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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perilaku menyimpang pada remaja merupakan masalah sosial yang sering 

kita temui dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah sosial merupakan 

masalah yang identik dengan perilaku para remaja ini sedang dicari jalan 

keluarnya. Namun untuk mengetahui dan mencegah perilaku menyimpang 

yang juga merupakan masalah sosial ini maka terlebih dahulu harus di telusuri 

penyebab mengapa seseorang bisa sampai berbuat atau berperilaku 

menyimpang. 

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh banyak orang 

terkait dengan perilaku menyimpang ini, ternyata ada banyak faktor yang 

menjadi penyebab perilaku menyimpang pada remaja, salah satunya adalah 

yang dikemukakan oleh Arrahman. Menurut (Arrahman, dalam Jonaidi dkk, 

2013:12). Menjelaskan bahwa keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya 

perilaku menyimpang berupa keluarga yang tidak normal (broken home), 

keadaan jumlah keluarga yang kurang menguntungkan. Broken home pada 

prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang menurut 

Arrahman disebabkan hal-hal seperti, salah satu kedua orang tua atau kedua-

duanya meninggal dunia, perceraian orang tua, anak yang sering ditinggalkan 

kedua orang tuanya karena mencari nafkah, dan salah satu kedua orang tua atau 

keduanya “tidak hadir” secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup 

lama. 
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Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan 

tidak mantap, disamping itu masa remaja adalah masa yang rawan oleh 

pengaruh negatif, seperti narkoba, kriminal, dan kejahatan seks. Namun kita 

harus mengakui pula bahwa masa remaja adalah masa yang amat baik untuk 

mengembangkan segala potensi positif yang mereka miliki, seperti bakat, 

kemampuan, dan minat. Perkembangan menuju kedewasaan memerlukan 

perhatian kaum pendidik secara sungguh-sungguh. Diperlukan pendekatan 

psikologis-pedagogis dan pendekatan sosiologis terhadap perkembangan 

remaja (Willis, 2010). 

Perilaku menyimpang di dalam masyarakat adalah perbuatan yang tidak 

sesuai dengan aturan-aturan didalam masyarakat itu sendiri. Perbuatan yang 

tidak sesuai dengan aturan ini biasanya sering dilakukan oleh para remaja, 

sehingga kemudian di kenal dengan nama kenakalan remaja. Kenakalan remaja 

dapat terjadi di mana-mana, di kota-kota besar hingga ke pelosok pedesaan 

yang jauh dari keramaian seperti di Kangean ini. Banyaknya TKI keluar negeri 

merupakan masalah utamanya dalam hal ini. Kenakalan remaja pada anak TKI 

di Kangean dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku 

menyimpang. Menurut (Kartono, dalam Mantiri, 2014:4) dalam perspektif 

perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan 

perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial 

yang berlaku. Menyimpang dapat di definisikan sebagai suatu perilaku yang 

diekpresikan oleh seorang atau lebih dari anggota masyarakat, baik disadari 

ataupun tidak disadari, tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang 

berlaku atau yang telah diterima oleh sebagian atau seluruh masyarakat. 
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Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah sosial 

karena dapat membahayakan masyarakat secara umum. Disebut perilaku 

menyimpang karena ada norma dan niali-nilai yang tidak di ikuti atau 

melanggar dari ketentuan norma dan nilai-nilai yang sudah berlaku di dalam 

ketentuan bermasyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai di 

dalam tatanan masyarakat tersebut berarti telah menyimpang. 

Sebelum ada pembukaan pekerjaan di luar negeri, masyarakat Kangean 

banyak bekerja di sektor pertanian. Pertanian merupakan pekerjaan alternatif 

untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun Setelah adanya peluang bekerja 

ke luar Negeri, banyak masyarakat yang berbondong-bondong bekerja sebagai 

TKI, bahkan bekerja keluar negeri sebagai TKI ini menjadi idaman oleh 

masyarakat kangean pada umumnya dan masyarakat desa gelaman khususnya 

karena memang bekerja keluar negeri ini dapat memakmurkan masyarakat 

Kangean. Pekerjaan di luar negeri ini sangat membantu terhadap pertumbuhan 

perekonomian masyarakat kangean. Dengan nilai mata uang yang lebih tinggi 

dibandingkan rupiah, sehingga menimbulkan daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat untuk bekerja keluar negeri. Tapi perlu diperhatikan, dengan 

banyaknya orang tua berimigran (TKI) dalam rangka mencari penghidupan 

buat anak-anak mereka, ini mempunyai sisi negatif. Pertama, renggangnya 

hubungan antara anak dan orang tua, yang menyebabkan tidak adanya kasih 

sayang dari orang tua yang semestinya diterima oleh anak setiap hari. Kedua. 

Tidak ada kontrol kepada anak. Sehingga anak merasa bebas, maka dengan 

kebebasannya si anak mampu menciptakan perilaku yang aneh-aneh yang 

mungkin saja mereka pelajari dari teman sepermainannya, yang kemudian 
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perilaku tersebut dianggap menyimpang, baik itu norma, nilai, hukum di dalam 

masyarakat. 

Banyaknya TKI di desa gelaman ini memang membawa dampak yang baik 

bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa gelaman. Hal ini terbukti dengan 

banyaknya bagunan yang indah, bertingkat dan mewah. Banyaknya sepeda 

motor Kawasaki Ninja merupakan contoh konkrit dari dampak positif dari 

bekerja sebagai TKI keluar negeri, khusunya Malaysia. Namun disisi lain, 

moral para remaja yang ditinggal orang tuanya adalah taruhannya. Lambat laun 

moral para remaja di desa gelaman ini sudah tidak mencerminkan nilai-nilai 

budaya dan hilangkanya nilai-nilai keimanan dalam dirinya. 

Moral para remaja anak TKI di desa gelaman ini sudah mulai bobrok, 

karena merasa dibiarkan begitu saja oleh orang tua. Orang tua yang sibuk 

dengan harta benda melupakan kewajiban yang mestinya mereka berikan, yaitu 

kasih sayang. Namun mereka para orang tua berpikir bahwa dengan uang, yang 

kemudian anak bisa disekolahkan dan menuntut ilmu maka akhlak anak akan 

menjadi baik, akan tetapi fakta dan realita dilapangan mengatakan sebaliknya, 

jutru dengan semakin banyak uang dan tidak ada kasih sayang dari orang tua 

ini sang anak menjadi lebih buruk, dalam artian buruk akhlaknya karena orang 

tua yang semestinya hadir dalam kehidupannya sebagai contoh yang baik bagi 

anak tidak ada sama sekali. 

Perilaku para remaja anak TKI di desa gelaman ini sudah tidak mematuhi 

norma-norma lagi, justru mereka mengabaikan norma-norma tersebut. Norma 

dan nilai bagi para remaja anak TKI ini hanyalah aturan bagi orang awam saja, 

sehingga mereka cenderung mengabaikannya. Padahal norma dalam 
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masyarakat itu berlaku bagi setiap orang atau setiap individu. Sehingga siapa 

saja yang mengabaikan norma tersebut maka mereka akan mendapatkan sanksi 

dari masyarakat umum.  

Berdasarkan pengamatan dari penulis terkait dengan perilaku para remaja 

anak TKI di desa gelaman ini adalah, mereka cenderung cuek dan tidak mau 

tahu apa itu sopan santun, apa itu mengahargai yang lebih tua. Sehingga jika 

mereka para remaja berinteraksi dengan orang lain yang lebih tua dianggap 

sama dengan mereka berinteraksi dengan teman sebaya atau teman 

sepermainannya. Kebiasaan yang merupakan turun temurun yang ada di desa 

gelaman ini adalah sangat menghargai orang yang lebih tua, misalnya jika ada 

orang yang berjalan kaki lebih tua dari kita, kemudian kita naik sepeda motor 

maka kita dianjurkan untuk tegur sapa dengan cara membungkuk. Namun 

norma kesopanan ini seolah-olah tidak berlaku bagi para remaja anak TKI ini, 

karena jika mereka bertemu dengan orang yang lebih tua yang jalan kaki, 

kemudian mereka naik sepeda motor mereka justru ngebut dihadapannya. 

Inilah salah satu contoh kecil yang sering dilakukan oleh remaja anak TKI di 

desa gelaman tersebut. 

Sebagai generasi muda, remaja tentu harus lebih diberikan perhatian 

khusus guna untuk meningkatkan generasi yang baik yang mempunyai jiwa 

nasionalisme yang tinggi, menjunjung tinggi hukum, nilai dan tentunya 

mengabdi kepada kedua orang tua. Di dalam kehidupannya, remaja tentu akan 

banyak menerima tantangan menjadi anak yang baik. Jiwa ataupun mental 

remaja itu masih labil sehingga tidak bisa berfikir maupun mengontrol diri, 
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mudah terprovokasi dalam hal yang negatif. Dalam hal ini, tentu menjadi ujian 

bagi orang tua dalam perannya mendidik anak. 

Masa remaja adalah masa dimana seseorang mempunyai keinginan untuk 

mengetahui sesuatu yang baru dengan sangat tinggi, mereka para remaja selalu 

ingin mencoba hal yang baru. Baik dari hal positif maupun negatif, karena 

memang masa remaja merupakan masa seseorang mengalami fase pubertas, 

yaitu transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Menurut (Monks, dkk dalam Ali 

dan Asrori, 2014;9). Remaja ada diantara anak dan orang dewasa. Oleh karena 

itu, remaja seringkali di kenal sebagai fase “mencari jati diri” atau fase “topan 

dan badai”. Remaja masih belum mampu menguasai dan memfungsikan secara 

maksimal fungsi fisik maupun psikisnya. Pada masa ini, umumnya seseorang 

memiliki rasa keingintahuan sangat tinggi, terutama pada perubahan-

perubahan yang terjadi pada dirinya. Pada masa transisi tersebut kemungkinan 

dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai dengan kecenderungan 

melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai, norma, dan kebiasan dalam 

masyarakat yang kemudian disebut perilaku menyimpang. 

Remaja sering kali di kaitkan dengan perilaku tidak nyaman, mereka 

diidentikkan dengan pembuat onar. Baik di jalan raya, sekolah ataupun tempat 

lain. Akan tetapi, masyarakat menganggapnya bahwa itu hal biasa dan 

dibiarkan begitu saja sehingga dari biasa menjelma menjadi sangat luar biasa. 

Apalagi terkait remaja di Kangean yang jauh dari kedua orang tuanya, yang 

kurang perhatian khusus dari orang tua. Orang tua hanya memberikan uang, 

kepada anak, namun tidak mendapat kasih sayang, tidak mendapatkan 

perhatian khusus, bimbingan, sosialisasi yang baik dari orang tua sehingga 
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cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh yang kemudian 

perbuatan tersebut tergolong kedalam perilaku menyimpang. 

Mengingat kurangnya pembukaan lapangan pekerjaan di Kangean 

membuat para orang tua untuk berimigran. Imigrasi merupakan alternatif yang 

sangat efektif untuk menstabilkan ekonomi keluarga. Memang tidak bisa kita 

pungkiri, faktor ekonomi sangat berpengaruh sekali terhadap keluarga maupun 

kesenjangan yang terjadi pada keluarga (khususnya orang tua pada anak) dan 

dampak psikolog pada anak. Ekonomi yang rendah membuat orang tua lebih 

keras lagi bekerja untuk menghidupi keluarga, sehingga tidak menutup 

kemungkinan anak akan ditinggalkan atau dititipkan kepada nenek ataupun 

saudara. Inilah yang menjadi faktor para remaja itu menjadi “bebas”. Bagi 

mereka (remaja) inilah kesempatan untuk mengepresikan diri didepan teman-

temannya maupun publik. 

Berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan remaja Kangean 

diantaranya:  miras, nyabu, ngomik, konsumsi kecubung, pergaulan bebas, dan 

pencurian. Tentu prilaku seperti ini, membuat resah masyarakat sekitar. 

Perilaku menyimpang seperti yang diperlihatkan atau ditonjolkan remaja di 

Kangean ini juga karna faktor lingkungan yakni teman sepermainan. 

Lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap perilaku yang tidak nyaman 

pada remaja. Ketika remaja salah dalam memilih “lingkungan” tidak akan 

menutup kemungkinan mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang 

dilakukan teman-temannya. 

Meminjam teori dari Psikologi terkait dengan perilaku menyimpang yaitu 

Teori Sosialisasi. Teori ini menyatakan bahwa seseorang biasanya menghayati 
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nilai-nilai dan norma-norma dari beberapa orang yang dekat dan cocok dengan 

dirinya. Teori ini menyebutkan bahwa penyimpangan perilaku adalah hasil dari 

proses belajar. Salah seorang ahli teori belajar, yang banyak dikutip tulisannya 

adalah (Sutherland, dalam Narwoko dan Suyanto, 2004;112) mengatakan 

penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran dan peguasaan suatu sikap 

atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang, terutama 

dari subkultur atau diantara teman-teman sebaya yang menyimpang. Perilaku 

menyimpang adalah suatu konsekuensi dari terjadinya konflik normatif. 

Artinya, perbedaan aturan sosial di berbagai kelompok sosial, seperti: sekolah, 

lingkungan tetangga, kelompok teman sebaya atau keluarga bisa 

membingungkan individu yang masuk ke dalam komunitan-komunitas 

tersebut. 

Berdasarkan hasil beberapa penelitian ditemukan bahwa salah satu faktor 

penyebab timbulnya kenakalan remaja adalah tidak berfungsinya orangtua 

sebagai figur tauladan bagi anak (Hawari, dalam Wahidin dkk, 2012:90) Dalam 

penelitiannya ditemukan bahwa remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang 

tidak harmonis mempunyai risiko lebih besar untuk terganggu jiwanya, yang 

selanjutnya mempunyai kecenderungan besar untuk menjadi remaja nakal 

dengan melakukan tindakan-tindakan anti sosial. Selain itu suasana keluarga 

yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan serta hubungan 

keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi setiap 

usia terutama pada masa remaja. Menurut (Mussen, dalam Wahidin dkk, 

2012:90) orang tua dari remaja nakal cenderung memiliki aspirasi yang minim 

mengenai anak-anaknya, menghindari keterlibatan keluarga dan kurangnya 
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bimbingan orangtua terhadap remaja. Sebaliknya, suasana keluarga yang 

menimbulkan rasa aman dan menyenangkan akan menumbuhkan kepribadian 

yang wajar dan begitu pula sebaliknya. 

Menurut (Cavan, dalam Wilis, 2010:88) kenakalan anak dan remaja itu 

disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari 

masyarakat di mana anak dan remaja itu tinggal. Penghargaan yang diharapkan 

remaja itu ialah dalam bentuk tugas dan tanggung jawab seperti orang dewasa. 

Mereka menuntut suatu peranan sebagaimana yang dilakukan oleh orang 

dewasa. Tetapi orang dewasa tidak dapat memberikan tanggung jawab dan 

peranan itu, karena belum adanya rasa kepercayaan terhadap mereka (remaja). 

Kebanyakan orang dewasa masih menganggap mereka sebagai anak-anak 

seperti dulu juga, memanglah kenyataan demikian, bahwa anak remaja berada 

di masa pubertas yakni suatu masa transisi dari masa anak-anak ke masa 

dewasa. Remaja belum sanggup berperan sebagai orang dewasa, tetapi enggan 

disebut bahwa dia masih anak-anak. Karena orang dewasa enggan memberikan 

peranan dan tanggung jawab kepada mereka, maka hal itu dirasakan oleh 

remaja sebagai kurangnya penghargaan, perasaan kurang dihargai itu muncul 

dalam kelainan-kelainan  tingkah laku remaja seperti kebut-kebutan di jalan 

raya, mengonsumsi obat-obatan terlarang, berkelakuan melanggar asusila, 

berkelahi dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh 

banyak orang dan beberapa teori yang berbicara tentang perilaku menyimpang 

maka hal ini sesuai dengan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para 

remaja anak TKI di Kangean, khususnya di desa gelaman ini. Perilaku 
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menyimpang seperti minum-minuman keras atau mengkonsumsi obat-obatan 

terlarang ini ada dan dilakukan oleh para remaja di desa gelaman. Penyebab 

dari perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja di desa gelaman 

tidak lain adalah karena tidak adanya kasih sayang dan control dari orang tua 

yang bekerja keluar negeri.  

Keadaan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para remaja di desa 

gelaman tersebut masuk dalam tahap yang cukup memprihatinkan. Sehinggan 

kalau hal ini tidak segera dicari jalan keluarnya ataupun ditanggulangi oleh 

pemerintah, ataupun masyarakat setempat maka akan membahayakan baik bagi 

pelaku, keluarga, maupun masyarakat umum. Karena dapat menimbulkan 

masalah sosial di kemudian hari yang semakin kompleks. Oleh karena itu, 

dengan adanya permasalahan yang dilakukan oleh para remaja di Kangean, 

khususnya di desa gelaman ini maka, saya tertarik untuk melihat lebih dalam 

melalui penelitian dengan judul “Perilaku Menyimpang pada Remaja” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat di tarik rumusan masalah 

sebagai berikut; 

1. Bagaimana bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan remaja anak TKI 

di Desa Gelaman Kec. Arjasa kab. Sumenep Jawa Timur? 

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan munculnya perilaku 

menyimpang pada remaja anak TKI di Desa Gelaman Kec. Arjasa kab. 

Sumenep Jawa Timur?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh 

anak TKI yang berusia remaja di Desa Gelaman Kec. Arjasa Kab. 

Sumenep Jawa Timur 

2. Untuk mendeskripsikan penyebab munculnya perilaku menyimpang pada 

anak TKI yang berusia remaja di Desa Gelaman Kec. Arjasa kab. Sumenep 

Jawa Timur  

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian dalam ilmu pengetahuan, pada umumnya untuk 

menemukan, mengembangkan atau menguji suatu teori. Dalam penelitian ini 

juga memiliki manfaat atau kegunaan sebagai berikut: 

a. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pemerintah setempat, 

peneliti maupun masyarakat luas terkait masalah sosial, khususnya 

perilaku menyimpang pada remaja. 
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2. Hasil penelitian ini dapat memberikan saran untuk mencari jalan keluar 

terkait dalam menangani perilaku menyimpang pada remaja, khususnya 

di Desa Gelaman, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep Jawa Timur  

b. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan sosial, khususnya sosiologi yang berkaitan dengan 

fenomena-fenomena sosial di masyarakat 

2. Sebagai bahan literatur bagi pengembangan ilmu sosial terutama kepada 

jurusan sosiologi dan juga bagi peneliti yang lain untuk mengkaji 

masalah yang memiliki tema yang sama  

E. Definisi Konsep 

Definisi konsep atau unsur pokok dalam penelitian merupakan definisi dari 

apa yang perlu kita analisis dan memberikan pengertian yang jelas dari istilah 

dan judul. Berikut ini definisi konsep terkait dengan tema yang di angkat 

peneliti; 

a. Perilaku menyimpang 

Penyimpangan Perilaku adalah perilaku dari para warga masyarakat yang 

dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang 

berlaku. (Narwoko dan Suyanto, 2010;98) 

Sedangkan menurut (Cohen dalam Kosasih, dkk, 2013;6) Perilaku 

menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri 

dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam 

masyarakat. 
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b. Remaja 

Remaja berasal dari kata latin adolerence (kata bendanya adolescentia) 

yang berarti remaja, yaitu “tumbuh atau tumbuh dewasa” dan bukan kanak-

kanak lagi (Syafaat dkk, 2008:87) 

Remaja menurut (Daradjat, dalam Syafaat dkk, 2008:87) adalah tahap 

peralihan dari masa kanak-kanak, tidak lagi anak, tetapi belum di pandang 

dewasa. Remaja adalah umur yang menjembatani antara umur kanak-kanak 

dan umur dewasa. 

Menurut (Daradjat, dalam Willis, 2010:23) remaja adalah usia transisi 

seorang individu telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh 

kebergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh 

tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti sebagai pedoman 

dalam melakukan penelitian dan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

dalam pengumpulan data. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Menurut (Denzin & Lincoln, dalam Creswell, 2013;58) 

mengartikan, Penelitian kualitatif adalah suatu aktivitas berlokasi yang 

menempatkan penelitiannya di dunia. Penelitian kualitatif terdiri dari 

serangkaian praktik penafsiran material yang membuat dunia menjadi 

terlihat. Praktik-praktik ini mentrasformasikan dunia. Mereka mengubah 

dunia menjadi serangkaian refresentasi, yang mencakup berbagai catatan 
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lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan catatan pribadi. 

Dalam hal ini, penelitian kualitatif melibatkan suatu pendekatan penafsiran 

yang naturalistik terhadap dunia. Hal ini berarti bahwa para peneliti 

kualitatif mempelajari benda-benda di lingkungan alamiahnya, berusaha 

untuk memaknai atau menafsirkan fenomena dalam sudut pandang makna-

makna yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus. Studi kasus 

merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah 

kasus tertentu dalam konteks atau setting kehidupan yang kontemporer 

(Denzin & Lincoln, dalam Creswell, 2013)  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten 

Sumenep, Jawa Timur. Alasan mengambil daerah tersebut karena 

banyaknya TKI di Desa Gelaman yang membuat jarak antara anak dan 

orang tua berjauhan sehingga kontrol orang tua kepada anak tidak ada, 

tidak ada kontrol inilah memberikan ruang yang luas kepada anak untuk 

melakukan hal-hal yang menyimpang   

3. Subyek Penelitian 

Aktivitas awal dalam dalam proses pengumpulan data adalah 

menentukan subjek penelitian. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan 

dalam menentukan informan sebab dari merekalah diharapkan informasi 

dapat terkumpul sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yang diajukan dan menjadi acuan jawaban dari apa yang diteliti. 
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Teknik yang di gunakan adalah Proposive Sampling. Proposive 

sampling merupakan teknik penentuan sumber data secara sengaja oleh 

peneliti, maksudnya peneliti menentukan sendiri subjek penelitian yang 

diambil.  

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan sampel sebagai berikut: 

1. Remaja anak TKI yang melakukan penyimpangan dari norma dan 

nilai dalam masyarakat Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa. 

2. Bibi dan nenek dari para remaja anak TKI yang melakukan 

penyimpangan didalam bermasyarakat. 

3. Tokoh masyarakat, seperti kepala Desa atau datuk (guru ngaji) dari 

remaja anak TKI yang melakukan penyimpangan 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini sangat penting, karena untuk 

menyelesaikan penelitin ini maka peneliti membutuhkan data-data yang 

mendukung untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Adapun 

data yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini diperoleh dari dua 

sumber, yakni: 

a. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari internet, buku 

maupun jurnal  yang berkaitan dengan perilaku menyimpang pada 

remaja. 

b. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari subjek yang diteliti dengan 

cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hal itu dilakukan 

kepada para rejama yang melakukan penyimpangan, orang tua 
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perempuan, bibi ataupun neneknya, serta para tokoh masyarakat, 

seperti kepala desa dan datuk (guru ngaji) 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi  

Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan (Kartono dalam Gunawan,). Sedangkan menurut 

(Poerwandari, dalam Gunawan, 2014;143) berpendapat bahwa 

observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena 

dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. 

Semua bentuk penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif 

mengandung aspek observasi di dalamnya. Istilah observasi diturunkan 

dari bahasa Latin yang berarti “melihat” dan “memerhatikan”. Istilah 

observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, 

mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan 

antar aspek dalam fenomena tersebut. 

Adapun objek yang di observasi adalah para remaja yang dianggap 

menyimpang dalam aturan, nilai dan norma dalam masyarakat. Hal-

hal yang akan di observasi mengenai tingkah laku, cara berinteraksi 

dengan sesama teman sebaya, orang yang lebih tua, lingkungan sekitar 

dan juga bagaimana cara berinteraksinya dengan orang tuanya.  
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b. Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua 

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik (Kartono, dalam 

Gunawan, 2014;160). Sedangkan menurut (Banister dkk, dalam 

Gunawan, 2014;160) mengartikan bahwa wawancara adalah 

percakapan dan Tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskna oleh para ahli 

maka dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan Tanya jawab 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara tatap muka 

dengan tujuan untuk memperoleh data terkait masalah yang diteliti. 

Ada tiga objek yang menjadi sasaran untuk di wawancarai, 

mereka adalah (1). para remaja yang melakukan perilaku menyimpang, 

karena dari para remaja tersebutlah akan di dapat keterangan-

keterangan bagaimana dirinya bisa sampai terjerumus ke dalam hal-hal 

yang dikategorikan menyimpang dan apa saja penyebab yang membuat 

remaja tersebut berperilaku menyimpang. (2). Orang tua, bibi ataupun 

neneknya (orang yang diberi tugas untuk mengurus jika ditinggal ke 

luar negeri) para remaja yang berperilaku menyimpang, karena orang-

orang ini akan tau apa penyebab dan bagaimana bentuk perilaku 

menyimpang mereka para remaja yang ditinggal keluar negeri oleh 

orang tuanya dan, (3). Tokoh masyarakat setempat. Tokoh masyarakat 

sedikit banyak akan tau penyebab dan bentuk perilaku menyimpang 

 



18 
 

yang dilakukan oleh mereka para remaja. Tokoh masyarakat yang di 

maksud adalah seperti para Ustad, Kepala Desa dan para datuk (guru 

ngaji). 

Adapun hal-hal yang akan di pertanyakan adalah seputar 

permasalahan terkait dengan perilaku menyimpang pada remaja, 

seperti misalnya bagaimana mereka bisa terjerumus kedalam perilaku-

perilaku yang melanggar aturan, tata nilai dan norma di dalam 

masyarakat. 

c. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono dalam Gunawan, 2014;175) 

Dokumentasi ini penting diperoleh sebagai bukti bahwa peristiwa 

itu benar-benar terjadi. Dengan demikian yang akan di dokumentasikan 

dalam penelitian ini adalah, bagaimana cara remaja yang menyimpang 

itu berpakaian, bagaimana penampilannya fisiknya dan hal-hal lain 

yang itu identik dengan perilaku menyimpang dalam masyarakat. 

6. Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan hal sangat penting dalam penelitian, karena 

dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik substantif maupun formal. 

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode/tanda dan mengategorikannya sehingga 

diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab 

(Imam Gunawan 2014) 
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Miles & Hubermas (dalam Gunawan,) mengemukakan tiga tahapan 

yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu 

(1) Reduksi data (data reduction). (2) Paparan data (data display). (3) 

Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing and verifying) 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan 

polanya (Sugiono dalam Gunawan). Sehingga data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan 

mengumpulkan data. 

Paparan data atau penyajian data digunakan untuk lebih 

meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan 

berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Sedangkan penarikan 

kesimpulan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan 

hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek 

penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.  

 

 


