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ABSTRAK  

Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah maupun di 

madrasah memiliki target tujuan. Hasil pendidikan agama Islam yang 

berkualitas akan melahirkan peserta didik yang berakhlak baik. 

Umumnya usia peserta didik yang sekolah di SMAN 1 Terusan Nunyai 

masih tergolong usia remaja. Batasan dan pengertian usia remaja yaitu 

13-21 tahun. Juvenile Delinquency, merupakan periaku menyimpang 

yang terjadi pada remaja yang tidak sesuai dengan aturan atau norma 

yang berlaku didalam masyarakat. Permasalahan remaja merupakan 

tanggung jawab bersama. Pihak yang ikut bertanggung jawab dalam 

proses pembinaan remaja adalah lembaga pendidikan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitiannya penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data 

yang digunakan ada tiga yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Sumber datanya yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk 

juvenile delinquency di SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung 

Tengah, untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya 

juvenile delinquency, serta untuk mengetahui upaya pencegahan juvenile 

delinquency melalui Pendidikan Agama Islam. 

Ada beberapa bentuk juvenile delinquency yang terjadi di SMAN 1 

Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah antara lain, tawuran, 

perkelahian/berantem, dan pacaran. Faktor penyebab terjadinya juvenile 

delinquency di SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah 

adalah karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Upaya Pendidikan Agama Islam dalam mencegahan terjadinya juvenile 

delinquency di SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah 

dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan yang beraktan dengan 

keagamaan, seperti ekstrakulikuler Rohani Islam (ROHIS),  Bina Baca 

Qur’an (BBQ) dan penekanan kedisiplinan peserta didik melalui sholat 

jamaah  

Kata Kunci : Pendidikan Agama Islam, Juvenile Delinquency, 

Pencegahan 
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ABTRACT  

There is a specific objective for the introduction of Islamic religious 

education in schools and madrasas. Students with good morals will be 

produced as an outcome of the high quality of Islamic religious 

education. Students at SMAN 1 Terusan Nunyai are still considered as a 

teenagers in general. Juvenile delinquency is a deviant behavior that 

occurs in teenagers who do not obey the rules or norms that apply in 

society. The age range for this behavior is 13 to 21 years. It is everyone’s 

responsibility to overcome teen issues. However, the educational 

institution is in charge of the youth development process. This study 

employs a qualitative approach and a descriptive qualitative research 

design. There are three methods of data collection used, such as 

observation, interviews, and documentation. 

Source of the data are primary and secondary data sources. This 

study was conducted to identify the types of juvenile delinquency existing 

in SMAN 1 Terusan Nunyai, Central Lampung Regency, as well as the 

factors of juvenile delinquency and the actions are taken to prevent it 

through Islamic religious education. Juvenile delinquency conveys in a 

number of ways in SMAN 1 Terusan Nunyai, Lampung Regency. Brawls, 

fights, and dating are the few examples. There are two types of reasons 

that lead to juvenile delinquency in SMAN 1 Terusan Nunyai, Central 

Lampung Regency: internal and external factors. The strategies of 

Islamic Religious Education in preventing the occurrence of juveniles 

delinquency at SMAN 1 Terusan Nunyai, Central Lampung Regency is 

carried out by optimizing activities linked to religion, such as Islamic 

Spiritual Extracurricular (ROHIS), Bina Baca Qur’an (BBQ) and 

encouraging student discipline through congregational prayers. 

Keywords: Islamic Religious Education, Juvenile Delinquency, 

Prevention 
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MOTTO 

 

اَيَُّها 
ُ نَـُكىۡ ي ٰۤ هِِس فَاۡفَسُحۡوا يَۡفَسِح ّللّا  ج  ًَ ا اَِذا ِقۡيَم نَـُكۡى تَفَسَُّحۡوا فِى اۡن

َيُُۡوٰۤ ٍَ ا  اَِذا قِۡيَم  ۚ انَِّذۡي ََ  

ٍت  تُوا اۡنِعۡهَى َدَرج  َۡ ٍَ اُ انَِّذۡي ََ ُكۡى ۙ  ُۡ َيُُۡوا ِي ٍَ ا  ُ انَِّذۡي
ا يَۡزفَِع ّللّا  َۡ َُْشُش ا فَا َۡ َُْشُش ُ ِِ  ؕا

ّللّا  ََ ا   ًَ

ٌَ َخبِۡيز   هُۡو ًَ  تَۡع

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

"Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.Dan apabila 

dikatakan,"Berdirilah kamu, "maka berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.Dan Allah Mahateliti 

apa yang kamu kerjakan(Q.S Al-Mujadilah:11) 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan 

untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu 

untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. 

Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah “Pendidikan 

Agama Islam Sebagai Upaya Pencegahan Juvenile 

Delinquency” (Studi Kasus di SMAN 1 Terusan Nunyai 

Kabupaten Lampung Tengah). Adapun uraian pengertian 

beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, 

sebagai berikut : 

 

1. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar yang 

dilakukan oleh pendidikan dalam mempersiapkan peserta 

didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran 

Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau  pelatihan 

yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Zakiyah Derajat merumuskan Pendidikan Agama 

Islam adalah suatu usaha yang membina dan mengasuh 

peserta didik agar senantiasa memahami ajaran Islam secara 

menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya 

dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai 

pandangan hidup. 

Pendidikan Islam yang dirumuskan Zakiyah Derajat 

adalah pendidikan yang mempunyai ciri merubah sikap dan 

tingkah laku sesuai dengan petunjuk Islam. Oleh karena itu,  

dibutuhkan adanya usaha,  kegiatan, cara, alat, dan lingkungan 

hidup yang menunjang keberhasilan. Pendapat ini juga 

ditetapkan oleh Drs.Zuhairi bahwa pendidikan agama Islam 

adalah usaha-usaha secara sistematis dan fragmatis dalam 



2 
 

 
 

membantu peserta didik supaya mereka hidup sesuai dengan 

ajaran Islam.
1
 

 

2. Upaya 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya 

(upaya) adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya) 

; daya upaya.
2
 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

upaya merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan adanya 

maksud dan tujuan untuk memecahkan permasalahan.  

Sedangkan didalam penelitian ini, upaya yang dimaksud 

adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sekolah 

melalui Pendidikan Agama Islam untuk mencegah juvenile 

delinquency di SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung 

Tengah. 

 

3. Pencegahan Juvenile Delinquency 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) 

pencegahan (pen.ce.gah.an) adalah proses, cara perbuatan 

mencegah; penegahan; penolakan: usaha.
3
 Dengan demikian,  

dapat disimpulkan bahwa pencegahan merupakan suatu 

tindakan yang dilakukan agar sesuatu tidak terjadi. Sedangkan 

Juvenile Delinquency adalah kenalakan remaja, kenakalan 

atau perbuatan nakal, atau tingkah laku secara ringan yang 

menyalahi norma yang berlaku di suatu masyarakat, dimana 

dalam hal ini yang melakukan adalah peserta didik. 

 

4. SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah 

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Terusan 

Nunyai Lampung Tengah merupakan lokasi penelitian yang 

berada di Desa Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai,  

Kabupaten Lampung Tengah. 

                                                             
1 Chandra Purwanti, “Metode Pembelajaran Pendidikan Agama 

Isslam”, dalam Jurnal Penelitain, hlm. 7. 
2 https://kbbbi.kemendikbud.go.id 
3 https://kbbbi.kemendikbud.go.id 

https://kbbbi.kemendikbud.go.id/
https://kbbbi.kemendikbud.go.id/
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Berdasarkan pada uraian penegasan judul diatas,maka judul 

skripsi tersebut berarti sebuah penelitian yang berusaha untuk 

mengetahui “Pendidikan Agama Islam Sebagai Upaya 

Pencegahan Juvenile Delinquency” (Studi Kasus di SMAN 1 

Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah). 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata 

“pendagogik” yaitu ilmu menuntun anak.Dalam bahasa Jerman 

melihat pendidikan sebagai Erziehung  yang setara dengan 

educare yaitu : membangkitkan kekuatan terpendam atau 

mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan adalah proses pengubahan 

sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan : 

proses, cara perbuatan mendidik.
4
 Menurut Ki Hajar Dewantara 

mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi 

pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan 

kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang 

selaras dengan alam dan masyarakatnya.
5
  

Allah SWT berjanji kepada manusia bahwa jika mereka 

beriman dan berilmu maka, Allah akan mengangkat derajat 

mereka lebih tinggi diantara manusia lainnya. Sehingga memiliki 

ilmu merupakan bagian terpenting dalam diri seorang muslim agar 

terhindar dari kejahilan. Sebagaimana firman Allah dalam Qur’an  

Surat Al-Mujadalah ayat 11 : 

ٍَ َءاَيُُواْ ِيُُكۡى  ُ ٱنَِّذي ت ۚ يَۡزفَِع ٱَّللَّ ٍَ أَُتُوْا ٱۡنِعۡهَى َدَرَج  ٱنَِّذي ََ  

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat” 

                                                             
4 https://kbbbi.kemendikbud.go.id  
5 Nurkholis, “Pendidiksn Dalam Upaya Memajukan Teknologi”, 

dalsm jurnal : Jurnal Kependidikan, Vol.1 No, 1, 2013, hlm. 25. 

https://kbbbi.kemendikbud.go.id/
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Ayat diatas tidak menjelaskan secara tegas bahwa Allah akan 

meninggikan derajat orang berilmu. Tetapi menegaskan bahwa 

mereka yang memiliki derajat-derajat yakni yang lebih tinggi dari 

orang-orang yang beriman.Tidak disebutnya kata meninggikan itu 

sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimilikinya itulah 

yang berperan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, 

bukan akibat dari faktor lain.
6
 

 Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah maupun di 

madrasah memiliki target tujuan. Hal tersebut tentunya pasti 

terjadi beragam masalah didalamnya seperti peserta didik yang 

kurang memiliki sikap sopan santun terhadap lingkungan 

disekitarnya. Hasil pendidikan agama Islam yang berkualitas akan 

melahirkan peserta didik yang berakhlak baik serta mengaitkan 

segala aktivitasnya untuk menyempurnakan ilmu agamanya. 

Lembaga pendidikan merupakan pondasi yang sangat mendukung 

terciptanya peserta didik yang memiliki karakter yang 

baik.Umumnya usia peserta didik yang sekolah di SMAN 1 

Terusan Nunyai masih tergolong usia remaja. 

Remaja adalah jangkauan kehidupan manusia yang 

berlangsung sejak berakhirnya usia masa kanak-kanak sampai usia 

dewasa. Oleh karena itu, remaja sering juga disebut sebagai masa 

peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Batasan 

dan pengertian usia remaja yaitu 13-21 tahun.
7
 Remaja merupakan 

aset masa depan suatu bangsa.Disamping hal-hal yang 

menggembirakan dengan kegiatan remaja-remaja pada waktu 

yang akhir-akhir ini oleh organisasi-organisasi pelajar dan 

mahasiswa,  kita dapat pula melihat arus kemerosotan moral yang 

semakin melanda dikalangan sebagian pemuda-pemuda kita, yang 

lebih terkenal dengan sebutan Juvenile Delinquency. Dalam surat 

kabar-surat kabar yang sering kali kita membaca berita tentang 

                                                             
6 Quraish Shihab,”Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan kesucian 

Al-Qur’an”, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), hlm. 14. 
7 Adrianto, “Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Lebak 

Mulyo Kecamatan Kemuning Kota Palembang”, dalam jurnal : Jurnal PAI 

Raden Fatah Vol.1 No.1, 2019, hlm.83. 



5 
 

 
 

perkelahian pelajaran, penyebaran narkotika pemakaian obat bius,  

minuman keras, tawuran, penjambretan yang dilakukan oleh anak-

anak yang berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus 

kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya. Hal 

tersebut merupakan contoh-contoh dari adanya perilaku Juvenile 

Delinquency8. 

Masa depan bangsa dan negara berada ditangan remaja. Jika 

mereka tumbuh dan berkembang dengan kualitas yang baik, maka 

kemungkinan besar kebaikan dan kebahagiaan kehidupan bangsa 

dapat diharapkan. Namun akan terjadi sebaliknya apabila remaja 

tidak tumbuh dan berkembang dengan kualitas yang baik, maka 

keadaan saling menyalahkan tidak dapat dihindarkan sedangkan 

permasalahannya semakin nyata dan semakin parah.
9
 Juvenile 

Delinquency atau yang sering kita dengar sebagai kenalakan 

remaja. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke 

dewasa. 

Seorang remaja sudah tidak dapat dikatakan lagi sebagai 

kanak-kanak, namun  ia masih belum cukup matang untuk dapat 

dikatakan dewasa. Ia sedang mencari jati diri yang paling sesuai 

baginya dan inipun sering dilakukan dengan metode coba-coba 

walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang 

dilakukannya sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan 

yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya,orang tuanya. 

Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan 

teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-

sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan 

yang menimbulkan kesalahan lingkungan inilah yang sering 

disebut sebagai“Juvenile Delinquency”.10 

                                                             
8 Dadan Sumara, et.al, “Kenakalan Remaja dan Penanganannya”, 

dalam jurnal : Jurnal Penelitian dan PPM ISSN 2442-448X, Vol.4, No.2, 

2017, hlm.346. 
9 Hasan Basri, Remaja Berkualitas : Problematika Remaja dan 

Solusinya,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1996), hlm.3. 

10 Op.cit, hlm.346. 



6 
 

 
 

Juvenile Delinquency merupakan perilaku menyimpang yang 

terjadi pada remaja yang tidak sesuai dengan aturan atau norma 

yang berlaku di dalam masyarakat.
11

 Pada kenyataanya kehidupan 

remaja pada saat ini sering dihadapkan pada permasalahan yang 

kompleks, tentunya sangat perlu perhatian dari berbagai pihak. 

Dalam masa sekolah yang dilalui, remaja banyak sekali 

mengalami permasalahan,baik dalam mata pelajaran maupun 

dengan teman sebayanya. Permasalahan dengan teman sebaya 

antara lain seperti menghina, mengejek, memfitnah, menghasut, 

mengucilkan, menakut-nakuti (intimidasi), mengancam, 

menindas, serta menyerang secara fisik (mendorong, menampar, 

dan memukul) ataupun melakukan kekerasan terhadap teman yang 

dianggap lemah.
12

 

Permasalahan remaja merupakan tanggung jawab bersama. 

Cara yang dilakukan untuk mencegahnya adalah dengan adanya 

pendidikan. Pihak yang ikut bertanggung jawab dalam proses 

pembinaan  remaja adalah lembaga pendidikan. Dengan demikian, 

hal tersebut menjadi suatu kewajiban bagi lembaga pendidikan  

untuk mengarahkan peserta didik agar menjadi peserta didik yang 

baik, kembali kepada pribadi yang diharapkan oleh pendidikan 

agama Islam. Bukan hanya mampu menguasai pengetahuan 

agama saja, namun juga memiliki sikap yang religius. Dengan 

kata lain, bahwa perangkat sekolah berkewajiban mendidik 

peserta didiknya dengan cara mengajar dan cara-cara lainnya 

menuju tercapainya perkembangan maksimal sesuai nilai-nilai 

Islam.
13

 

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Terusan Nunyai, 

Kabupaten Lampung Tengah merupakan lembaga pendidikan 

                                                             
11 Shilphy A.Octavia, Profesionalisme Guru dalam Memahami 

Perkembangan Peserta Didik,  (Yogyakarta : Penerbit Depublish, 2021), 

hlm.152. 
12 Redaksi Jurnal Visionari, “Penelitian dan Pengembangan di 

Bidang Administrasi Pendidikan”, dalam jurnal : Jurnal Visionari, ISSN-

2503-4669, Vol.5, No.1, 2018, hlm.12. 
13 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Prespektif Islam, 

(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1994), hlm.80. 
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yang sama dengan SMA lainnya. Dimana lembaga pendidikan 

tersebut mempunyai seperangkat peraturan atau tata tertib sekolah 

yang bersifat mengikat bagi seluruh peserta didik. Peraturan ini 

bertujuan untuk menciptakan suasana sekolah yang kondusif bagi 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar serta membentuk 

peserta didik agar berakhlak mulia dan berkepribadian disiplin 

dalam semua aspek kehidupan. Berdasarkan observasi yang telah 

peneliti lakukan di SMAN 1 Terusan Nunyai, Lampung Tengah, 

peneliti melihat bahwa peserta didik melakukan Juvenile 

Delinquency disekolah. Kenakalan tersebut dilakukan oleh 

sebagian peserta didik, mulai dari kelas X sampai dengan kelas 

XII. Peserta didik sendiri berasal dari latar belakang yang 

berbeda-beda. Sehingga dari perbedaan tersebut menimbulkan 

beberapa kenakalan sebagai bentuk penyesuaian diri dengan 

lingkungan baru.  

Berdasrkan data yang diperoleh dari guru BK memalui catatan 

nama-nama peserta didik yang masuk keruang BK karena telah 

melakukan juvenile delinquency, yaitu sebagai berikut :\ 

Tabel. 1.1  

Nama-Nama Peserta Didik yang Masuk ke Ruang BK 

 

No Nama L/P Kelas Keterangan 

1 Akbar Ramadhan L XII Tawuran 

2 Bagus Wicaksono L X Berantem/ 

Perkelahian 

3 Dimas Arya L XI Pacaran dikelas 

4 Yoga Saputra L XII Tawuran 

5 Nabilla Ayu P XII Berantem/ 

Perkelahian 

6 Eka Anggaraini P XII Berantem/ 

Perkelahian  

7 Andi Prayoga L XI Tawuran 

8 Intan Larasati P X Pacaran dikelas 

9 Iqbal Riyan A L XI Tawuran 
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10 Bayu Saputra L XI Tawuran 

11 Meliana Fatma S P XI Pacaran dikelas 

12 Ridho Kurniawan L X Berantem/ 

Perkelahian 

13 Zaki Saputra L X Tawuran 

14 Mahendra Abdul L XI Pacaran dikelas 

15 Diko Bima A L XII Berantem/ 

Perkelahain 

 

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada Kepala Sekolah, guru PAI, guru BK, takmir masjid dan 

peserta didik yang berada di lingkungan SMAN 1 Terusan Nunyai 

Kabupaten Lampung Tengah, maka dapat diketahui bahwa bentuk 

juvenile delinquency yang terjadi di SMA Negeri 1 Terusan 

Nunyai Lampung Tengah antara lain sebagai berikut : 

 

Tabel 1.2  

Bentuk Juvenile Delinquency 

No Bentuk-Bentuk  Juvenile Delinquency 

1 Tawuran 

2 Perkelahian/ Berantem 

3 Pacaran 

 

Hal ini dapat terjadi karena SMAN 1 Terusan Nunyai 

Lampung Tengah merupakan satu-satunya SMA yang berada 

dikecamatan Terusan Nunyai dan berada terletak diantara 

beberapa sekolah lainnya yang memungkinkan memiliki pengaruh 

negatif dalam sikap, sifat dan perilaku negatif terhadap peserta 

didik dan pola hidup teman sebaya. Faktor lainnya yang 

melatarbelakangi terjadinya juvenile delinquency adalah terlalu 

banyak dirumah pada saat sekolah online sehingga jarang 

berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan teman 
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sekolahnya, kemudian penggunaan handphone secara tidak bijak 

sehingga tidak menutup kemungkinan mereka menggunakan 

media sosial untuk kegiatan yang kurang positif, dan yang terakhir 

adalah dari faktor keluarga. Keadaan keluarga yang kurang 

harmonis, yang kurang mendapat perhatian dari orang tua nya 

dapat menjadikan anak tersebut untuk melakukan juvenile 

delinquency sebagai bahan pelariannya. Untuk itu penulis 

berkeinginan untuk meneliti permasalahan tersebut,  terutama 

pencegahan yang dilakukan melalui Pendidikan Agama Islam di 

SMAN 1 Terusan Nunyai. 

Alasan peneliti mengambil topik dan lokasi penelitian tersebut 

karena terdapat fakta dan fenomena yang terjadi dilapangan, 

SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah 

merupakan lokasi yang tepat untuk melakukan penelitian, 

selanjutnya penelitian ini dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis untuk akademik dan juga masyarakat. 

Kemudian, fenomena yang terjadi merupakan fenomena yang 

cukup familiar didunia pendidikan. 

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas 

masalah yang berjudul “Pendidikan Agama Islam Sebagai 

Upaya Pencegahan Juvenile Delinquency” (Studi Kasus di 

SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah) 

Fokus dan Sub-Fokus Penelitian. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka fokus penelitian ini adalah tentang Pendidikan 

Agama Islam Sebagai Upaya Pencegahan Juvenile Delinquency. 

Yang dirumuskan dalam sub-fokus penelitian sebagai berikut : 

1. Bentuk-bentuk juvenile delinquency di SMAN 1 Terusan 

Nunyai Kabupaten Lampung Tengah 

2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya juvenile delinquency  

3. Upaya pencegahan juvenile delinquency melalui Pendidikan 

Agama Islam 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus dan sub-fokus penelitian diatas, maka 

dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk-bentuk juvenile delinquency di SMAN 1 

Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah? 

2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya juvenile 

delinquency? 

3. Bagaimana upaya pencegahan juvenile delinquency melalui 

Pendidikan Agama Islam ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Bentuk-bentuk juvenile delinquency di 

SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah 

2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya 

juvenile delinquency  

3. Untuk mengetahui upaya pencegahan juvenile delinquency 

melalui Pendidikan Agama Islam 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini sehubungan dengan “Pendidikan 

Agama Islam Sebagai Upaya Pencegahan  Juvenile Delinquency 

(Studi Kasus di SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung 

Tengah), antara lain mempunyai manfaat yang dapat dilihat dari 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah khasanah keilmuan tentang pendidikan 

agama Islam kepada peneliti, guru, peserta didik, dan juga 

pembaca 

b. Dapat memberi gambaran dan masukan untuk perilaku 

Juvenile Delinquency 

c. Dapat memperkaya teori tentang perilaku Juvenile 

Delinquency 

 

2. Manfaat Praktis 
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a. Memberi informasi praktisi pendidikan, khususnya guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMAN 1 Terusan 

Nunyai Kabupaten Lampung Tengah tentang “Pendidikan 

Agama Islam Sebagai Upaya Pencegahan  Juvenile 

Delinquency” (Studi Kasus di SMAN 1 Terusan Nunyai 

Kabupaten Lampung Tengah) 

b. Mengetahui “Pendidikan Agama Islam Sebagai Upaya 

Pencegahan  Juvenile Delinquency” (Studi Kasus di 

SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah),  

c. Dapat mengetahui dan meminimalisir Juvenile 

Delinquency sehingga peserta didik aman, nyaman, dan 

tenteram dalam belajar 

d. Diharapkan dapat memberikan dorongan kepada guru, 

orang tua, dan masyarakat serta seluruh elemen terkait 

untuk berperan menciptakan suatu lingkungan yang 

bermoral dan beradab sehingga tercipta pribadi yang luhur 

dan berakhlakul karimah. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam penelitian kualitatif lazimnya peneliti melakukan 

kajian pustaka terlebih dahulu memeriksa penelitian-penelitian 

yang relevan atau memiliki kesamaan. Kajian terhadap penelitian 

terdahulu yang relevan dimaksudkan untuk mencari masukan serta 

perbandingan, baik terkait fokus maupun metodologi dan 

penjabaran desainnya, serta hasil-hasil penelitiannya. 

Sebelum penulis mengadakan penelitian tentang “Pendidikan 

Agama Islam Sebagai Upaya Pencegahan Juvenile 

Delinquency”(Studi Kasus di SMAN 1 Terusan Nunyai 

Kabupaten Lampung Tengah), penulis dengan segala 

kemampuan yang ada berusaha menelaah hasil kajian antara lain 

sebagai berikut: 

1. Jurnal Ahmad Putra, Program Studi Interdicipianary Islamic 

Studies, Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam, 

Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 

2019 dengan judul “Pendidikan Agama Islam dalam 

Mencegah Kenakalan Siswa” Studi Kasus di MA 
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Muhammadiyah Lakitan Sumatera Barat, 

(https://ejournal.iainbukittinggi.ac.) dalam Jurnal 

Educative:jurnal of educational studies,Vo.4 No 01,2019, 

diakses pada hari Senin, 07 Maret 2022
14

. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dekriptif 

kualiatif. Berdasarkan  hasil data yang diperoleh, 

permasalahan yang terjadi pada siswa sudah dianggap serius, 

sering terulang dan membuat pihak sekolah beserta guru 

khawatir dengan kebiasaan yang dilakukan siswa, seperti 

ketahuan merokok diwarung sekolah, melompat pagar 

sekolah, bolos pada jam sekolah, berkelahi, dan telat datang 

kesekolah. Ada dua upaya yang dilakukan sekolah dalam 

mencegah kenakalan remaja yaitu memberi nasihat dan 

memberi hukuman. 

2. Skripsi Isni Kurniati, Program Studi Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Malang 

tahun 2008 dengan judul “Upaya Penanggulangan Kenakalan 

Remaja Melalui Pendidikan Agama Islam di SMK Widya 

Dharma Turen-Malang, (http://etheses.uin-malang.ac.id/ ) 

diakses pada hari Senin, 07 Maret 2022.
15

Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Akhir dari 

penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa tingkat 

kenakalan remaja yang ada di SMK Widya Dharma termasuk 

kenakalan ringan yang bukan merupakan tindakan kejahatan 

seperti membolos, menganggu teman, menyontek, tidak 

memakai seragam, dan tidak mengerjakan tugas. Adapun 

                                                             
14 Ahmad Putra Program Interdicipianary Islamic Studies, 

Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam, Program Pascasarjana UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 dengan judul “Pendidikan Agama 
Islam dalam Mencegah Kenakalan Siswa” Studi Kasus di MA 

Muhammadiyah Lakitan Sumatera Barat, 

(https://ejournal.iainbukittinggi.ac.) dalam Jurnal Educative : jurnal of 

educational studies,Vo.4 No 01, 2019, diakses pada hari Senin, 07 Maret 
2022 

15 Skripsi Isni Kurniati, Program Studi Pendidikan Agama 

Islam,Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Malang tahun 2008 
dengan judul “Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja Melalui 

Pendidikan Agama Islam di SMK Widya Dharma Turen-Malang, 

(http://etheses.uin-malang.ac.id/ ) diakses pada hari Senin, 07 Maret 2022 

https://ejournal.iainbukittinggi.ac/
http://etheses.uin-malang.ac.id/
https://ejournal.iainbukittinggi.ac/
http://etheses.uin-malang.ac.id/


13 
 

 
 

upaya penanggulangannya yaitu usaha preventif 

(pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pembinaan. 

3. Skripsi Siti Nur Azizah, Program Studi Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN 

Tulungagung tahun 2016 dengan judul “Pendidikan Agama 

Islam Sebagai Upaya preventif dalam Mengatasi Dekadensi 

Moral Remaja di MAN Tlogo Blitar”, 

(https://repo.uinsatu.ac.id) diakses pada hari Senin, 07 Maret 

2022.
16

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deksriptif. Adapun hasil penelitiannya yaitu: 

a. Bentuk-bentuk dekadensi moral remaja di MAN Tlogo 

Blitar sifatnya masih bisa dikendalikan, yaitu : tidak patuh 

pada nasehat guru, suka mengeluarkan kata-kata kasar, 

mencontek, membolos, pacaran, berkelahi. 

b. Kontribusi pendidikan agama Islam di MAN Tlogo Blitar 

sangat besar perananya dalam upaya mengatasi dekadensi 

moral remaja. Hal ini terlihat dengan adanya jadwal 

pembelajaran yang teratur, yaitu : pembelajaran intra dan 

pembelajaran ektrakurikuler. 

4. Jurnal Muchammad Ainul Yaqin dengan judul “Pendidikan 

Agama Islam dan Penanggulangan Kenakalan Siswa(Studi 

kasus MTs Hasanah Surabaya)”, dalam Jurnal Pendidikan 

Agama Islam, Vol.2, Nomor 2, tahun 2016, ( 

http://jurnalpai.uinsby.ac.id) diakses pada hari Senin, 07 

Maret 2022.
17

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deksriptif. Adapun hasil penelitiannya yaitu  : 

                                                             
16 Skripsi Siti Nur Azizah, Program Studi Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung tahun 

2016 dengan judul “Pendidikan Agama Islam Sebagai Upaya preventif 

dalam Mengatasi Dekadensi Moral Remaja di MAN Tlogo Blitar”, 

(https://repo.uinsatu.ac.id) diakses pada hari Senin,07 Maret 2022 
17 Jurnal Muchammad Ainul Yaqin dengan judul “Pendidikan 

Agama Islam dan Penanggulangan Kenakalan Siswa (Studi kasus MTs 

Hasanah Surabaya)”, dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vo.2, Nomor 

2, tahun 2016, diakses pada hari Senin,07 Maret 2022. 

https://repo.uinsatu.ac.id/
http://jurnalpai.uinsby.ac.id/
https://repo.uinsatu.ac.id/
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a. Ada tiga macam jenis kenakalan siswa di MTs Hasanah, 

yaitu kenakalan psikologis, kenakalan meterialis, dan 

kenakalan normatif 

b. Dari kenakalan-kenakalan tersebut, maka MTs Hasanah 

melakukan beberapa hal dalam menanggulanginya dengan 

tiga cara yaitu : preventif, represif, dan kuratif. 

 

Tabel 1.3 

Orginaliti Penelitian 

  

N

o 

Nama, 

Peneliti, 

Judul, 

Bentuk 

Persamaan Perbedaan Orisinilitas 

Penelitian 

1.  Jurnal 

Ahmad 

Putra, 

Program 

Studi 

Interdicipian

ary Islamic 

Studies, 

Konsentrasi 

Bimbingan 

dan 

Konseling 

Islam, 

Program 

Pascasarjana 

UIN Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta 

tahun 2019 

dengan judul 

“Pendidikan 

Agama Islam 

Membahas 

tentang 

pendidikan 

agama Islam 

dalam 

mengatasi 

kenakalan 

remaja 

- Lokasi 

penelitian 

di MA 

Muhamma

diyah 

Lakitan 

Sumatera 

Barat. 

Sedangkan 

lokasi 

penelitian 

yang 

peneliti 

pilih di 

SMAN 

1Terusan 

Nunyai 

Kabupaten 

Lampung 

Tengah 

- Diteliti 

pada tahun 

Dari beberapa 

penelitian 

yang sudah 

ada, maka 

tidak ada 

satupun 

penelitian 

yang sama 

dengan 

penelitian 

yang akan 

peneliti 

lakukan 
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dalam 

Mencegah 

Kenakalan 

Siswa” Studi 

Kasus di MA 

Muhammadi

yah Lakitan 

Sumatera 

Barat, 

(https://ejour

nal.iainbukitt

inggi.ac.) 

dalam Jurnal 

Educative : 

jurnal of 

educational 

studies,Vo.4 

No 01, 2019 

2019, 

sedangkan 

peneliti 

melakukan 

penelitian 

pada tahun 

2022 

- Ada dua 

upaya 

yang 

dilakukan 

sekolah 

dalam 

mencegah 

kenakalan 

remaja 

yaitu 

memberi 

nasihat 

dan 

memberi 

hukuman. 

Sedangkan 

didalam 

penelitian 

yang 

peneliti 

lakukan, 

bentuk 

upaya nya 

adalah 

dengan 

Belajar 

Baca 

Qur’an 

(BBQ),  

https://ejournal.iainbukittinggi.ac/
https://ejournal.iainbukittinggi.ac/
https://ejournal.iainbukittinggi.ac/
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penekanan 

kedisiplina

n ibadah 

peserta 

didik 

melalui 

sholat 

berjamaah

,memberik

an contoh 

teladan 

yang baik 

bagi 

peserta 

didik. 

2.  Skripsi Isni 

Kurniati, 

Program 

Studi 

Pendidikan 

Agama 

Islam, 

Fakultas 

Tarbiyah,Uni

versitas 

Islam Negeri 

Malang 

tahun 2008 

dengan judul 

“Upaya 

Penanggulan

gan 

Kenakalan 

Remaja 

Melalui 

Pendidikan 

Membahas 

tentang 

pendidikan 

agama Islam 

dalam 

mengatasi 

kenakalan 

remaja 

- Lokasi 

penelitian 

di SMK 

Widya 

Dharma 

Turen-

Malang. 

Sedangkan 

lokasi 

penelitian 

yang 

peneliti 

pilih di 

SMAN 

1Terusan 

Nunyai 

Kabupaten 

Lampung 

Tengah 

- Diteliti 

pada tahun 
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Agama Islam 

di SMK 

Widya 

Dharma 

Turen-

Malang, 

(http://ethese

s.uin-

malang.ac.id/ 

) 

2008, 

sedangkan 

peneliti 

melakukan 

penelitian 

pada tahun 

2022 

- Sedangkan 

didalam 

penelitian 

yang 

peneliti 

lakukan, 

bentuk 

upaya nya 

adalah 

dengan 

Belajar 

Baca 

Qur’an 

(BBQ), 

penekanan 

kedisiplin-

an ibadah 

peserta 

didik 

melalui 

sholat 

berjamaah

, 

memberik

an contoh 

teladan 

yang baik 

bagi 

peserta 

http://etheses.uin-malang.ac.id/
http://etheses.uin-malang.ac.id/
http://etheses.uin-malang.ac.id/
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didik. 

3.  Skripsi Siti 

Nur Azizah, 

Program 

Studi 

Pendidikan 

Agama 

Islam, 

Fakultas 

Tarbiyah dan 

Ilmu 

Keguruan, 

IAIN 

Tulungagung 

tahun 2016 

dengan judul 

“Pendidikan 

Agama Islam 

Sebagai 

Upaya 

preventif 

dalam 

Mengatasi 

Dekadensi 

Moral 

Remaja di 

MAN Tlogo 

Blitar”, 

(https://repo.

uinsatu.ac.id) 

Membahas 

tentang 

pendidikan 

agama Islam 

dalam 

mengatasi 

kenakalan 

remaja 

- Lokasi 

penelitian 

di MAN 

Tlogo 

Blitar. 

Sedangkan 

lokasi 

penelitian 

yang 

peneliti 

pilih di 

SMAN 

1Terusan 

Nunyai 

Kabupaten 

Lampung 

Tengah 

- Diteliti 

pada tahun 

2016, 

sedangkan 

peneliti 

melakukan 

penelitian 

pada tahun 

2022 

- Kontribusi 

pendidika

n agama 

Islam di 

MAN 

Tlogo 

Blitar 

sangat 

besar 

 

https://repo.uinsatu.ac.id/
https://repo.uinsatu.ac.id/
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perananya 

dalam 

upaya 

mengatasi 

dekadensi 

moral 

remaja. 

Hal ini 

terlihat 

dengan 

adanya 

jadwal 

pembelaja

ran yang 

teratur, 

yaitu : 

pembelaja

ran intra 

dan 

pembelaja

ran 

ektrakurik

uler 

Adapun 

upaya 

penanggul

angannya 

yaitu 

usaha 

preventif 

(pencegah

an), 

kuratif 

(penyemb

uhan),dan 

pembinaan 
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/ . 

Sedangkan 

didalam 

penelitian 

yang 

peneliti 

lakukan, 

bentuk 

upaya nya 

adalah 

dengan 

Belajar 

Baca 

Qur’an 

(BBQ), 

penekanan 

kedisiplin-

an ibadah 

peserta 

didik 

melalui 

sholat 

berjamaah

,memberik

an contoh 

teladan 

yang baik 

bagi 

peserta 

didik. 

4.  Jurnal 

Muchammad 

Ainul Yaqin 

dengan judul 

“Pendidikan 

Agama Islam 

Membahas 

tentang 

pendidikan 

agama Islam 

dalam 

mengatasi 

- Lokasi 

penelitian 

di  MTs 

Hasanah 

Surabaya. 

Sedangkan 
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dan 

Penanggulan

gan 

Kenakalan 

Siswa (Studi 

kasus MTs 

Hasanah 

Surabaya)”, 

dalam Jurnal 

Pendidikan 

Agama 

Islam, Vo.2, 

Nomor 2, 

tahun 2016, ( 

http://jurnalp

ai.uinsby.ac.i

d ) 

kenakalan 

remaja 

lokasi 

penelitian 

yang 

peneliti 

pilih di 

SMAN 

1Terusan 

Nunyai 

Kabupaten 

Lampung 

Tengah 

- Diteliti 

pada tahun 

2016, 

sedangkan 

peneliti 

melakukan 

penelitian 

pada tahun 

2022 

- Mengguna

kan 3 cara 

yaitu 

preventif, 

represif, 

dan 

kuratif. 

Sedangkan 

didalam 

penelitian 

yang 

peneliti 

lakukan, 

bentuk 

upaya nya 

adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jurnalpai.uinsby.ac.id/
http://jurnalpai.uinsby.ac.id/
http://jurnalpai.uinsby.ac.id/
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dengan 

Belajar 

Baca 

Qur’an 

(BBQ), 

penekanan 

kedisiplin-

an ibadah 

peserta 

didik 

melalui 

sholat 

berjamaah

,memberik

an contoh 

teladan 

yang baik 

bagi 

peserta 

didik. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif yang data-datanya diambil dari lapangan : 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

Bogdan dan Taylor mendefinsikan “Metodologi Kualitatif” 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau 

pelaku yang dapat diamati menurut mereka, pendekatan ini 

diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik 

(utuh).
18

 Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian 

kualitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan data sebanyak-

                                                             
18 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi, ( 

Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4. 
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banyaknya dari berbagai sumber mengenai “Pendidikan 

Agama Islam dalam Mencegah  Juvenile Delinquency ( Studi 

Kasus di SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung 

Tengah), kemudian menganalisnya. Penelitian deskriptif juga 

disebut sebagai penelitian non ekperimen. Ia berkenaan 

dengan hubungan antara berbagai variabel, menguji hipotesis, 

dan mengembangkan generalisasi, prinsip-prinsip atau teori 

yang memiliki validitas universal. 

  

2. Sampel Penelitian 

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas 

berbeda dengan penelitian non kualitatif.
19

 Sampel dalam 

penelitian kualitatif bukan dinamakan responden,tetapi 

sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan 

guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga 

bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena 

tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.
20

    

Sampling dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian 

meliputi aspek apa, dari peristiwa apa, dan siapa yang 

dijadikan fokus pada suatu saat dansituasi tertentu, karena itu 

dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian. 

Penelitian kualitatif umumnya mengambil sampel 

lebih kecil dan lebih mengarah ke penelitian proses daripada 

produk dan biasanya membatasi pada satu kasus.
21

 Dalam 

penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan 

adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini 

misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang 

kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi 

yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel 

                                                             
19 Ibid, hlm.223. 
20 Ibid, hlm. 298. 
21 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta :  

Rake Sarasia, 1996), hlm. 31. 
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diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. Snowball sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada 

awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu 

memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang 

lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.
22

 

Jadi,penentuan sampel dalam penelitian kualitatif 

dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama 

penelitian berlangsung. Caranya yaitu seorang peneliti 

memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan 

memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan 

data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya 

itu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang 

dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.
23

 

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

adalah seperti dalam tabel berikut: 

Tabel 1.4 

Sampel Penelitian 

NO Status Jumlah 

1 Kepala Sekolah 1 

2 Guru PAI/Wali Kelas 1 

3 Guru BK 1 

4 Takmir Masjid/ Bidang 

Keagamaan 

1 

5 Peserta didik 2 

 Total 6 

 

3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakam di SMA Negeri 1 Terusan 

Nunyai Kabupaten Lampung Tengah 

                                                             
22 Op.Cit, hlm. 300. 
23 Ibid, hlm. 301. 
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b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yakni mulai 

dari Maret sampai dengan bulan Mei. 

Menurut Sugiyono, metode pengumpulan data penelitian 

kualitatif terdiri dari 3 metode yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi.
24

 Berdasarkan pendapat ini, akan dipaparkan 

mengenai metode pengumpulan data yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui suatu pengamatan,dengan disertai 

pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku 

obyek sasaran. Metode observasi ini merupakan metode 

pendukung yang dilakukan dalam penilaian ini, karena 

dengan metode observasi penulis bisa mendapatkan 

informasi secara langsung dan juga memperoleh data 

secara lebih rinci dan jelas. 

Dalam pengumpulan data dan jenis observasi yang 

dilakukan adalah observasi partisipasi pasif,jadi dalam hal 

ini peneliti partisipasi pasif, jadi dalam hal ini peneliti 

dating ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak 

ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Untuk mengetahui kegiatan observasi yang dilakukan 

dapat dijabarkan melalui tabel berikut: 

Tabel 1.5 

Pedoman Observasi 

No Observasi yang dilakukan Subjek 

Observasi 

1 

 

 

 

Bentuk-bentuk juvenile 

delinquency yang dilakukan 

1. Tawuran 

2. Perkelahian/berantem 

Peserta didik 

 

 

 

                                                             
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , 

(Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 309. 
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2 

 

3 

3. Pacaran 

Letak geografis sekolah/kondisi 

sekolah 

Pendidikan Agama Islam dalam 

mencegah  Juvenile Delinquency 

 

Sekolah 

 

Guru 

PAI/Takmir 

Masjid 

 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi atau ide melalui kegiatan tanya jawab, 

sehingga didapatkan makna dalam suatu topik tertentu. 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan 

maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai yang memberi jawaban pertanyaan itu. 

Teknik wawancara yang digunakan adalah pedoman 

wawancara tidak terstruktur. Dimana pedoman 

wawancara hanya memuat garis besar yang akan 

ditanyakan yang selanjutnya akan pertanyaan-pertanyaan 

tersebut akan dikembangkan oleh pewawancara atau 

peneliti itu sendiri untuk mendapatkan keterangan atau 

informasi yang lengkap dan mendalam. 

 

Untuk wawancara data yang dikumpulkan dan sumber 

data dapat dijabarkan melalui tabel berikut : 

  Tabel.1.6 

Pedoman Wawanacara 

No Jenis data yang 

dikumpulkan 

Sumber Data 

1 Bentuk-bentuk Juvenile 

Delinquency 

Kepala sekolah, 

Guru PAI, guru 

BK, Takmir 

Masjid, peserta 

didik 

2 Faktor-faktor yang 

melatarbelakangi juvenile 

Kepala sekolah, 

Guru PAI, Guru 
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delinquency BK, Takmir 

Masjid, peserta 

didik 

3 Upaya yang sudah 

dilakukan sekolah 

Kepala sekolah, 

Guru BK 

4 Pendidikan Agama Islam 

dalam mencegah juvenile 

delinquency 

Kepala Sekolah, 

Guru BK, Guru 

PAI, Takmir 

Masjid, peserta 

didik 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, 

dan sebagainya.
25

 

Dokumentasi yang dapat digunakan dalam penelitian 

dapat dijabarkan melaui tabel sebagai berikut : 

Tabel 1.7 

Pedoman Dokumentasi 

No Dokumentasi Sumber 

Data 

Keterangan 

1 Kondisi lingkungan 

sekolah dan dokuemtasi 

wawancara 

Sekolah  

2 Sejarah sekolah, 

visi,misi,dan tujuan 

sekolah,struktur 

organisasi,kondisi 

peserta didik,kondisi 

guru,kondisi tenaga 

kependidikan,rombongan 

belajar,sarana dan 

Staf 

Tata 

Usaha 

 

                                                             
25 Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung 

: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 234. 
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prasarana 

3 Foto kegiatan penelitian peneliti  

 

4. Intrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualiatif, yang menjadi intrumen 

atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti 

kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data , 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis 

data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya. Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang 

akan dicari dan obyek penelitian belum jelas dan pasti 

permasalahannya, sumber datanya,hasil yang diharapkan 

semuanya belum jelas. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif pada awalnya 

dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang 

menjadi intsrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah 

masalah yang akan diteliti dan dipelajari jelas, maka akan 

dikembangkan menjadi suatu instrumen.
26

 

 

5. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif ada dua,yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data 

primer adalah data yang didapatkan langsung dari subyek 

penelitian atau informan yang mumpuni dan memberikan 

informasi terkait topik penelitian. Data primer berarti data 

berupa opini subyek yang diamati dan diwawancara dengan 

kepala sekolah, guru BK, guru pendidikan agama Islam, 

takmir masjid dan peserta didik. Sedangkan data sekunder 

adalah data kedua yang diperoleh secara tidak langsung oleh 

peneliti dari subyek penelitiannya,misalnya data yang 

diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud 

                                                             
26 Op.cit.hlm. 307 
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data dokumentasi atau data laporan berupa bukti catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.
27

 

 

6. Teknik Analisis Data                       

Analisis data artinya menyusun data agar dapat ditafsir 

dan diketahui kebenerandata tersebut. Dalam usaha 

mengungkapkan “Pendidikan Agama Islam Sebagai Upaya 

Pencegahan Juvenile Delinquency” (Studi Kasus di SMAN 1 

Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah), data ini 

menggunakan metode induktif, dimana penarikan kesimpulan 

yang bertitik tolak dari kata-kata konkrit menuju kesimpulan 

umum. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah sebagai berikut :
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Komponen Analisis Data (Interactive Model) 

Model Miles dan Huberman 

 

 

a. Data Reduction (Data Reduksi) 

                                                             
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , 

(Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 225. 
28 Ibid, hlm. 247. 
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Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema 

dan polanya. Dengan demikian, daya yang telah direduksi 

akan memberikan gamabran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya.  

b. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan 

medisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdssarkan apa yang telah dipahami tersebut. 
29

 

c. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan dan 

Verifikasi) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif, menurut 

Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang masih dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya.
30

 

 

7. Uji Keabsahan 

Pengecekan keabsahan data dilakukan peneliti untuk 

membuktikan apa yang telah dialami oleh peneliti sesuai 

dengan data sesungguhnya yang ada dilapangan. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengetahui keabsahan data dengan 

menggunakan teknik tringulasi. Tringulasi diartikan sebagai 

teknik pemeriksaan keabsahan data dimana peneliti 

menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yang telah 

ada, untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap 

data itu sendiri, sehingga pada akhirnya hanya data absah 

yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian. Teknik 

                                                             
29 Ibid, hlm. 249. 
30 Ibid, hlm. 252. 
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tringulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan 

informasi yang diperoleh dari sumber lainnya. 

Ada empat macam tringulasi dalam penelitian kualitatif 

yaitu tringulasi data, tringulasi peneliti, tringulasi teori dan 

tringulasi metodologi. Dari keempat macam tringulasi tersebut 

peneliti menggunakan tringulasi data, dimana peneliti akan 

memperkaya dan menambah datanya dengan cara mencari 

informasi dari berbagai sumber yang berbeda dengan 

menggunakan suatu metode yang sama.
31

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam memahami isi dari 

penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Memuat penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori yang 

berhubungan dengan penelitian yang memuat : Pendidikan Agama 

Islam sebagai Upaya Pencegahan Juvenile Delinquency (Studi 

Kasus di SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah). 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari 

gambaran umum SMAN 1 Terusan Nunyai dan penyajian data dan 

fakta penelitian 

      BAB IV : ANALISIS PENELITIAN 

     Berisikan analisis data penelitian dan temuan penelitian 

      BAB V : PENUTUP 

     Berisikan simpulan dan rekomendasi 

 

 

                                                             
31 Afifudin dan Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif, 

(Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm. 45. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pemaparan pembahasan penelitian diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa Juvenile delinquency yang 

terjadi di SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung 

Tengah merupakan bentuk kenakalan yang tidak 

menimbulkan korban bagi orang lain. Ada beberapa bentuk 

juvenile delinquency yang  terjadi di SMA Negeri 1 Terusan 

Nunyai Lampung Tengah antara lain tawuran, 

perkelahian/berantem, dan pacaran. Namun apapun bentuk 

juvenile delinquency akan berdampak pada dirinya dimasa 

sekarang dan masa depan. 

Faktor penyebab terjadinya juvenile delinquency di 

SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah adalah 

karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal meliputi : krisis identitas dan kontrol diri yang 

lemah. Sedangakan faktor eskternal meliputi : kurang 

perhatian dari orang tua serta kurang kasih sayang, minimnya 

pemahaman tentang keagamaan, pengaruh dari lingkungan 

sekitar, dan tempat pendidikan. 

Upaya Pendidikan Agama Islam dalam mencegahan 

terjadinya juvenile delinquency di SMAN 1 Terusan Nunyai 

Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan 

mengoptimalkan kegiatan yang beraktan dengan keagamaan, 

seperti ekstrakulikuler Rohani Islam (ROHIS),  Bina Baca 

Qur’an (BBQ) dan penekanan kedisiplinan peserta didik 

melalui sholat jamaah  

  

B. Rekomendasi 

Setelah terselesaikannya penelitian ini,maka penulis 

mengajukan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Untuk Kepala Sekolah 

a. Dalam proses belajar mengajar khususunya 

materi pendidikan agama Islam perlu didukung 



109 
 

 
 

dengan buku-buku agama Islam yang lengkap, 

baik buku paket maupun buku-buku bacaan yang 

ada kaitannya dengan agama Islam, sebab buku 

merupakan sumber utama dalam pengembangan 

profesionalisme guru dan wawasan keagamaan 

para peserta didik. 

b. Adanya pendekatan oleh kepala sekolah terhadap 

semua guru dan peserta didik, sehingga akan 

mudah diperoleh informasi tentang perkembangan 

pelaksanaan pendidikan agama Islam. Dengan 

jalan ini permasalahan-permasalahan yang timbul 

didalam sekolah dapat diketahui dengan mudah 

dan dicari solusinya. 

c. Kepala sekolah hendaknya memberi suri tauladan 

yang baik, sehingga guru dan murid dapat 

mencontoh yang baikl pula. 

d. Kepala sekolah melakukan pendekatan kepada 

peserta didik, agar terjalinnya kominkasi antara 

kepala sekolah dentgan peserta didik sehingga 

peserta didik bisa lebih terbuka. 

e. Kepala sekolah memberikan reward kepada 

peserta didik yang tidak melakukan juvenile 

delinquency 

 

2. Untuk Guru PAI 

a. Hendaknya ada kerja sama antara guru mata 

pelajaran untuk mengatasi kenakalan remaja 

b. Dengan adanya pemahaman agama yang 

heterogen dari peserta didik, maka harus ada 

upaya penngkatan dan pembinaan secara intensif 

oleh guru terhadap peserta didik yang pemahaman 

agamanya sangat minim, yaitu dengan cara 

membina secara langsung memberi motivasi 

secara terus-menerus agar peserta didik 

mempunyai aktivitas yang tinggi terhadap 

pelajaran agama Islam. 
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c. Menciptkan suasanan kegiatan dilingkungan 

sekolah seperti mengucap salam dan saling 

menjawab. Dengan hal diatas secara tidak 

langsung fitra keagamaan peserta didik di SMAN 

1 Terusan Nunyai Kabupaten Lapung Tengah 

dapat ditumbuh kembangkan. 

d. Memberikan contoh yang baik kepada peserta 

didik, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. 

Karena secara tidak langsung peserta didik akan 

meniru apa yang dilihatnya. 

f. Hendaknya guru memberikan reward kepada 

peserta didik yang tidak melakukan juvenile 

delinquency 

 

3. Untuk Guru BK 

a. Perlu usaha preventif dalam mengatasi kenakalan 

remaja yang terjadi di SMAN 1Terusan Nunyai 

Kabupaten Lampung Tengah seperti 

mengidentifikasi perilaku peserta didik secara 

rutin setiap bulan 

b. Memberikan bimbingan yang lebih intensif 

terhadap peserta didik yang mengalami kasus atau 

kenakalan 

c. Aktif memberikan informasi kepada orang tua 

peserta didik 

 

4. Untuk Orang Tua 

a. Orang tua sebaiknya bekerja sama dengan pihak 

sekolah dalam mendidik, untuk menghasilkan 

pendidikan yang lebih baik 

b. Memberi suri tauladan yang baik kepada anak 

pada saat dirumah 

c. Menanamkan ilmu-ilmu keagamaan kepada anak 

d. Memberi perhatian dan kasih sayang kepada 

anak, sehingga anak tidak kekurangan kasih 

sayang dari orang tuanya 
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5. Untuk Takmir Masjid SMAN 1 Terusan Nunyai 

a. Hendaknya menambah kegiatan keagamaan lagi 

kepada peserta didik yang lebih bervariatif 

b. Mencatat peserta didik yang tidak mengikuti 

kegiatan keagamaan 

c. Memberikan nasehat ataupun motivasi kepada 

peserta didik agar tidak melakukan kenakalan 

remaja dengan kaitannya dengan agama Islam 

d. Memberikan reward kepada peserta didik yang 

rutin melakukan kegiatan keagamaan 

e. Bekerja sama dengan semua perangkat sekolah 

untuk menanamkan pemahaman keagamaan. 

 

6. Untuk Peserta didik 

a. Peserta didik sebaiknya patuh terhadap peraturan-

peraturan sekolah dan tidak melanggarnya. 

Sehingga dapat menemukan jati diri sebagai 

remaja yang berkualitas dalam prestasi dan sholeh 

sholehah dalam berprilaku. 

b. Peserta didik sebaiknya selalu menghormati guru 

dan lebih meningkatkan rasa kekeluargaan serta 

menghargai terhadap lainnya. 

c. Peserta didik sebaiknya berhati-hati dalam 

berteman, hal tersebut agar peserta didik memilih 

teman yang dapat membawa dampak positif 

d. Peserta didik harus bijak dalam menggunakan 

sosial media 

e. Peserta didik sebaiknya menambah wawasan 

tentang kenakalan remaja dan mengetahui 

dampak yang ditimbulkan 
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