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ABSTRAK 

 

Masturoh, Indah. 2018. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan 

Siswa Bermasalah (Studi Kasus di SMPN 1 Siman Ponorogo). Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr, Muhammad Ali, 

M. Pd. 
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Akhlak menjadi masalah yang mendapatkan perhatian yang lebih dan banyak 

disoroti terutama dalam bidang pendidikan agama. Hal itu dikarenakan akhlak adalah 

cerminan manusia. Dalam permasalahan akhlak ini, dibutuhkan peran guru 

Pendidikan Agama Islam. Di lembaga pendidikan SMPN 1 Siman yang terdapat di 

kota Ponorogo merupakan lembaga pendidikan formal yang sama sekali bukan 

sekolah keagamaan akan tetapi menginginkan para siswanya berkarakter dan 

mempunyai akhlak yang tinggi terhadap orang tua, guru, maupun di lingkungan 

sekitarnya. Perhatian dan bimbingan seorang guru sangat dibutuhkan dalam 

mendidik, membina siswanya ke arah kedewasaan, baik secara intelektual, emosional 

maupun spiritual. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui upaya guru pendidikan agama 

Islam dalam membina siswa bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo; (2) gambaran 

permsalahan yang dihadapi di SMPN 1 Siman Ponorogo; (3) langkah-langkah guru 

pendidikan agama Islam dalam membina siswa bermasalah; (4) mengetahui kendala 

yang dihadapi guru pendidikan agama islam dalam pembinaan siswa bermasalah di 

SMPN 1 Siman Ponorogo.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus serta dilaksanakan di SMPN 1 Siman Ponorogo. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi 

data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 

Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) dengan langkah-langkah mengamati 

dan melakukan observasi terhadap tingkah laku siswa pada proses belajar mengajar 

maupun di luar kelas. (2) masalah regresif dan agresif seperti pola pikir mereka masih 

pendek dan emosional, ramai sendiri, tak memerhatikan guru, tidur di dalam kelas, 

tidak menaati peraturan, berani kepada guru dan membolos. (3)mengadakan berbagai 

kegiatan keagamaan, seperti sholat dhuha, membaca surat pendek, adat cium tangan 

guru ketika datang kesekolah, baca tulis al-Qur’an, sholat dhuhur berjamaah, berdoa 

dan menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pembelajaran dimulai, pembinaan 

tersebut merupakan upaya preventif. (4) sulit dalam memantau siswa di luar sekolah 

dalam hal agama maupun sosial dan lingkungan, paling utama kendala dari lembaga 

tidak adanya kerjasama antara guru maupun lembaga sekolah dengan orang tua 

murid. 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah sebagai miniatur masyarakat menampung bermacam-macam 

siswa dengan latar belakang kepribadian yang berbeda-beda. Mereka hitorogen 

sebab diantara mereka ada yang miskin, ada yang kaya, bodoh dan pintar, yang 

suka patuh dan suka menentang, juga didalamnya terdapat anak-anak dari kondisi 

keluarga yang berbeda. Inilah yang dimaksud dengan perbedaan individual di 

antara mereka. Sesuai dengan asas perbedaan individual di atas maka ada pula di 

antara mereka sejumlah siswa yang dapat dikatagorikan sebagai siswa yang 

bermasalah.1 

Sekolah merupakan sarana pendidikan kedua setelah keluarga. Karena itu 

lingkungan sekolah sangat berpengaruh dalam perkembangan dan pertumbuhan 

anak didik. Dewasa ini, seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial 

banyak ditemui berbagai kenakalan remaja yang dilakukan oleh siswa sekolah 

seperti perkelahian antar pelajar, siswa membolos, pelanggaran tata tertib sekolah, 

dan sebagainya.  

Seorang siswa dikatakan bermasalah, apabila ia menunjukan gejala-gejala 

penyimpangan seperti suka menyendiri, terlambat masuk kelas memeras teman-

temanya, tidak sopan kepada orang lain dan guru, dan bersifat hiperaktif atau suka 

                                                             
1Mustaqim, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 137.  



 
 

 

menarik perhatian orang lain.2 Tindakan penyimpangan yang dilakukan siswa 

merupakan dari gejolak jiwa remaja yang salah arah. Hal ini sering terjadi pada 

remaja yang disebabkan karena anak memiliki energi yang berlebihan, sehingga 

menyebabkan siswa menjadi kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran di 

dalam kelas.  Para siswa menengah telah memasuki usia remaja, dimana pada usia 

ini mereka mengalami banyak perubahan yang terjadi, baik dari segi psikis 

maupun fisiknya. Perubahan psikis pada masa remaja menimbulkan kebingungan 

pada dirinya, sehingga masa ini oleh orang Barat sering disebut sebagai periode 

stum und drang, sebab mereka mengalami banyak gejolak emosi dan tekanan jiwa 

yang menjadikan remaja mudah menyimpang dari aturan-aturan dan norma-

norma sosial yang berlaku di masyarakat.3 

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi serta mudahnya mengakses 

informasi, menyebabkan banyak kasus yang menjangkiti remaja yang mengarah 

ke kenakalan remaja. Seperti yang terlihat di sekolah-sekolah masih banyak siswa 

yang berperilaku kurang disiplin, mulai dari tidur ketika di ajar di kelas, 

membolos ketika kegiatan keagamaan, membawa alat telekomunikasi ke sekolah 

yang sebenarnya hal tersebut dilarang, dan yang lebih memprihatinkan masih ada 

siswa yang membentak guru ketika ditegur. Penyebab siswa berperilaku demikian 

yakni kebanyakan siswa yang orang tuanya mengalami broken home yang 

kemudian mereka diasuh oleh walinya, selain itu lingkungan tempat tinggal dan 

                                                             
2M Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 260.  
3Zulkifli.L, Psikologi Perkembangan (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006), 63. 



 
 

 

pergaulan social mereka juga dapat menjadi penyebab mereka berperilaku 

demikian. Fenomena berikut yang membuat akhlak siswa perlu ditumbuhkan 

dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dan pembinaan dari guru. 

Melihat keadaan siswa seperti digambarkan diatas, kiranya perlu diambil 

langkah-langkah positif yang terarah oleh semua kalangan yaitu kepedulian orang 

dewasa untuk mengantisipasi dan menanggulangi masalah tersebut yang dapat 

mengganggu keseimbangan, keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah. Hal ini 

agar siswa dapat terarah, tidak mengganggu konsentrasinya di sekolah atau tidak 

mengghambat kreatifitasnya.  

Upaya penanganan siswa bermasalah sendiri sudah menjadi perhatian 

segenap pemikir pendidikan. Menurut Zakiah Daradjat siswa bermasalah 

disebabkan oleh persoalan yang komplek, sehingga penanganannya-pun harus 

menggunakan bermacam-macam metode. Usaha menanggulangi kenakalan siswa 

tersebut dapat bersifat preventif, agar kenakalan siswa dapat dibendung dan tidak 

menular kepada siswa yang lain. Selain itu dapat juga bersifat represif dan 

rehabilitasi, yaitu agar siswa bermasalah dapat diperbaiki dan kembali hidup 

sebagai anggota masyarakat sekolah yang baik.4 Dalam semua usaha tersebut, 

peranan pendidikan dan pendidikan agama sangat penting, karena pendidikan 

agama memberikan pedoman dan peraturan yang pasti dan dipatuhi oleh siswa.  

Pengertian pendidikan seperti yang lazim di pahami sekarang belum 

terdapat di zaman nabi, tetapi usaha yang dilakukan Nabi dalam menyampaikan 

                                                             
4 Zakiah Daradjat, Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 84. 



 
 

 

seruan agama dengan berdakwah menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih 

keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan social yang 

mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim itu, telah mencangkup 

arti pendidikan dalam pengertian sekarang.5 Adapun pendidikan Islam sering 

diartikan sebagai proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, 

memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselenggarakan dengan 

fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.  

Pendidikan agama merupakan salah dari tiga subyek pelajaran yang harus 

dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Hal 

ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang 

diharapkan dapat terwujud secara terpadu dengan dimensi kehidupan lain pada 

setiap individu warga Negara. Dalam dunia pendidikan Islam, sudah tentu peran 

guru Pendidikan Agama Islam dan guru bimbingan dan konseling akan disebut-

sebut dalam masalah perilaku atau akhlak peserta didiknya. Akhlak menjadi 

masalah yang mendapatkan perhatian yang lebih dan banyak disoroti terutama 

dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam(BKI). Hal itu dikarenakan akhlak 

adalah cerminan manusia. Dalam permasalahan akhlak ini, dibutuhkan peran guru 

Pendidikan Agama Islam 

Guru Pendidikan Agama Islam adalah orang yang pekerjaanya mengajar 

serta membimbing anak didiknya agar nantinya setelah selesai dari pendidikan, 

mereka dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran islam 

                                                             
5Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: PT Bumi aksara, 2014), 27. 



 
 

 

sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dunia dan akhirat. Peran 

dan fungsi guru sebagai pendidik yakni menjadi sosok panutan yang memiliki 

nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani oleh siswa. Guru sebagai 

pengajar, guru diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang disiplin ilmu 

yang harus diampu untuk ditransfer kepada siswa. Guru sebagai pembimbing, 

guru juga perlu memiliki kemampuan untuk dapat membina siswa, memberikan 

dorongan psikologis agar siswa dapat mengesampingkan faktor-faktor internal 

dan faktor eksternal yang akan mengganggu proses pembelajaran, baik didalam 

maupun diluar kelas. Sebagai pelatih, guru perlu memberikan sebanyak mungkin 

kesempatan pada siswa untuk dapat menerapkan konsepsi atau teori ke dalam 

praktek yang akan digunakan langsung dalam kehidupan.6 

Maka bagi guru agama islam, ia adalah pembimbing keagamaan anak 

didik, serta tugas yang diembanya bisa dikatakan berat dan mempunyai 

konstribusi yang pasti bagi anak didik, tanpa harus mengesampingkan peran serta 

konstribusi guru bimbingan dan penyuluhan. Berapa banyak guru agama islam 

yang memiliki tugas ganda, disamping ia sebagai guru agama Islam, ia pun harus 

menjadi guru pembimbing, karena tugas keduanya dapat dilakukan oleh seorang 

guru agama Islam.  

Lembaga pendidikan SMPN 1 Siman yang terdapat di kota Ponorogo 

merupakan lembaga pendidikn formal yang sama sekali bukan sekolah 

keagamaan akan tetapi menginginkan para siswanya berkarakter dan mempunyai 

                                                             
6Suparlan, Menjadi Guru Efektif  (Yogyakarta: Hikayat Pulishing, 2005), 25.  



 
 

 

akhlak yang tinggi terhadap orang tua, guru, maupun di lingkungan sekitarnya 

yakni melalui kegiatan keagamaan yang ada. Perhatian dan bimbingan seorang 

guru sangat dibutuhkan dalam mendidik, membina siswanya kearah kedewasaan, 

baik secara intelektual, emosional maupun spiritual.  

Dari hasil penjajagan awal di lapangan pada tanggal 15 November 2017 di 

SMPN 1 Siman Ponorogo, Diperoleh data bahwa setelah peneliti berbincang-

bincang dengan guru pendidikan agama Islam di sana, pendidikan agama disana 

secara keseluruhan baik dan disiplin. Dengan adanya pembelajaran tambahan 

seperti membaca al-qur’an satu jam pertama pembelajaran bagi kelas tujuh namun 

belum terlaksana pada kelas delapan dan sembilan dikarenakan kelas tujuh telah 

menggunakan kurikulum 2013, dan dengan membiasakan sholat dhuhur 

berjamaah untuk semua siswa-siswi setelah pembelajaran usai, dari lembaga juga 

mewajibkan mengikuti sholat jum’at di masjid yang terdapat di dalam sekolah 

tersebut. dapat disimpulkan bahwa kegiatan keagamaan di SMPN 1 Siman baik 

sebagai suatu lembaga formal di Ponorogo.7 

Kondisi siswa di SMPN I Siman secara umum kurang baik seperti yang 

diungkapkan oleh bapak Mahpur selaku guru pendidikan agama Islam, misalnya 

masih banyak siswa yang berperilaku kurang disiplin, tidak menaati peraturan di 

sekolah mulai dari tidur ketika diajar, membolos ketika kegiatan keagamaan, 

membawa alat telekomunikasi ke sekolah yang sebenarnya hal tersebut dilarang, 

                                                             
7 Wawancara Dengan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Di SMPN 1 Siman  

Ponorogo Bapak M. Mahpur tanggal 15 November 2017.  



 
 

 

berkelahi antar siswa dan yang lebih memprihatinkan masih ada siswa yang 

berani terhadap guru ketika ditegur. Fenomena berikut yang membuat akhlak 

siswa perlu ditumbuhkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah 

Inilah beberapa tugas yang harus diemban oleh para pendidikan khususnya 

guru agama Islam yang merangkap sebagai konselor agama, dalam mendidik, 

membina dan mengarahkanya sesuai dengan tujuan pendidikan dan agama. 

Berdasarkan pandangan inilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang “Upaya Guru PAI Dalam Pembinaan Siswa Bermasalah di SMPN 1 

Siman Ponorogo”. 

 

B. Fokus Penelitian  

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasikan permasalahan yang berkaitan dengan upaya guru pai dalam 

pembinaan siswa bermasalah, antara lain: 

1. Siswa bermasalah. 

2. Sebab-sebab siswa bermasalah. 

3. Factor-faktor siswa bermasalah  

4. Kurangnya pembelajaran Pendidikan agama islam dalam lembaga formal. 

5. Perlu adanya pembinaan oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam membina, 

mendidik aklak siswa yang bermasalah. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas banyak hal yang akan penulis 

teliti, namun karena keterbatasan waktu dan tenaga, Fokus penelitian ini di batasi 



 
 

 

pada “Upaya Guru Pai Dalam Pembinaan Siswa Bermasalah (studi kasus di 

SMPN 1 Siman Ponorogo”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka masalah 

yang diangkat dalam Penelitian Kualitatif dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam mengidentifikasi siswa yang 

bermasalah? 

2. Bagaimana gambaran permasalahan yang dihadapi siswa di SMPN 1 Siman 

Ponorogo? 

3. Apa langkah-langkah guru Pendidikan Agama Islam dalam membina siswa 

bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo? 

4. Apa kendala yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan 

siswa bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mengidentifikasi siswa yang bermasalah.  

2. Untuk mengetahui gambaran permasalahan yang dihadapi siswa di SMPN 1 

Siman Ponorogo. 



 
 

 

3. Untuk Mengetahui langkah-langkah guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membina siswa bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo. 

4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam 

dalam pembinaan siswa bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun penelitian ini diharapkan setelah memahaminya dan melakukan 

olah data dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dari khasanah 

ilmu pengetahuan baik dibidang ilmu psikologi dan agama Islam serta 

membina siswa bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo.. 

b. Sebagai bahan pijakan penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan, sebagai masukan agar lebih memperhatikan 

sejauh mana lembaga tersebut dapat berjalan dan pembinaan bagi siswa 

yang bermasalah agar menjadi siswa yang lebih baik di SMPN 1 Siman 

Ponorogo. 

b. Bagi guru, sebagai wawasan, dan motivasi dalam mendidik dan membina 

siswa bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo.  

c. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta 

memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. 



 
 

 

d. Bagi siswa, dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan dan bahan bacaan 

siswa supaya menerapkan jiwa religious yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari.  

e. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta 

pengalaman yang lebih baik terhadap manfaat pendidikan agama islam. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan laporan hasil penelitian dan agar dapat 

dicerna secara runtut, maka peneliti membuat sistematika pembahasan dengan 

mengelompokkannya menjadi lima bab yang mana masing-masing bab terdiri 

dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika selengkapnya 

sesuai berikut: 

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini dimaksudkan untuk memudahkan 

peneliti dalam memaparkan data yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, Dalam bab ini 

dikemukakan mengenai landasan teori tentang upaya guru pendidikan agama 

islam (PAI) dalm pembinaan siswa bermasalah dalam kegiatan pembelajaran di 

SMPN 1 Siman, yang meliputi pengertian guru, pengertian pendidikan agama 

islam, pengertian pembinaan siswa bermasalah, sebab-sebab siswa bermasalah.    



 
 

 

Bab III metode penelitian. Dalam bab ini dikemukakan mengenai 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, 

dan tahap-tahap penelitian.  

Bab IV deskripsi data. Dalam bab membahas mengenai gambaran umum 

lokasi penelitian, yan terdiri dari sejarah berdirinya SMPN 1 Siman, letak 

geografis, visi dan misi, struktur lembaga, saranan dan prasarana.   

Bab V analisis data,  Dalam bab ini berkaitan erat dengan langkah-

langkahkegiatan penelitian mengenai upaya guru pendidikan agama islam (PAI) 

dalam pembinaan siswa bermasalah.  

Bab VI penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan sebagai 

jawaban dari pokok-pokok permasalahan dan saran-saran yang berhubungan 

dengan penelitian sebagai masukan-masukan untuk berbagai pihak yang 

berkaitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkuat penelitian yang akan penulis teliti maka penulis 

melakukan telaah pustaka dengan mencari judul penelitian, berikut adalah 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, hasil 

penelitianya sebagai berikut:  

Dari skripsi yang ditulis oleh Sidiq Fatonah, Konsep Penanganan Anak 

Bermasalah menurut Alexander Sutherland Neill dan Implikasinya terhadap 

pendidikan Islam. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang 

penanganan anak bermasalah menurut Alexander Sutherland Neill dan 

implikasinya terhadap pendidikan islam. Penelitian ini menarik dikaji karena isu 

mengenai anak bermasalah atau anak nakal semakin merebak di dunia pendidikan 

Indonesia, dan sampai saat ini belum ditemukan penanganan yang sesuai 

sehingga anak-anak bermasalah belum mendapat tempat yang layak, mereka 

terusir dari sekolah, masyarakat, bahkan keluarga, dan hanya bui yang mau 

menerima mereka.  

Permasalahan ini juga melanda dunia pendidikan di Negara-negara lain 

sejak Perang Dunia Dua, Alexander seorang Scotlandia menawarkan solusi bagi 

permasalahan ini dengan membangun sekolah alternatife yang membebaskan di 



 
 

 

Inggris, dan tulisanya yang mampu mengubah pola piker masyarakat tentang anak 

nakal dalam buku Summerhill School. Permasalahan-permasalahan anak yang 

dituangkan dalam buku tersebut tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang 

dihadapi pendidikan di Indonesia, sehingga dapat terumus permasalahan-

permasalahan sebagai berikut: apa konsep Alexander Sutherland Neill tentang 

penanganan anak bermasalah dalam buku Summerhill School? Bagaimana 

implikasi konsep penanganan anak bermasalah menurut Neill terhadap 

pendidikan Islam?  

Menurut Alexander Sutherland Neill 1) anak lahir dengan membawa 

potensi baik, relistis dan bijaksana, tidak ada anak nakal yang ada hanyalah anak 

yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tumbuh dewasa secara social, 

dan anak yang kurang kasih saying. Lingkungan yang mengekang kebebasan 

merekalah yang menjadikan mereka bermasalah. Untuk menangani anak-anak 

bermasalah penderita neurosis Neill menggunakan analisis, dan dengan 

memberikan kebebasan dan kasih sayang bagi anak bermasalah. 2) Strategi ini 

relevan bila diterapkan di Indonesia khususnya pendidikan Islam, karena pada 

dasarnya pendidikan Islam bersifat dialogis dan demokratis, dengan membentuk 

suatu lembaga pendidikan Islam yang membebaskan maka, permasalahn 

mengenai anak nakal, dan permasalahan pendidikan lainnya dapat terselesaikan.  

Dari skripsi yang ditulis oleh Indra Anas, Upaya Guru PAI Dalam 

Menumbuhkan Akhlak Siswa Melalui Kegiatan Keagamaan di SMPN 1 Siman 

Ponorogo. Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 



 
 

 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Membahas tentang: (1) 

Bentuk dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di SMPN 1 Siman Ponorogo. (2) 

Upaya guru PAI dalam memaksimalkan kegiatan keagamaan di SMPN 1 Siman 

Ponorogo. Dari hasil yang telah disimpulkan bahwa (1) bentuk dan pelaksanaan 

kegiatan keagamaan di SMPN 1 Siman meliputi sholat dhuhur dan sholat jum’at 

berjamaah yang dilaksanakan setiap akan pulang sekolah, budaya cium tangan 

guru setiap datang ke sekolah, kemudian juga ada kegiatan ekstra baca tulis al-

Qur’an yang dilaksanakan setiap hari sabtu. (2) Guru PAI di SMPN 1 Siman telah 

menjalankan fungsinya sebagai inovator dan administrator, dengan melakukan 

kerja sama dengan wali kelas, guru-guru serta perangkat lain yang berada di 

sekolah, guna dapat membantu memperlancar jalanya kegiatan keagamaan. Selain 

itu, inisiatif guru PAI untuk melaksanakan hafalan surat-surat pendek dan doa 

sebelum pelajaran PAI berlangsung juga merupakan hal yang unik dilakukan oleh 

guru PAI dengan tujuan agar siswa mulai tertata perilaku keagamaannya. 

Dari skripsi yang ditulis Hakim Al-Aziz 2017. Pengaruh Pendidikan 

Agama Islam dan Motivasi Beragama terhadap tingkat Religiusitas Siswa Kelas 

VIII MTsN Rejosari Kebonsari Madiun Tahun Pelajaran 2016/2017. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. membahas tentang: Apakah pendidikan 

agama islam berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat religiusitas siswa 

kelas VIII MTsN Rejosari, Kebonsari, Madiun, tahun pelajaran 2016/2017.  

Apakah Motivasi beragama berpengarug secara signifikan terhadap tingkat 



 
 

 

religiousitas siswa kelas VIII MTsN Rejosari, Kebonsari, Madiun, tahun pelajaran 

2016/2017. Apakah pendidikan agama islam dan motivasi beragama berpengaruh 

secara signifikan terhadap tingkat religiusitas siswa kelas VIII MTsN Rejosari, 

Kebonsari, Madiun, tahun pelajaran 2016/2017.  

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan (1)ada pengaruh yang 

signifikan pendidikan agama islam terhadap tingkat religiusitas siswa kelas VIII 

MTsN Rejosari, Kebonsari, Madiun, tahun pelajaran 2016/2017, yaitu 45,1% (2) 

ada pengaruh yang signifikan motivasi beragama terhadap tingkat religiusitas 

siswa kelas VIII MTsN Rejosari, Kebonsari, Madiun, tahun pelajaran 2016/2017, 

yaitu 56,1% (3) ada pengaruh yang signifikan motivasi beragama terhadap tingkat 

religiusitas siswa kelas VIII MTsN Rejosari, Kebonsari, Madiun, tahun pelajaran 

2016/2017, yaitu 61,2%.  

Penelitian tentang kesulitan belajar, pendidikan moral anak didik, yang 

kaitannya dengan pendidikan dan tujuan dalam pendidikan, untuk memenuhi 

sebuah tujuan pendidikan diperlukannya sebuah strategi, dan telah dilakukan 

penelitian oleh peneliti terdahulu, yang mempunyai relevansi dengan penelitian 

ini tetapi terdapat perbedaan tentang fokus dan hasil yang dikaji, agar penelitian 

ini tidak dianggap mencontoh penelitian yang telah ada maka disini akan 

dijelaskan mengenai perbedaan, fokus penelitian serta hasilnya. 

Dalam skripsi-skripsi terdahulu diatas dengan skripsi yang peneliti teliti 

terdapat perbedaan didalamnya. Penelitan terdahulu lebih memfokuskan pada 

menumbuhkan sikap spiritual dan motivasi belajar siswa, sedangkan peneliti 



 
 

 

mengambil fokus penelitian yang membahas bagaimana upaya guru pendidikan 

agama islam membina siswa bermasalah agar dapat membangun generasi muda 

yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik.  

 

B. Kajian Teori 

1. Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Guru 

Guru adalah pendidik professional guru adalah orang yang 

mengajar atau mendidik, memberikan pelajaran di sekolah, secara khusus 

guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam membantu anak dalam 

mencapai kedewasaanya masing-masing. guru adalah komponen manusia 

yang ikut berperan dalam usaha membentuk sumber daya manusia yang 

potensial.8 

Dalam konteks pendidikan islam, pendidik disebut dengan 

murrabi, kata atau istillah murrabi sering dijumpai dalam kalimat yang 

orientasinya lebih mengarah pada pemeliharaan, baik yang bersifat 

jasmani maupun rohani. pemeliharaan seperti itu terlihat dalam proses 

orang tua yang membesarkan anaknya. Mereka tentunya berusaha 

memberikan pelayanan secara penuh agar anaknya tumbuh dengan fisik 

yang sehat dan kepribadian serta akhlak yang terpuji. 

                                                             
8Zakiya Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 39. 



 
 

 

Para pakar menggunakan rumusan yang berbeda tentang pendidik.9 

1) Moh. Fadhil al-Djamil menyebutkan, bahwa pendidik adalah yang 

mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga terangkat 

derajat kemanusiaanya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki 

oleh manusia. 

2) Marimba mengartikan pendidikan sebagai orang yang memikul 

pertanggung-jawaban sebagai pendidik, yaitu manusia dewasa yang 

karena hak dan kewajibanya bertanggung jawab tentang pendidikan 

peserta didik. 

3) Ahmad Tafsir mengatakan bahwa pendidik dalam islam sama dengan 

teori di Barat, yaitu siapa saja yang bertanggunga-jawab terhadap 

perkembangan peserta didik. 

Di Indonesia sendiri pendidik disebut juga guru yaitu “orang yang 

digugu dan ditiru”.10 

b. Peran dan Fungsi Guru 

Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak 

terpisahkan antara kemampuan mendidik, membimbing, melatih, dan 

mengajar. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan 

intregatif, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.11 

                                                             
9Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 56 
10Ibid, 58. 
11Suparlan, Menjadi Guru  Efektif  (Yogyakarta: Hidayat Publishing, 2005), 25.   



 
 

 

Guru sebagai pengajar diharapkan memiliki pengatahuan yang luas 

tentang disiplin ilmu yang harus diampu untuk ditransfer kepada siswa. 

Guru harus menguasai materi yang akan diajarkan, menguasai penggunaan 

strategi dan metode mengajar yang akan digunakan untuk menyampaikan 

bahan ajar dan menentukan alat evaluasi pendidikan yang akan digunakan 

untuk menilai hasil belajar siswa, aspek-aspek manajemen kelas, dan 

dasar-dasar kependidikan.  

Guru sebagai pendidik lebih banyak menjadi sosok panutan yang 

memiliki nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani oleh 

siswa. Contoh dari keteladanan itu lebih pada aspek-aspek sikap dan 

perilaku, budi pekerti luhur, akhlak mulia, seperti jujur, tekun, mau 

belajar, amanah, social, dan sopan santun terhadap sesama. Guru sebagai 

pembimbing juga perlu memiliki kemampuan untuk dapat membimbing 

siswa, memberikan dorongan psikologis agar siswa dapat 

mengesampingkan factor-faktor internal dan factor-faktor eksternal yang 

akan mengganggu proses pembelajaran baik didalam dan diluar kelas.12 

Sebagai pelatih, guru perlu memberikan sebanyak mungkin 

kesempatan pada siswa untuk menerapkan konsepsi atau teori kedalam 

praktek yang akan digunakan langsung dalam kehidupan.  

Dari sisi lain, guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang 

dikenal sebagai EMASLIMDEF (educator, manager, administrator, 

                                                             
12 Suparlan, Menjadi Guru  Efektif , 28.  



 
 

 

supervisor, leader, innovator, motivator, dinamisator, evaluator dan 

facilitator).  

Educator merupakan peran yang paing utama yaitu sebagai teladan 

bagi peserta didik yang memberikan contoh dalam hal sikap dan perilaku, 

dan membentuk kepribadian peserta didik.  Manager yaitu pendidik 

memiliki peran untuk menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah 

disepakati bersama di sekolah. Administrator yaitu guru memiliki peran 

untuk melaksanakan administrasi sekolah, seperti mengisi buku presensi 

siswa, buku daftar nilai, buku rapor, administrasi kurikulum. Supervisor 

yaitu terkait dengan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada peserta 

didik, memahami permasalahan yang dihadapi peserta didik, menemukan 

permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya 

memberi jalan keluar pemecahan masalahnya. Leader yaitu guru lebih 

memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik. 

Inovator seorang guru harus memiliki kemampuan mengadakan kegiatan 

kreatif, menemukan strategi, metode, cara-cara atau konsep-konsep yang 

baru dalam pengajaran. Motivator yaitu untuk memotivasi siswa guna 

meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi dari siswa, baik 

motivasi dari dalam diri siswa sendiri maupun dari luar yang utamanya 

berasal dari gurunya sendiri.13 

 

                                                             
13 Suparlan, Menjadi Guru  Efektif ,  29-30. 



 
 

 

c. Pendidikan Agama Islam  

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata 

“Didik” dengan memberikan awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung 

arti perbuatan (hal, cara). Dalam bahasa Arab istilah ini sering 

diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti pendidikan. Istilah tarbiyah 

sesungguhnya masdar dari kata Robba, yang serumpun dengan akar kata 

Rabb (Tuhan). Ia juga merujuk kepada Allah selaku Murabby (pendidik) 

sekalian alam. Kata Rabb (Tuhan) dan Murabby (pendidik) berasal dari 

kata seperti termuat dalam QS Al-Isra’ 17: 24 yang berbunyi  

ْحَمِة َوقُْل رَ   َصِغيًراا َربَّيَانِي ْمُهَما َكمَ اْرحَ  ِبِّ َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُِّلِّ ِمَن الرَّ

(٢٤) 
 

Artinya : “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan 

penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, 

kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah 

mendidik aku waktu kecil”14  

 

Ayat tersebut menjelaskan kedudukan Allah sebagai Pendidik 

Yang Maha Agung, Tuhan pencipta alam semesta, aktivitas dan proses 

kependidikan-Nya. Ayat tersebut juga menjelaskan tentang kewajiban 

orang tua mendidik anaknya. Begitu pula anak yang berkewajiban 

melaksanakan perintah orang tua agar belajar dengan tekun dan giat 

sehingga mendapatkan prestasi dalam belajar.15  

                                                             
14 Al-Qur’an, 17: 24. 
15 Muhammad Takdir Ilahi, Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 134.  



 
 

 

Pada masa sekarang yang paling popular dipakai adalah “tarbiyah” 

karena menurut M. Athhiyah al-Abrasyi term yang mencangkup 

keseluruhan kegiatan pendidikan tarbiyah merupakan upaya yang 

mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna etika, 

sistematis dalam berfikir, memiliki ketajaman intuisi, giat dalam 

berkreasi, memiliki toleransi pada yang lain, berkompetensi dalam 

mengungkap bahasa lisan dan tulisan, serta memiliki beberapa 

ketrampilan. Dengan demikian maka istilah pendidikan islam disebut 

Tarbiyah Islamiyah.16 

Pendidikan agama islam merupakan sebutan yang diberikan pada 

salah satu subyek pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa muslim dalam 

menyelesaikan pendidikanya pada tingkat tertentu. Ia merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari kurikulum suatu sekolah sehingga merupakan 

alat untuk mencapai salah satu aspek tujuan sekolah yang bersangkutan. 

Karena itu, subyek yang diharapkan dapat memberikan keseimbangan 

dalam kehidupan anak kelak, yakni manusia yang memiliki “kualifikasi” 

tertentu tetapi tidak terlepas dari nilai-nilai agama Islam.17 

d. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta 

didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

                                                             
16 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, 14-15.  
17 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009), 

5.  



 
 

 

keluarga. Pada dasarnya kewajiban menanamkan keimanan dan 

ketaqwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga.18 

2) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik yang memiliki 

bakat khusus di bidang agama agar bakatnya dapat berkembang secara 

optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan dapat 

pula bermanfaat bagi orang lain. 

3) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, 

kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik 

dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari.  

4) Pencegahan, yaitu menangkal hal-hal negatife dari lingkungan atau 

dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangan dirinya.  

5) Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkunganya.  

Jadi peran guru Pendidikan Agama Islam adalah pendidik yang 

professional sebagai fasilitator yang memiliki kemampuan mendidik, 

membimbing, membina dan menjadi motivator bagi peserta didik.19 

 

 

 

                                                             
18 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, 21.  
19 Ibid, 22.  



 
 

 

2. Pembinaan Siswa Bermasalah 

a. Pembinaan 

Pembinaan merupakan terjemahan dari kata Inggris training yang 

berarti latihan, pendidikan, pembinaan. Pembinaan adalah proses, cara 

berusaha, Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pembinaan berasal dari 

kata “bina” yang berarti membangun atau mengusahakan yang lebih baik, 

arti pembinaan itu sendiri adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik.20 

Dalam pembinaan terjadi proses melepas hal-hal yang sudah 

dimiliki yaitu berupa pengetahuan dan praktik yang sudah tidak 

membantu serta menghambat hidup dan kerja. Pembinaan merupakan 

program dimana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima dan 

mengolah informasi, pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada maupun 

yang baru. Lebih lanjut lagi bahwa pembinaan membantu orang untuk 

mengenal hambatan-hambatan baik yang ada di luar maupun yang ada di 

dalam situasi hidup dengan melihat segi-segi positif dan negatifnya serta 

menemukan cara-cara pemecahannya. 

Pembinaan dapat menimbulkan dan menguatkan motivasi orang, 

mendorongnya untuk mengambil dan melaksanakan salah satu cara yang 

                                                             
20Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 

885. 



 
 

 

terbaik guna mencapai tujuan dan sasaran hidupnya. Tetapi pembinaan 

hanya mampu memberi bekal. Dalam melakukan pembinaan tidak terlepas 

dari program pembinaan. Program pembinaan adalah prosedur yang 

dijadikan landasan untuk menentukan isi dan urutan acara-acara 

pembinaan yang akan dilaksanakan. Program pembinaan menyangkut 

sasaran, isi, dan metode.21 

Pertama, sasaran program. Sasaran, objektif dari program 

pembinaan terkadang tidak jelas arah dan tujuannya serta tidak 

dirumuskan secara tegas dan jelas. Hal ini dapat disebabkan pembina tidak 

tahu kepentingan perumusan sasaran program pembinaan sehingga dia 

tidak membuat, pembina terlalu percaya diri/yakin diri sehingga dia tidak 

merasa perlu untuk membuatnya. Penyelenggara tidak mampu 

membedakan antara isi dan sasaran program pembinaan, program 

pembinaan sudah biasa dijalankan dari tahun ketahun sehingga sudah 

memiliki tujuan tersendiri dan tidak lagi mempersoalkan siapa yang 

menjadi sasarannya.  

Perumusan sasaran program pembinaan yang jelas dan tegas akan 

memudahkan memberikan arah dan tujuan pembinaan yang jelas. Selain 

itu dengan tujuan sasaran program pembinaan yang jelas mempermudah 

                                                             
21Mangunhardjana, Pembinaan Arti dan Metodenya (Yogyakarta: Kanisius, 1986), 14-15. 



 
 

 

dalam menilai berhasil atau tidaknya suatu program pembinaan 

dilaksanakan.22 

Kedua, isi program. Isi materi program pembinaan berhubungan 

dengan sasarannya.Maka dalam melakukan perencanaan mengenai isi 

program pembinaan harus memperhatikan hal-hal seperti isi harus sesuai 

dengan tingkat perkembangan dan pengetahuan para peserta pembinaan 

dan berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. Isi tidak 

harus selalu bersifat teoritis tetapi dapat pula bersifat praktis artinya isi 

materi dapat dibahas dan dikembangkan dari berbagai pandangan dan 

pengalaman para peserta dapat dipraktikkan dalam hidup nyata, isi harus 

disesuaikan dengan daya tangkap para peserta. 

Ketiga, pendekatan program. Ada beberapa pendekatan utama 

dalam program pembinaan moral, antara lain:23 

Pendekatan informatif yaitu menjalankan program dengan 

menyampaikan informasi kepada para peserta. Pendekatan ini biasanya 

menggunakan program pembinaan yang diisi dengan ceramah atau kuliah 

oleh beberapa pembicara mengenai hal yang diperlukan para peserta. 

Partisispasi para peserta terbatas pada permintaan penjelasan atau 

penyampaian pertanyaan mengenai hal yang belum dipahami oleh peserta. 

                                                             
22 Novita Eko Wardani, Bentuk-Bentuk Pembinaan Moral (Yogyakarta: Universitas Ahmad 

Dahlan, 2011), 50.  
23 Mangunhardjana, Pembinaan Arti dan Metodenya, 16.  



 
 

 

Pendekatan partisipatif, pendekatan ini banyak melibatkan para 

peserta dengan menggunakan metode yang dapat melibatkan banyak 

peserta misalnya diskusi kelompok. Pembinaan lebih merupakan situasi 

belajar bersama, dimana Pembina dan para peserta belajar bersama. 

Pendekatan Eksperimental. Pendekatan ini menghubungkan 

langsung para peserta dengan pengalaman pribadi dan mempergunakan 

metode yang mendukung. Dengan kata lain metode ini melaksanakan 

praktik langsung terhadap apa yang telah diajarkan atau disampaikan.24 

Pembinaan pendidikan agama Islam dikembangkan dengan 

menekankan keterpaduan antara tiga lingkungan pendidikan yaitu 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Untuk itu pendidikan 

agama perlu mendorong dan memantau kegiatan pendidikan agama Islam 

yang dialami oleh peserta didiknya di dua lingkungan pendidikan lainnya 

(keluarga dan masyarakat), sehingga terwujud keselarasan dan kesatuan 

tindak dalam pembinaannya.25 

b. Siswa Bermasalah 

Siswa bermasalah yaitu seorang siswa yang dalam kegiatan belajar 

sering kali menemui kesulitan yang tidak sedikit, masalah tersebut bisa 

berasal dari keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial.26Siswa 

bermasalah yaitu apabila ia menunjukkan gejala-gejala penyimpangan dari 

                                                             
24Mangunhardjana, Pembinaan Arti dan Metodenya, 17. 
25 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, 23.  
26 Elfi Muawanah, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 24 



 
 

 

perilaku yang lazim dilakukan oleh anak-anak pada umumnya.27 

Penyimpangan perilaku ada yang sederhana ada juga yang ekstrim. 

penyimpangan perilaku yang sederhana misalnya: mengantuk, suka 

menyendiri, kadang terlambat datang. Sedangkan yang ekstrim ialah 

semisal sering membolos, memeras teman-temannya, ataupun tidak sopan 

kepada orang lain juga kepada gurunya.28 Terdapat 4 asumsi tingkah laku 

bermasalah yang dikemukakan oleh Hamdani, berikut penjelasannya:  

1) Tingkah laku bermasalah adalah tingkah laku atau kebiasaan-

kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat, yaitu tingkah 

laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. 

2) Tingkah laku yang salah terbentuk dari cara belajar atau lingkungan 

yang salah pula.  

3) Manusia bermasalah itu mempunyai kecenderungan merespons 

tingkah laku negatif dari lingkungannya. Tingkah laku maladaptif 

terjadi juga karena kesalahpahaman dalam menanggapi lingkungan 

dengan tepat.  

4) Seluruh tingkah laku manusia didapat dengan cara belajar dan tingkah 

laku tersebut dapat diubah dengan menggunakan prinsip-prinsip 

belajar.29 

                                                             
27 M Dalyono, Psikologi Pendidikan,  260. 
28 Mustaqim, Psikologi Pendidikan, 138. 
29 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 179.  



 
 

 

3. Mengidentifikasi Siswa Bermasalah 

Identifikasi masalah berarti mengenal berbagai hal ihwal yang 

dihadapi peserta didik. Identifikasi masalah ini perlu dilakukan guru dengan 

tujuan: mengetahui masalah-masalah yang dihadapi peserta didik; mengetahui 

peserta didik yang bermasalah dan yang tidak; dapat memberikan bantuan 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta didiknya, dan dapat 

membantu peserta didik untuk mencapai harapannya dengan perasaan puas.30 

Menetapkan peserta didik yang berperilaku menyimpang yang 

dikatagorikan sebagai peserta didik yang bermasalah. Pada prinsipnya cara ini 

tidak berbeda dengan cara menetapkan peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar. Hanya saja cara ini yang dianalisis adalah perilaku peserta 

didik, yang dipandang sebagai hasil belajar. Ada empat cara untuk 

menetapkan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar ditinjau dari 

perilaku peserta didik, yaitu sebagai berikut: 

a. Membandingkan perilaku yang dikuasai peserta didik dengan perilaku 

rata-rata dari peserta didik lain yang sebaya dengannya. Sebagai contoh: 

apabila ada peserta didik kelas VIII SMP cara membacanya seperti peserta 

didik kelas 4 SD, maka peserta didik tersebut dikatagorikan mengalami 

kesulitan belajar dilihat dari perilakunya/perilakunya menyimpang 

(performance dificit). 
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dan Bentuk Bimbingannya,” Prosiding Seminar Nasional, (2017), 311.   



 
 

 

b. Membandingkan antara perilaku peserta didik yang ada dengan perilaku 

yang diharapkan. Sebagai contoh: peserta didik yang tidak mengerjakan 

pekerjaan rumah, peserta didik yang membolos, peserta didik yang sering 

terlambat sekolah, dan sejenisnya. 

c. Menganalisis hubungan sosial peserta didik, tehnik untuk menganalisis 

hubungan sosial peserta didik disebut sosiometri. Peserta didik yang 

hubungan sosialnya tidak harmonis di dalam kelompoknya dikatagorikan 

mengalami kesulitan belajar. 

d. Menetapkan jenis dan lokasi masalah yang dihadapi peserta didik. Setelah 

guru menemukan peserta didik yang diduga mengalami kesulitan belajar, 

maka yang perlu diperhatikan adalah:31 

1) Dalam bidang studi apakah kesulitan itu terjadi. 

2) Pada tuujuan belajar (aspek perilaku) yang manakan kesulitan itu 

terjadi. 

3) Pada bagian (bahan) yang manakah kesulitan itu terjadi. 

4)  Dalam segi proses belajar yang manakah kesulitan belajar itu terjadi. 

Sedangkan tehnik mengidentifikasi masalah diperlukan suatu tehnik 

atau alat, yaitu dengan menggunakan: 

a. Wawancara, baik dengan peserta didik maupun melalui orang tuanya. 

                                                             
31 Siti Fadhilah, “Peranan Guru dalam Mengidentifikasi Masalah Peserta Didik di Sekolah Dasar 

dan Bentuk Bimbingannya,” Prosiding Seminar Nasional, (2017),  , 313. 



 
 

 

b. Angket, melalui peserta didik sendiri maupun orang tua, atau sumber lain 

yang diperlukan. Angket ini berisi tentang permasalah yang berhubungan 

dengan kebutuhan peserta didik, yang lebih dikenal dengan alat ungkap 

masalah (AUM). 

c. Observasi, yaitu mengamati perilaku peserta didik baik di dalam maupun 

di luar sekolah. 

d. Sosiometri, umtuk mengetahui hubungan sosial peserta didik 

e. Studi kasus dan sebagainya.32  

4. Sebab-sebab siswa bermasalah 

Banyak orang yang berpandangan bahwa apa yang ada adalah 

merupakan suatu aksi yang akan menimbulkan reaksi. Bahwa apa yang terjadi 

pada para siswa adalah semata-mata perilaku mereka sendiri yang lepas dari 

latar belakang yang menyebabkannya. Seorang anak/siswa yang mengantuk di 

dalam kelas misalnya, hal ini sering diterima sebagai kemalasan murid yang 

terpuji. Padahal pada hakikatnya tidak selamanya demikian. Seorang murid 

terpaksa mengantuk dalam kelas bisa jadi karena kelelahan dari semalam 

bekerja membantu orang tua. Dari pendahuluan diatas jelaslah bahwa apa 

yang dilakukan oleh murid tidaklah merupakan satu aktivitas yang 

independen, tetapi itu berkaitan erat dengan peristiwa sebelumnya. Oleh 

karena itu jika ada suatu masalah maka perlu ditelusuri sampai ke pokok 
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masalahnya. Hal ini untuk menghindari adanya perlakuan yang kurang sesuai 

terhadap para siswa.33 

Faktor-faktor Yang Menyebabkan siswa bermasalah Dalam berbagai 

kajian psikologi sosial yang menyangkut siswa bermasalah, biasanya 

disebutkan bahwa yang menyebabkan terjadinya kenakalan/masalah remaja 

dikarenakan faktor-faktor berikut: 

a. Faktor Makro 

 Faktor Sekitar atau Lingkungan (Environment) Faktor sekitar atau 

lingkungan merupakan faktor-faktor makro penyebab terjadinya 

kenakalan remaja. Di antara faktor sekitar atau lingkungan yang dapat 

menyebabkan timbulnya kenakalan remaja adalah sebagai berikut:34 

a) Keadaan ekonomi masyarakat menurut Nye, Short, dan Olson (dalam 

Syamsul Munir Amin, 2008, hal. 370) yang mengadakan penelitian di 

Amerika Serikat, kenakalan anak-anak atau remaja ada hubungannya 

dengan masalah taraf sosial-ekonomi keluarga. Status sosial-ekonomi 

yang rendah dari suatu keluarga lebih banyak mendorong anak-anak 

dan remaja menjadi nakal (delinquency). Dalam penelitian tersebut 

dikemukakan bukti bahwa 50% anak dari Lembaga Pendidikan Anak-

Anak Nakal (Correction Center) di Amerika Serikat, yang terdiri dari 

146 anak laki-laki berasal dari keluarga yang sosial-ekonominya 

                                                             
33Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, 

139. 
34Samsul Munir Amin, Bimbingan Dan Konseling Islam  (Jakarta: AMZAH, 2016), 370. 



 
 

 

rendah, dan hanya 4,1 % dari keluarga yang sosio ekonominya tinggi. 

Status sosio-ekonomi tersebut dapat di evaluasi menurut kombinasi 

dari pendapatan keluarga ayah, pendidikan, dan lingkungan tetangga 

dimana keluarga itu hidup.  

b) Masa atau Daerah Peralihan (Transitional Area) Masa atau daerah 

transisi dalam segala bidang, misalnya menyangkut masalah politik, 

ekonomi, sosial dan budaya dapat menjadi sebab pemicu terjadinya 

kenakalan remaja. Hal ini disebabkan masa atau daerah transisidapat 

membawa kepada keguncangan-keguncangan psikologis dari suatu 

masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja dimana 

perkembangan kejiwaan masih dalam masa transisi pula, yaitu masa 

pubertas dengan gejala-gejalanya Strum und Drang. Oleh karena itu, 

factor ini lebih mudah mempengaruhi anak-anak atau remaja yang 

kemudian menyebabkan terjadinya kenakalan remaja.35 

c) Keretakan hidup keluarga (Family Breakdown) akibat keretakan hidup 

keluarga (family breakdown), anak-anak dan remaja terlibat dalam 

masalah kenakalan remaja. Bahkan karena hubungan yang dekat 

antara kenakalan remaja dengan family break down, banyak para 

peneliti seperti Sheldon dan Glueck (1957) menyatakan bahwa 

delinquency menjadi gejala gejala sangat penting dari family break 

down, baik karena keluarga itu mengalami disintegrasi, atau karena 

                                                             
35Samsul Munir Amin, Bimbingan Dan Konseling Islam, 271.  



 
 

 

tekanan-tekanan emosional, kematian atau perceraian, maka anak-anak 

kehilangan rasa kasih sayang dari orangtuanya, kehilangan rasa aman 

serta kebutuhan-kebutuhan fisik dan kesempatan-kesempatan sosial 

lainnya. Disamping itu, diakui juga ada hal sebaliknya yaitu kenakalan 

remaja timbul karena orangtua terlalu overprotective (terlalu 

memanjakan)terhadap anaknya, walaupun sebenarnya hal ini jarang 

terjadi. 

b. Faktor Mikro 

Kepribadian (Personality) remaja itu sendiri faktor kepribadian 

(personality), yaitu faktor yang menyebabkan kenakalan remaja itu 

muncul dari dalam diri remaja itu sendiri. Adapun faktor mikro yang 

berhubungan dengan hal ini ada tiga masalah, yaitu sebagai berikut: 

a) Faktor atau cara mengasuh anak (child rearing practices) cara 

mengasuh anak yang keliru dapat menimbulkan munculnya kenakalan 

remaja. Hal ini ada hubungannya dengan masalah pendidikan 

keluarga. Pendidikan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar 

bagi perkembangan anak-anak dan remaja dalam hubungannya dengan 

tingkah laku serta perkembangannya.36 

b) Pengaruh teman sebaya (peer-group influence) pengaruh teman sebaya 

dalam pergaulan sangat dominan dalam menciptakan terjadinya 

kenakalan remaja. Beberapa penelitian membuktikan bahwa besar 
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sekali pengaruh teman sebaya dalam memunculkan terjadinya 

kenakalan remaja dibeberapa tempat. Para remaja hendaknya 

dihindarkan diri dari pergaulan dengan teman yang destruktif yang 

memunculkan kenakalan. Potensi dan kreativitas remaja hendaknya 

disalurkan melalui kegiatan yang bisa membangun dinamisasi 

aktivitas remaja yang sifatnya positif. Kegiatan-kegiatan positif itu 

antara lain: kegiatan olah raga, kegiatan seni, kegiatan musik, kegiatan 

keagamaan, (remaja masjid, dan lain sebagainya).37 

c) Pengaruh Pelaksanaan Hukum (Law Enforcement Influence) Apabila 

pelaksanaan penegakan hukum berjalan tidak adil dan subyektif, 

dalam arti kurang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, maka 

faktor ini akan menjadi pendorong bagi anak-anak dan remaja di 

kalangan keluarga elit dalam membentuk kelompok-kelompok anak 

nakal. Problematika ini hendaknya bisa dihadapi dengan sikap adil dan 

obyektif yang lebih mementingkan kepentingan orang banyak 

daripada kepentingan golongan tertentu. 

c. Faktor Makro Yang Menyangkut Personality 

1) Dorongan nafsu yang berlebihan (Impulsiveness). Dalam kenyataan di 

kalangan remaja nakal, sifat watak kurang pertimbangan dalam 

tindakan bahkan bertindak lebih dahulu sebelum berpikir adalah 

merupakan salah satu ciri-ciri mereka. Bahkan dalam hubungan ini, 
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Healy dan Browner menemukan dalam studinya bahwa 46% dari anak 

nakal yang mereka jadikan sampling adalah hyperactive (aktif 

berlebihan) meskipun istilah “hyperactive” ini tidak dapat 

dipersamakan dengan “impulsiveness” tersebut.38 

2) Personality traits dari remaja nakal, antara lain tidak mampu 

mengadakan penafsiran atau penilaian secara tepat, baik terhadap 

tingkah lakunya sendiri maupun terhadap orang lain, sehingga mereka 

tidak dapat melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain melihat 

dirinya sendiri Itulah sebabnya, mereka tidak mampu memandang 

dirinya sendiri sebagai obyek sosial yang mengakibatkan mereka tidak 

mampu menilai tingkah lakunya menurut konsekuensi hidup 

bermasyarakat. Mereka dengan demikian dapat dikategorikan sebagai 

“buta moral” (morally blind) atau “social imbicile” yang selalu hidup 

menurut dirinya sendiri.39 

3) Negative self concept, yaitu pandangan negatif terhadap dirinya 

sendiri, juga dipandang sebagai sebab yang lain dari kenakalan remaja. 

Menurut para ahli seperti Reckless, Dinitts, Murray 1956 dan Reed 

dan Cuadra 1957 (dalam Samsul Munir Amin, 2008, hal. 376) kriteria 

lain yang digunakan untuk membedakan delinquents dan non 

delinquents adalah negative self concept ini. Delinquents berpikir 
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kurang baik tentang dirinya di banding dengan nondelinquents dan 

kadang sedikit banyak penilaian terhadap dirinya sendiri yang negatif 

tidak cocok dengan penilaian teman sebayanya terhada pmereka. Jadi, 

mereka hidup serba dalam alam situasi fantastis, dan sebagainya. Oleh 

karena itu, faktor personality yang terdapat dalam problem individu 

yang nakal sudah tentu memerlukan pendekatan psikologis.40 

5. Bentuk- bentuk masalah  

Masalah-masalah yang dihadirkan oleh siswa sebagai akibat dari 

adanya sebab-sebab sebagaimana tersebut di muka amatlah banyak. Sebanyak 

faktor-faktor yang menyebabkannya. Bentuk-Bentuk masalah yang dihadirkan 

siswa dapat dibagi menjadi dua sifat, regresif dan agresif. Bentuk-bentuk yang 

bersifat regresif antara lain: suka menyendiri, pemalu, penakut, mengantuk, 

tak mau masuk sekolah. Sedangkan yang bersifat agresif antara lain ialah 

berbohong, membikin onar, memeras temanya, beringas, dan perilaku-

perilaku lain yang bisa menarik perhatian orang lain.41 

Perilaku yang bersifat regresif biasnya ditunjukkan oleh anak-anak 

dengan kepribadian introvert  sedangkan yang bersifat agresif biasanya di 

tunjukkan oleh anak-anak dengan kepribadian yang extrovert. Meskipun 

demikian, ini tak bisa dijadikan patokan yang kaku. Apabila kita sinkronkan 

antara bentuk-bentuk kenakalan dan faktor-faktor penyebabnya maka kita 
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41 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 265.  



 
 

 

akan dapati bahwa ada hubungan yang korelatif antara keduanya. Pemahaman 

keduanya akan membuat penanganan terhadap masalahnya menjadi semakin 

mudah.42 

Sebagai suatu contoh ada seorang anak yang suka membolos. 

Perhatian yang perlu kita berikan adalah perhatian kepada kenapa dia 

membolos, tidak pada hukuman apa yang perlu diberikan kepadanya. 

Penyebab membolos ada beberapa kemungkinan sebagaimana yang tersebut 

diatas, apakah dia merasa kesulitan menerima pelajaran, atau apakah dia 

dalam kondisi sulit karena faktor tekanan ekonomi keluarga atau karena faktor 

ada hubungan antarpersonel yang tak menyenangkan baik dari guru maupun 

kepada sesama temanya.  

Sedangkan bentuk-bentuk permasalahan yang sering dihadapi siswa 

menurut Prayitno dan Erman Amti diantaranya: Prestasi belajar rendah, 

Kurang berminat pada bidang study tertentu, bentrok dengan guru maupun 

teman sebaya, melanggar tata tertib sekolah, membolos, suka menyendiri, 

kesulitan dalam memahami pelajaran, sukar menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan, susah dalam menjalin sosialisasi.43 

6. Upaya mengatasi siswa bermasalah 

Penanggulangan siswa merupakan tanggung jawab bersama baik itu 

dari pihak orang tua, sekolah, maupun masyarakan. Diantara usaha yang 

                                                             
42 Ibid, 266.  
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sangat penting dan dapat dilakukan oleh setiap orang tua, guru, masyarakat 

adalah dapat menciptakan ketentraman batin bagi remaja. Beberapa cara 

dalam mengatasi siswa bermasalah, meliputi:44  

a. Pengenalan awal tentang kasus (dimulai sejak semula kasus itu 

dihadapkan). 

b. Pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung di dalam 

kasus itu. 

c. Penjelajahan yang lebih lanjut tentang seluk beluk kasus tersebut dan 

akhirnya. 

d. Mengusahakan upaya-upaya kasus untuk mengatasi atau memecahkan 

sumber pokok permasalahan itu.  

Sedangkan menurut Bimo Walgito upaya-upaya dalam mengatasi 

permasalahan siswa, meliputi:45 

a. Upaya preventif  

Upaya preventif adalah tindakan untuk melakukan pencegahan 

dimana sasaranya adalah mengembalikan sebab-sebab yang dapat 

menimbulkan permasalahan siswa yang tidak terlepas dari faktor 

lingkungan dimana ia tinggal.  

 

                                                             
44 Prayitno Dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling, 77.  
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Bermasalah Kelas VIII B Di Mtsn Wonokromo Bantul Yogyakarta (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga 
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Secara umum upaya preventif ini adalah:46 

1) usaha mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja. 

2) mengetahui kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. 

Kesulitan-kesulitan yang manakah yang biasanya menjadi sebab 

timbulnya penyaluran dalam bentuk kenakalan. 

3) usaha pembinaan remaja 

a) menguatkan sikap mental remaja, supaya mampu menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi. 

b) memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan 

pengetahuan dan ketrampilan melainkan pendidikan mental dan 

pribadi melalui pengajaran agama budi pekerti dan etika. 

c) menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal 

demi perkembangan pribadi yang wajar. 

d) usaha memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan social 

keluarga maupun masyarakat. 

Yang dilakukan dalam usaha preventif antara lain:  

4) Dalam lingkungan sekolah 

a) Memberikan bimbingan. 

b) Mengadakan hubungan baik dengan orang tua murid dengan 

sekolah sehingga saling pengertian. 

c) Memberikan motivasi belajar pada siswa. 
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d) Mengadakan pengajaran ekstrakulikuler. 

e) Memantau perkembangan siswa disekolah.47 

b. Upaya represif 

Upaya represif adalah tindakan untuk menghalangi timbulnya 

peristiwa permasalahan siswa. Tindakan reprensif di sekolah biasanya 

dilakukan dalam bentuk peringatan baik secara lisan maupun tertulis. 

Zakiyah Darajat menjelaskan: “Hendaknya pengusutan, penahanan, 

penuntutan, dan hokum yang dilaksanakan dapat menjamin rasa kasih 

saying, jangan hendaknya mereka merasa dibenci atau dianggap jahat 

tetapi anggaplah sebagai seorang yang baik yang sesat atau yang terlanjur 

melakukan kesalahan oleh suatu hal atau sebab”.48  

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila 

penindakan itu dapat membawa mereka kepada kesdaran hendaknya 

disadari dengan penuh pengertian dan kasih sayang.  

Di lingkungan sekolah, maka kepala sekolah yang berwenang 

dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib sekolah. 

Dalam beberapa hal guru juga bertindak, misalnya: dalam pelanggaran 

tata tertib kelas dan peraturan yang berlaku untuk pengendalian suasana 

pada waktu ulangan atau ujian, akan tetapi hukuman yang berat seperti 

halnya “korsing” maupun dikeluarkannya anak dari sekolah merupakan 
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wewenang kepala sekolah. Guru dan staf pembimbing bertugas 

menyampaikan data mengenai pelanggaran maupun akibatnya.  

Tindakan reprensif di sekolah biasanya dilakukan dalam bentuk 

peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada pelajar sekolah dan 

tim guru atau pembimbing dan melarang sekolah untuk sementara atau 

seterusnya tergantung dari macam pelanggaran tata tertib sekolah yang 

digariskan.49  

c. Upaya Kuratif   

Upaya kuratif disebut juga upaya korektif, yaitu usaha untuk 

merubah permasalahan yang terjadi dengan cara memberikan pendidikan 

dan pengarahan kepada mereka (merubah keadaan yang salah kepada 

keadaan yang benar). Upaya kuratif adalah: 

1) Menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan.  

2) Merubah lingkungan sehingga memungkinkan pertumbuhan jasmani 

dan rohani yang sehat. 

3) Memindahkan siswa yang bermasalah ke sekolah yang lebih baik. 

4) Melatih disiplin, tertib, dan teratur sejak dini.  

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pembinaan 

siswa dilaksanakan oleh seluruh unsur pendidikan di sekolah, orang tua, 

masyarakat, dan pemerintah. Dan pola tindakan siswa bermasalah di 

sekolah adalah: seorang siswa yang melanggar tata tertib dapat ditindak 
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oleh kepala sekolah. Tindakan tersebut diinformasikan kepada wali kelas 

yang bersangkutan.50  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan pendekatan 

kualitatif, yang memiliki karakteristik alami natural setting sebagai sumber data 

langsung, deskriptif, proses yang lebih diutamakan dari pada hasil, analisis dalam 

penelitian kualitatif lebih cenderung dilakukan secara analisis induktif, dan makna 

merupakan hal yang esensial. Bogdan dan Biklen (1982:29) memberikan contoh 

seorang peneliti yang menelaah sikap guru terhadap siswa tertentu, peneliti 

mengamatinya dalam hubungan sehari-hari, kemudian menjelaskan tentang sikap 

yang diteliti. Dengan kata lain, peranan proses dalam penelitian kualitatif besar 

sekali.51 Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah study kasus yaitu 

suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan social seperti 

individu, kelompok instasi masyarakat. Dalam hal ini peneliti mengambil sebuah 

penelitian yang membahas tentang Upaya Guru PAI dalam Pembinaan Siswa 

Bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo. 

 

 

 

                                                             
51  Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 11. 



 
 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, 

sebab peran penelitilah yang menentukan keseluruhan sekenarionya. Untuk itu, 

dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument kunci, partisipan 

penuh dan pengumpul data, sedangkan instrument yang lain sebagai 

penunjang.52 Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting peneliti 

disini sebagai human instrument berfungsi menetapkan focus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya. Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti itu 

sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka 

memungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang 

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah 

ditemukan melalui observasi dan wawancara.53  

Untuk itu peneliti sebagai instrument kunci bertindak dalam 

mengumpulkan data yang dibutuhkan, dalam hal ini peneliti ikut langsung 

untuk melakukan penelitian di SMPN 1 Siman Ponorogo. 

 

 

 

                                                             
52 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , 5.  
53 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2015), 60-61.  



 
 

 

3. Lokasi Penelitian 

SMPN 1 Siman Kecamatan Siman, dengan alamat Jalan Raya Siman, 

Desa Siman, Kec.Siman Kab.Ponorogo, karena merupakan salah satu sekolah 

umum yang berada di Ponorogo yang melaksanakan berbagai kegiatan 

keagamaan, karena ada keunikan dan kesesuaian dengan topik yang peneliti 

pilih, dengan memilih lokasi ini, penelitian diharapkan menemukan hal yang 

yang bermakna dan lebih baru dari yang peneliti miliki. 

 

4. Sumber Data  

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian 

sumber data dalam penelitian adalah 

1) Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban 

lisan maupun tulisan. Adapun person dalam penelitian ini adalah Guru 

Pendidikan Agama Islam, dan para siswa.  

2) Places, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan keadaan diam 

maupun bergerak. Dalam penelitian ini yang termasuk sumber data 

place adalah SMPN 1 Siman Ponorogo.  



 
 

 

3) Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, 

angka, gambar atau simbul-simbul lain. Buku, internet, dokumen-

dokumen sekolah.54 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview, 

observasi, dan dokumentasi. 

1) Teknik wawancara 

Wawancara adalah teknik Tanya Jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bartatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan. Adapun tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan 

informasi dan bukanya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat 

responden.Sebagaimana bentuk-bentuk pertanyaan dalam wawancara 

ada dua yaitu: 

e) Wawancara yang bersifat tertutup terdiri dari beberapa pertanyaan-

pertanyaan yang bentuknya sedemikian rupa sehingga jawaban 

responden maupun informan (pemberi informan/keterangan) amat 

terbatas. 

                                                             
54 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 172.  



 
 

 

f) Wawancara yang bersifat terbuka terdiri dari pertanyaan-pertanyaan 

yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden/informan 

diberikan kebebasan dalam menjawab.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terbuka 

karena dengan cara demikian sesuai dengan peneliti kualitatif yang 

biasanya berpandangan terbukti, jadi para subjek atau pelaku kejadian 

mengetahui pula maksud dari wawancara tersebut.55 

Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai: 

a) Kepala sekolah untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan profil 

sekolah. 

b) Waka kesiswaan untuk mengetahui latar belakang munculnya jiwa 

religius. 

c) GPAI (Guru Pendidikan Agama Islam) merupakan pihak yang 

sangat berkepentingan dan bertanggungjawab karena tugasnya 

sebagai pendidik siswa dalam hal ini tugasnya Pembina sekaligus 

pengawas dalam kegiatan keagamaan PAI ini.  

d) Siswa atau peserta didik yang merupakan subjek sekaligus objek 

dalam pendidikan termasuk kagiatan keagamaan PAI.  

 

 

 

                                                             
55Sutrisno Hadi, Metodologi Research II (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 218. 



 
 

 

2) Teknik observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang komplek, suatu proses 

yang tersesat dan sebagai proses biologis, dan psikologis. Dua 

diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.56 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi 

nonpartisipan, dalam observasi ini peneliti tidak terlibat, hanya sebagai 

pengamat independen. Misalnya dalam suatu Tempat Pemungutan 

Suara (TPS), peneliti dapat mengamati bagaimana perilaku masyarakat 

dalam hal menggunakan hak pilihnya, dalam interaksi panitia dan 

pemilih yang lain. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat 

membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat dalam pemilihan 

umum. Pengumpulan data dengan teknik ini tidak mendapatkan data 

yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna.57 

3) Teknik dokumentasi  

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, agenda dan sebagainya. Teknik ini penulis gunakan 

untuk memperoleh data yang berupa buku induk, catatan, arsip, atau 

                                                             
56Sutrisno Hadi, Metodologi Research III (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 43. 
57Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan  (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 206.  



 
 

 

gambar sehingga dapat diperoleh data tentang gambaran umum sekolah 

dan keadaan siswa.58 

 

6. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif 

dan konklusion. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematik yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain, sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Langkah-langkah tersebut adalah.59 

1) Mengumpulkan data mengenai jiwa Religious di SMPN 1 Siman yang 

didalamnya terdapat unsur keagamaan. Melalui wawancara dengan 

pihak, diantaranya GPAI (Guru Pendidikan Agama Islam), dan siswa itu 

sendiri. Kemudian observasi dengan mengamati yang ada dan dengan 

dokumentasi terkait dengan data umum budaya Religious maupun 

khusus. 

2) Mereduksi data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dicari 

mana saja yang sesuai dengan focus penelitian, yakni kegiatan 

extrakulikuler yang ada kaitannya dengan pendidikan agama Islam 

(PAI) baik terkait dengan kegiatan keagamaan di SMPN 1 Siman 

                                                             
58Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), 231.  
59Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 248. 



 
 

 

dikelompokkan dan diklarifikasi, dikategorikan sesuai fokus penelitian 

dalam rumusan maslah. 

3) Setelah direduksi dan dikategorikan data disajikan dalam pola uraian 

singkat, bagan, grafik, matrik. Dalam hal ini peneliti akan mentuangkan 

dalam bentuk transkip wawancara, transkip dokumentasi dan transkip 

observasi, yang akan didisiplinkan pada laporan akhir penelitian ini.  

4) Langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan atau refleksi dan verifikasi. Apakah data yang ada sudah 

sesuai dengan focus penelitian atau tidak.  

 

B. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas). Dalam bagian ini peneliti harus 

mempertegas teknik apa yang digunakan dalam mengadakan pengecekan 

keabsahan data yang ditemukan. Berikut beberapa teknik yang pengecekan 

keabsahan data dalam proses penelitin adalah sebagai berikut:60 

1) Perpanjangan keikutsertaan berarti penelitian tinggal di lapangan penelitian 

sampai tujuan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan membatasi: 

a) Membatasi gangguan dari dampak penelitian pada konteks, 

b) Membatasi kekeliruan (biases) peneliti, 

                                                             
60Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 327-330. 



 
 

 

c) Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa 

atau pengaruh sesaat.  

2) Pengamat yang tekun berarti mencari secara konsisten interprestasi dengan 

berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. 

Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat 

diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. 

3) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsaan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan 

teori.61 Yang digunakan pada penelitian ini yakni teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan metode. Metode wawancara dengan metode 

observasi setelah di analisis saling terkait antara data yang didapat melalui 

wawancara dengan data yang didapat melalui observasi yakni sama 

membuktikan bahwa SMPN 1 Siman Ponorogo melaksanakan kegiatan 

keagamaan.  

 

C. Tahapan-tahapan Penelitian  

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

                                                             
61 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,  334-335. 



 
 

 

1) Tahap pra lapangan. Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh 

peneliti, yaitu meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian 

dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

2) Tahap pekerjaan lapangan. Dibagi atas tiga bagian, yang meliputi: memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta 

sambil mengumpulkan data. 

3) Tahap analisis data. Pada bagian ini dibahas prinsip pokok, tetapi tidak akan 

dirinci bagaimana analisis data itu dilakukan karena ada bab khusus yang 

mempersoalkannya. Yang diuraikan tentang analisis data dikemukakan pada 

bab berikut.62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,  127-148.  



 
 

 

BAB 1V 

DESKRIPSI DATA 

 

A.  Deskripsi Data Umum 

1. Profil Singkat Sekolah  

SMPN 1 Siman didukung oleh tenaga pendidik yang profesional 

dengan kualifikasi pendidikan S-1 dan S-2. Pada awal berdirinya(tahun 1983) 

memiliki tiga kelas dan sekarang telah berkembang menjadi dua puluh kelas 

dengan fasilitas yang semakin lengkap. Sekolah yang pada tahun 2010 

terakreditasi ini terletak di Jl. Raya Siman yang bersebelahan dengan UNIDA 

Gontor. SMPN 1 Siman terus mengembangkan diri dan sekarang sudah 

sejajar dengan sekolah-sekolah lain di Ponorogo.   

2. Letak Geografis Sekolah 

1. Nama Sekolah  :  SMP Negeri 1 Kecamatan Siman 

2. No. Statistik Sekolah  : 201051109001 

3. NIS    : 200010 

4. Tahun Pendirian :  1983 

5. Alamat Sekolah  : JL.Raya Siman 

Desa  :  Demangan  

Kecamatan            :  Siman 

Kabupaten  :  Ponorogo 



 
 

 

Propinsi             : Jawa Timur  

6. Kode Pos   : 63471 

7. Telepon Kantor :  (0352) 483398 

8. Nama Kepala Sekolah :  Drs. Hadi Suminto, M.Pd 

No. Telp./HP  :  081335870400 

9. Kepemilikan Tanah : Milik Pemerintah 

a. Luas Tanah/Status  : 11.100 m2 

b. Luas Bangunan   : 3689m2 

10. Rekening Sekolah  : Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim) 

11. No. Rek               : 020257568463 

Bab IV Tabel 1. Data Perkembangan Jumlah Siswa tahun 2012-2016 

Tahun 

Ajara

n 

Jumlah  

Pendaftar 

(Cln Siswa 
Baru) 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX Jumlah 

(Kls VII + VIII 

+ IX) 

Jmlh 
Siswa 

Jmlh 
Rombel 

Jmlh 
Siswa 

Jmlh 
Rombel 

Jmlh 
Siswa 

Jmlh 
Rombel 

Siswa Rombel 

2012/

2013 

174 170 7 207 7 193 7 570 21 

2013/

2014 

145 140 7 171 7 191 7 504 21 

2014/

2015 

146 142 7 136 6 166 8 444 21 

2015/

2016 

132 132 6 144 7 141 7 417 20 

 

                                                             
63 Lihat transkrip dokumentasi nomor : 02/D/25-IV-2018 dalam lampiran hasil penelitian ini. 

 



 
 

 

3. Sejarah Berdirinya SMPN 1 Siman  

SMPN 1 Kecamatan Siman berdiri pada tahun 1983 berlokasi di Desa 

Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo di atas lahan seluas 

11.100 m2 dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 0472/0/1983, tanggal 07 November 1983. Awal berdiri 

SMP N 1 Kecamatan Siman membuka 3 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 

120 orang siswa, jumlah tenaga pengajar 12 orang guru, 2 orang tata usaha 

dan 2 tenaga pesuruh. Awal beridirinya SMP N 1 Kecamatan Siman di 

Kepalai oleh Bpk. Drs. Trisoeko. 

Pada awal berdiri, SMP N 1 Kecamtan Siman meminjam gedung SD 

Kepuhrubuh, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo yang berjarak 1 KM ke 

arah selatan dari lokasi SMP N 1 Kecamatan Siman karena gedung masih 

dalam tahap pembangunan. 

Pada tanggal 19 Desember 1984 gedung SMP N 1 Kecamatan Siman 

selesai di bangun  dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur , Bpk Wahono. 

Ruang-ruang yang ada saat itu yaitu: 6 ruang kelas, 1 ruang kantor guru, 1 

ruang kantor tata usaha, 1 kantor kepala sekolah, 2 toilet siswa, 2 toilet 

guru/karyawan, 1 ruang UKS, 1 ruang OSIS, 1 ruang penjaga/dapur 

Seiring perkembangan jaman, SMP N 1 Kecamatan Siman pun 

berkembang dari semula hanya mempunyai 120 siswa, kini SMP N 1 

Kecamatan Siman memiliki 504 siswa yang terdiri dari 140 siswa kelas VII, 

171 siswa kelas VIII, dan 193 siswa kelas IX. Selama kurun waktu tersebut 



 
 

 

SMP Negeri 1 Siman sudah dipimpin oleh 9 orang Kepala Sekolah, antara 

lain:64 

Bab IV Tabel 2. Data Kepemimpinan Kepala Sekolah 

NO NAMA TMT KETERANGAN 

1. Drs. Trisoeko 1983-1991 Wafat tahun 1991 

2. Drs. Asisno 1992-1994 Mutasi ke SMPN 1 Ponorogo 

3. Soedarwono 1994-1996 Pensiun 

4. Umar said 1996-1998 Mutasi ke SMPN 2 Kauman 

Ponorogo 

5. Drs. Prajitno 1998-2003 Mutasi Ke SMPN 5 Ponorogo 

6. Drs. R. Hartijono, S. B. W 2003-2005 Pensiun 

7. Nunuk Sri Murni Karyati 2005-2006 PLH 

8. Drs. Suseno 2007-2009 Mutasi Ke SMPN 1 Pulung 

Ponorogo 

9. Drs. Darul Khoiri 2009-2011 Mutasi Ke SMP N 1 Sambit 

Ponorogo 

10. Drs. Achmad Subiakto, M. 

Pd 

2011- 2012 Mutasi ke SMPN 2 Pulung 

Ponorogo 

11. Drs. Hadi Suminto, M.Pd 2012- 

Sekarang 

- 

 

                                                             
64 Lihat transkrip dokumentasi nomor : 01/D/25-IV-2018 dalam lampiran hasil penelitian ini. 



 
 

 

4. Visi, Misi, dan Tujuan 

SMPN 1 SIMAN PONOROGO 

a) VISI : Berprestasi, Berbudaya Lingkungan Berdasarkan Iman dan 

Taqwa 

b) Indikator Visi : 

1. Terwujudnya pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang aplikatif. 

2. Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif sehingga potensi 

peserta didik berkembang secara optimal. 

3. Terwujudnya lulusan yang kompetitif dalam melanjutkan pendidikan 

dan cerdas dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sehari-

hari. 

4. Terwujudnya prestasi dalam bidang non akademik (kegiatan 

ekstrakurikuler) 

5. Terwujudnya lulusan beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, 

berakhlak mulia, berkarakter kompetensi akademik yang berkualitas, 

memiliki kepribadian bangsa Indonesia. 

6. Terwujudnya kepedulian warga sekolah terhadap budaya lingkungan 

hidup. 

7. Terwujudnya Sarana Prasarana Pendidikan yang relevan dan interaktif. 

8. Terwujudnya media pembelajaran yang interaktif. 



 
 

 

9. Terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan 

kemauan serta konsisten dalam melaksanakan tugas. 

10. Terwujudnya Manajemen Sekolah yang partisipatif dan akuntabilitas. 

11. Terwujudnya suasana kerja yang harmonis sehingga memungkinkan 

semua pengelola sekolah mencapai sukses. 

12. Terwujudnya partisipasi masyarakat (orangtua) dalam pembiayaan 

program sekolah. 

c) MISI : 

1. Mewujudkan Perangkat Kurikilum yang lengkap. 

2. Mewujudkan kegiatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan (PAKEM). 

3. Mewujudkan lulusan yang kompetetif dan cerdas. 

4. Mewujudkan prestasi dalam bidang kegiatan ekstrakurikuler. 

5. Mewujudkan lulusan berimanan bertaqwa terhadap Tuhan YME, 

beraklaq mulia, berkarakter, kompetensi akademik yang berkualitas, 

memiliki kepribadian bangsa dan Indonesia. 

6. Mewujudkan budaya hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap 

kelestarian lingkungan. 

7. Mewujudkan Sarana Prasarana Pendidikan yang relevan dan memadai 

8. Mewujudkan media pembelajaran yang  memadai 

9. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan konsisten 

dalam tugasnya. 



 
 

 

10. Mewujudkan Manajemen Sekolah yang partisipatif. 

11. Mewujudkan suasana kerja yang harmonis. 

12. Mewujudkan partisipasi masyarakat (orangtua) dalam pembiayaan 

program sekolah. 

d) TUJUAN : 

1. Pengembangan Perangkat Kurikilum yang lengkap. 

2. Pengembangan kegiatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan (PAKEM). 

3. Pengembangan lulusan yang kompetetif dan cerdas. 

4. Pengembangan prestasi dalam bidang kegiatan ekstrakurikuler. 

5. Pengembangan lulusan berimanan bertaqwa terhadap Tuhan YME, 

beraklaq mulia, berkarakter, kompetensi akademik yang berkualitas, 

memiliki kepribadian bangsa dan Indonesia. 

6. Pengembangan budaya hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap 

kelestarian lingkungan. 

7. Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan yang relevan dan 

interaktif. 

8. Pengembangan media pembelajaran yang memadai 

9. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan konsisten 

dalam tugasnya. 

10. Pengembangan Manajemen Sekolah yang partisipatif. 

11. Pengembangan suasana kerja yang harmonis. 



 
 

 

12. Pengembangan partisipasi masyarakat (orangtua) dalam pembiayaan 

program sekolah.65 

12. Data Ruang Belajar (Kelas) 

                Bab IV Tabel 3.  Data Ruang Belajar (Kelas) 

 

 

Bab IV Tabel 4. Data Ruang Belajar Lainnya di SMPN 1 Sima 

                                                             
65 Lihat transkrip dokumentasi nomor : 03/D/25-IV-2018 dalam lampiran hasil penelitian ini. 

 

Kondisi 

Jumlah Ruang Kelas Asli 
Jumlah ruang 

lainnya yg 

digunakan 

untuk R.kelas 

(e) 

Jumlah ruang 

yang digunakan 

untuk R. Kelas 

(f)=d+e 

Ukuran 

7 X 9 

M2 (a) 

Ukuran> 

63 M2 (b) 

Ukuran< 

63 M2 (c) 

Jumlah (d) 

=a+b+c 

Baik  18 - - 18 

- 20 

Rsk 

Sedang 
1 - - 1 

Rsk Berat 1 - - 1 

Total  20 - - 20 

Jenis Ruang 

Jumlah 

(buah) 

Ukuran 

(pxl) 

Kondisi*) 

Perpustakaan 2 12x7 Baik 

Lab. IPA  1 8x15 Baik  

Ketrampilan  - - Rusak  

Multimedia 1 8x12 Baik 

Kesenian 1 6x13 Baik 



 
 

 

13. Data Guru 

    Bab IV Tabel 5. Daftar Jumlah dan Status Guru berdasarkan tingkat 

Kependidikan66 

 

No  

 

Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah dan Status Guru  

Jumlah 
GT/PNS GTT/Guru Bantu 

L P L P 

1 S2 3 3 - - 6 

2 S1 12 24 - - 36 

3 D-4 - - - - - 

4 D3/ Sarmud - - - - - 

5 D2 - - - - - 

6 D1 - - - - - 

7  SMA/ 

sederajat 

- - - - - 

Jumlah 15 27 - - 42 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengidentifikasi Siswa 

Bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo 

SMPN 1 Siman Ponorogo merupakan sekolah formal yang tidak ada 

katerkaitanya dengan sekolah agama seperti pondok pesantren maupun 

                                                             
66 Lihat transkrip dokumentasi nomor : 04/D/25-IV-2018 dalam lampiran hasil penelitian ini. 



 
 

 

madrasah. Hal ini dapat berdampak terhadap akhlak dan moral siswa siswi 

dan semakin maraknya tindak kriminalitas yang terjadi di kalangan siswa-

siswi di sekolah sehingga sekolah harus bertindak untuk menetralisir 

pengaruh-pengaruh buruk dari lingkungan luar sekolah.  

Kondisi siswa di SMPN I Siman secara umum kurang baik, masih 

banyak siswa yang berperilaku kurang disiplin terhadap peraturan sekolah 

maupun terhadap guru, seperti yang bapak Hadi Suminto ungkapkan dalam 

wawancara dan selaku kepala sekolah di SMPN 1 Siman Ponorogo sebagai 

berikut:  

Kondisi siswa di SMPN I Siman secara umum belom stabil, misalnya 

masih banyak siswa yang berperilaku kurang disiplin, tidak menaati 

peraturan di sekolah mulai dari tidur ketika di ajar, membolos ketika 

kegiatan keagamaan, membawa alat telekomunikasi ke sekolah yang 

sebenarnya hal tersebut dilarang, berkelahi antar siswa dan yang lebih 

memprihatinkan masih ada siswa yang berani terhadap guru ketika 

ditegur.67 

 

Sedangkan menurut Ibu Aini selaku guru Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti, kondisi siswa di SMPN 1 Siman saat ini jika di sangkut 

pautkan dengan pendidikan agama masih tertinggal: 

Kondisi siswa saat ini di SMP masih banyak siswa yang minat 

belajarnya kurang apalagi dengan pendidikan agama islam masih 

banyak murid yang pengetahuanya, dan penerapanya kurang, nyatanya 

masih banyak siswa yang belum lancar mengaji al-Qur’an, disuruh 

sholat saja memakan waktu setengah jam agar semua murid dapat 

berkumpul dan melaksanakan sholat dhuhur berjamaah.68 
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Dalam dunia pendidikan Islam, sudah tentu peran guru Pendidikan 

Agama Islam akan disebut-sebut dalam masalah perilaku atau akhlak peserta 

didiknya. Akhlak menjadi masalah yang mendapatkan perhatian yang lebih 

dan banyak disoroti terutama dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam 

(BKI). Hal itu dikarenakan akhlak adalah cerminan manusia. Dalam 

permasalahan akhlak ini, dibutuhkan peran guru Pendidikan Agama Islam. 

Terutama dalam sekolah formal sangat penting peran seorang guru pendidikan 

agama islam dalam membina siswa seperti di SMPN 1 Siman Ponorogo.  

Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam mengidentifikasi siswa 

bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Aini yaitu: 

Diawal pembelajaran sudah saya perhatikan setiap tingkah laku murid, 

jika ada murid yang sejak awal sudah tak memerhatikan gurunya 

masuk, tak menjawab salam, saya akan lebih memantau terus sampai 

pembelajaran selesai apa tetap seperti itu apa tidak, jika masih sama 

tak memperhatikan pembelajaran sampai selesai, tak pernah merespon 

guru yang mengajar atau malah bermain sendiri. maka diakhir 

pembelajaran saya menyempatkan waktu untuk bertanya langsung 

dengan siswa yang bersangkutan dan untuk menemukan pemecahan 

masalah yang tepat, tetapi jika dengan berbicara baik-baik sudah tidak 

bisa saya akan bekerjasama dengan Guru BK disini. karena guru kelas 

harus bisa bekerja sama dengan guru BK dalam mengatasi siswa yang 

bermaslah.69 

 

Jadi dalam mengidentifikasi siswa bermasalah seorang guru 

menggunakan langkah-langkah seperti: mengamati dan melakukan observasi 

terhadap tingkah laku siswa pada saat proses belajar mengajar sedang 
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berlangsung atau saat kegiatan keagamaan, dan menjalin kerja sama dengan 

guru Bimbingan dan Konseling di sekolah. 

Dari hasil observasi ketiga yang dilakukan pada jam terakhir, dimana 

dilaksanakanya kegiatan sholat dhuhur berjamaaholeh seluruh siswa-siswi 

SMPN 1 Siman Ponorogo, namun dalam selang 20 menit, siswa-siswi masih 

berkeliaran, sehingga  guru PAI dibantu guru BK dan semua staf guru 

bekerjasama dalam membuat siswa siap untuk melaksanakan sholat dhuhur, 

sehingga dapat terlaksana sholat dhuhur tersebut walau butuh waktu hampir 

30 menit lamanya untuk membuat semua siswa siap. 70 

Dalam dunia pendidikan, membina perilaku siswa bermasalah tersebut 

merupakan salah satu tugas seluruh tenaga pendidik terutama Guru 

Pendidikan Agama Islam dan Guru Bimbingan dan Konseling akan disebut-

sebut dalam masalah perilaku atau akhlak peserta didik. Sedangkan menurut 

Ibu Hartini selaku guru BK di SMPN 1 Siman mengidentifikasi masalah 

dengan:  

Mengidentifikasi siswa bermasalah dengan cara mengamati, meneliti 

dan melakukan observasi terhadap perilaku siswa tersebut, perilaku 

kan banyak contohnya cara bicara siswa, perbuatan atau tindakan yang 

tidak sesuai dengan norma sebagai siswa, itu sudah bisa 

mencerminkan siswa itu bermasalah atau tidak. Dan bisa dilihat dari 

laporan-laporan yang datang bisa dari guru, dari siswa maupun dari 

orang tua.71 

 

                                                             
70 Lihat transkrip observasi nomor : 03/O/16-V-2018 dalam lampiran hasil penelitian ini 
71 Lihat transkrip wawancara nomor : 03/W/03-V-2018 dalam lampiran hasil penelitian ini. 



 
 

 

Dengan adanya kerja sama antara guru Pendidikan Agama Islam dan 

Guru Bimbingan Konseling akan memudahkan untuk mengidentifikasi dan 

membina siswa yang bermasalah. Karena sejatinya guru Pendidikan Agama 

Islam harus dibekali dengan pengetahuan dan ilmu serta keterampilan tentang 

konseling yang lebih tepat menjadi guru PAI plus (konseling). Jadi seorang 

guru PAI merupakan pendidik dan juga konselor yang disamping bertugas 

sebagai pengajar juga sekaligus menjadi konselor. 

 

2. Bagaimana Gambaran permasalahan yang dihadapi siswa di SMPN 1 

Siman Ponorogo 

Sekolah merupakan sarana pendidikan kedua setelah keluarga. Karena 

itu lingkungan sekolah sangat berpengaruh dalam perkembangan dan 

pertumbuhan anak didik. Dewasa ini, seiring dengan perkembangan dan 

perubahan sosial banyak ditemui berbagai kenakalan remaja yang dilakukan 

oleh siswa sekolah seperti perkelahian antar pelajar, siswa membolos, 

pelanggaran tata tertib sekolah, dan sebagainya, terutama pada sekolahan yang 

tidak ada unsur agama atau sekolahan formal.  

Para siswa menengah telah memasuki usia remaja, dimana pada usia 

ini mereka mengalami banyak perubahan yang terjadi, baik dari segi psikis 

maupun fisiknya. Perubahan psikis pada masa remaja menimbulkan 

kebingungan pada dirinya dan mereka mengalami banyak gejolak emosi dan 



 
 

 

tekanan jiwa yang menjadikan remaja mudah menyimpang dari aturan-aturan 

dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.  

Seperti kutipan wawancara oleh ibu Hartini selaku Guru Bimbingan 

dan konseling di SMPN 1 Siman: 

Ya namanya anak remaja mbak, jiwanya masih labil masih ingin 

bermain-main, tidur dalam kelas pun juga ada, di dalam kelas tidak 

memeperhatikan penjelasan guru bahkan ada yang membolos, dan 

tidak sedikit laporan yang datang karena perkelahian antar siswa.72 

 

Secara psikologis kondisi mental remaja sangatlah labil, sehingga 

dalam tingkah laku siswa di SMPN 1 Siman masih dipengaruhi kuat oleh 

dorongan emosional dan ego mereka, dalam hal ini siswa-siswi menengah 

merupakan masa pencarian identitas diri yang belum menampakkan sosok 

yang utuh atau masih labil. 

Seperti kutipan wawancara di bawah ini yang disampaikan oleh Ibu 

Aini, selaku guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Siman Ponorogo. 

Adapun permasalahan yang ada adalah sebagai berikut: 

Pasti ada, setiap sekolah pasti ada siswa yang memiliki masalah tak 

terkecuali di SMPN 1 Siman ini. Pada umumnya permasalahan yang 

terjadi disini permasalahan yang biasa terjadi di sekolah lain, seperti 

rame sendiri ketika di dalam kelas, tak memerhatikan guru ketika 

mengajar, kalau tidur di kelas sih kasusnya tidak ada namun lebih ke 

minat belajar siswa yang kurang, ya namanya anak remaja pikiranya 

masih labil dan belum bisa diajak serius.73 

 

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ibu Harni selaku guru Pendidikan 

Kewarga Negaraan (PKN) mengatakan: 

                                                             
72 Lihat transkrip wawancara nomor : 03/W/03-V-2018 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
73 Lihat transkrip wawancara nomor : 02/W/02-V-2018 dalam lampiran hasil penelitian ini. 



 
 

 

Banyak mba’ contohnya: terlambat datang kesekolah ketika upacara 

hari senin, susah diatur dan tidak menaati peraturan yang ada di 

sekolah, berani kepada guru, dan suka berkelahi antar teman, tak 

memperhatikan ketika pembelajaran sedang berlangsung.74   

 

Dari hasil observasi keempat dilakukan pada hari senin jam 07.00 

WIB, semua murid SMPN 1 Siman Ponorogo sedang melakukan upacara 

bendera, semua siswa sudah berbaris rapi pada tempatnya begitu juga pada 

siswa yang bertugas dalam upacara dan para staf, guru dan kepala sekolah, 

namun ada beberapa siswa yang terlambat datang, sehingga siswa tersebut 

dipisahkan dari barisan dengan berdiri didepan gerbang dan ternyata tidak 

hanya siswa terlambat saja yang dihukum tetap siswa yang tidak memakai 

atribut sekolah lengkap seperti: dasi, topi, sabuk, kaus kaki dll, juga mendapat 

hukuman.75  

Jadi dari hasil wawancara diatas permasalahan yang terjadi di SMPN 1 

Siman ponorogo merupakan permasalahan yang biasa terjadi pada anak seusia 

mereka yang menginjak masa remaja. Dan pasti permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi siswa timbul karena adanya beberapa faktor atau penyebab 

siswa tersebut menjadi siswa yang bermasalah.  

Seperti kutipan wawancara di bawah ini yang disampaikan oleh Ibu 

Aini, selaku guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Siman Ponorogo. 

Adapun faktor yang mempengaruhi siswa menjadi bermasalah sebagai 

berikut: 
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Faktor yang paling banyak disini berasal dari lingkungan keluarga dan 

teman sebaya. Tidak sedikit siswa disini orang tua nya yang bekerja 

keluar kota atau TKW, sehingga siswa kurang mendapatkan perhatian 

dari orang tua. lingkungan pertemanan juga berpengaruh banyak 

terhadap sosialisasi siswa tersebut.76  

 

Sama halnya yang disampaikan oleh ibi Hartini selaku guru BK dan 

Ibu Harni selaku guru PKN yaitu: 

Faktor siswa bermasalah disini lebih banyak berasal dari lingkungan 

keluarga, orang tua broken home, TKI maupun TKW, dan tidak 

sedikit orang tuanya bakul ayam ke Jakarta sehingga anak tidak 

mendapat perhatian, kasih saying dari orang tuanya, factor kedua yaitu 

factor lingkungan pertemanan juga sangat mempengaruhi siswa, jika 

anak berteman dengan anak yang baik maka akan membuat anak itu 

juga mengikuti perilaku yang baik itu sebaliknya jika pertemanannya 

adalah anak-anak yang bermasalah besar kemungkinan juga akan 

mengikutinya.77 

 

Kalau faktor penyebab siswa bermasalah disini lebih banyak berasal 

dari lingkungan keluarga, orang tua yang bekerja keluar negeri, dan 

tidak sedikit orang tuanya yang jualan ayam ke keluar kota sehingga 

anak menjadi terlantar dan bebas berbuat sesuka mereka, faktor kedua 

yaitu faktor sosial pertemanan juga sangat mempengaruhi siswa, dan 

yang paling utama yaitu berasal dari diri siswa itu sendiri yang jiwa 

remaja di usia 12-16 tahun masih labil sehingga dengan mudah 

terpengaruh dengan lingkungan pertemanan.78 

 

Seperti hasil wawancara dengan salah satu siswa SMPN 1 Siman 

Ponorogo yaitu Aditya Timbul Agiyono Siswa kelas VIII G mengungkapkan 

keinginannya agar pembelajaran cepat selesai dan keinginannya untuk cepat 

pulang sebagai berikut: 

Begitu-begitu aja kak, ya jika pembelajarannya menyenangkan dan 

masih awal-awal jam pembelajaran mungkin ya masih semangat kak, 
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tapi kalau pembelajarannya tidak aku sukai ya males aja di dalam 

kelas, pengennya cepet pulang. 

Ke warnet dong kak, maen game karena dirumah hanya ada mbah saja, 

jadi tidak ada yang nyari’in atau nglarang karena ibu kerja ke 

hongkong kalau bapak disawah pokoknya jarang pulang, jadi dirumah 

bisa bebas main.79 

 

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan siswa tersebut 

bermasalah di SMPN 1 Siman yaitu faktor keluarga yang jauh dari anaknya, 

sehingga anak tersebut tidak mendapat banyak perhatian, kasih sayang dan 

didikan dari keluarganya yang merupakan orang terdekat dari anak tersebut, 

sehingga mereka menjadi bebas untuk berbuat dan bergaul dengan siapa saja 

tanpa memikirkan pengaruh yang akan mereka dapatkan, karena lingkungan 

sosial juga sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak, jika lingkungan 

bermainya baik, seorang anak akan mendapatkan pengaruh yang baik pula dan 

sebaliknya jika lingkungan bermainya buruk seorang anak juga akan 

mendapatkan pengaruh yang buruk pula, sama halnya dengan lingkungan 

keluarga jika lingkungan keluarga anak tersebut baik maka didikan terhadap 

anak pun akan baik dan juga sebaliknya.  

3. Apa langkah-langkah guru PAI dalam membina siswa bermaslah di 

SMPN 1 Siman Ponorogo 

Peran dan fungsi guru sebagai pendidik yakni menjadi sosok panutan 

yang memiliki nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani oleh 

siswa. Guru sebagai pengajar, guru diharapkan memiliki pengetahuan yang 
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luas tentang disiplin ilmu yang harus diampu untuk ditransfer kepada siswa. 

Guru sebagai pembimbing, guru juga perlu memiliki kemampuan untuk dapat 

membina siswa, memberikan dorongan psikologis agar siswa dapat 

mengesampingkan faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang akan 

mengganggu proses pembelajaran, baik didalam maupun diluar kelas.  

Dan agar anak tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan dan 

memiliki perilaku yang tidak sesuai ajaran agama maka seorang guru 

Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat membina siswa yang mempunyai 

masalah dan agar dapat tercapai tujuan awal yang diharapkan, maka guru 

Pendidikan Agama Islam dapat membina siswa bermasalah, seperti yang 

diungkapkan oleh Ibu Aini upaya membina siswa bermasalah sebagai berikut: 

Kalau saya sendiri khususnya Pendidikan Agama untuk menangani 

siswa juga dengan mengadakan kegiatan keagamaan, seperti sholat 

dhuha 15 menit sebelum atau sesudah pembelajaran, membaca surat-

surat pendek bersama khususnya untuk kelas tujuh, dan praktik-

praktik yang lain.80 

 

Ibu Aini juga menjelaskan bahwa beliau dan lembaga sekolah telah 

berupaya melakasanakan fungsi Pendidikan Agama Islam saat ini yaitu 

sebagai berikut: 

Pengembangan sejatinya dilakukan oleh orang tua yaitu menanamkan 

keimanan kepada setiap anak, namun disisni juga menanamkan 

keimanan kepada siswa siswi di SMPN 1 Siman dengan kegiatan dan 

pembelajaran agama. Penyaluran juga sudah terlaksana dengan 

mengadakan hafalan dan mengaji al-Qur’an tapi memaksimalkanya 

yang sulit karena tidak semua siswa mau mengikuti.  Perbaikan 

dengan memberi motivasi-motivasi kepada siswa siswi. Pencegahan 
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dengan kami bekerja sama dengan kapolsek siman dengan 

mengarahkan siswa siswi menjauhi perbuatan yang melanggar hokum 

atau perbuatan yang tidak baik. Penyesuaian sudah terlaksana karena 

penyesuaian disini lebih kepada guru tersebut dapat menyesuaikan 

dengan lingkungan kelas apa tidak.81 

 

Seperti hasil observasi di kelas VII B ketika jam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang di ajar oleh Ibu Aini selaku 

Guru Pendidikan Agama Islam, ibu Aini mengawali pembelajaran dengan 

mengucap salam kemudian berdo’a dan setelah itu menyanyika lagu 

kebangsaan Negara Repulik Indonesia dengan dipimpin oleh salah satu siswa, 

setelah selesai ibu Aini membimbing semua murid membaca surat pendek 

bersama-sama yang diikuti dengan baik oleh semua siswa. Namun ketika 

waktunya setoran hafalan surat pendek sebagian besar murid tidak ada yang 

mau hafalan, bahkan ada beberapa murid yang beralasan ketoilet untuk 

menghindari setoran.82 

Seperti yang diungkap oleh Aditya Timbul Agiyono Siswa kelas VIII 

G dan Dita Rizki Anggraini Siswa kelas VII B tanggapan mereka mengenai 

Pendidikan Agama Islam sebagai berikut: 

Pelajaran agama juga mudah dan aku suka jika sudah memasuki 

pembelajaran yang ada prakteknya langsung, tapi jika sudah ada 

hafalan ayatnya yang bikin malas karena aku sulit untuk menghafal.83 

 

Pendidikan agama menyenangkan dan mudah dimengerti kak, tapi aku 

sulit kalau sudah harus setoran hafalan surat-surat, jadi tidak semangat 

lagi ikut pembelajaran.84  
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Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa-siswi SMPN 1 Siman 

memiliki kendala dalam menghafal surat-surat dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, sehingga lembaga sekolah dan khususnya guru 

Pendidikan Agama Islam harus menyelesaikan kendala yang dihadapi siswa. 

Sedangkan hasil wawancara kepada bapak Hadi Suminto selaku 

kepala sekolah SMPN 1 Siman Ponorogo menjelaskan program lembaga 

untuk menangani siswa bermasalah sebagai berikut:  

Program saat ini yang sudah berjalan ya seperti yang sudah saya 

sebutkan tadi seperti cium tangan guru ketika datang kesekolah, baca 

tulis al-Qur’an, sholat dhuru berjamaah, dan berdoa dan menyanyikan 

lagu kebangsaan sebelum pembelajaran jam pertama dimulai. Tapi 

sekarang kami sedang membuat program baru yaitu buku sholat buat 

semua siswa-siswi di SMPN Siman ini untuk mengetahui bahwa siswa 

melaksanakan sholat lima waktu sehari apa tidak dengan diketahui 

orang tua murid. ini merupakan program yang baru kami buat dan di 

sepakati semua guru disini.85 

 

Dapat disimpulkan bahwa di SMPN 1 Siman dalam membina siswa 

nya memiliki caranya tersendiri, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan 

keagamaan, pembiasaan-pembiasaan yang baik seperti adat cium tangan 

kepada guru saat baru datang disekolah, yang diharapkan siswa dapat terbiasa 

dan menerapkannya di lingkungan keluarga dan masyarakat.  

Berbeda lagi dengan guru bimbingan dan konseling dalam menangani 

siswa bermasalah, karena sejatinya guru BK merupakan seseorang yang 

memang khusus menangani problematika didalam sekolah. Seperti yang di 
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ungkapkan oleh Ibu Hartini selaku guru bimbingan dan konseling di SMPN 1 

Siman Ponorogo dalam upaya  menangani siswa bermasalah sebagai beikut: 

Menangani siswa bermasalah ya menggunakan langkah-langkah sesuai 

dengan Bimbingan konseling. Seperti langkah Identifikasi Anak 

(mengenali anak dan gejala-gejalanya), langkah Diagnosis 

(Menetapkan masalah yang dihadapi siswa berdasarkan latar 

belakangnya), langkah Pragnosis (menetapkan jenis bantuan yang 

akan dilaksanakan untuk membimbing anak), langkah Terapi 

(pelaksanaan bantuan atau bimbingan), dan terakhir langkah Evalusi.86 

 

Jadi dalam membina siswa bermasalah seorang guru memiliki cara 

atau metodenya tersendiri yang menurut mereka sesuai dengan yang mereka 

inginkan, seperti halnya Ibu Aini beliau membina siswanya dengan 

mengadakan kegiatan keagamaan karena beliau adalah seorang guru 

Pendidikan Agama Islam yang mennyangkut dengan akhlak seseorang anak 

dan di harapkan beliau dapat membuat siswa siswi di SMPN 1 Siman menjadi 

anak yang berakhlak baik dan menunaikan kewajiban agama dengan baik.  

Sedangkan Ibu Hartini dalam membina siswa-siswinya menggunakan 

langkah-langkah yang terdapat dalam Bimbingan dan Konseling karena beliau 

adalaha guru Bimbingan dan Konseling, dengan harapan dapat membantu 

siswa yang memiliki problem dalam dirinya dan dapat menemukan masalah 

dan pemecahan masalah yang lebih tepat.   
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4. Apa kendala yang dihadapi guru PAI dalam pembinaan siswa 

bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo  

Suatu upaya yang baik pastinya memiliki suatu kendala tersendiri 

dalam prosesnya. seperti dalam upaya membina siswa bermasalah pasti dalam 

proses pembinaan tersebut akan mendapati sebuah kendala. Seperti yang di 

ungkapkan oleh bapak Hadi Suminto selaku kepala sekolah di SMPN 1 S 

iman Ponorogo dalam upaya membina siswa bermasalah pasti ada kendalanya 

sebagai berikut: 

Kendala pasti ada, salah satunya kami dari lembaga sulit memantau 

siswa di luar sekolah dalam hal agama maupun sosial, tapi yang paling 

utama kendala dari lembaga itu kami belom bisa bekerja sama dengan 

orang tua murid, karena banyak dari siswa siswi SMPN 1 Siman ini 

yang orang tuanya merantau atau bekerja diluar daerah atau TKW, 

sehingga dorongan, perhatian orang tua kepada anaknya menjadi 

penyebab utama dari anak yang bermasalah.87   

 

Kendala yang diungkapkan oleh Bapak Hadi lebih cenderung pada 

tidak adanya komunikasi yang baik antara lembaga dan orang tua murid 

sehingga sulit untuk lembaga mengetahui perkembangan siswa-siswi dalam 

lingkup keluarga dan masyarakat. Sama halnya yang di ungkapkan oleh Ibu 

Aini kendala yang dihadapi lembaga maupun guru dalam membina siswanya 

yaitu: 

Kendala yang paling utama yaitu dari siswanya sendiri, mereka belum 

bisa berfikir jauh atau masih labir karena siswa SMP itu umur-umur 

yang masih labil dan hanya berfikir tentang kesenangan dirinya 

sendiri. Jika remaja itu suka akan kegiatan yang ada pasti akan 

menyenangkan, kebalikanya jika menurut remaja kegiatan itu 
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membosankan, dan tidak mereka sukai pasti mereka juga tidak senang 

menjalani kegiatan tersebut atau asal-asal’an. dan kendala yang kedua 

adalah tidak adanya komunikasi kami para guru sama pihak keluarga, 

sulit dari lembaga maupun guru untuk menghubungi wali murid.88 

 

Jadi kendala yang paling utama bagi seorang guru Pendidikan Agama 

Islam itu sendiri dalam membina siswanya berasal dari individu dan 

kepribadian siswanya tersebut karena seorang siswa menengah merupakan 

masa-masa perarihan menjadi remaja menuju dewasa yang jiwanya masih 

dipenuhi kegundaan dan emosional dalam dirinya, sehingga sulit oleh seorang 

guru dalam membina dan mengarahkan siswa tersebut menjadi siswa yang 

teladan dan memilki akhlak yang baik.  

Beda halnya dengan Ibu Hartini selaku guru BK, kendala yang 

ditemukan dalam membina siswanya yang bermasalah yaitu seperti yang 

diungkapkan beliau sebagai berikut: 

Kendalanya jika guru BK tidak memiliki komunikasi yang baik 

dengan guru kelas atau guru kesiswaan, contohnya jika di kelas 

terdapat siswa yang mengalami masalah tetapi guru tersebut tidak 

langsung melaporkan permasalahan tersebut sehingga permasalahan 

berlarut-larut, jadi saya harus memiliki kerjasama dengan semua guru. 

Dan yang utama yaitu sulitnya menjalin komunikasi atau kerja sama 

dengan orang tua murid dikarenakan banyaknya orang tua yang tidak 

ada disisi anak tersebut.89 

 

Tidak adanya komunikasi yang baik antara seorang guru Pendidikan 

Agama maupun guru yang lain dengan seorang guru Bimbingan Konseling 

juga merupakan kendala yang sangat buruk. Jadi seorang guru kelas harus 
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memiliki komunikasi atau kerjasama yang baik dengan seorang guru BK yang 

sejatinya merupakan seorang guru yang khusus dalam bidangnya yaitu 

menangani siswa yang memiliki problem atau masalah.  

Sedangkan dilihat dari sudut pandang guru yang lain kendala yang 

dihadapi dalam membina siswanya juga berbeda dengan sudut pandang guru 

PAI maupun guru BK, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Harni selaku guru 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut: 

Kendala pasti ada, karena menangani siswa seusia 13-15 tahun itu 

tidak mudah, karena sebenarnya penanaman karakter, akhlak 

seharunya sejak dini, jika suatu keluarga itu memiliki karakter yang 

baik dan utuh maka akan terbawa kepada anak-anaknya kelak, 

sehingga pembelajaran di sekolah itu merupakan lanjutan pendidikan 

dalam keluarga yaitu untuk menemukan dan mengarahkan potensi 

anak tersebut agar dapat dibimbing manjadi lebih berkembang. Jadi 

kedala yang saya hadapi ya dari karakter anak tersebut yang 

kebanyakan belom bisa diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik.90  

  

Jadi, dapat kita ketahui bahwasannya adanya komunikasi yang baik antara pihak 

sekolah dan guru Pendidikan Agama maupun guru yang lain. Adanya kerjasama 

dalam pembinaan dan bimbingan terhadap siswa-siswi akan lebih mudah mencapai 

tujuan yang diharapkan.   
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Data Tentang Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Mengidentifikasi Siswa Bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo 

SMPN 1 Siman Ponorogo merupakan sekolah formal yang tidak ada 

keterkaitanya dengan sekolah agama seperti pondok pesantren maupun madrasah. 

Hal ini dapat berdampak terhadap akhlak dan moral siswa siswi dan semakin 

maraknya tindak kriminalitas yang terjadi di kalangan siswa-siswi di sekolah 

sehingga sekolah harus bertindak untuk menetralisir pengaruh-pengaruh buruk 

dari lingkungan luar sekolah. Guru sebagai pendidik lebih banyak menjadi sosok 

panutan yang memiliki nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani 

oleh siswa. Contoh dari keteladanan itu lebih pada aspek-aspek sikap dan 

perilaku, budi pekerti luhur, akhlak mulia, seperti jujur, tekun, mau belajar, 

amanah, social, dan sopan santun terhadap sesama.  

Guru sebagai pembimbing juga perlu memiliki kemampuan untuk dapat 

membimbing siswa, memberikan dorongan psikologis agar siswa dapat 

mengesampingkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang akan 

mengganggu proses pembelajaran baik didalam dan diluar kelas.91 Sebagai 

pelatih, guru perlu memberikan sebanyak mungkin kesempatan pada siswa untuk 
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menerapkan konsepsi atau teori ke dalam praktek yang akan digunakan langsung 

dalam kehidupan.  

Melihat kondisi nyata siswa yang terjadi di SMPN 1 Siman secara umum 

kurang baik, dan belum stabil, masih banyak siswa yang berperilaku kurang 

disiplin terhadap peraturan sekolah maupun terhadap guru di sekolah mulai dari 

terlambat datang, tidur ketika di ajar, membolos ketika kegiatan keagamaan, 

membawa alat telekomunikasi ke sekolah yang sebenarnya hal tersebut dilarang, 

berkelahi antar siswa dan yang lebih memprihatinkan masih ada siswa yang 

berani terhadap guru ketika ditegur.92  

Dan dilihat dari sudut pandang Pendidikan Agamanya pun di SMPN 1 

Siman sudah sangat bagus dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang diadakan 

guru Pendidikan Agama Islam sendiri maupun lembaga sekolah dengan adanya 

Kegiatan keagamaan seperti TBTQ (baca tulis al-Qur’an dan hafalan surat 

pendek), sholat dhuhur berjamaa semua siswa dan guru, sholat jum’at berjamaah 

dengan diikuti murid perempuan itu kegiatan dari lembaga sedangkan dari kami 

guru-guru PAI mengadakan sholat dhuha sebelum atau sesudah pembelajaran 

pendidikan agama islam dan membaca surat pendek 15 sebelum pembelajaran 

dimulai.93 

Dari sekian banyak kegiatan keagamaan yang diadakan belom dapat 

banyak merubah akhlak dan moral siswa, dan kenyataanya siswa di SMPN 1 
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Siman masih banyak siswa yang minat belajarnya kurang apalagi dengan 

pendidikan agama islam masih banyak murid yang pengetahuanya, dan 

penerapanya kurang, nyatanya masih banyak siswa yang belum lancar mengaji al-

Qur’an, tidak mau untuk setoran hafalan surat pendek, disuruh sholat saja 

memakan waktu setengah jam agar semua murid dapat berkumpul dan 

melaksanakan sholat dhuhur berjamaah.94 

Upaya seorang guru Pendidikan Agama Islam dalam mengidentifikasi 

siswanya yang bermasalah dengan cara diawal pembelajaran seorang guru akan 

selalu memberikan perhatian atau fokusnya kepada siswa-siswinya, dengan 

memperhatikan setiap tingkah laku murid di dalam kelas dan selama proses 

pembelajaran berlangsung, jika dalam fokus guru tersebut terdapat murid tingkah 

lakunya berbeda dengan yang lain contohnya: sejak awal pembelajaran sudah tak 

memerhatikan gurunya masuk, tak menjawab salam, dan tidak fokus terhadap 

pembelajaran yang diajarkan, maka seorang guru akan lebih memantau terus 

siswa tersebut sampai pembelajaran selesai apa tetap seperti itu apa tidak, jika 

masih sama tak memperhatikan pembelajaran sampai selesai, tak pernah 

merespon guru yang mengajar, menjadi pendiam dalam kelas atau malah bermain 

sendiri. maka diakhir pembelajaran seorang guru akan menyempatkan waktu 

untuk bertanya langsung dengan siswa yang bersangkutan dan untuk menemukan 

pemecahan masalah yang tepat, tetapi jika dengan berbicara baik-baik sudah tidak 
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bisa maka langkah selanjutnya dengan  bekerjasama dengan Guru Bimbingan 

Konseling untuk mengatasi siswa yang bermaslah.95  

Seperti sudah di jelaskan dalam BAB II yaitu Identifikasi masalah berarti 

mengenal berbagai hal ihwal yang dihadapi peserta didik. Identifikasi masalah ini 

perlu dilakukan guru dengan tujuan: mengetahui masalah-masalah yang dihadapi 

peserta didik; mengetahui peserta didik yang bermasalah dan yang tidak; dapat 

memberikan bantuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta didiknya, 

dan dapat membantu peserta didik untuk mencapai harapannya dengan perasaan 

puas.96 

1. Membandingkan perilaku yang dikuasai peserta didik dengan perilaku rata-

rata dari peserta didik lain yang sebaya dengannya. Sebagai contoh: apabila 

ada peserta didik kelas VIII SMP cara membacanya seperti peserta didik kelas 

4 SD, maka peserta didik tersebut dikatagorikan mengalami kesulitan belajar 

dilihat dari perilakunya/perilakunya menyimpang (performance dificit). 

2. Membandingkan antara perilaku peserta didik yang ada dengan perilaku yang 

diharapkan. Sebagai contoh: peserta didik yang tidak mengerjakan pekerjaan 

rumah, peserta didik yang membolos, peserta didik yang sering terlambat 

sekolah, dan sejenisnya. 

3. Menganalisis hubungan sosial peserta didik, Tehnik untuk menganalisis 

hubungan sosial peserta didik disebut sosiometri. Peserta didik yang 
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96 Siti Fadhilah, “Peranan Guru dalam Mengidentifikasi Masalah Peserta Didik di Sekolah 

Dasar dan Bentuk Bimbingannya,” Prosiding Seminar Nasional, (2017), 312.  



 
 

 

hubungan sosialnya tidak harmonis di dalam kelompoknya dikatagorikan 

mengalami kesulitan belajar. 

4. Menetapkan jenis dan lokasi masalah yang dihadapi peserta didik. Setelah 

guru menemukan peserta didik yang diduga mengalami kesulitan belajar, 

maka yang perlu diperhatikan adalah:97 

a. Dalam bidang studi apakah kesulitan itu terjadi. 

b. Pada tuujuan belajar (aspek perilaku) yang manakan kesulitan itu terjadi. 

c. Pada bagian (bahan) yang manakah kesulitan itu terjadi. 

 Dalam dunia pendidikan, membina perilaku siswa bermasalah tersebut 

sejatinya merupakan salah satu tugas seluruh tenaga pendidik terutama Guru 

Pendidikan Agama Islam dan Guru Bimbingan dan Konseling akan disebut-sebut 

dalam masalah perilaku atau akhlak peserta didik. Dengan adanya kerja sama 

antara guru Pendidikan Agama Islam dan Guru Bimbingan dan Konseling akan 

memudahkan seorang guru untuk mengidentifikasi dan membina siswanya yang 

bermasalah dan merupakan tantangan bagi semua guru dan lembaga dalam ikut 

membina siswa-siswinya dan dapat tercapainya tujuan awal.  

1. Kesimpulan dari analisis di atas bahwa guru pendidikan agama islam di 

SMPN 1 Siman sudah melakukan identifikasi sesuai teori yang terdapat dalam 

Bab II dengan  membandingkan antara perilaku peserta didik yang ada dengan 

perilaku yang diharapkan.  

                                                             
97 Siti Fadhilah, “Peranan Guru dalam Mengidentifikasi Masalah Peserta Didik di Sekolah Dasar 
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B. Analisis Tentang Gambaran Permasalahn yang Dihadapi Siwa di SMPN 1 

Siman Ponorogo 

Seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial di lingkugan sekolah 

dan masyarakat banyak ditemui berbagai kenakalan remaja yang dilakukan oleh 

siswa-siswa sekolah seperti perkelahian antar pelajar, siswa membolos, 

pelanggaran tata tertib sekolah, dan sebagainya, terutama pada sekolahan yang 

tidak ada unsur agama atau sekolahan formal. Seperti halnya SMPN 1 Siman 

Ponorogo yang merupakan sebuah lembaga formal yang jauh dari kata 

Pendidikan Madrasah maupun Pesantren, sehingga besar kemungkinan 

mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak dan moral siswa-siswi di sekolah jika 

tidak diimbangi dengan kegiatan keagamaan.  

Dalam BAB II telah dijelaskan bahwa siswa bermasalah yaitu seorang 

siswa yang dalam kegiatan belajar sering kali menemui kesulitan yang tidak 

sedikit, masalah tersebut bisa berasal dari keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan social.98 Siswa bermasalah yaitu apabila ia menunjukkan gejala-gejala 

penyimpangan dari perilaku yang lazim dilakukan oleh anak-anak pada 

umumnya.99 Bentuk-Bentuk masalah yang dihadirkan siswa dapat dibagi menjadi 

dua sifat, regresif dan agresif. Bentuk-bentuk yang bersifat regresif antara lain: 

suka menyendiri, pemalu, penakut, mengantuk, tak mau masuk sekolah. 

Sedangkan yang bersifat agresif antara lain ialah berbohong, membikin onar, 
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memeras temanya, beringas, dan perilaku-perilaku lain yang bisa menarik 

perhatian orang lain.100 

Kesimpulanya yaitu penyimpangan perilaku yang terdapat di SMPN 1 

Siman  merupakan penyimpangan yang sederhana yang selalu terjadi pada anak 

tingkat menengah sehingga pola pikir mereka masih pendek dan masih 

emosional, seperti rame sendiri ketika di dalam kelas, tak memerhatikan guru 

ketika mengajar, tidur di kelas, tidak menaati peraturan yang ada di sekolah, 

berani kepada guru bahkan ada yang membolos, dan tidak sedikit laporan yang 

datang karena perkelahian antar siswa kepada guru BK, jadi permasalahn yang 

terjadi di SMPN 1 Siman Ponorogo merupakan bentuk-bentuk masalah yang 

bersifat  regresif dan agresif.101 

Dari permasalahan-permasalan yang timbul karena adanya beberapa faktor 

atau penyebab siswa tersebut menjadi siswa yang bermasalah, dan faktor yang 

menyebabkan siswa-siswi di SMPN 1 Siman menjadi siswa yang bermasalah dan 

faktor yang utama yaitu berasal dari lingkungan keluarga dan lingkungan teman 

sebaya. sebagian besar orang tua murid mengalami broken home, menjadi TKI 

maupun TKW, dan tidak sedikit orang tuanya bakul ayam ke Jakarta sehingga 

anak tidak mendapat perhatian, kasih sayang dari orang tuanya, sehingga anak 

menjadi terlantar dan juga mempengaruhi mental anak tersebut sehingga mereka 

menjadi bebas berbuat sesuka mereka, faktor kedua yaitu faktor sosial pertemanan 

                                                             
100 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 265.  
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atau teman sebaya juga sangat mempengaruhi anak, dan yang paling utama yaitu 

berasal dari diri siswa itu sendiri yang jiwa remaja di usia 12-16 tahun masih labil 

sehingga dengan mudah terpengaruh dengan lingkungan pertemanan.102 

Dalam BAB II telah dijelaskan bahwa ada sejumlah faktor yang 

mempengaruhi siswa bermasalah, yaitu ada dua faktor sebagai berikut: 

1. Faktor Makro 

Faktor Sekitar atau Lingkungan (Environment) Faktor sekitar atau 

lingkungan merupakan faktor-faktor makro penyebab terjadinya kenakalan 

remaja adalah sebagai berikut:103 

d) Keadaan Ekonomi Masyarakat, Status sosial-ekonomi yang rendah dari 

suatu keluarga lebih banyak mendorong anak-anak dan remaja menjadi 

nakal (delinquency).  

e) Masa atau Daerah Peralihan (Transitional Area) Masa atau daerah transisi 

dalam segala bidang, misalnya menyangkut masalah politik, ekonomi, 

sosial dan budaya dapat menjadi sebab pemicu terjadinya kenakalan 

remaja..104 

f) Keretakan Hidup Keluarga (Family Breakdown) Akibat keretakan hidup 

keluarga (family breakdown), anak-anak dan remaja terlibat dalam 

masalah kenakalan remaja. Bahkan karena hubungan yang dekat antara 

kenakalan remaja dengan family break down, banyak para peneliti seperti 

                                                             
102 Lihat transkrip wawancara nomor : 02/W/02-V-2018 dalam lampiran hasil penelitian ini 
103 Samsul Munir Amin, Bimbingan Dan Konseling Islam  (Jakarta: AMZAH, 2016), 370. 
104 Ibid, 271.  



 
 

 

Sheldon dan Glueck (1957) menyatakan bahwa delinquency menjadi 

gejala gejala sangat penting dari family breakdown, baik karena keluarga 

itu mengalami disintegrasi, atau karena tekanan-tekanan emosional, 

kematian atau perceraian, maka anak-anak kehilangan rasa kasih sayang 

dari orangtuanya, kehilangan rasa aman serta kebutuhan-kebutuhan fisik 

dan kesempatan-kesempatan social lainnya.  

2. Faktor Mikro 

Kepribadian (Personality) Remaja itu Sendiri Faktor kepribadian 

(personality), yaitu faktor yang menyebabkan kenakalan remaja itu muncul 

dari dalam diri remaja itu sendiri. Adapun faktor mikro yang berhubungan 

dengan hal ini ada tiga masalah, yaitu sebagai berikut: 

a. Faktor atau Cara Mengasuh Anak (Child Rearing Practices)  

Cara mengasuh anak yang keliru dapat menimbulkan munculnya 

kenakalan remaja. Hal ini ada hubungannya dengan masalah pendidikan 

keluarga. Pendidikan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi 

perkembangan anak-anak dan remaja dalam hubungannya dengan tingkah 

laku serta perkembangannya.105 

b. Pengaruh Teman Sebaya (Peer-Group Influence)  

Pengaruh teman sebaya dalam pergaulan sangat dominan dalam 

menciptakan terjadinya kenakalan remaja.Beberapa penelitian 
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membuktikan bahwa besar sekali pengaruh teman sebaya dalam 

memunculkan terjadinya kenakalan remaja dibeberapa tempat. Para 

remaja hendaknya dihindarkan diri dari pergaulan dengan teman yang 

destruktif yang memunculkan kenakalan. Potensi dan kreativitas remaja 

hendaknya disalurkan melalui kegiatan yang bisa membangun dinamisasi 

aktivitas remaja yang sifatnya positif. Kegiatan kegiatan positif itu antara 

lain: kegiatan olah raga, kegiatan seni, kegiatan musik, kegiatan 

keagamaan, (remaja masjid, dan lain sebagainya).106 

c. Pengaruh Pelaksanaan Hukum (Law Enforcement Influence)  

Apabila pelaksanaan penegakan hukum berjalan tidak adil dan 

subyektif, dalam arti kurang dapat dipertanggung jawabkan secara 

objektif, maka faktor ini akan menjadi pendorong bagi anak-anak dan 

remaja di kalangan keluarga elite dalam membentuk kelompok kelompok 

anak nakal. Problematika ini hendaknya bisa dihadapi dengan sikap adil 

dan obyektif yang lebih mementingkan kepentingan orang banyak 

daripada kepentingan golongan tertentu.107 

d. Dorongan nafsu yang berlebihan (Impulsiveness).  

Dalam kenyataan di kalangan remaja nakal, sifat watak kurang 

pertimbangan dalam tindakan bahkan bertindak lebih dahulu sebelum 

berpikir adalah merupakan salah satu ciri-ciri mereka. Bahkan dalam 
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hubungan ini, Healy dan Browner menemukan dalam studinya bahwa 

46% dari anak nakal yang mereka jadikan sampling adalah hyperactive 

(aktif berlebihan) meskipun istilah “hyperactive” ini tidak dapat 

dipersamakan dengan “impulsiveness” tersebut.108 

Jadi kesimpulanya faktor-faktor utama yang menyebabkan siswa 

bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo merupakan factor makro yang 

berasal dari faktor keluarga dan factor mikro yang berasal dari faktor teman 

sebaya.   

 

C. Analisis Tentang Langkah-langkah Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Membina Siswa Bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo 

Pembinaan adalah proses, cara berusaha, Dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia pembinaan berasal dari kata “bina” yang berarti membangun atau 

mengusahakan yang lebih baik, arti pembinaan itu sendiri adalah usaha, tindakan, 

dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil 

yang lebih baik.109 

Seperti yang dijelaskan dalam BAB II bahwa pembinaan pendidikan 

agama Islam dikembangkan dengan menekankan keterpaduan antara tiga 

lingkungan pendidikan yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Untuk 

itu pendidikan agama perlu mendorong dan memantau kegiatan pendidikan 

                                                             
108Samsul Munir Amin, Bimbingan Dan Konseling Islam, 174 
109Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 
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agama Islam yang dialami oleh peserta didiknya di dua lingkungan pendidikan 

lainnya (keluarga dan masyarakat), sehingga terwujud keselarasa dan kesatuan 

tindak dalam pembinaannya.110  

Agar anak tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan dan memiliki 

perilaku yang tidak sesuai ajaran agama maka seorang guru Pendidikan Agama 

Islam diharapkan dapat membina siswa yang mempunyai masalah sehingga dapat 

tercapai tujuan awal yang diharapkan, maka guru Pendidikan Agama Islam dapat 

membina siswa bermasalah, di SMPN 1 Siman Ponorogo dalam membina 

siswanya memiliki cara tersendiri dengan mengadakan berbagai kegiatan 

keagamaan, seperti sholat dhuha 15 menit sebelum atau sesudah pembelajaran, 

membaca surat-surat pendek bersama khususnya untuk kelas tujuh, adat cium 

tangan guru ketika datang kesekolah, baca tulis al-Qur’an, sholat dhuru 

berjamaah, dan berdoa dan menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pembelajaran 

jam pertama dimulai.111  

Dari deskripsi data pada BAB IV penulis dapat menyimpulkan bahwa 

upaya dengan mengamalkan fungsi dari Pendidikan Agama Islam itu sendiri 

seperti Pengembangan sejatinya dilakukan oleh orang tua yaitu menanamkan 

keimanan kepada setiap anak, namun disisni juga menanamkan keimanan kepada 

siswa siswi di SMPN 1 Siman dengan kegiatan dan pembelajaran agama. 

Penyaluran juga terlaksana dengan mengadakan hafalan dan mengaji al-Qur’an 

                                                             
110 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam  (Jakarta: Kalam Ilmu, 2015),  23.  
111 Lihat transkrip wawancara nomor : 02/W/02-V-2018 dalam lampiran hasil penelitian ini. 



 
 

 

tapi memaksimalkanya yang sulit karena tidak semua siswa mau mengikuti.  

Perbaikan dengan memberi motivasi-motivasi kepada siswa siswi. Pencegahan 

dengan lembaga bekerja sama dengan kapolsek siman dengan mengarahkan siswa 

siswi menjauhi perbuatan yang melanggar hokum atau perbuatan yang tidak baik. 

Penyesuaian sudah terlaksana karena penyesuaian disini lebih kepada guru 

tersebut dapat menyesuaikan dengan lingkungan kelas apa tidak.112 

Seperti yang dijelaskan dalam BAB II bahwa fungsi Pendidikan Agama 

Islam yaitu seperti berikut: 

6) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta 

didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga. Pada dasarnya kewajiban menanamkan keimanan dan 

ketaqwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga.113 

7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik yang memiliki 

bakat khusus dibidang agama agar bakatnya dapat berkembang secara 

optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan dapat 

pula bermanfaat bagi orang lain. 

8) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, 

kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik 

dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari.  

                                                             
112 Lihat transkrip wawancara nomor : 02/W/02-V-2018 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
113 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kalam Ilmu, 2015), 21.  



 
 

 

9) Pencegahan, yaitu menangkal hal-hal negative dari lingkungan atau 

dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangan dirinya.  

10) Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkunganya.  

Jadi peran guru Pendidikan Agama Islam adalah pendidik yang 

professional sebagai fasilitator yang memiliki kemampuan mendidik, 

membimbing, membina dan menjadi motivator bagi peserta didik.114 

Sedangkan menurut Bimo Walgito upaya-upaya dalam mengatasi 

permasalahan siswa, meliputi:115 

d. Upaya preventif  

Upaya preventif adalah tindakan untuk melakukan pencegahan 

dimana sasaranya adalah mengembalikan sebab-sebab yang dapat 

menimbulkan permasalahan siswa yang tidak terlepas dari faktor 

lingkungan dimana ia tinggal.  

Secara umum upaya preventif ini adalah:116 

5) usaha mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja. 

6) mengetahui kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. 

Kesulitan-kesulitan yang manakah yang biasanya menjadi sebab 

timbulnya penyaluran dalam bentuk kenakalan. 

                                                             
114 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, 22.  
115 Suci Wuri Handayani, Upaya Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengatasi Siswa 

Bermasalah Kelas VIII B Di Mtsn Wonokromo Bantul Yogyakarta (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2009), 19.  
116 Elfi Mu’awannah, Bimbingan Konseling Islam, 90. 



 
 

 

7) usaha pembinaan remaja 

a) menguatkan sikap mental remaja, supaya mampu menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi. 

b) memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan 

pengetahuan dan ketrampilan melainkan pendidikan mental dan 

pribadi melalui pengajaran agama budi pekerti dan etika. 

c) menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal 

demi perkembangan pribadi yang wajar. 

d) usaha memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan social 

keluarga maupun masyarakat. 

Yang dilakukan dalam usaha preventif antara lain:  

1) Dalam lingkungan sekolah 

f) Memberikan bimbingan. 

g) Mengadakan hubungan baik dengan orang tua murid dengan 

sekolah sehingga saling pengertian. 

h) Memberikan motivasi belajar pada siswa. 

i) Mengadakan pengajaran ekstrakulikuler. 

j) Memantau perkembangan siswa disekolah.117 

 

 

 

                                                             
117 Elfi Mu’awannah,  Bimbingan Konseling Islam, 91-93.  



 
 

 

e. Upaya represif 

Upaya represif adalah tindakan untuk menghalangi timbulnya 

peristiwa permasalahan siswa. Tindakan reprensif di sekolah biasanya 

dilakukan dalam bentuk peringatan baik secara lisan maupun tertulis.  

Dilingkungan sekolah, maka kepala sekolah yang berwenang 

dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib sekolah. 

Dalam beberapa hal guru juga bertindak, misalnya: dalam pelanggaran 

tata tertib kelas dan peraturan yang berlaku untuk pengendalian suasana 

pada waktu ulangan atau ujian, akan tetapi hukuman yang berat seperti 

halnya “korsing” maupun dikeluarkanya anak dari sekolah merupakan 

wewnang kepala sekolah. Guru dan staf pembimbing bertugas 

menyampaikan data mengenai pelanggaran maupun akibatnya.  

Tindakan reprensif di sekolah biasanya dilakukan dalam bentuk 

peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada pelajar sekolah dan 

tim guru atau pembimbing dan melarang sekolah untuk sementara atau 

seterusnya tergantung dari macam pelanggaran tata tertib sekolah yang 

digariskan.118  

f. Upaya Kuratif   

Upaya kuratif disebut juga upaya korektif, yaitu usaha untuk 

merubah permasalahan yang terjadi dengan cara memberikan pendidikan 

                                                             
118 Elfi Mu’awannah, Bimbingan Konseling Islam, 120. 



 
 

 

dan pengarahan kepada mereka (merubah keadaan yang salah kepada 

keadaan yang benar). Upaya kuratif adalah: 

5) Menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan.  

6) Merubah lingkungan sehingga memungkinkan pertumbuhan jasmani 

dan rohani yang sehat. 

7) Memindahkan siswa yang bermasalah ke sekolah yang lebih baik. 

8) Melatih disiplin, tertib, dan teratur sejak dini.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam maupun 

lembaga di SMPN 1 Siman Ponorogo sudah menerapkan langkah-langkah dalam 

membina siswanya dengan fungsi Pendidikan Agama Islam itu sendiri dan dalam 

membina siswanya SMPN 1 Siman hanya menerapkan upaya preventif dengan 

memberikan kegiatan-kegiatan keagamaan dan bimbingan kepada murid yang 

bermasalah.  Dan dari lembaga sendiri sedang membuat program baru yaitu buku 

sholat buat semua siswa-siswi di SMPN Siman untuk mengetahui bahwa siswa 

tersebut melaksanakan sholat lima waktu sehari apa tidak dengan diketahui orang 

tua murid. ini merupakan program yang baru di buat dan di sepakati semua guru 

disini dan baru akan terlaksana pada tahun ajaran baru.119 

Berbeda lagi dengan guru bimbingan dan konseling dalam menangani 

siswa bermasalah, karena sejatinya guru BK merupakan seseorang yang memang 

khusus menangani problematika didalam sekolah. Dalam menangani siswa 

bermasalah seorang guru BK menggunakan langkah-langkah sesuai dengan 

                                                             
119 Lihat transkrip wawancara nomor : 01/W/25-IV-2018 dalam lampiran hasil penelitian ini. 



 
 

 

Bimbingan konseling. Seperti langkah Identifikasi Anak (mengenali anak dan 

gejala-gejalanya), langkah Diagnosis (Menetapkan masalah yang dihadapi siswa 

berdasarkan latar belakangnya), langkah Pragnosis (menetapkan jenis bantuan 

yang akan dilaksanakan untuk membimbing anak), langkah Terapi (pelaksanaan 

bantuan atau bimbingan), dan terakhir langkah Evalusi langkah akhir dari 

bimbingan.120 

Jadi dalam membina siswa bermasalah seorang guru memiliki cara atau 

metodenya tersendiri yang menurut mereka sesuai dengan yang mereka inginkan, 

seperti halnya guru Pendidikan Agama Islam beliau membina siswanya dengan 

mengadakan kegiatan keagamaan karena beliau adalah seorang guru Pendidikan 

Agama Islam yang mennyangkut dengan akhlak seseorang anak dan menerapkan 

fungsi dari Pendidikan Agama Islam itu sendiri dengan harapkan beliau dapat 

membuat siswa siswi di SMPN 1 Siman menjadi anak yang berakhlak baik dan 

memiliki sopan santun yang baik pula dan tidak melupakan kewajiban sholat lima 

waktu.  

Sedangkan pembinaan oleh guru Bimbingan dan Konseling dalam 

membina siswa-siswinya menggunakan langkah-langkah yang terdapat dalam 

Bimbingan dan Konseling karena beliau adalaha guru Bimbingan dan Konseling, 

dengan harapan dapat membantu siswa yang memiliki problem dalam dirinya dan 

dapat menemukan masalah dan pemecahan masalah yang lebih tepat. 

 

                                                             
120 Lihat transkrip wawancara nomor : 03/W/03-V-2018 dalam lampiran hasil penelitian ini. 



 
 

 

D. Analisis Kendala yang Dihadapi Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Membina Siswa Bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo 

Suatu upaya pembinaan yang baik pastinya memiliki suatu kendala 

tersendiri dalam proses pembinaannya. seperti dalam upaya guru Pendidikan 

Agama Islam dalam membina siswa bermasalah, pasti dalam proses pembinaan 

tersebut akan mendapati sebuah kendala, dan akan menjadi tantangan tersendiri 

bagi seorang pendidik untuk menangani kendala tersebut dan sebuah kendala 

bukanlah suatu halangan bagi seorang pendidik dalam membina siswa yang 

bermasalah  

Kendala yang ada, salah satunya dari lembaga sekolah sendiri sulit dalam 

memantau siswa di luar sekolah dalam hal agama maupun social dan lingkungan, 

tapi yang paling utama kendala dari lembaga belom adanya kerjasama antara guru 

maupun lembaga sekolah dengan orang tua murid, karena banyak dari siswa-siswi 

SMPN 1 Siman ini yang orang tuanya merantau atau bekerja diluar daerah atau 

menjadi TKI dan TKW, sehingga dorongan, perhatian orang tua kepada anaknya 

menjadi penyebab utama dari anak yang bermasalah.121  

Orang tua atau Keluarga merupakan pendidik yang utama dan pertama 

bagi anak-anak, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan, 

karena keluarga memiliki peranan penting dan amat berpengaruha atas pendidikan 

anak. Jadi jika seorang anak tidak mendapat perhatian penuh dari orang tuanya 

                                                             
121 Lihat transkrip wawancara nomor : 02/W/02-V-2018 dalam lampiran hasil penelitian ini. 



 
 

 

menjadi penyebab anak tersebut menjadi nakal atau bermasalah, dan akan 

mempengaruhi pendidikan anak tersebut.  

Jadi dapat disimpulkan kendala yang dihadapi seorang guru yaitu individu 

murid itu sendiri yang tidak mampu mengadakan penafsiran atau penilaian secara 

tepat, baik terhadap tingkah lakunya sendiri maupun terhadap orang lain, 

sehingga mereka tidak dapat melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain 

melihat dirinya sendiri Itulah sebabnya, mereka tidak mampu memandang dirinya 

sendiri sebagai obyek sosial yang mengakibatkan mereka tidak mampu menilai 

tingkah lakunya menurut konsekuensi hidup bermasyarakat. Mereka dengan 

demikian dapat dikategorikan sebagai buta moral atau yang selalu hidup menurut 

dirinya sendiri dan kendala yang lain tidak adanya kerjasamanya lembaga dengan 

orang tua murid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan judu “Upaya 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Siswa Bermasalah (Studi Kasus 

di SMPN 1 Siman Ponorogo)”. Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

2. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengidentifikasi Siswa 

Bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo sudah melakukan identifikasi 

dengan  membandingkan antara perilaku peserta didik yang ada dengan 

perilaku yang diharapkan. Dan dengan langkah-langkah mengamati dan 

melakukan observasi terhadap tingkah laku siswa pada saat proses belajar 

mengajar sedang berlangsung atau saat kegiatan keagamaan sedang 

berlangsung. 

3. Gambaran Permasalahan yang Dihadapi Siwa di SMPN 1 Siman Ponorogo 

Siman  merupakan masalah regresif dan agresif seperti penyimpangan yang 

sederhana yang selalu terjadi pada anak tingkat menengah sehingga pola pikir 

mereka masih pendek dan masih emosional, seperti ramai sendiri ketika di 

dalam kelas, tak memerhatikan guru ketika mengajar, tidur di kelas, tidak 

menaati peraturan yang ada di sekolah, berani kepada guru bahkan ada yang 

97 



 
 

 

membolos, dan tidak sedikit laporan yang datang karena perkelahian antar 

siswa kepada guru BK. 

4. Langkah-langkah Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Siswa 

Bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo dengan mengadakan berbagai 

kegiatan keagamaan, seperti sholat dhuha 15 menit sebelum atau sesudah 

pembelajaran, membaca surat-surat pendek bersama khususnya untuk kelas 

tujuh, adat cium tangan guru ketika datang kesekolah, baca tulis al-Qur’an, 

sholat dhuhur berjamaah, dan berdoa dan menyanyikan lagu kebangsaan 

sebelum pembelajaran jam pertama dimulai dan dengan mengadakan kegiatan 

keagamaan merupakan pembinaan dengan upaya preventif sedangkan upaya 

represif dan kuratif belum terlaksana. 

5. Kendala yang Dihadapi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina 

Siswa Bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo dari lembaga sekolah sendiri 

sulit dalam memantau siswa di luar sekolah dalam hal agama maupun social 

dan lingkungan, tapi yang paling utama kendala dari lembaga belom adanya 

kerjasama antara guru maupun lembaga sekolah dengan orang tua murid, 

karena banyak dari siswa-siswi SMPN 1 Siman ini yang orang tuanya 

merantau atau bekerja diluar daerah atau menjadi TKI dan TKW, sehingga 

dorongan, perhatian orang tua kepada anaknya menjadi penyebab utama dari 

anak yang bermasalah. 

 

 



 
 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian mengenai Upaya Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Membina Siswa Bermasalah di SMPN 1 Siman Ponorogo, maka 

penulis memberikan saran atau masukan yang mungkin dapat bermanfaat bagi 

semua, sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah 

Memaksimalkan lagi kegiatan keagamaan dan program yang sudah 

ada di SMPN 1 Siman Ponorogo dengan memberi arahan kepada setiap guru 

untuk lebih memperhatikan murid yang sekiranya memiliki problem dengan 

memberikan pembelajaran yang menarik dan kreatif sehingga murid akan 

semangat untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam 

Memaksimalkan metode pengajaran yang lebih kreatif, berfariasi, 

menarik dan tingkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah ada dengan 

maksimal, lebih tegas dalam menghadapi siswa yang nakal atau 

pembangkang. 

3. Siswa-siswi SMPN 1 Siman Ponorogo 

Hendaklah lebih menghargai dan menghormati guru, karena guru 

adalah pendidik, pembimbing kalian di sekolah, lebih rajin lagi belajarnya, 

hargailah orang tua kalian yang telah membesarkan kalian dan membiayai 

sekolah kalian, jangan menyianyiakan kesempatan yang diberikan kepada 



 
 

 

kalian kejarlah cita-cita kalian sehingga dapat membahagiakan orang tua dan 

buatlah guru kalian bangga.  
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