi 

Sering berkelahi merupakan salah satu dari gejala kenakalan 
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remaja. Remaja yang perkembangan emosinya tidak stabil 

yang hanya mengikuti kehendaknya tanpa memperdulikan 

orang lain, yang menghalanginya itulah musuhnya. 

4) Cara berpakaian 

Meniru pada dasarnya sifat yang dimiliki oleh para siswa, 

meniru orang lain atau bintang pujaanya yang sering dilihat di 

media masa atau pada media elektronik dalam hal berpakaian 

atau tingkah laku, walaupun itu tidak sesuai dengan keadaan 

dirinya yang penting baginya adalah mengikuti mode zaman 

sekarang. 

5) Kenakalan yang mengganggu ketentraman dan keamanan. 

Kenakalan ini adalah kenakalan yang dapat digolongkan pada 

pelanggaran hukum sebab kenakalan ini mengganggu 

ketentraman dan keamanan masyarakat diantaranya adalah 

mencuri, kebut-kebutan. 

2. Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja 

Membahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi 

kenakalan remaja bukanlah pekerjaan yang mudah, karena kenakalan 

remaja terjadi akibat berbagai hal. Problem yang muncul pada 

kehidupan remaja dalam lingkungan sekolah seringkali tergambarkan 

dalam bentuk kesulitan dalam menghadapi pelajaran disekolah, baik 

dalam tulisan maupun penyelesaian tugas. Kesulitan semacam ini 

bukan timbul semata-mata karena reaksi spontan terhadap suatu 
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keadaan, tetapi biasanya merupakan akibat dari satu rangkaian proses 

peristiwa yang sudah berlangsung lama atau berlarut-larut.12 

Masalah yang di alami siswa di sekolah menyebabkan 

berkurangnya minat siswa dalam belajar, bersikap tidak peduli 

terhadap pelajaran sehingga prestasinyapun menurun. Kemudian 

muncul perilaku-perilaku pelanggaran yang dilakukan siswa 

bermasalah. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti 

kurangnya kematangan fisik, mental dan emosi sesuai dengan teman 

sebaya dan harapan sosial.13 

Sedangkan menurut Zakiah Darajat penyebab terjadinya 

kemorosotan moral yang nantinya akan berakibat pada kenakalan 

remaja adalah sebagai berikut: 

a. Kurang tertanamnya jiwa agama pada setiap orang dalam 

masyarakat. 

b. Keadaan masyarakat yang kurang stabil, baik dari segi ekonomi 

maupun sosial politik. 

c. Pendidikan moral yang tidak terlaksana menurut semestinya, 

baik disekolah, keluarga, maupun dalam masyarakat luas. 

d. Suasana rumah tangga siswa yang kurang baik dan harmonis. 

e. Diperkenankanya secara popular obat-obatan dan alat anti hamil 

secara lebih luas dan terbuka. 

                                                           
12 Mohammad Ali, Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: P.T. Bumi 

Aksara, 2006), hal. 12 
13 Ibid.., hal. 13 
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f. Banyaknya tulisan-tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran, 

kesenian-kesenian yang tidak mengindahkan dasar-dasar, dan 

tuntutan moral yang seimbang pembentukan karakter siswa. 

g. Kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu terluang dengan 

cara yang lebih baik dan membawa kepada pembinaan moral. 

h. Tidak ada atau kurangnya markas-markas bimbingan dan 

penyuluhan bagi siswa dalam mendukung terwujudnya 

peningkatan moral siswa.14 

Disisi lain, Dr. Kartini Kartono berpendapat bahwa kenalakan 

remaja di sebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. 

a. Faktor Internal 

Jamal Ma’mur Asmani dalam bukunya yang berjudul Kiat 

Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah menjelaskan faktor 

internal berasal dari kekeliruan anak-anak remaja dalam 

menanggapi kondisi lingkungan yang ada disekitarnya. 

Kegagalan mereka pada proses internalisasi diri menyebabkan 

rereaksi yang salah atau menyimpang, serta tidak mampu 

beradaptasi dengan lingkungan sekitar.15 

b. Faktor Eksternal 

Jamal Ma’mur Asmani dalam bukunya yang berjudul “Kiat 

Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah” menjelaskan bahwa 

                                                           
14 Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, (Jakarta: Haji Masagung, 1999), hal. 74  

15 Jamal Ma’mur, Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah, (Yogyakarta: Buku 

Biru), hal. 125 
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faktor eksternal adalah pengaruh yang berasal dari luar yang 

menyebabkan terjadinya suatu perilaku. Faktor eksternal dapat 

berasal dari lingkunan keluarga seperti ketidakharmonisan keluarga 

dan perilaku dari anggota keluarga. Faktor eksternal yang berasal 

dari sekolah seperti kurang memberikan kenyamanan dalam 

proses belajar, program sekolah yang tidak sesuai, serta sarana 

dan prasarana sekolah yang tidak memenuhi persyaratan. Faktor 

lainnya yaitu faktor lingkungan sekitar yang memiliki karakter 

kurang baik bagi perkembangan anak.16  

Sementara itu, menurut Vernanda Davega, terdapat 4 (empat) 

faktor yang mendorong munculnya kenakalan remaja: 

a. Keinginan untuk mencoba 

Rasa ingin tahu yang tinggi di masa remaja, membuat mereka 

mencoba untuk melakukan sesuatu yang ingin diketahuinya. 

b. Faktor keluarga 

Keluarga sebagai pemantau dari kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan seorang anak. Ketidakharmonisan keluarga dan 

sistem pengasuhan yang salah dapat membuat anak mengalami 

gangguan psikis sehingga melakukan hal-hal yang melanggar. 

c. Faktor sekolah 

Sistem pendidikan yang kurang tepat untuk diterapkan di 

sekolah dapat membuat kualitas pendidikan di sekolah tersebut 

                                                           
16 Jamal Ma’mur, Kiat Mengatasi…, hal. 128 
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menurun. Sehingga terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan 

oleh siswa yang merasa tertekan atau sebagai protes atas 

ketidaknyamanan mereka. 

d. Faktor lingkungan 

Lingkungan yang sering menjadi tempat keberadaanya juga 

dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku si anak. Semisal 

lingkungan yang ditempati si anak adalah lingkungan perokok 

otomatis anak tersebut memiliki rasa ingin mencoba.17 

Dari keterangan di atas berarti penyebab munculnya kenakalan 

bersumber dari berbagai faktor yang berhubungan dengan siswa baik 

berasal dari faktor dalam atau pun luar peserta didik. 

 

D. Pendekatan Guru Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja 

1. Melalui Pendekatan Bimbingan  

Selain guru sebagai pendidik dan pengajar, guru juga berperan 

sebagai pembimbing. Seorang guru pembimbing utama para peserta 

didiknya, artinya segala pola kehidupan baik dalam bidang keilmuan 

maupun perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi 

(uswah) keteladanan dalam membimbing para peserta didiknya.  

Seorang guru adalah pembimbing dalam pembelajaran. Disebut 

pembimbing sebab dalam pengalamannya, pengetahuannya tentang 

jalan yang akan dilalui oleh orang yang melakukan perjalanan, dan 

                                                           
17 Vernanda Davega, Kenakalan Remaja dan Cara Penanggulangannya, (Semarang: 

Universitas Negeri Semarang, 2013) 
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memiliki ketertarikan yang besar terhadap pembelajaran, dia 

diasumsikan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam 

pembelajaran itu. 

Sebagai pemberi bimbingan, guru sering berhadapan dengan 

kelompok peserta didik bahkan individu. Semua peserta didik 

membutuhkan bimbingan dan untuk peserta didik yang memerlukan 

bimbingan khusus, yang dilakukan ditempat yang telah disediakan di 

sekolah maupun di luar sekolah. 

Pendekatan guru Akidah Akhlak yaitu sebagai tempat 

bimbingan dan konseling yang mencakup belajar ilmu agama, sikap 

dan perilaku sesuai ajaran agama. Oleh karenaya, bimbingan yang 

dilakukan adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan perilaku 

dan potensi siswa.18 

2. Melalui Pendekatan Personal Guru 

Di MA Muhammadiyah Watulimo Trenggalek guru Akidah 

Akhlak mempunyai beberaparan aktif artinya guru Akidah Akhlak 

berperan penting dalam menanggulangi kenakalan siswa. Pertama, 

dengan cara preventif atau tindakan yang dilakukan guru Akidah 

Akhlak untuk menjauhkan peserta didik dari segala pengaruh 

kenakalan. Adapun cara Preventif guru Akidah Akhlak dalam 

menanggulangi kenakalan siswa adalah sebagai berikut:19 

                                                           
18 Zakiyah Daradjat, metodik khusus pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 

2004, hal. 226-267 
19 Aat Syafaat, Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 52. 
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a. Guru Akidah Akhlak memanggil siswa yang sering melakukan 

kenakalan pada jam-jam khusus yaitu pada jam istirahat atau 

diluar jam pelajaran, dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman dan keyakinan bahwa guru Akidah Akhlak dalam 

memberikan pengarahan tidak hanya menggunkan metode lisan 

saja akan tetapi metode praktik dan perhatian menjadikan siswa 

akan memahami bagaimana seorang guru menjadi peran dalam 

menanggulangi kenakalan. 

b. Guru Akidah Akhlak mengadakan penyuluhan khusus dengan 

terapi keagamaan agar siswa benar-benar memahami dan 

menyesali bahwa perilaku yang dilakukan tidak termasuk ajaran 

agama. 

Kedua, melakukan penanggulangan dengan cara Represif atau 

tindakan perbaikan dengan memberikan pemahaman kembali 

tentang ajaran agama. Melalui tindakan tersebut upaya guru 

Akidah Akhlak dalam menanggulagi kenakalan akan dapat 

terwujud. Cara-cara tersebut meliputi:20 

1) Guru Akidah Akhlak Memberikan pemahaman dan 

pengertian tentang materi Akidah Akhlak yaitu dengan 

melalui pembelajaran dalam kelas. 

2) Mengadakan kegiatan-kegiatan keberagamaan baik hari besar 

                                                           
20 Aat Syafaat, Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).  Hal, 56. 
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agama ataupun kegiatan keagamaan untuk siswa setiap 

harinya, seperti sholat Dhuha dan sholat Dhuhur bejama’ah, 

tadarus Al-Qur’an serta segala kegiatan yang memungkinkan 

di laksanakan di masjid sekolah. 

3) Bekerjasama dengan guru lain, wali kelas dan guru mata 

pelajaran. Dengan metode ini tidak hanya guru Akidah Akhlak 

yang berperan dalam menaggulangi kenakalan siswa akan 

tetapi guru yang lain juga mempunyai tugas dalam 

menanggulangi kenakalan siswa. 

4) Berupaya menjunjung nilai-nilai keagamaan dalam 

kehidupan sekolah yaitu mendukung adanya program Islami 

seperti tadarus Al-Qur’an, remas, shalat berjama’ah, dan lain-

lain. 

3. Melalui Pendekatan Problem Solving 

Pada masa remaja, para remaja dituntut untuk dapat 

menentukan sikap pilihannya dan kemampuannya dalam 

menyesuaikan diri terhadap tuntutan lingkungannya agar 

partisipasinya selalu relevan dalam kegiatan masyarakat. 

Berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, kenyataan 

memperlihatkan bahwa tidak semua remaja berhasil atau mampu 

melakukan penyesuaian sosial dalam lingkungannya. Hal ini tampak 

dari banyaknya keluhan remaja yang di sampaikan dalam rubrik 

konsultasi psikologi atau dapat juga diketahui dari berbagai berita 
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atau ulasan menganai masalah dan perilaku menyimpang remaja 

dalam berbagai media, baik media cetak dan elektronik.21 

Jika remaja tidak mampu melakukan penyesuaian sosial, 

maka akan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks. 

Permasalahan-permasalahan tersebut menuntut suatu penyelesaian 

agar tidak menjadi beban yang dapat mengganggu perkembangan 

selanjutnya. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa masa 

remaja dinilai lebih rawan dari pada tahaptahap perkembangan 

manusia yang lain. 

Menghadapi masalah yang begitu kompleks, banyak remaja 

dapat mengatasi masalahnya dengan baik, namun tidak jarang ada 

sebagian remaja yang kesulitan dalam melewati dan mengatasi 

berbagai permasalahan yang dihadapinya. Remaja yang gagal 

mengatasi masalah seringkali menjadi tidak percaya diri, prestasi 

sekolah menurun, hubungan dengan teman menjadi kurang baik 

serta berbagai masalah dan konflik lainnya yang terjadi.22 

Remaja-remaja bermasalah ini kemudian membentuk 

kelompok yang terdiri dari teman sealiran dan melakukan aktivitas 

yang negatif seperti membolos, mencuri, memalak, mengganggu 

keamanan masyarakat sekitar dan melakukan tindakan yang dapat 

                                                           
21 Mohammad Ali, Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: P.T. Bumi 

Aksara, 2006), hal. 102. 
22 Desmitha, Psikologi perkembangan peserta didik, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2010), hal. 197. 
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membahayakan bagi dirinya sendiri. Berkaitan dengan masalah ini, 

usaha mengenai penyesuaian diri sebagai kemampuan mengatasi 

timbulnya perilaku delinquen pada remaja, berhasil tidaknya remaja 

dalam mengatasi tekanan dan mencari jalan keluar dari berbagai 

masalahnya tergantung bagaimana remaja mempergunakan 

pengalaman yang diperoleh dari lingkungannya dan kemampuan 

menyelesaikan masalah tersebut sehingga dapat membentuk sikap 

pribadi yang lebih mantap dan lebih dewasa.23 

Di MA Muhammadiyah Watulimo Trenggalek ada beberapa 

siswa ada belum paham bahwa yang dilakukan ini adalah salah satu 

betuk kenakalan remaja dalam lingkup kedispinan di lingkungan 

pendidikan. Seperti misal, banyak anak didik yang sering 

melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, disini anak sudah 

diberikan saran, arahan, solusi dan bantuan kepada remaja untuk 

membantu mereka untuk menemukan problem solving atas masalah 

yang mereka hadapi. Guru Akidah Akhlak berkolaborasi dengan 

guru lain untuk membantu memecahkan masalah si anak melalui 

bimbingan maupun kegiatan keagamaan yang sudah diprogramkan 

sekolah untuk anak-anak seperti ini. 

Beberapa peran aktif guru Akidah Akhalak di atas adalah 

macam-macam pendekatan guru Akidah Akhlak di MA 

                                                           
23 Eko Setianingsih, Hubungan Antara Penyesuaian Sosial Dan kemampuan 

Menyelesaikan Masalah Dengan Kecenderungan Perilaku Delikuen Pada Remaja, Jurnal Psikologi 
Universitas Diponegoro. Vol.3 No. 1, Juni 2006, hal.  33. 
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Muhammadiyah Watulimo Trenggalek dalam penanggulangan 

kenakalan siswa. Cara-cara efektif tersebut merupakan penanaman 

perilaku kepada peserta didik. Mulai dari pendekatan bimbingan, 

pendekatan personal, pemecahan masalah atau problem solving, 

sampai bekerja sama dengan guru lain dalam penanggulangan 

kenakalan siswa. Jadi peran aktif guru Akidah Akhlak dalam 

menanggulangi kenakalan siswa sangat penting karena guru 

tersebut harus berpikir kreatif untuk menanggulangi kenakalan 

remaja, baik kenakalan yang sudah terjadi ataupun pencegahan 

terhadap kenakalan yang akan dilakukan oleh para remaja. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini penulis mengemukakan tentang perbedaan dan 

persamaan bidang kajian yang diteliti antara milik penulis ini dengan 

milik peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini untuk menghindari adanya 

pengulangan terhadap kajian mengenai hal-hal yang sama pada penelitian 

ini. Penulis mendapati beberapa hasil penelitian terdahulu seperti di 

bawah ini.  

1. Vernanda Davega dalam skripsinya yang berjudul “Kenakalan 

Remaja dan Cara Penanggulangannya”. Beberapa kesimpulan dapat 

diambil dari skripsi ini, misalnya: 

Kenakalan Remaja Sebagai Masalah Sosial Kenakalan di kalangan 

remaja harus segera di tindak lanjuti secara intensif dan  masyarakat  

di  tuntut  untuk  ikut  andil dalam penanganan kasus ini, dan tidak 
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menjadikan remaja sebagai sampah masyarakat yang harus di buang 

jauh-jauh, justru mereka harus mendapatkan perhatian dari 

masyarakat, keluarga dan lingkungan sekolah, tetapi media yang 

paling berperan dalam kasusu ini adalah keluarga, keluargalah yang 

paling dekat dengan si korban dalam kasus kenakalan remaja ini, jika 

keluarga lalai dalam penanganan ini maka bisa menjadi lebih parah. 

Tetapi sekali lagi masalah sosial ini bukan hanya tanggung jawab dari 

keluarga tetapi masyarakat dan lingkungan sekolah juga memiliki 

peran dalam upaya penanganan kenakalan di kalangan remaja ini, 

tetapi peran yang terbesar adalah peran dari dalam diri sendiri 

sebagai remaja yang ingin melanjutkan cita-cita demi melanjutkan 

masa depanya, yaitu dengan tidak terpengaruh dengan kebiasaan 

remaja lainya, selalu ingatlah kepada Allah swt dan orang tua 

khususnya ibu dan ayah. 

Faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan Remaja 

Pada umumnya kenakalan remaja di pengaruhui oleh dua faktor yaitu 

faktor kurangnya pendidikan spiritual dan moral dan faktor 

lingkungan sekolah yang tidak nyaman dan aman. Kurangnya 

pendidikan spiritual dan moral sangat mempengaruhi perilaku si anak 

karena dia kurang diberikan tentang pentingnya melakukan hal yang  

bersifat kebaikan, kebanyakan di sekolah hanya di berikan pelajaran 

mengenai bahasa, matematika dan ekonomi tanpa memperdulikan 

pendidikan moral, tanpa pendidikan spiritual dan moral ini remaja 
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akan lebih mudah terpengaruh dengan hal-hal buruk yang sifatnya 

merusak seperti tawuran antar pelajar, dan pencurian.  

Penanggulangan Kenakalan Remaja  

Negara-negara maju memiliki teknik penanggulangan yang biasa 

disebut cara Moralistic dan cara Abolisianistik. Cara moralistic adalah 

dengan penyebarluaskan ajaran agama dan moral sedangkan cara 

abolisianistik adalah berusaha memberantas kajahatan dengan 

memberantas sebab musabab dari kejahatan tersebut. 

Sebenarnya masyarakat, pemerintah dan keluarga dalam penanganan 

kasus kenakalan remaja ini hanya sebagai perantara atau sekedar 

membantu, sebenarnya kesadaran dari diri sendiri untuk tidak 

melakukan kenakalan remaja itulah hal paling penting di sini dalam 

upaya penanggulangan kenakalan remaja. Tetapi faktor lingkungan 

juga memiliki peran yang penting karena anak remaja akan mengikuti 

kebiasaan dari lingkungan tersebut. Keteladanan yang baik dari 

lingkungan sekitar akan membawa anak menjadi lebih termotivasi 

untuk melakukan hal yang baik pula dan mampu mengikuti hidup 

bermasyarakat. 

2. Muchammad Ainul Yaqin dalam Pendidikan Agama Islam dan 

Penanggulangan Kenakalan Siswa (Studi Kasus MTs Hasanah 

Surabaya). Beberapa kesimpulan dapat diambil dari skripsi ini, 

misalnya: sebab-sebab yang mendorong siswa terjerumus kedalam 

hal-hal negative ada beberapa faktor, yaitu faktor keluarga yang dibagi 
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menjadi dua, keluarga normal dan keluarga yang tidak normal atau 

broken home. Dari keadaan sekolah juga mampu menjadi penyebab 

terjadinya kenakalan remaja, terutamanya adalah lingkungan antar 

teman yang mempengaruhi perkembangan jiwa siswa. Kemudian, 

lingkungan masyarakat sebagai tempat pendidikan yang terluas dan 

sekaligus banyak menawarkan berbagai pilihan terutama dengan maju 

dan pesatnya teknologi komunikasi dan informasi yang menimbulkan 

berbagai perubahan baik positif atau negative bagi remaja. Hal yang 

terakhir inilah yang merupakan salah satu penyebab terjadinya 

delinquent pada siswa karena dengan majunya teknologi dan cepatnya 

informasi baik yang positif maupun yang negatif. 

3. Arif Budi Mulyono dalam Peran Aktif Guru PAI Dalam 

Menanggulangi Kenakalan Siswa. Berikut beberapa kesimpulan 

dalam skripsi tersebut: melihat kenyataan bahwa PAI pada sekolah 

umum bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, 

dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta 

berakhlak mulia dalam pribadi dan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara.24 Guru PAI harus mempunyai kompetensi yang seimbang 

atas apa yang diajarkannya. Karena peranan guru PAI dalam 

praktiknya tidak hanya memberikan pemahaman terhadap peserta 

                                                           
24 Muntholi’ah, Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI, (Semarang: Gunungjati, 

2002), hal, 19. 
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didik saja. Akan tetapi, pembentukan perilaku yang baik menjadi 

salah tujuan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. 

Tujuan Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila juga 

bermakna tujuan dalam Pendidikan Agama Islam, Karena 

peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang maha Esa lebih 

diunggulkan sebagaimana yang dimaksudkan oleh GBHN, dan tujuan 

tersebut hanya dapat dibina melalui pendidikan agama yang intensif 

dan efektif.25 Peran penting PAI dalam lingkungan sekolah dapat kita 

rasakan dengan kegiatan-kegiatann yang bersifat agamis. Jadi, arti 

penting PAI dalam sekolah akan membentuk diri peserta didik 

menjadi diri yang Islami dan lingkungan sekolah yang agamis. 

4. Skripsi oleh Risma Asmawi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Tulungagung dengan judul “Upaya Guru Akidah Akhlak dalam 

Mengatasi Kenakalan Remaja Siswa di MTs Darussalam 

Kademangan Blitar”. Hasil penelitian menyatakan bahwa: Bentuk-

bentuk kenakalan siswa di MTs Darussalam Kademangan Blitar 

masih tergolong kenakalan ringan seperti terlambat masuk sekolah, 

seragam/atribut tidak sesuai, potongan rambut tidak rapi/di cat, 

bertengkar, berkata kasar pada guru, minta uang dengan paksa, 

pacaran, membawa HP, membolos, merokok. Faktor penyebab 

kenakalan siswa di MTs Darussalam Kademangan Blitar di antara nya 

faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, dan faktor dari luar seperti 

                                                           
25 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 88. 
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keluarga, masyarakat, teman pergaulan, dan media elektronik. 

Sedangkan peran guru akidah akhlak dalam mengatasi kenakalan 

siswa di MTs Darussalam Kademangan Blitar antara lain tidak bosan 

memberi nasehat, memberi hukuman bagi siswa yang nakal, sering 

melakukan pendekatan dengan siswa, aktif di medsos, dan bekerja 

sama dengan guru lain. 

5. Skripsi oleh Nurmajidah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN 

Sumatera Utara dengan judul “Peran Guru Akidah Akhlak dalam 

Meningkatkan Akhlakul Karimah Siswa MTs.S Ar Ridho Tanjung 

Mulia”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Akhlak siswa setelah 

proses pembelajaran akidah akhlak selama berada di MTs.s AR 

RIDHO Tanjung Mulia tidak semua memperoleh akhlak yang baik, 

masih ada murid yang melawan kepada gurunya, tidak mau 

mengerjakan tugas, tidak mau membuang sampah pada tempatnya, 

masih ada yang suka menjahili temannya. 2. Peran guru di MTs.s AR 

RIDHO Tanjung Mulia yang harus mampu menjadi teladan bagi 

siswanya dan tidak lupa untuk selalu membimbing siswanya kearah 

yang lebih baik seperti memberi salam terhadap yang lebih tua, 

menyapa teman, dan mampu juga untuk menjadi motivasi bagi 

siswanya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Skripsi Peneliti dengan Peneliti Terdahulu 

 

No Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Skripsi oleh 

Vernanda Davega 
 Meneliti mengenai 

kenakalan remaja dan 

cara 

menanggulanginya 

 Lokasi oenelitian 

 Subyek penelitian 

lebih luas, tidak 

hanya terbatas pada 

siswa. 

 Cara 

penanggulangan 

bersifat umum. 

2 Penelitian oleh 

Muchammad Ainul 

Yaqin 

 Meneliti mengenai cara 

menanggulangi 

kenakalan remaja 

 Lokasi penelitian 

 Subyek penelitian 

lebih luas, tidak 

hanya terbatas pada 

siswa. 

 Lebih berfokus pada 

penyebab kenakalan 

remaja. 

3 Penelitian oleh Arif 

Budi Mulyono 
 Meneliti peran guru 

dalam menghadapi 

kenakalan remaja 

 Metode kualitatif 

 Lokasi penelitian 

 Subyek penelitian 

yaitu guru PAI 

secara umum 

4 Skripsi oleh Risma 

Asmawi 
 Meneliti mengenai cara 

mengatasi kenakalan 

remaja 

 Lokasi penelitian 

 Lebih berfokus pada 

upaya guru 

5 Skripsi oleh 

Nurmajidah 
 Meneliti peran guru 

Akidah Akhlak 

 Metode kualitatif 

 Lokasi penelitian 

 Berfokus pada 

pembentukan 

karakter siswa 

 

 

F. Kerangka Berpikir 

Berikut dikemukakan kerangka berfikir dengan judul penelitian 

diatas dapat dijelaskan bahwa pendekatan guru Akidah Akhlak yang 

memiliki nilai lebih dan fungsi yang dapat ditinjau dari karakteristik 

pembelajaran agama untuk menanamkan pendekatan keagamaan yang 

sejalan dengan perkembangan globalisasi. Nilai lebih tersebut 

diaplikasikan dan kemudian akan memberi dampak positif terhadap 
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siswa. Sehingga dapat digunakan untuk mengurangi dan menanggulangi 

kenakalan remaja baik di dalam proses pembelajaran di kelas maupun di 

luar kelas. Adapun gambaran dari kerangka berfikir tersebut dapat dilihat 

dari bagan sebagai berikut: 

Bagan 2.2 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari bagan di atas dapat dipahami bahwa pembelajaran materi 

Akidah Akhlak menanamkan dalam diri siswa yang kemudian 

teraktualisasikan dalam perilaku. Melalui pembelajaran materi Akidah 

Akhlak yang terdiri dari pendekatan bimbingan, pendekatan personal, dan 

problem solving guru maka akan memberikan dampak positif kepada 

remaja, sehingga dapat digunakan sebagai cara dalam penanggulangan 

kenakalan remaja. 

Pendekatan Guru 

Akidah Akhlak 

 

1. Pendekatan bimbimngan 

2. Pendekatan  personal 

3. Pendekatan Problem 

solving 

1. Teori pendekatan bimbingan 

2. Teori pendekatan  personal 

3. Teori pendekatan problem 

solving 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana 

pendekatan bimbingan mampu membentuk 

kedisiplinan remaja. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana 

pendekatan personal mampu menjembatani 

komunikasi yang baik antar pendidik dan 

peserta didik. 

3. Untuk mendeskripsikan bagaimana pendidik 

mampu memahami masalah siswa hingga 

menemukan problem solvingnya bersama. 

 

Menguatkan temuan 

dari teori. 
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Cara penanggulangan terletak pada proses pendekatan bimbingan, 

pendekatan personal guru dan pemecahan masalah atau problem solving. 

Guru harus mampu menguasai ketiga hal tersebut agar tujuan 

pembelajaran dan visi misi sekolah dapat dicapai oleh peserta didik.  




