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Masalah kenakalan remaja (juvenile delinguency) merupakan masalah sosial 
yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Akibat yang ditimbulkan 

cukup serius dan tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu persoalan biasa lagi, sebab 
tindakan-tindakan dari kenakalan remaja banyak yang menjurus kepada tindakan 
kriminal. Sehingga penanggulangan terhadap masalah kenakalan remaja ini 
merupakan salah satu penentu masa depan remaja dan turut menentukan masa depan 
bangsa. 
Faktor penyebab kenakalan remaja dapat ditinjau dari empat faktor, yakni 
faktor pribadi, faktor keluarga yang merupakan faktor utama, maupun faktor sekolah, 

dan lingkungan sekitar yang secara potensial dapat membentuk perilaku seorang 
remaja. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
bentuk-bentuk kenakalan di kalangan remaja, dan untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey yaitu penelitian yang 
mengambil sampel dari populasi, dengan obyek penelitian adalah mengenai 
kenakalan remaja yang terjadi di Desa Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang. 
Sampel yang digunakan sebanyak 40 responden, terdiri dari 20 orang tua, dan 20 
remaja, teknik pengumpulan data dilakukan melalui interview, observasi, dan 
dokumentasi. Adapun teknik teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan dalam upaya mendeskripsikan 
karakteristik individu atau remaja, karakteristik keluarga, dan lingkungan sosial 
dimana remaja tinggal. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa orang tua dan remaja 

memiliki persepsi yang berbeda tentang kenakalan remaja. Orang tua menganggap 
jenis tindakan yang merupakan bentuk kenakalan remaja yaitu berbohong, merokok, 
membolos, melawan orangtua, begadang dijalanan, pulang larut, jarang pulang, 
berkelahi/tawuran, minum minuman keras, mencuri, memeras/memalak. Sedangkan 
remaja menyatakan bahwa tindakan yang termasuk kenakalan remaja adalah 
menggunakan narkoba, seks bebas, mencuri, memeras/malak, dan merampok. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja di Kelurahan 
Mulyorejo Kecamatan Sukun Kabupaten Malang dari sudut pandang orang tua 
adalah pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial, pola asuh keluarga dan pengaruh 
informasi (televisi, film, dan video). Selanjutnya menurut sebagian besar orang tua 
faktor penyebab yang dominan terhadap kenakalan anak adalah lingkungan sosial. 
Sedangkan dari sisi remaja, faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja 
adalah faktor keluarga dan lingkungan. Termasuk dalam faktor keluarga adalah pola 
asuh yang otoriter, tidak demokratis, dan peran yang tidak seimbang antara ayah dan 
ibu dalam membimbing anak, dimana peran membimbing anak didominasi oleh ibu, 
ayah kurang memberikan perhatian terhadap kebutuhan psikis anak. Faktor 
lingkungan yang menyebabkan kenakalan remaja menurut responden remaja antara 
lain teman sebaya dan pengaruh pengaruh informasi (televisi, film, dan video). 
Adapun faktor yang dominan mempengaruhi timbulnya kenakalan remaja menurut 
pandangan remaja adalah faktor teman sebaya. 


