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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

A. Paparan Data 

1. Paparan Data SMKN 1 Boyolangu Tulungagung 

a) Langkah preventif guru PAI dalam menanggulangi kenakalan 

remaja di SMKN 1 Boyolangu Tulungagung 

Guru agama di lembaga pendidikan memiliki berbagai macam 

karakteristik mengajar. Antara guru satu dengan yang lainnya tentu 

memiliki perbedaan gaya mengajar dan strategi pembelajaran sesuai 

dengan kreatifitasnya. Menurut pandangan penulis, karakteristik mengajar 

adalah ciri khas atau bentuk-bentuk gaya mengajar dari seseorang yang 

melekat pada diri seseorang tersebut. Namun demikian, dalam hal 

merencanakan pembelajaran yakni didalam menyusun perangkat 

pembelajaran, para guru masih berpegang pada ketentuan yang telah 

ditetapkan rumusan juklah dalam pengembangan kurikulum, misalnya 

memperhatikan prinsip keaktifan siswa. Urgensi pendidikan agama dan 

bentuk perencanaan pembelajaran  menurut salah satu guru pengampu 

mata pelajaran PAI pada saat wawancara dengan peneliti mengatakan 

bahwa “ Pendidikan agama Islam sangat penting bagi siswa oleh karena 

itu guru harus profesional dalam mengajar yaitu dengan membuat 

perangkat pembelajaran yang semenarik mungkin sehingga nantinya siswa 
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termotivasi untuk aktif dan belajar, khususnya pelajaran PAI disamping 

juga penampilan guru harus diperhatikan.”
1
 

Jadi seorang pendidik haruslah mempunyai kompetensi pedagogis 

yang sesuai dengan pelajaran yang diampunya sampai dalam perencanaan 

pembelajaran. Selain itu menata penampilan guru menjadi salah satu 

bentuk perencanaan pembelajaran.  

Bapak kepala SMKN 1 Boyolangu Tulungagung  menjelaskan bahwa: 

“ Seorang guru PAI wajib hukumnya untuk membuat perencanaan 

pembelajaran. Mengingat keberhasilan pendidikan adalah di tangan guru, 

dengan perangkat pembelajaran yang baik harapan pembelajaran nantinya 

sesuai dengan tujuan, disamping guru PAI juga harus mengembangkan 

kompetensinya sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi siswa dalam 

belajar. Didalam rangka perencanaan pembelajaran pendidikan Islam 

kami sudah mengadakan beberapa media, sumber belajar, dan fasilitas 

yang lain. Misalnya taman belajar, hospot area, perpustakaan, tempat 

wudlu yang kami buatkan di beberapa tempat yang sekiranya siswa dan 

guru dapat menjangkaunya tidak hanya di MCK”.
2
 

 

Sesuai dengan hal diatas seorang guru adalah manusia, tentunya 

memiliki kekurangan dalam mengajar diruangan kelas.Maka dari itu untuk 

menyempurnakan pembelajaran perlu adanya berbagai perencanaan yang 

sebaik mungkin agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

                                                           
1
Lampiran 05 , W1.GF.2-05-2016. 

2
Lampiran 05, W1. KS. 22-05-2016 
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Berdasarkan beberapa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, 

bahwa dalam upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar guru 

menggunakan strategi perencanaan meliputi penyusunan perangkat 

pembelajaran secara baik dengan pemlihan metode, media, dan sumber 

belajar. Selain itu guru menyiapakan fisiologis maupun psikologis guru, 

tidak lupa menata penampilan guru menyiasati miskondition dan mngikuti 

pelatihan keguruan. Disamping guru memaksimalkan apa yang ada di 

RPP, akan tetapi sedikit ada perubahan yang lebih baik ketika mengajar, 

selain itu guru memberikan hadiah dan hukuman untuk meningkatkan 

semangat belajar siswa. 

Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan  

tersebut disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu 

sesuai dengan keinginan pembuatan perencanaan, namun yang lebih 

penting adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan 

mudah dan tepat sasaran agar kualitas dalam melakukan pembelajaran 

dapat terlaksana sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang optimal. 

Kinerja guru dalam membuat perencanaan pembelajaran setelah 

mengikuti sertifikasi guru bisa dikatakan mengalami perkembangan dan 

kemajuan dibandingkan sebelumnya, sehingga mereka akan bisa lebih 

profesional dalam melakukan kegiatan pembelajaran dibanding dengan 
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sebelumnya. Perkembangan dan kemajuan tersebut diantaranya sebagai 

berikut: 
3
 

a. Mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum KBM dimulai.  

b. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. 

c. Mampu memahami karakteristik peserta didiknya. 

d. Tingkat percaya diri saat pembelajaran di dalam kelas. 

e. Mengadakan evaluasi.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Rofiq Suyudi selaku Kepala 

SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung, “Setidaknya dari sekian banyak 

metode yang ada, guru sudah melakukan variasi metode dalam setiap 

kegiatan pembelajarannya dan saya juga menekankan jangan dominasi 

ceramah dalam pembelajaran PAI di dalam kelas.”
4

Hal senada juga 

diungkapkan oleh Ibu Astutik, S.Pd Bervariasi, kadang ceramah, diskusi 

panel, problem solving, kooperatif penugasan individual, pembelajaran 

materi berbasis ict dsbnya.
5
  

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan X siswi kelas 

AK excellent yang bernama Nuzul Sholikah dan Ryan Dwi A, “Iya mas, 

dalam beberapa kali pertemuan memang ada ceramah, kemudian siswa 

disuruh mencari pemecahan masalah suatu soal yang diberikan oleh guru, 

                                                           
3
 Observasi, 10 Maret  2016. 

4
 Hasil Interview dengan Kepala sekolah, 9 Mei 2016 

5
 Hasil Interview dengan Ibu, 10 Mei 2016 
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kadang juga kita melakukan diskusi kelas, dan sering juga menyampaikan 

materi menggunakan media TIK .”
6
 

Dalam mempersiapkan proses belajar mengajar, guru SMK Negeri 1 

Boyolangu Tulungagung telah mempersiapkan terlebih dahulu rencana 

pengajaran, menyusun persiapan pembelajaran, pemilihan media 

pembelajaran serta dalam memberikan materi pelajaran sudah sesuai 

dengan tujuan yang ada dalam kurikulum. Hal ini dimaksudkan sebagai 

acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran agar lebih terarah, efektif 

dan efisien. Pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran aktif yang 

mengacu pada keselarasan antara tujuan, materi dan alat penilai. 

Hubungan yang harmonis juga diterapkan oleh guru SMKN 1 Boyolangu 

Tulungagung sebagai sarana untuk mempermudah dalam komunikasi 

khususnya dengan peserta didik dengan bersikap luwes, bijakasana dan 

memberikan teladan yang baik “uswatun khasanah”. 

Perencanaan pembelajaran di SMKN 1 Boyolangu Tulungagung 

telah dipersiapkan sesuai dengan prosedur dan pedoman yang ada sesuai 

dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran yang dilakukan sangat 

menarik. Terlihat ketika persiapan pelaksanaan pembelajaran sampai 

kepada hasil proses pembelajaran tersebut. Pada awal tahun ajaran baru 

apa yang dilakukan oleh guru menunjukkan hal yang positif dan guru juga 

sangat bersemangat dan sangat antusias dalam melakukannya. Seperti 

                                                           
6
 Hasil Interview dengan Siswa SMKN 1 Boyolangu, 19 April 2016 
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hasil observasi dan dari pernyataan oleh Ibu Astutik, selaku guru PAI 

kelas IX yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi guru 

di SMKN 1 Boyolangu Tulungagung yaitu: 

Pada tahun ajaran baru, yang pertama kali saya lakukan adalah 

menyiapkan segala administrasi perangkat pembelajaran seperti 

program-program semester, program tahunan dan persiapan belajar 

mengajar. Selain itu juga pendekatan-pendekatan terhadap siswa. 

Kemudian untuk menyiapkan komponen–komponen pembelajaran, 

tentunya disesuai dengan panduan disekolah, biasanya diadakan 

workshop dulu, kemudian dalam workshop itu kita harus membuat 

diantaranya, mulai dari perencanaan program RPPnya, silabusnya, 

sampai dengan tahap-tahap mengajarnya”.
7
 

 

Persiapan yang dilakukan oleh bapak Syafiq, sama halnya dengan 

apa yang dilakukan oleh Ibu Astutik, salah seorang guru PAI kelas X yang 

telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan sertifikasi guru:  

Upaya dan persiapan yang saya lakukan ketika awal pelajaran , saya 

mulai membuat RPP, promes, prota, silabus, pemetaan dan lain 

sebaginya yang menyangkut semua tentang perangkat pembelajaran. 

Kemudian juga selain membuat perangkat pembelajaran, untuk 

semester genap ini belum lengkap kita lengkapi dan untuk semester 

ganjil udah lengkap kemarin, dikarenakan buat semester genap 

masih dalam tahap melengkapi. Kalau RPP harus buat, yang sudah 

tidak perlu dibuat promes, prota, silabus, kemarin semester ganjil 

kan udah berlalu jadi harus buat baru”. Begitu juga dengan Bapak 

                                                           
7
 Hasil Interview dengan Ibu Astutik, 11 Mei 2016 
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Syafiq, selaku salah seorang guru matematika yang sudah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan sertifikasi guru yang ada di SMKN 1 

Boyolangu Tulungagung, mengungkapkan bahwa pada tahun ajaran 

baru yang dilakukan beliau adalah akan membuatkan perangkat 

pembelajaran.
8
 

 

Dan dari hasil observasi apa yang sudah dilakukan guru – guru 

dalam merencanakan pembelajaran sudah tepat dalam menyiapkan 

administrasi perangkat pembelajaran seperti membuat RPP, prota, promes, 

silabus, memilih sumber belajar, metode yang akan digunakan serta 

penilaian hasil belajar sebagai persiapan dalam mengajar. 

Kalau kita mengacu pada pengertiannya, mengajar adalah suatu 

perencanaan pemikiran yang sistematis berupa prinsip–prinsip mengajar, 

yang akan diterapkan dalam situasi khusus dalam pengajaran di kelas. Hal 

ini sangat penting dilakukan oleh guru karena dengan adanya persiapan 

sebelum mengajar berarti menunjukan kesiapan kita untuk mengajar, 

ibarat perang kita sudah siap dengan senjata yang kita perlukan untuk 

perang sebelum menuju medan perang, semakin matang persiapan kita 

semakin besar peluang kita untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan, 

jika peperangan berarti mendapat peluang besar untuk menang dan jika 

dalam proses pembelajaran berarti tujuan untuk memberi pemahaman 

kepada murid semakin besar kemungkinannya. 

 

                                                           
8
 Hasil Interview dengan Bapak Syafiq, 2 Mei 2016 
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Sebenarnya ketika ada kegiatan pra pembelajaran dilakukan guru 

seharusnya tidak hanya mengabsen siswa saja, seyogyanya guru lebih 

memperhatikan kondisi siswa yang akan diajar, kondisi ruang kelas, 

kondisi alat pembelajaran. Apa yang sudah dilakukan guru yang sudah 

mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi  guru sebenarnya sudah 

tepat dan sudah cukup baik, tapi perlu sedikit pembenahan. Kalau kita 

melihat guru yang tersertifikasi hanya mengabsen siswa dan 

mempersiapkan buku atau LKS saja. Seyogyanya sebelumnya kegiatan 

pembelajaran dimulai kondisi siswa dan ruang belajar sudah tertib atau 

sudah memenuhi standar pembelajaran. 

Membahas tentang kejahatan atau kenakalan siswa di SMKN 1 

Boyolangu Tulungagung adalah hal yang menarik dilakukan. Kejahatan 

dan kenakalan remaja/siswa sebagai bagian dari kemerosotan moral 

tidaklah dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya zamannya. Karena 

itu kejahatan remaja merupakan peristiwa minimnya pembenaran anak-

anak remaja/siswa terhadap norma-norma moral, hukum, dan sosial yang 

berlaku dalam masyarakat. Mereka sangat terpengaruh oleh stimulasi 

sosial yang jahat sehingga mengakibatkan mereka rusak ahklaqnya. 

Kenakalan remaja/siswa yang dilakukan oleh anak remaja/siswa pada 

umumnya perupakan produk dari adanya peraturan-peraturan keras dari 

orang tua, anggota keluarga dan lingkungan terdekatnya yaitu masyarakat 
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di tambah lagi dengan keinginan yang mengarah pada sifat negatif dan 

melawan arus yang tidak terkendali. 

Diantara bentuk pelanggaran yang dilakukan siswa di SMKN 1 

Boyolangu Tulungagung, yang hal tersebut disebut sebagai kenakalan 

remaja/siswa diantaranya: 

a) Tidak mengerjakan PR sekolah 

Tidak mengerjakan PR sekolah ini sering kali dilakukan oleh 

para siswa laki-laki. PR dianggap sebagai beban mereka dan menyita 

waktu mereka untuk bermain. Mereka beranggapan bahwa pelajaran di 

sekolah sudah cukup, dan tidak perlu lagi pekerjaan rumah (PR) yang 

hanya menyita waktu bermain dan waktu mereka untuk bersantai.
48)

  

b)  Tidak memakai ikat pinggang dan kaos kaki 

Setiap sekolahan mewajibkan para siswanya untuk memakai ikat 

pinggang dan memakai kaos kaki. Para siswa ini sering kali tidak 

memakai ikat pinggang dan kaos kaki, dikarnakan ada yang malas 

memakai ikat pinggang ada pula yang mengatakan bahwa mereka 

terburu-buru berangkat ke sekolah akhirnya lupa untuk memakai ikat 

pinggang. Sedangkan yang tidak memakai kaos kaki mereka beralasan 

tidak kelihatan karena tertutup oleh baju mereka, dan ada pula yang 

                                                           
48)

  Hasil Observasi dengan Bapak Syafiq, 2 Mei 2016. 
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membantah, karena gurunya sendiri juga tidak memakai kaos kaki. 

Hal ini sering kali dilakukan oleh para siswa yang perempuan.
49)

 

c) Sering terlambat datang ke sekolah 

Sering terlambat datang ke sekolah mungkin bagi siswa yang 

rumahnya jauh, yang hanya bisa di tempuh dengan kendaraan 

bermotor/angkutan. Tapi lain halnya dengan para siswa SMKN 1 

Boyolangu Tulungagung ini, yang sering terlambat bukanya siswa 

yang jauh rumahnya melainkan siswa-siswa yang dekat dengan 

sekolah yang sering terlambat datang ke sekolah. Mereka beralasan 

sering ketiduran dan bersantai-santai karna mereka merasa tidak akan 

terlambat datang ke sekolah karna rumah mereka dekat dengan 

sekolah, dan bisa di tempuh dengan jalan kaki saja, tanpa harus naik 

kendaraan.
50)

 

d) Ikut pelajaran di kelas lain. 

Mungkin ini kedengaranya lucu, yang mana siswa kelas tiga ikut 

pelajaran siswa kelas dua tapi inilah kenyataannya sesuai dengan apa 

yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan guru agama 

mereka. Kerap kali siswa ini ikut pelajaran di kelas lain, mereka 

beralasan merasa bosan dengan suasana kelas mereka dan teman-

teman mereka sendiri. Mereka ingin merasakan suasana yang lain 

                                                           
49)

  Tutik Mukarromah, Wawancara, , 2 Mei 2016. 
50)

  Budianto,  Siswa, Wawancara, 2 Mei 2016 
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yang akhirnya membuat mereka mengikuti pelajaran di kelas yang 

lain, dan ada pula yang merasa bosan dengan guru yang mengajar di 

kelasnya.
51)

 

e) Menyontek 

  Menyontek sering dilakukan para siswa apabila mereka sedang 

melaksanakan ujian (UTS/UAS). Karna para guru melarang para siswa 

membawa catatan kedalam kelas pada saat ujian berlangsung. Hal ini 

sering dilakukan oleh para siswa yang belum siap melaksanakan ujian 

atau siswa yang belum belajar menjelang ujian.
52)

 

f) Berpacaran 

Kata pacaran bukan hal yang asing lagi bagi kita terutama bagi 

remaja/siswa sekarang. Para remaja/siswa juga mengatakan bahwa 

berpacaran adalah untuk menyatukan/mengenal diri seseorang antara 

satu dengan yang lain, dengan berpacaran mereka bisa mengenal satu 

sama lain asal saja bisa menjaga jarak antara satu sama lain. Hal ini 

dilakukan oleh siswa karena mereka ingin mengenal jati diri yang 

sesungguhnya. Kalau mereka tidak diawasi atau dipantau dengan 

seksama oleh para orang tua atau pendidik tidak mungkin tidak 

mereka akan terjerumus kedalam hal-hal yang melanggar norma-

norma agama. Oleh karena itu para orang tua khususnya pendidik/guru 

                                                           
51)

  Tutik Mukarromah, Wawancara, 2 Mei 2016. 
52)

  Tutik Mukarromah, Wawancara, 2 Mei 2016. 
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harus bisa memberikan atau membekali mereka dengan ilmu agama 

dengan baik dan memberikan pelajaran ahlak secara kontinyu, 

sehingga mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak 

bermoral. 

Tindakan preventif ini merupakan pencegahan terhadap perilaku 

meyimpang. Pada dasarnya tindakan preventif ini merupakan suatu 

pencegahan sebelum seseorang melakukan perbuatan menyimpang. 

Menurut Kartini Kartono, tindakan preventif yang bisa dilakukan 

antara lain berupa: 

1)  Meningkatkan kesejahteraan keluarga siswa. 

2)  Perbaikan lingkungan bergaul siswa 

3) Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk 

memperbaiki tingkah laku remaja dan kesulitan mereka. 

4)  Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remja. 

5)  Membentuk badan kesejahteraan anak. 

6)  Mengadakan panti asuhan bagi siswa yang melanggar peraturan. 

7) Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan 

korektif, pengoreksian, dan asisten untuk hidup mandiri dan susila 

kepada anak-anak danpara remaja yang membutuhkan. 

8) Membuat badan supervisi dan pengontrolan terhadap kegiatan anak 

delinquen, disertai program yang korektif. 

9) Mengadakan pengadilan anak. 
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10) Menyusun undang-undang khusus untuk pelanggaran dan 

kejahatan yang dilakukan olehseorang anak dan remaja. 

11) Mendirikan sekolah bagi anak kurang mampu (miskin). 

12) Mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja. 

13) Menyelenggaran diskusi kelompok dan bimbingan kelompok 

untuk membangun kontak manusiawi di antara para remaja 

delinquent dengan masyarakat luar. Diskusi tersebut akan 

bermanfaat bagi pemahaman kita mengenai jenis kesulitan dan 

gangguan pada diri remaja. 

14) Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para 

remaja delinquent dan yang non-delinquent. 

Tindakan preventif ini bersifat mencegah sehingga sebelum 

perbuatan juvenile delinquency tersebut semakin parah, maka 

diperlukan tindakan preventif untuk meminimalisi perilaku juvenile 

delinquency atau sedia payung sebelum hujan. 

Sedangkan Sudarsono menyatakan bahwa tindakan preventif 

dengan cara moralistis yakni menitik-beratkan pada pembinaan moral 

dan membina kekuatan mental anak.
9
 Pembinaan mental merupakan 

usaha untuk melakukan pembaharuan atau untuk menyempurnakan 

batin dan watak anak agar ia memiliki mental yang sehat dan 

diharapkan akan menjauhkan anak dari perbuatan-perbuatan deliquent. 

                                                           
9
 W1, GPAI, 3 Maret 2016 
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Usaha lain yang dapat dilakukan pendidik adalah dengan cara 

abolisionistis adalah usaha untuk memperkecil atau meniadakan 

faktor-faktor yang membuat anak terjerumus pada perbuatan 

deliquent. Faktor-faktor tersebut antara lain broken home, frustasi, 

pengangguran, dan kurangnya sarana hiburan untuk remaja. Terhadap 

anak yang mengalami deliquent diperlukan monitoring secara continue 

dan konsisten agar tidak mempunyai peluang untuk kambuh lagi. Oleh 

karena itu, diperlukan tindakan rehabilitasi. Dalam kamus ilmiah, 

rehabilitasi diartikan sebagai pemulihan, (perbaikan/pembetulan) 

seperti sedia kala. 

Tindakan prevensi dan rehabilitasi dikulminsai dengan 

normalitas resosialisasi. Komplementasi konsepsi perlu integralitas 

visualisasi dalam aplikasi dengan mengacu pada suatu efisien yang 

jelas. Hal ini dimaksudkan agar anak deliquentdiakui keberadaannya 

ditengah-tengah masyarakat sebagai individu dan anggota kelompok 

yang sanggup membina solidaritas sosial yang kokoh, memiliki 

interelasi yang kuat, juga merasakan interdependen yang mapan. 

b) Langkah represif guru PAI dalam untuk menanggulangi kenakalan 

remaja di SMKN 1 Boyolangu Tulungagung 

Di lembaga pendidikan, tidak bisa lepas dari peran dan tanggung 

jawab seorang guru. Peran dari seorang guru sangat penting sekali untuk 

menanggulangi kenakalan remaja siswa. Dalam proses belajar mengajar, 
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seorang guru harus paham betul peran dan posisinya. Tugas seorang guru 

adalah mengajar, sedangkan siswa belajar. Antara keduanya saling 

berkaitan dalam proses pendidikan dengan semangat siswa yang tinggi 

akan tercipta pembelajaran yang aktif-interaktif.  

Dalam pembelajaran, siswa masuk kelas jam 07.00, membaca Al-

Qur’an selama 10 menit lalu guru memulai pelajaran dengan salam, 

berdo’a bersama, guru menyuruh siswa untuk mempersiapkan peralatan 

belajar, guru memberi pengantar.
10

 Dalam penggunaan media, guru 

menggunakan papan tulis, gambar, dan  audio visual. 

Guru menggunakan metode ceramah, diteruskan ke tanya jawab, 

problem solving. Disamping guru memberi intermezo, kuis, pemberian 

penghargaan/sanjungan ketika suasana jenuh dan tidak fokus untuk 

membangkitkan semangat siswa. Strategi guru yang digunakan adalah 

kelompok dan individu sebagai upaya meningkatkan pemahaman siswa. 

Seperti yang di paparkan oleh salah satu pengampu mata pelajaran PAI: 

Mengenai metode yang saya gunakan  ketika mengajar diantaranya 

metode suru tauladan, ceramah, problem solving, CTL, tanya jawab, 

pasangan. Untuk metode pasangan ini saya sendiri yang 

menamakanya, ini hasil penemuan saya selama saya mengajar 

gambaranya seperti ini: setelah saya sampaikan materi dengan tuntas 

saya tugaskan siswa untuk mencari pasangan, setelah itu saya suruh 

siswa saling memberi informasi tentang materi yang sudah saya 

                                                           
10

Lampiran 06, O2.A.1-05-2016. 
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sampaikan, tujuan saya adalah agar siswa benar-benar memahami 

materi yang saya sampaikan.
11

 

 

Dalam pembelajaran di kelas, berdasarkan hasil observasi, guru 

melaksanakan perencananaan pembelajaran dengan seseon Tanya jawab, 

diskusi kelompok, dan disambut siswa dengan penuh semangat belajar.
12

 

Seringkali guru menggunakan ruang multimedia dan sebagai tempat 

praktik siswa juga untuk mengetahui seberapa pemahaman siswa. 

Disamping sebelum pelajaran ditutup guru memberi tugas pekerjaan 

rumah. Ada yang tugasnya dikumpulkan melalui internet. Seperti yang di 

kemukakan oleh salah satu siswa kelas XI: “biasanya pengumpulan 

tugasnya lewat e-mail mas, ya agak bingung masalahnya belum kenal 

dekat dengan internet kelamaan saya senang sama dunia internet jadi tau 

perkembangan teknologi sekarang mas..”.
13

 

Ketika guru dihadapkan mendapati anak yang mengganggu jalannya 

kegiatan belajar mengajar guru mengambil tindakan punishment seperti 

menyuruh siswa wudlu ketika tidur, mengumpulkan tugas secara double, 

nilainya dikurangi. 

Selain itu peneliti mengamati ketika pembelajaran di kelas, guru 

berpakaian rapi dan menjelaskan dengans suara yang lantang penuh 

                                                           
11

Lampiran 05 ,W2.GA.8-05-2016. 
12

Lampiran 06, O2.A. 1-05- 2016. 
13

Lampiran 05,W2.S.23-04-2016. 
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semangat sehingga siswa memperhatikan dan antusias dalam mengikuti 

pelajaran, sebagaimana field note hasil observasi terlampir.
14

 

Pembiasaan dalam nuansa islami sangat membantu meningkatkan 

motivasi belajar seperti membaca Al-Qur’an sebelum pelajaran di mulai, 

mengucapkan salam. Disamping guru melatih kedisiplinan siswa dengan 

memberi hukuman dan hadiah. Guru menggunakan fasilitas pembelajaran 

secara maksimal supaya siswa tidak jenuh. Selain guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran guru menambah langkah sebagai alternativ kerena kondisi 

yang tidak terencana, sebagaimana peneliti lihat pada tanggal 05 Mei 

2016.
15

Strategi guru dalam mengajar berkembang sesuai dengan zaman. 

Tidak hanya menggunakan metode yang lama akan tetapi harus lebih 

dikembangkan dan sesuai dengan perkembangan pendidikan saat ini.  

Tindakan represif ini berupa pemberian saksi atau hukuman ketika 

seseorang melakukan pelanggaran. Tindakan represif pada dasarnya 

merupakan pencegahan setelah terjadi pelanggaran. Metode tindakan 

represif yang selama ini dijalankan oleh aparat keamanan/Polisi/ABRI 

cukup memadai, tetapi beberapa hal di bawah ini menurut Dadang 

Hawari, antara lain sebagai berikut: 

1)   Aparat keamanan/penegak hukum perlu ditingkatkan kewibaannya. 

                                                           
14

Lampiran 06, O5.A, 05 Mei 2016. 
15

Lampiran 06, O2.A. 05 Mei 2016. 
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2) Sarana dan prasarana (termasuk personil) kamtibmas perlu 

ditingkatkan. 

3) Untuk mengawasi perkelahian massal, cukuplah personil aparat 

keamanan dipelengkapi dengan tongkat karet/pentungan. Penggunaan 

senjata api sebaiknya dihindari, sebab yang dihadapi adalah remaja, 

anak sekolah/anak didik, bukan kriminal ataupu kaum perusuh. 

4) Mereka yang tertangkap hendaknya diperlakukan bukan sebagai 

perusuh, tetapi sebagai anak nakal yang perlu “hukuman” atas 

perilaku menyimpangnya itu. Selanjutnya mereka diberi terapi 

edukatif. 

5)  Dalam menghadapi perkelahian massal ini hendaknya petugas tetap 

berkepala dingin, cukup pengendalian diri, tidak bersikap agresif dan 

emosional. 

6) Diupayakan pada mereka yang tertangkap dapat dilakukan 

pemeriksaan awal yang membedakan mana yang berkepribadian 

antisosial yang merupakan “biang kerok”, dan mana yang hanya ikut-

ikutan. Untuk maskud ini bantuan psikolog/psikiater diperlukan 

penilaiannya. Pembedaan ini perlu guna tindakan selanjutnya dalam 

upaya terapi pemantauan. 

7) Selama mereka dalam “tahanan”, hendaknya petugas mampu menahan 

diri untuktidak melakukan tindakan kekerasan/pukulan dan hal-hal 

lain yang tidak manusiawi. 
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Tindakan represif ini bersifat menekan, mengekang dan menahan 

sehingga diharapkan dengan tindakan ini para pelaku juvenile delinquency 

berfikir dua kali untuk melakukan perbuatan-perbuatan asosial. 

c) Langkah kuratif guru PAI dalam menanggulangi kenakalan remaja 

di SMKN 1 Boyolangu Tulungagung 

Dari observasi yang saya lakukan memang yang dilakukan oleh 

bapak Syafiq, bapak Ali Maschur dan ibu Astutik sudah tepat ketika 

menutup proses belajar mengajar, melakukan refleksi dan evaluasi 

bersama-sama, agar tujuan dari pembelajaran yang kita inginkan tepat 

pada sasaran. Akan tetapi ibu Mufidah dan bapak Sukirman juga 

menambahkan tugas kepada siswa di akhir pembelajaran. 

Kemudian mengenai membuat dan pengembangan alat evaluasi, 

bapak Syafiq dan ibu Astutik hanya mengatakan kalau beliau membuat 

alat evaluasi. 

Sedangkan bapak Ali Maschur mengatakan, 

Alat evaluasi ini kalau tertulis saya sudah membuat dari jauh-jauh 

hari, pada saat saya membuat perangkat pembelajaran itu, kecuali 

untuk ulangan semester. Setiap bab sudah saya buat soal untuk 

ulangan harian, atau bisa juga menggunakan LKS.Alat evaluasi ini 

dikenal dengan instrument evalausi. Penggunaan alat evaluasi ini 

adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik sesuai kenyataan 

yang di evaluasi.”16 

                                                           
16

 Hasil Interview dengan Bapak Ali, 16 Mei 2016. 
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Ada dua jenis alat evaluasi dalam pembelajaran yaitu : 

1. Tes :  

Adalah penilaian komprehensif terhadap seseorang individu atau 

usaha keseluruhan usaha evaluasi program. Ada dua jenis alat yang 

digunakan dalam program pembelajaran: 

a) Tes baku (standard) artinya tes tersebut telah melalui validasi dan 

reliabilitas untuk suatu tujuan tertentu. 

b) Tes buatan guru umumnya belum distadirisasi tetapi harus telah 

dipertimbangkan faktor validitas dan reliabilitasnya. 

2. Non tes: untuk menilai aspek-aspek tingkahlaku seperi sikap, minat, 

perhatian, karakteristik dan lain-lain yang sejenis. 

a) Mengidentifikasi siapa diantara kelompok siswa yang leaders dan 

siapa yang isolates dengan sosiometri 

b) Mengidentifikasi minat siswa membaca atau kegiatan pendidikan 

menggunakan interest inventory. 

c) Mengetahui atau mengenal sikap–sikap individu terhadap 

kelompoknya menggunakan skala sikap (attitude scale) 

Kalau dilihat dari kebiasaan guru, mereka membuat dan 

mengembangkan alat evaluasi baik secara tes dan non tes. Kemudian 

terkait dengan guru menentukan kriteria keberhasilan dalam melakukan 

evaluasi pembelajaran, bapak Ali Maschur, M.Pd mengatakan: 
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Ya, contohnya praktek yang kita ambil adalah secara psikomotor: 

apakah langkah – langkahnya sudah benar. Kemudian secara 

kognitifnya nanti hasil ulangan, kriterianya apakah berapa persen 

anak-anak yang memenuhi syarat atau standar kelulusan atau berpa 

pesen yang di bawah. Sebenarnya ini sudah ada, katakanlah kalau 

kita membuat dalam analisis soal, kan ada soal nomor sekian sampai 

sekian materinya sekian, nomor sekian sampe sekian nilainya sekian, 

setelah itu kita jumlah apakah sesuai dengan standar yang kita 

harapkan yaitu 75 minimal angka yang kita anggap berhasil atau 

dibawah 75”.17 
 

Ibu Astutik mengatakan, “Untuk keberhasilan secara klasikal kalau 

anak-anak prosentasenya 85 % berarti anak-anak tersebut berhasil, kalau 

dibawah 85 % berarti anak-anak belum berhasil, itu secara klasikal.”18 

Sedangkan Bapak Syafiq mengatakan: 

Keriteria saya punya, saya melihat dari KKM. Jadi dari masing-

masing bab sudah ditentukan di dalam KKM. Kalau sudah 

memenuhi KKM berarti sudah, akan tetatpi kalau KKM secara 

umum atau KKM matapelajaran atau KKM rata-rata, itu antara 

KKM mata pelajaran dengan bidang studi. Contohnya kalau 

Matematika saya buat KKMnya agak rendah karena sulit dicapai 

oleh siswa, tidak sampai 75 biasanya 70, berbeda dengan mata 

pelajaran yang lain KKMnya tinggi, karena siswa tidak sulit untuk 

mencapainya.19 

 

                                                           
17

 Hasil Interview dengan Bapak, 16 Mei 2016. 
18

 Hasil Dokumentasi dengan Ibu Astutik, 9 Mei 2016. 
19

 Hasil Interview dengan Bapak Syafiq, 9 Mei 2016. 
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Sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh guru yang sudah 

mengikuti sertifikasi guru sudah tepat dalam menentukan kriteria 

keberhasilan dalam melakukan evaluasi. Kalau kita melihat pada teori, 

kriteria keberhasilan adalah ukuran tingkat pencapaian prestasi belajar 

yang mengacu pada kompetensi dasar dan standar kompetensi yang 

ditetapkan yang mencirikan penguasaan konsep atau ketrampilan yang 

dapat diamati dan diukur. 

Secara umum kriteria keberhasilan pembelajaran adalah: (1) 

keberhasilan siswa menyelesaikan serangkaian tes, baik tes ulangan 

harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan 

kenaikan kelas; (2) setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang mengacu kepada kriteria 

ketuntasan minimal (KKM), dan (3) ketercapaian keterampilan vokasional 

atau praktik bergantung pada KKM. Sedangkan indikator adalah acuan 

untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai 

kompetensi. Untuk didik, dilakukan penilaian saat pembelajaran 

berlangsung atau sesudahnya. Pencapaian inidikator dapat dijaring dengan 

beberapa soal/tugas. 

Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan 

dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0% – 100%. Kriteria ideal 

untuk masing-masing indikator adalah 75% (KKI). Satuan pendidikan 

dapat menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan 
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kemampuan siswa, kompleksitas dan guru serta ketersediaan prasarana 

dan sarana.
20

 

Setelah menentukan kriteria keberhasilan dalam melakukan evaluasi 

pembelajaran ada prosedur evaluasi pembelajaran, Prosedur yang 

dimaksud adalah langkah-langkah pokok yang harus ditempuh dalam 

kegiatan evaluasi, salah satunya yaitu membuat perencanaan,yang 

meliputi: menyusun kisi-kisi. Mengenai penyusunan kisi-kisi (spesifikasi) 

alat penilaian prestasi belajar, bapak Ali Maschur, M.Pd mengatakan, 

Ya, sebelum kita ulangan tentunya harus memiliki kisi-kisi sesuai 

dengan kemudian di dalam kisi-kisi itu ada kompetensi dasar, 

materi, indikator, kemudian baru soal. Setelah itu baru kita jadikan 

ulangan, setelah ulangan tentunya tadi yang kita katakan bahwa kita 

jadikan alat evaluasi.21 

 

Ibu Astutik dan bapak Syafiq juga melakukan hal yang sama terkait 

masalah membuat kisi-kisi. Dan yang dilakukan oleh guru yang 

tersertifikasi mengenai kisi-kisi sudah tepat. Kalau kita melihat dari teori, 

Kisi-kisi adalah suatu format yang berisi komponen identitas dan 

komponen matriks untuk memetakan soal dari berbagai topik/ satuan 

bahasan sesuai dengan kompetensi dasarnya masing-masing. Fungsi 

                                                           
20

 Koran pendidikan.com /menyusun-kriteria-keberhasilan-pembelajaran.html diakses 13 April 2016, 

Pukul 23. 36 Wib. 
21

 Hasil Observasi dengan Guru, 9 Mei 2012. 
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adalah sebagai pedoman bagi guru untuk membuat soal menjadi tes. 

Adapun syarat-syarat kisi-kisi yang baik adalah : 

a. Mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. 

b. Komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. 

c. Soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal 

yang ditetapkan. 

 Setelah usaha-usaha yang lain dilaksanakan, maka 

dilaksanakan tindakan pembinaan khusus untuk memecahkan dan 

menanggulangi problem juvenile delinquency. Pembinaan khusus, 

menurut Salihun, diartikan sebagai kelanjutan usaha atau daya upaya 

untuk memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku remaja tersebut 

dapat kembali memperoleh kedudukannya yang layak di tengah-

tengah pergaulan sosial dan berfungsi secara wajar.
22

 

Prinsip pembinaan khusus ini adalah: 

1)  Sedapat mungkin dilakukan ditempat orang tua/walinya. 

2) Kalau dilakukan oleh orang lain, maka hendaknya orang lain 

berfungsi sebagai orang tua atau walinya. 

3) Kalau di sekolah atau asrama, hendaknya diusahakan agar tempat 

itu berfungsi sebagai rumahnya sendiri. 

4) Di mana pun remaja itu ditempatkan, hubungan kasih sayang 

dengan orangtua atau familinya tidak boleh diputuskan. 

                                                           
22

 Hasil Interview dengan Bapak Salihun, 16 Mei 2016 
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5) Remaja itu harus dipisahkan dari sumber pengaruh buruk. 

Tindakan kuratif (penanggulangan) ini dengan prinsip untuk 

menolong para remaja agar terhindar dari pengaruh buruk 

lingkungan dan nantinya dapat kembali lagi berperan di masyarakat. 

B. Analisis Data  

2. Paparan Data SMKN 2 Boyolangu Tulungagung 

a) Langkah preventif guru PAI dalam menanggulangi kenakalan 

remaja di SMKN 2 Boyolangu Tulungagung 

Persiapan yang dilakukan guru PAI di SMKN 2 Boyolangu 

Tulungagung bisa dikatakan sudah berjalan dengan lancar, ditambah lagi 

setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi guru setidaknya 

mengalami perkembangan dan kemajuan dibandingkan sebelumnya, 

sehingga mereka bisa lebih profesional dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. Perkembangan dan kemajuan tersebut diantaranya sebagai 

berikut:  

1. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. 

2. Kesadaran dalam upaya meningkatkan kompetensi profesionalisme. 

3. Tambahnya wawasan keilmuan di bidang pendidikan. 

4. Persiapan perangkat pembelajaran.  

5. Mengadakan evaluasi.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan Agustina, selaku Kepala SMKN 2 

Boyolangu Tulungagung, “Bervariasi, Terkait dengan ketrampilan guru 
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dalam penggunaan pembelajaran berbasis ICT, jika sekedar penguasaan 

terhadap perangkat office, seperti: microsoft word, power point dan excel 

saya kira mayoritas guru sudah bisa. Akan tetapi untuk hal yang lebih 

mendalam mungkin hanya sebagian guru yang mampu.”
23

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Nanang Ashari, “Ceramah, 

contoh suri tauladan lewat cerita dan diskusi. Selain itu juga ada 

kolaborasi metode untuk mencairkan suasana kegiatan pembelajaran agar 

tidak menjenuhkan.”
24

 

Hal-hal senada juga diungkapkan oleh Bpak Imam Rofingi, 

S.Pd,”Kadang ceramah, tanya jawab, diskusi juga pernah kita sesuiakan 

dengan materinya. Karena metode yang satu dengan yang lain saling 

melengkapi.”
25

 

 

Hasil obervasi kepada bapak Kozin Widodo dapat digambarkan 

sebagai berikut, “Yang dilakukan bapak Kozin antara lain, mengabsen 

anak-anak, melihat siapa yang masuk atau tidak, dan mengingatkan 

kembali siswa mengenai materi yang disampaikan pada pertemuan 

sebelumnya.”26 

Sebenarnya ketika kegiatan pra pembelajaran dilakukan guru 

seharusnya tidak hanya mengabsen siswa saja, seyogyanya guru lebih 

                                                           
23

 Hasil Interview dengan Ibu Agustina, 9 Mei 2016. 
24

 Hasil Interview dengan Bapak Nanang Ashari, 7 Mei 2016. 
25

 Hasil Interview dengan Bapak Imam  Rofi’I  , 14 Mei 2016. 
26

 Hasil Observasi mengajar Bapak Kozin Widodo di SMKN 2 Tulungagung, 16 Mei 2016. 



 
 

101 
  

memperhatikan kondisi siswa yang akan kita ajar, kondisi ruang kelas, 

kondisi alat pembelajaran. Apa yang sudah dilakukan guru sebenarnya 

sudah tepat dan sudah cukup baik, tapi perlu sedikit pembenahan. 

Seyogyanya sebelum memulai pembelajaran kita pastikan kondisi siswa 

dan ruang belajar sudah tertib atau sudah memenuhi standar pembelajaran.  

Sedangkan kenakalan siswa SMKN 2 Boyolangu Tulungagung, 

adalah tergolong jenis kenakalan ringan. Bentuk/jenis kenakalan siswa 

SMKN 2 Boyolangu Tulungagung antara lain:: 

1. Membolos 

2. Ngobrol/ramai pada jam pelajaran berlangsung  

3. Lari dari sekolah pada jam pelajaran berlangsung 

4. Cara berpakaian/seragam tidak sesuai dengan yang di tentukan 

5. Merokok (bagi siswa laki-laki) 

Yang dimaksud dengan kenakalan ringan adalah suatu kenakalan 

yang tidak sampai pada pelanggaran hukum, berikut adalah penjelasan 

dari masing-masing jenis kenakalan yang di lakukan di SMKN 2 

Boyolangu Tulungagung: 

1) Membolos 

Membolos adalah pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan 

dari pihak sekolah. Membolos disisni pada hakekatnya mereka 

berangkat kesekolah dengan berpakain seragam dari rumah akan tetapi 

mereka tidak datang ke sekolah mereka pergi entah kemana. Mereka 
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berpamitan kepada orang tuanya berangkat kesekolah akan tetapi 

jalanya lain, mereka sering nongkrong-nongkrong di pingir jalan. 

Keadaan seperti ini sering terjadi karna mereka merasa bosan dengan 

suasana sekolah, ada pula yang beralasan terlambat akhirnya mereka 

memutuskan untuk membolos saja.
43)

 

2) Ngobrol/ramai pada jam pelajaran berlangsung  

Hal seperti ini sering sekali terjadi pada waktu proses belajar 

mengajar. Dimana guru/pendidik sedang menerangkan akan tetapi 

para siswa asyik mengobrol sendiri tanpa menghiraukan gurunya. 

Siswa disini merasa bosan dengan suasana yang begitu-begitu terus 

menerus yang mana guru/pendidik hanya menerangkan dan siswa 

mendengarkan dan mencatat apa yang telah diterangkan oleh gurunya. 

Kedaan seperti itulah yang membuat para siswa merasa bosan dengan 

suasana kelas yang kurang menyenangkan. Dan ada pula siswa yang 

hanya ikut-ikutan saja, atau mematuhi kepala gengnya, karna di dalam 

kelas mereka membuat geng-geng tersendiri.
44)

 Oleh karna itu 

guru/pendidik harus pandai-pandai menyiasati bagaimana suasana 

proses belajar  mengaja bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan 

bagi para siswanya. 

3) Lari dari sekolah pada jam pelajaran berlangsung 

                                                           
43)

 Hasil Observasi mengajar Bapak Kozin Widodo di SMKN 2 Tulungagung, 16 Mei 2016. 

 
44)

 Tutik Mukarromah, Wawancara, , 28 Mei 2016. 
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Lari dari sekolah sama halnya dengan membolos tetapi berbeda 

dengan membolos yang telah di jelaskan di atas. Lari dari sekolah atau 

membolos di sini adalah siswa masuk ke kelas dan mengikuti 

pelajaran akan tetapi pada saat proses balajar mengajar berlangsung 

siswa berpura-pura mau ke belakang, namun pada akhirnya siswa ini 

tidak kembali lagi ke kelas dan pergi entah kemana.
45)

 

4) Cara berpakaian/seragam tidak sesuai dengan yang di tentukan 

Cara berpakaian/seragam tidak sesuai dengan yang di tentukan oleh 

sekolah merupakan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Para 

siswa kadangkala tidak mematuhi tata tertib yang ada. Mereka 

memakai seragam sesuai dengan kehendak hatinya, dengan kata lain 

mereka merasa bosan dengan memakai seragam itu-itu saja tiap hari, 

misalnya baju coklat dengan bawahan warna biru, yang seharusnya 

baju putih dengan bawahan biru. Para siswa ini beralasan bosan 

dengan seragam mereka yang tiap hari itu-itu saja. Dan ada pula yang 

beralasan seragam mereka sedang di cuci atau masih basah.
46)

 

5) Merokok 

Merokok disekolah bagi para siswa merupakan tindakan yang 

melangar, dan tidak di perbolehkan oleh pihak sekolah, mereka 

dipandang tidak mempunyai sopan santun dan ahlaq. Merokrok bagi 

                                                           
 
45)

 Tutik Mukarromah, Wawancara, , 28 Mei 2016. 

 
46)

 Siswa, Wawancara, 28 Mei 2016. 
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para siswa merupakan kepuasan tersendiri bagi mereka yang sudah 

terbiasa merokok dirumah maupun di sekolah. Dan ada pula siswa 

yang hanya ikut-ikutan dan mencari perhatian supaya di pandang 

keren.
47)

 Oleh karena itu pendidik/guru harus bisa memberikan contoh 

yang baik dan memberi pengarahan misalnya; guru tidak boleh 

merokok di kelas pada waktu jam pelajaran, ataupun merokok di 

depan siswa-siswanya.  

Hal-hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah kenakalan 

remaja : 

1.  Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa 

dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa 

mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang 

telah melampaui masa remajanya dengan baik juga mereka yang 

berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. 

2. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk 

melakukan point pertama. 

3. Kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga sehingga 

tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi 

remaja. 

                                                           
47)

  Siswa, Wawancara, 28 Mei 2016.  
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4. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta 

orangtua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana 

remaja harus bergaul. 

5. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh 

jika ternyata teman sebaya atau lingkungan yang ada tidak sesuai 

dengan harapan.   

b) Langkah represif guru PAI dalam menanggulangi kenakalan remaja 

di SMKN 2 Boyolangu Tulungagung 

Di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terdapat apersepsi. 

Kegiatan ini ditujukan dalam rangka memotivasi siswa, antara lain saling 

mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman siswa atau 

pembelajaran sebelumnya (termasuk kemampuan prasayarat) mengajukan 

pertanyaan menantang, menyampaikan manfaat materi pembelajaran, 

mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran. 

Ketika ditanya mengenai kegiatan ini, bapak Rofi’i mengatakan: 

Kita mengecek dulu kemampuan anak-anak sampai sejauh mana 

tentang memahami materi yang sudah kita ajarkan itu. Dan tugas 

yang akan kita ajar itu sampai sejauh mana, kalau memang anak-

anak sudah punya dasar yang bagus berarti tinggal kita kembangkan, 

jika anak – anak masih belum bisa memahami kita beri penjelasan 

lagi materi yang sama.27 
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 Hasil Interview dengan Bapak Rofi’i, 14 Mei 2014. 
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Bapak Nanang Ashari mengatakan, 

Yang pertama, Untuk memberikan pertanyaan kepada siswa tentang 

pelajaran materi yang diterangkan pada minggu kemarin. Yang 

kedua, kita kan biasanya memberi tugas, tugas minggu kemaren 

yang sudah diberikan dibahas ketika pada waktu itu juga bisa 

katanya. Kalau anak-anak belum paham ya itu harus diperjelas lagi 

dimana letak kesukaran yang dialami oleh siswa.
28

 

 

Menurut peneliti, proses pembelajaran di SMKN 2 Boyolangu 

Tulungagung yang berjalan dengan lancar, salah satu faktornya yaitu 

baiknya koordinasi sekolah secara terprogram, menjadikan guru agama 

Islam termotivasi untuk menciptakan suatu kondisi yang edukatif. Guru 

PAI yang memiliki semangat dedikasi yang tinggi melakukan tugasnya 

dengan penuh tanggung jawab. Untuk mengajarkan  bahan materi,  Guru  

PAI juga merencanakan pembelajaran atau membuat silabi, sekalian 

menentukan metode (ceramah, diskusi, demonstrasi keteladanan dan  

pembiasaan)  yang digunakan sesuai bahan materi. Metode keteladanan 

sangat ditekankan di SMKN 2 Boyolangu Tulungagung, karena pada 

dasarnya, manusia sangat cenderung memerlukan sosok teladan dan 

anutan yang mampu mengarahkan manusia pada jalan kebenaran dan 

sekaligus sebagai perumpamaan dinamis yang menjelaskan cara 

mengamalkan syariat Allah swt. Untuk kebutuhan itu Allah mengutus nabi 
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 Hasil Interview dengan Bapak Nanang Ashari 7 Mei 2016. 
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Muhammad saw sebagai hamba dan rasul-Nya menjadi teladan manusia 

dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam. 

Walapun terdapat  faktor  penghambat dalam tercapainya tujuan 

pembelajaran, namun hal-hal ini tidak mengurangi semangat dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengajar. Tanggung  jawab 

guru sebagai pendidik yang berfungsi  melakukan proses pengubahan 

sikap dan tata laku terhadap peserta ke arah yang lebih baik, melalui 

proses pengajaran dan pelatihan, syarat utama yang harus dimiliki oleh 

pendidik adalah kompetensi dimana mereka dituntut untuk lebih menitik 

beratkan pada “skill” baik kompetensi  personal, sosial,  maupun 

profesional dan alangkah sempurnanya jika sebagai guru agama  memiliki 

kompetensi relegius.  

Bimbingan dan pengawasan yang kuat dari pihak sekolah; 

Penciptaan kondisi sekolah yang religius; Adanya kegiatan yang positif 

bagi peserta didik; Pendidikan moral yang efektif sekolah. Penerapan 

sanksi hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku; Adanya sanksi 

sosial bagi para peserta didik yang terlibat kenakalan remaja; 

Mengikutsertakan para peserta didik dalam kegiatan yang positif; 

Pemberian bimbingan psikologis dari wali Kelas pada peserta didik yang 

bermasalah. 

Masalah kenakalan remaja dewasa ini menunjukkan kecenderungan 

meningkat secara kuantitatif bahkan secara kualitatif, sehingga perlu 
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diambil langkah-langkah positif dan lebih terarah. Jika masalah kenakalan 

remaja ini tidak segera ditanggulangi, dikhawatirkan akan mengakibatkan 

meluasnya dekadensi moral remaja. Lebih jauh lagi, masalah kenakalan 

remaja menyangkut nasib dan harapan remaja sekarang dan hari depan 

generasi muda dalam rangka kepentingan nasional. Oleh karena itu, 

masalah kenakalan remaja harus ditanggapi dan ditanggulangi secara 

nasional dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua lapisan 

masyarakat. Kalau masalah ini dibiarkan begitu saja, akan menimbulkan 

kehidupan remaja yang tidak tertib, keamanan dan ketertiban umum 

terganggu dan selanjutnya akan menimbulkan gangguan dan bahaya 

terhadap kondisi nasional.  

Upaya penanggulangan kenakalan remaja represif yang dapat 

dilakukan dalam rangka mencegah timbulnya kenakalan remaja di 

antaranya: Peningkatan kesejahteraan keluarga; Mendirikan klinik 

bimbingan psikologi dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan 

membantu kesulitan mereka; Mendirikan lembaga rehabilitasi untuk 

memberikan latihan kreativitas kepada anak-anak dan para remaja yang 

membutuhkan; Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap 

kegiatan remaja delinquen (remaja yang nakal), disertai program yang 

korektif; Mendirikan badan pengadilan khusus anak dan remaja; 

Menyelenggrarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok untuk 

usaha membangun kontrak manusiawi di antara para remaja delinquen 
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dengan masyarakat luar, sehingga kita dapat memahami jenis kesulitan 

dan gangguan pada diri remaja; Mendirikan tempat latihan untuk 

menyalurkan kreativitas para remaja delinquen dan non-delinquen, seperti 

latihan vokasional (kejuruan / keterampilan), atau juga latihan hidup 

bermasya- rakat dan lain-lain. Sedangkan tindakan represif (hukuman) 

yang dapat diberikan kepada para remaja delinquen dilakukan dengan cara 

menerapkan hukuman yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

Tujuan pemberian hukuman itu adalah agar timbul efek jera serta 

pengaruhnya dapat menggugah hati nurani remaja tersebut untuk hidup 

mandiri, layak, dan terhormat. Jika seorang remaja sudah terlanjur 

melakukan tindakan kenakalan, maka perlu diadakan upaya kuratif 

(penyembuhan). Upaya kuratif yang dapat dilakukan di antaranya: 

Menghilangkan semua sebab musabab timbulnya kejahatan remaja, baik 

yang bersifat pribadi, keluarga, masyarakat, ekonomi dan adat-istiadat 

atau budaya; Memindahkan anak-anak atau remaja nakal ke sekolah yang 

lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik; Memberikan 

latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib dan disiplin; 

Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan 

keterampilan (vokasional) untuk mempersiapkan anak remaja delinquen 

itu bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat; Memperbanyak 

lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan; 
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Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik 

emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.  

c) Langkah kuratif guru PAI dalam menanggulangi kenakalan remaja 

di SMKN 2 Boyolangu Tulungagung 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, diperlukan suatu 

penilaian sebagai bahan pertimbangan dan feed back terhadap proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian terkait dengan penilaian 

kelas ada penilaian proses dan hasil belajar yang dilakukan oleh guru. 

Bapak Nanang Ashari mengatakan, “Kadang pada saat itu saya 

langsung menilai, kalau pembahasan babnya sudah selesai saya langsung 

menilai kalau belum selesai saya memberi tugas terlebih dahulu. Kalau 

untuk prosesnya tentu keaktifan siswa, sering bertanya atau tidak.” 
29

 

Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan 

penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang 

sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi 

(rangkaian kemampuan) peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan 

tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil 

penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) 

dan nilai kuantitatif (berupa angka). Pengukuran berhubungan dengan 

proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut.dan penilaian 

yang dilakukan oleh bapak Rofi’i dan bapak Kozin sudah baik. 
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 Hasil Interview dengan Bapak Nanang, 14 Mei 2016. 
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Selanjutnya terkait dengan menutup proses belajar mengajar di kelas, 

menurut bapak Nanang Ashari ketika beliau menutup proses belajar 

mengajar beliau lebih kepada evaluasi.30
  

Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Rofi’i, 

yang mengatakan: 

Kita harus tau tujuannya kemana, apa yang harus kita pelajari dan 

apa yang harus kita dapat, kembali kita ajak untuk mengevaluasi. 

Mungkin secara langsung kepada anak-anak atau anak-anak yang 

mengevaluasi sendiri. Tentunya ada evaluasi, mungkin bisa bentuk 

pertanyaan atau bentuk praktekan.31 
 

Bapak Nanang Ashari mengatakan: “Pada saat menutup KBM, kita 

memberi tugas LKS halaman berapa, atau menulis ayat Al-Qur’an serta 

mencari hadits tertentu yang berkaitan dengan apa tema pembelajaran”.32
  

Menurut bapak Kozin Widodo, yang beliau lakukan pada saat 

kegiatan menutup proses belajar mengajar ini adalah, “Saat menutup 

proses pembelajaran hal yang saya lakukan memberi kesimpulan atau 

evaluasi bersama–sama, refleksi kemudian kita menyimpulkan bersama-

sama siswa berupa catatan dan tak lupa berdo’a bersama, mengingatkan 

siswa untuk belajar dirumah kemudian juga memberi pekerjaan rumah 

(PR) atau mengerjakan LKS.33 

Sebenarnya kegiatan menutup pelajaran dilakukan dengan maksud 

untuk memusatkan perhatian siswa pada akhir kegiatan atau pada akhir 

                                                           
30

 Hasil Observasi aktivitas mengajar guru tersertifikasi di SMKN 2 Tulungagung, 16 Mei 2016. 
31

 Hasil Interview dengan Bapak Rofi’i pada hari Senin, 14 Mei 2016. 
32

 Hasil Interview dengan Bapak Nanang Ashari, 7 Mei 2016. 
33

 Hasil Interview dengan Bapak Kozin, 9 Mei 2016. 
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pelajaran, misalnya merangkum atau membuat garis besar materi yang 

baru saja dibahas. mengkonsolidasikan perhatian siswa pada hal-hal 

pokok dalam pelajaran yang sudah dipelajari, dan mengorganisasikan 

semua kegiatan ataupun pelajaran yang telah dipelajari menjadi satu 

kebulatan yang bermakna untuk memahami esensi pelajaran itu. 

Dari observasi yang saya lakukan memang yang dilakukan oleh 

bapak Rofi’i, bapak Nanang Ashari dan bapak Kozin Widodo sudah tepat 

ketika menutup proses belajar mengajar, melakukan refleksi dan evaluasi 

bersama-sama, agar tujuan dari pembelajaran yang kita inginkan tepat 

pada sasaran. Akan tetapi Bapak Nanang Ashari dan bapak Kozin Widodo 

juga menambahkan tugas kepada siswa di akhir pembelajaran.
34

 

Kemudian hasil observasi mengenai pembuatan dan pengembangan 

alat evaluasi, bapak Rofi’I, Nanang Ashari dan bapak Kozin Widodo telah 

membuat alat evaluasi.
35

 

Sedangkan bapak Rofi’i mengatakan, “Alat evaluasi ini kalau tertulis 

saya sudah membuat dari jauh-jauh hari, pada saat saya membuat 

perangkat pembelajaran itu, kecuali untuk ulangan semester. Setiap bab 

sudah saya buat soal untuk ulangan harian, atau bisa juga menggunakan 

LKS.36
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 Hasil Observasi aktivitas mengajar guru tersertifikasi di SMKN 2 Tulungagung, 23 Mei 2016. 
35

 Hasil Observasi aktivitas mengajar guru tersertifikasi di SMKN 2 Tulungagung, 23 Mei 2016. 
36

 Hasil Interview dengan Bapak Rofi’i, 15 Mei 2016. 
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Kalau dilihat dari aktivitas guru yang telah mengikuti pendidikan 

dan pelatihan sertifikasi guru sudah membuat dan mengembangkan alat 

evaluasi baik secara tes dan non tes.
37

 Kemudian terkait dengan guru 

menentukan kriteria keberhasilan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 

bapak Rofi’i mengatakan berdasarkan juga hasil observasi peneliti, 

Ya, contohnya pembelajaran fisika tentunya yang kita ambil adalah 

secara psikomotor melalui percobaan di laboratorium. Kemudian 

secara kognitifnya nanti hasil ulangan beserta kisi – kisinya, apakah 

hasilnya sesuai dengan standar yang kita harapkan yaitu 75 minimal 

angka yang kita anggap berhasil atau dibawah 75.38 

 

Selanjutnya dari hasil observasi dan wawancara dengan bapak Kozin 

Widodo dan Nanang Ashari: 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan secara klasikal jika indeks 

nilai anak-anak prosentasenya lebih dari sama dengan 85% maka 

anak-anak dikatakan berhasil dan sebaliknya, Selain itu bapak Rofi’i 

juga mengatakan: kriteria saya dari KKM. Jadi dari masing-masing 

bab sudah ditentukan di dalam KKM. Kalau sudah memenuhi KKM 

berarti sudah, akan tetatpi kalau KKM secara umum atau KKM mata 

pelajaran atau KKM rata-rata, itu antara KKM mata pelajaran 

dengan bidang studi.39 

 

Sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh guru yang sudah 

mengikuti pendidikan dan pelatiahan sertifikasi guru sudah tepat dalam 
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 Hasil Dokumentasi guru tersertifikasi di SMKN 2 Tulungagung, 23 Mei 2016. 
38

 Hasil Interview dengan Bapak Rofi’i, 14 Mei 2016. 
39

 Hasil Interview dengan Bapak Kozin, 9 Mei 2016 
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menentukan kriteria keberhasilan dalam melakukan evaluasi. Kalau kita 

melihat pada teori, kriteria keberhasilan adalah ukuran tingkat pencapaian 

prestasi belajar yang mengacu pada kompetensi dasar dan standar 

kompetensi yang ditetapkan yang mencirikan penguasaan konsep atau 

ketrampilan yang dapat diamati dan diukur. 

Secara umum kriteria keberhasilan pembelajaran adalah: (1) 

keberhasilan siswa menyelesaikan serangkaian tes, baik tes ulangan 

harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan 

kenaikan kelas; (2) setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang mengacu kepada kriteria 

ketuntasan minimal (KKM), dan (3) ketercapaian keterampilan vokasional 

atau praktik bergantung pada KKM. Sedangkan indikator adalah acuan 

untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai 

kompetensi. Untuk didik, dilakukan penilaian saat pembelajaran 

berlangsung atau sesudahnya. Pencapaian inidikator dapat dijaring dengan 

beberapa soal/tugas. 

Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam 

suatu kompetensi dasar berkisar antara 0% – 100%. Kriteria ideal untuk 

masing-masing indikator adalah 75% (KKI). Satuan pendidikan dapat 

menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan 
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kemampuan siswa, kompleksitas dan guru serta ketersediaan prasarana 

dan sarana.
40

 

Usaha guru PAI dalam menanggulangi kenakalan siswa yang bersifat kuratif 

atau penyembuhan dilakukan dengan jalan mengadakan pendekatan kepada  

siswa yang bersangkutan. Dengan mengadakan pendekatan ini di harapkan 

dapat diperoleh akar permasalahan yang menyebabkan siswa nakal, sehingga 

dapat ditemukan jalan keluar dalam mengatasi kenakalan siswa. Adapun 

langkah-langkah yang di tempuh oleh guru PAI adalah:  

a.  Langkah penanganan secara umum, yang meliputi antara lain:  

1. Memberi teguran dan nasehat kepada siswa yang bermasalah  

dengan menggunakan pendekatan keagamaan  

2. Memberi perhatian khusus kepada siswa yang bersangkutan,  

yang dilakukan secara wajar agar tidak menyebabkan kecemburuan     

social  

3. Menghubungi orang tua/wali prihal kenakalan siswanya, agar  

mereka mengetahui perbuatan putranya  

4. Langkah penanganan secara khusus  

b. Guru PAI melakukan penanganan khusus dilakukan dengan  

pendekatan kasus perkasus secara individual. Hal-hal yang dilakukan oleh 

guru PAI yang berkaitan dengan masalah ini antara lain:  

1. Untuk mengatasi timbulnya kenakalan siswa yang kurang  

                                                           
40

 Koran pendidikan.com /menyusun-kriteria-keberhasilan-pembelajaran.html diakses 23 April 2016, 

Pukul 23.05 Wib. 
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perhatian dari orang tua, langkah yang di tempuh adalah:  

a. Memberikan bimbingan dan pengertian kepada anak  

tersebut akan cinta kasih dan kesibukan orang tua dalam mencari 

nafkah bagi dirinya.  

b. Memberikan kontrol terhadap tindak dan tingkah laku  

siswa tersebut berupa perhatian khusus yang wajar  

c. Memberikan perhatian berupa pemberian tanggung jawab  

kepada siswa agar pada dirinya memuat rasa percaya diri dan 

bertanggung jawab pada kegiatan yang dilaksanakan  

 2. Kenakalan siswa akibat  pengaruh lingkungan, hal yang  dilakukan 

adalah:  

a. Senantiasa memberikan pengertian kepada siswa tentang  

berbagai hal yang patut ditiru dan yang tidak patut di contoh  

b. Memantau perkembangan siswa dan cepat tanggap bila  

terjadi penyimpangan tingkah laku yang membahayakan dan untuk 

segera mungkin diambil jalan pemecahannya  

c. Mengharuskan siswa untuk berbuat baik sesuai dengan  

aqidah agama islam serta mampu bertingkah laku sesuai   

dengan  aturan norma dan tata tertib yang ada di sekolah. 
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1. Temuan Penelitian SMKN 1 Boyolangu Tulungagung 

a) Langkah preventif guru PAI dalam menanggulangi kenakalan 

remaja di SMKN 1 Boyolangu Tulungagung 

Upaya guru agama dalam menanggulangi kenakalan siswanya 

dilaksanakan secara Preventif (pencegahan), Represif (menghambat), 

maupun yang bersifat Kuratif (penyembuhan) dan Rehabilitasi 

(perbaikan). 

1. Dalam Upaya mengatasi tindak kenakalan dengan cara Preventif 

(pencegahan). 

Usaha preventif guru agama dalam menanggulangi kenakalan 

siswa bertujuan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kenakalan 

yang sama dengan siswa lainya. Selain itu usaha ini juga bertujuan 

untuk menghindarkan siswa dari berbagai bentuk kenakalan lainnya 

yang bukan tidak mungkin akan mempengaruhi perkembangan anak. 

Dalam menanggulangi kenakalan  siswanya guru agama berkewajiban 

untuk melakukan langkah-langkah prefentif yaitu: 

a. Pemberian pendidikan agama 

Pendidikan agama yang diberikan di sekolah berfungsi sebagai 

“pengembang, penyalur, perbaikan, pencegahan, pengalamam serta 

berfungsi sebagai pengajaran”. 

Dengan pemberian pendidikan agama supaya siswa dapat 

atau bisa mengembangkan secara optimal keimanan dan 
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ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan pemberian pendidikan 

agama siswa diharapkan mampu dan menerapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Kegiatan pemberian pendidikan agama di sekolah yang 

dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai hasil maksimal 

merupakan sarana preventif yang paling ampuh untuk mencegah 

terjadinya kenakalan siswa yang membahayakan pelaku dan 

lingkungannya. 

b. Mengadakan pembinaan melalui kegiatan ekstra kurikurer 

Kegiatan ekstra kurikurer dapat menumbuhkan jiwa bertanggung 

jawab pada diri anak, sebab dalam kegiatan tersebut siswa dituntut 

untuk mandiri dan percaya diri dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Sebab dalam kegiatan 

ekstrakurikurer siswa dapat mengisi waktu luang dengan hal-hal 

yang bermanfaat, selain itu dapat mengkonsentrasikan pergaulan 

siswa yang kondusif untuk mengacu perkembangan mentalnya 

kearah yang positif.  

b) Langkah represif guru PAI dalam menanggulangi kenakalan remaja 

di SMKN 1 Boyolangu Tulungagung 

Upaya represif guru agama dalam menanggulangi kenakalan siswa 

bertujuan untuk menahan dan menghambat kenakalan siswa sesering 

mungkin dan jangan sampai timbul peristiwa yang lebih lanjut. Guru 

agama harus bisa menyiasati agar siswa tidak melakukan kenakalan yang 
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lebih dalam, dan guru agama berkewajiban untuk menunjukkan jalan yang 

baik bagi siswanya yang melakukan kenakalan-kenakalan. Adapun 

langkah-langkah represif , yaitu: 

a. Diberi nasehat dan peringatan secara lisan dan tulisan 

b. Mengadakan pendekatan kepada orang tua/wali murid 

c. Mengadakan kerjasama dengan masyarakat 

c) Langkah kuratif guru PAI dalam menanggulangi kenakalan remaja 

di SMKN 1 Boyolangu Tulungagung 

Usaha guru agama dalam menanggulangi kenakalan siswa yang 

bersifat kuratif atau penyembuhan dilakukan dengan jalan 

mengadakan pendekatan kepada siswa yang bersangkutan. Dengan 

mengadakan pendekatan harapkan dapat diperoleh akar permasalahan 

yang menyebabkan siswa nakal, sehingga dapat ditemukan jalan 

keluar dalam mengatasi kenakalan siswa. Adapun langkah-langkah 

yang di tempuh oleh guru agama adalah: 

a. Langkah penangnan secara umum, yang meliputi antara lain: 

1 Memberi teguran dan nasehat kepada siswa yang bermasalah 

dengan menggunakan pendekatan keagamaan 

2 Memberi perhatian khusus kepada siswa yang bersangkutan, 

yang dilakukan secara wajar agar tidak menyebabkan 

kecemburuan sosial 
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3 Menghubungi orang tua/wali prihal kenakalan siswanya, agar 

mereka mengetahui perbuatan putranya 

b. Langkah penanganan secara khusus 

Guru agama melakukan penanganan khusus dilakukan dengan 

pendekatan kasus perkasus secara individual. Hal-hal yang 

dilakukan oleh guru agama yang berkaitan dengan masalah ini 

antara lain: 

1. Untuk mengatasi timbulnya kenakalan siswa yang kurang 

perhatian dari orang tua, langkah yang di tempuh adalah: 

a) Memberikan bimbingan dan pengertian kepada anak 

tersebut akan cinta kasih dan kesibukan orang tua dalam 

mencari nafkah bagi dirinya. 

b) Memberikan kontrol terhadap tindak dan tingkah laku 

siswa tersebut berupa perhatian khusus yang wajar 

c) Memberikan perhatian berupa pemberian tanggung jawab 

kepada siswa agar pada dirinya memuat rasa percaya diri 

dan bertanggung jawab pada kegiatan yang dilaksanakan 

2. Kenakalan siswa akibat pengaruh lingkungan, hal yang 

dilakukan adalah: 

a) Senantiasa memberikan pengertian kepada siswa tentang 

berbagai hal yang patut ditiru dan yang tidak patut di 

contoh. 
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b) Memantau perkembangan siswa dan cepat tanggap bila 

terjadi penyimpangan tingkah laku yang membahayakan 

dan untuk segera mungkin diambil jalan pemecahannya 

c) Mengharuskan siswa untuk berbuat baik sesuai dengan 

aqidah agama islam serta mampu bertingkah laku sesuai  

dengan  aturan norma dan tata tertib yang ada di sekolah.
54)

        

2. Temuan Penelitian SMKN 2 Boyolangu Tulungagung 

a) Langkah preventif guru PAI dalam menanggulangi kenakalan 

remaja di SMKN 2 Boyolangu Tulungagung 

Tindakan Preventif  yang dilakukan oleh guru PAI dalam menanggulangi 

kenakalan remaja: 

a) Memberikan program shalat Dhuha dan Dhuhur berjamaah 

b) Program BTA setiap hari sabtu pada jam terakhir, kelas satu 

c) Belajar membaca Quran setiap Jumat  khusus kelas dua  

d) Pesantren Ramadhan yang selalu diadakan setiap bulan Ramadhan  

e) Melarang membawa senjata tajam. 

f) Melarang membawa teman sekolah lain tanpa tujuan yang jelas.  

g)  Melarang membawa gambar dan VCD porno ke sekolah.  

b) Langkah represif guru PAI dalam menanggulangi kenakalan remaja 

di SMKN 2 Boyolangu Tulungagung 

Tindakan Represif  yang dilakukan oleh guru PAI dalam menanggulangi 

                                                           
54)

 Agus, Wawancara, 3 April 2016. 
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kenakalan remaja: 

a. Memberikan “point” terhadap siswa yang bermasalah. 

b. Mengadakan pembinaan dan bimbingan secara berkala.  

c. Merangkum materi PAI yang sesuai sampai pelajaran yang diajarkan 

d. Memberikan sanksi yang konstruktif yaitu shalat dhuhur berjama’ah 

serta menjadi muadzin selama seminggu kepada anak didik.  

c) Langkah kuratif guru PAI dalam menanggulangi kenakalan remaja 

di SMKN 2 Boyolangu Tulungagung 

Tindakan kuratif yang dilakukan oleh guru PAI dalam menanggulangi 

kenakalan remaja: 

1) Mencari latar belakang masalah 

2) Menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi dengan bijaksana 

3) Memberikan keputusan yang bijaksana.  

4) Menasihati dengan hati yang ramah dan tidak emosi 

5) Memberikan peringatan atau teguran 

6) Menjaga agar hubungan antara guru  PAI  dengan anak  didik tetap 

harmonis. 

C. Temuan Penelitian 

Analisis lintas situs strategi guru PAI dalam menanggulangi 

kenakalan remaja di SMKN 1 dan 2 Boyolangu Tulungagung 

Tabel Temuan Lintas Situs di SMKN 1 dan 2 Boyolangu Tulungagung 
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No Komponen Indikator SMKN 1 Boyolangu SMKN 2 Boyolangu 

1 
Aspek Perencanaan 

Pembelajaran 

1). Guru memiliki dan 

membuat beberapa 

perencanaan 

pembelajaran sebelum 

memulai KBM dalam 

kelas. 

2). Perencanaan 

pembelajaran di SMKN 

1 dilakukan di awal 

tahun ajaran baru, 

bahkan ada sebagian 

guru yang menggunakan 

waktu liburan semester 

untuk melakukan 

perencanaan 

pembelajaran 

3). Tujuan dalam 

merencanakan 

pembelajaran adalah 

agar guru mampu 

melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dengan 

baik dan benar dalam 

kegiatan belajar 

mengajarnya di kelas 

maupun di luar kelas. 

4). Yang menjadi dasar 

dalam perencanaan 

pembelajaran kalender 

pendidikan, materi yang 

akan disampaikan, 

silabus serta kurikulum 

yang berlaku. 

1. Guru telah membuat 

beberapa perencanaan 

pembelajaran sebelum 

KBM dimulai. 

2. Perencanaan 

pembelajaran di SMKN 

2 Boyolangu 

Tulungagung dilakukan 

di awal tahun ajaran 

baru bersamaan dengan 

penyusunan RAPBS 

3. Tujuan dalam 

merencanakan 

pembelajaran adalah 

agar guru dapat 

melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dengan 

tepat sasaran dan 

berjalan efektif dan 

sesuai dengan tujuan 

sekolah dalam 

menciptakan nuansa 

Islami.  

4. Yang menjadi dasar 

dalam perencanaan 

pembelajaran kalender 

pendidikan, materi, 

silabus serta kurikulum 

yang berlaku. 

5. Dari hasil observasi dan 

dokumentasi di SMKN 2 

Boyolangu 

Tulungagung, juga 
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5). Selanjutnya terkait 

dengan kegiatan pra 

pembelajaran seperti  

pengecekan kesiapan 

siswa (antara lain 

mencakup kehadiran, 

kerapian, ketertiban, 

perlengkapan 

pembelajaran, kesiapan 

belajar), kesiapan ruang 

(misalnya keberadaan, 

kebersihan, 

peruntukan/pengaturan 

perabot), alat 

pembelajaran (misal 

papan tulis, 

kapur/spidol) dan media 

pembelajaran (misal 

pasokan listrik, OHP, 

LCD dan 

kelengkapannya) 

sebelum kegiatan belajar 

mengajar dimulai. 

terdapat variasi dalam 

penggunaan metode 

pembelajaran juga 

terlihat dari rencana 

aktivitas yang dilakukan 

oleh para guru ketika 

mengajar siswanya. 

Dalam RPP yang dibuat 

juga tertulis beberapa 

metode yang digunakan 

oleh guru sebagai 

pedoman dalam 

mengajar. Selain itu, 

setelah melalui 

pendidikan dan pelatihan 

sertifikasi guru juga 

mendapatkan hal baru, 

diantaranya dalam 

memotivasi muridnya. 

 

2 
Aspek Pelaksanaan 

Pembelajaran 

1. Dalam memulai kegiatan 

pembelajaran, guru 

mengawalinya dengan 

kegiatan apersepsi untuk 

menyiapkan mental dan 

kesiapan siswa . 

2. Guru dalam 

menyampaikan materi 

dikaitkan dengan materi 

sebelumnya serta 

pengalaman siswa 

1. Dalam memulai kegiatan 

pembelajaran, guru 

mengawalinya dengan 

kegiatan apersepsi mulai 

dari mengabsen siswa, 

dan sedikit ceramah 

mengenai materi yang 

akan disampaikan . 

2. Penggunaan metode 

ceramah masih ada di 

sebagian guru tetapi hal 
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sebelumnya. 

3. Penggunaan metode 

yang bervariasi menjadi 

keharusan ketika 

mengajar agar siswa 

tidak merasa jenuh. 

4. Selain itu guru 

menyampaikan 

kompetensi yang akan 

dicapai siswa dalam 

suatu pembelajaran. 

5. Penggunaan media 

pembelajaran seperti 

laptop, LKS, LCD 

6. Pemberian kesimpulan 

di akhir pertemuan untuk 

memfokuskan materi 

kepada siswa. 

7. Metode keteladanan 

Guru PAI sangat 

ditekankan 

itu perlu pembenahan. 

3. Guru menyampaikan 

kompetensi yang akan 

dicapai siswa hampir 

sama dengan apa yang 

ditemukan di SMKN 1 

Boyolangu Tulungagung 

4. Penggunaan media 

pembelajaran yang 

kurang variatif dan 

pengintegrasian IT 

dalam materi masih 

belum nampak serta 

keadaan sebagian sarana 

dan prasarana yang perlu 

perbaikan dan 

peremajaan khususnya 

alat laboratorium. 

5. Pemberian kesimpulan 

di akhir pertemuan 

dalam memantapkan 

materi yang telah 

disampaikan 

6. Guru menggunakan 

metode peragaan tokoh 

3 
Aspek Evaluasi 

Pembelajaran 

1. Guru telah membuat 

instrumen penilaian 

yang terdiri dari evaluasi 

proses dan hasil. 

2. Membuat pedoman 

penilaian, dalam hal ini 

membuat standar KKM 

yang disesuaikan 

indicator yang tertuang 

1. Guru telah membuat 

instrumen penilaian. 

2. Guru membuat pedoman 

penilaian dan membuat 

standar KKM yang 

disesuaikan indikator 

yang tertuang dalam 

SK/KD 

3. Membuat kisi – kisi soal 
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dalam SK/KD 

3. Membuat kisi – kisi soal 

yang disesuaikan dengan 

indicator dalam RPP 

4. Pemberian program 

pengayaan dan remedial 

untuk siswa yang 

nilainya diatas dan 

dibawah KKM. 

5. Sedangkan langkah 

evaluasi upaya guru PAI 

dalam menanggulangi 

kenakalan siswanya 

dilaksanakan secara 

Preventif (pencegahan), 

Represif (menghambat), 

maupun yang bersifat 

Kuratif (penyembuhan) 

dan Rehabilitasi 

(perbaikan). Langkah ini 

di laksanakan dengan 

cara mengingatkan di 

setiap guru mengajar dan 

setiap upacara sekolah. 

disesuaikan RPP 

4. Pemberian program 

pengayaan dan remedial. 

Serta diharapkan materi 

pengayaan yang 

diberikan tidak hanya 

terpaku dalam 

kurikulum yang ada 

dikembangkan sendiri.  

5. Sedangkan langkah 

evaluasi upaya guru PAI 

dalam menanggulangi 

kenakalan siswanya juga 

hamper sama dengan 

SMKN 1, tetapi langkah 

pelaksanaannya guru 

PAI dengan 

menggunakan 

pendekatan emosional 

dan spiritual, yaitu 

dengan kegiatan yang 

bernilai ibadah serta 

mendoakan siswa-siswa 

sangat ditekankan oleh 

pihak sekolah. 

 

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh tentang strategi guru PAI 

dalam menanggulangi kenakalan remaja di kedua sekolah di atas, maka dapat 

dijabarkan temuan penelitian  berikut ini:  
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a. Perencanaan Pembelajaran 

1. Perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru diarahkan sebagai acuan 

dalam pelaksanaan pembelajaran agar tepat sasaran dan berjalan efektif 

dan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. 

2. Perencanaan pembelajaran yang dibuat guru didasarkan pada kalender 

pendidikan, silabus, kurikulum yang berlaku, dan materi yang diajarkan. 

3. Perencanaan pembelajaran dipersipkan untuk membuat prota, promes, 

pengembangan silabus, RPP, serta program pengayaan dan remedial. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Dalam menyampaikan materi guru mengaitkannya dengan materi atau 

pengalaman yang dimilikinya siswa sebelumnya. Setidaknya guru 

berusaha mengkontekstualkan materi yang akan disampaikan kepada 

siswa. 

2. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai siswa sebagai acuan 

dalam memenuhi target tujuan yang akan dicanangkan. 

3. Guru dalam menyampaikan materi menggunaan metode yang bervariasi 

agar ketika mengajar agar siswa tidak merasa jenuh. 

4. Metode keteladanan sangat ditekankan oleh Guru PAI 

5. Pemberian kesimpulan di akhir pertemuan dalam memantapkan materi 

yang telah disampaikan.  

c. Evaluasi Pembelajaran 

1. Guru telah membuat kisi – kisi yang disesuaikan dengan indikator. 
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2. Membuat pedoman penilaian, dlam hal ini membuat standar KKM yang 

disesuaikan indikator yang tertuang dalam SK/KD 

3. Penilaian yang dilakukan masih masih cenderung pada aspek kognitifnya 

kurang pada aspek afektif dan psikomotoriknya. 

4. Pemberian program pengayaan dan remedial untuk siswa yang nilainya 

diatas dan dibawah KKM. 

5. Langkah evaluasi upaya guru PAI dalam menanggulangi kenakalan 

siswanya dilaksanakan secara Preventif (pencegahan), Represif 

(menghambat), maupun yang bersifat Kuratif (penyembuhan) dan 

Rehabilitasi (perbaikan). 

6. Langkah pelaksanaan evaluasi guru PAI dalam menanggulangi kenakalan 

remaja yaitu dengan menggunakan pendekatan emosional dan spiritual, 

yaitu dengan kegiatan yang bernilai ibadah serta mendoakan siswa-siswa 

sangat ditekankan oleh pihak sekolah. 

D. Proposisi 

Berdasarkan penjabaran dan pemetaan temuan lintas situs di atas, dapat 

dirumuskan proposisi sebagai berikut: 

a. Jika langkah preventif yang dirancang oleh guru PAI di sekolah, yang 

meliputi persiapan rencana pembelajaran di awal tahun, pemilihan dan 

pengorganisasian materi ajar, pemilihan sumber belajar/media pembelajaran, 

pemilihan metode pembelajaran, dan merancang penilaian hasil belajar, 

membuat prota, promes, pengembangan silabus, RPP, serta program 
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pengayaan dan remedial dipersiapkan dengan baik, maka akan dapat 

menanggulangi dan meminimalisir kenakalan siswa sehingga proses 

pembelajaran di sekolah akan berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

sesuai dengan KKM yang di tentukan oleh sekolah. 

b. Jika langkah represif yang diaplikasikan oleh guru PAI berjalan dengan 

lancar, yang meliputi, guru mengaitkannya dengan materi atau pengalaman 

yang dimilikinya siswa sebelumnya, menggunakan  metode keteladanan dan 

uswatun hasanah, serta pemberian kesimpulan di akhir pertemuan dalam 

memantapkan materi yang telah disampaikan maka akan dapat 

menanggulangi dan meminimalisir kenakalan siswa sehingga penanaman 

moral siswa di sekolah juga akan berfungsi. 

c. Jika langkah kuratif pembelajaran guru PAI di sekolah berjalan lancar, yang 

meliputi pemberian teguran dan nasehat kepada siswa yang bermasalah 

dengan menggunakan pendekatan keagamaan, guru memberi perhatian khusus 

kepada siswa yang bersangkutan, yang dilakukan secara wajar agar tidak 

menyebabkan kecemburuan sosial, guru menghubungi orang tua/wali prihal 

kenakalan siswanya, agar mereka mengetahui perbuatan putranya. 


