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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Berkembangnya ilmu dan tekhnologi sejalan dengan perkembangan 

kehidupan manusia dimana pola kehidupan manusia semakin bergeser pada 

pola yang semakin bersifat universal. Permasalahan yang sering muncul di 

masyarakat adalah seperti permasalahan remaja, pendidikan, dan pergaulan di 

masyarakat. Permasalahan di kota-kota besar saat ini perlu  diperhitungkan 

demi terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis. Kita sebagai 

masyarakat merasakan kekhawatiran yang sangat mendalam terutama bila 

melihat sekumpulan remaja yang berseragam sekolah di pusat-pusat keramaian 

yang tak jelas arah dan tujuannya. 

Remaja saat ini sering dihadapkan pada berbagai masalah sehingga 

memerlukan perhatian semua pihak. Menurunnya tata krama kehidupan sosial 

dan etika moral remaja menjadi salah satu masalah baik di lingkungan rumah, 

sekolah, maupun sekitarnya sehingga timbul sejumlah efek negatif yang kini 

semakin merisaukan di masyarakat. 

Perubahan zaman saat ini telah mengubah gaya hidup para remaja, terutama 

di kota-kota besar. Mereka sekarang sangat aktif dalam hal melahap media 

sehingga terkenal istilah orang yang jauh terasa dekat dan orang dekat terasa 

jauh. Jangan heran apabila pebisnis media memandang kelompok remaja 

tersebut sebagai target pasar yang sangat menguntungkan. 
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Remaja yang sering berinterakasi dengan teman-temannya sangat 

merasakan kehadiran kelompoknya, sehingga tingkah laku kelompoknya akan 

sangat berarti bagi dirinya. Selain itu remaja tidak terlalu membatasi tingkah 

laku dengan aturan norma yang ada di masyarakat pada umumnya. Mereka 

kurang mempertimbangkan konsekuensinya, tetapi mereka akan tunduk pada 

aturan yang ada pada kelompoknya. Akibatnya norma-norma yang berlaku di 

dalam masyarakat sudah tidak terlalu ditaati lagi.  

Menurut Sarwono bahwa masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-

anak ke masa dewasa. Masa transisi ini seringkali menghadapakan individu 

yang bersangkutan kepada situasi yang membingungkan, disatu pihak masih 

kanak-kanak, tetapi dilain pihak ia sudah harus bertingkah laku seperti orang 

dewasa. Situasi-situasi yang menimbulkan konflik seperti ini, sering 

menyebabkan perilaku-perilaku yang aneh, canggung dan kalau tidak dikontrol 

bisa menjadi kenakalan. 

Pada masa transisi tersebut kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis, 

yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Pada 

kondisi tertentu perilaku menyimpang tersebut akan menjadi perilaku yang 

mengganggu. Masalah sosial yang sering terjadi dalam masyarakat saat ini salah 

satunya adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja yang biasa 

disebut dengan istilah delinquency. Menurut Warsito bahwa kenakalam remaja 

merupakan suatu pelanggaran batas-batas konsep nilai dan norma-norma 
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kewajaran yang berlaku dalam masayrakat, yang berarti dapat menyimpang, 

bertentangan, bahkan merusak norma-norma.1 

Kenakalan remaja pada umumnya merupakan produk sampingan dari:  

1. Pendidikan massal yang tidak menekankan pendidikan watak dan 

kepribadian anak.  

2. Kurangnya usaha orangtua dan orang dewasa menanamkan moralitas 

dan keyakinan beragama pada anak –anak muda.   

3. Kurang ditumbuhkannya tanggung jawab sosial pada anak – anak 

remaja.2 

Menurut Sudarsono bahwa secara yuridis, masalah kenakalan remaja telah 

memperoleh pedoman yang baku. Pertama-tama adalah hukuman pidana yang 

pengaturannya tersebar dalam beberapa pasal, dan sebagai pasal yang 

embrional adalah pasal 45, 46, dan 47 KUHP.3 

Pada zaman sekarang sering kali kita melihat berita-berita di televisi dan 

surat kabar, banyak remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja seperti 

perkelahian, aborsi, miras, pemerkosaan, narkoba dan kenakalan-kenakalan 

yang lain. Kenakalan remaja seperti penggunaan narkoba dapat dipidana 

penjara sesuai dengan bunyi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Pasal 116 (1). 

                                                             
1 Siti Fatimah dan M Towil Umuri, 2014, “Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Desa 

Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul”, Jurnal Citizenship, vol. 4 No. 1 

Juli, 2014, 88-89. 
2 Kartono, Dr.Kartini, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja (jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 3 

3 Sudarsono, Kenakalan Remaja (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 16  
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Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk 

digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar).4 

Perkembangan jiwa seorang anak telah tumbuh sejak kecil maka dari itu 

pentingnnya mendidik anak dimulai sejak dini sehingga perlu kita salurkan, 

dibimbing, dan dijuruskan ke jalan yang sesuai arah dan tujuannya. 

Kehidupan keluarga yang hancur akibat broken home maupun quasi broken 

home menjadi salah satu penyebab anak menjadi nakal (delinquent). Tidak 

hanya lingkungan dekat yang buruk saja sehingga menyebabkan anak menjadi 

delinquent, namun lembaga pendidikan formal pun dapat berpengaruh negatif 

terhadap anak didik di sekolah.  

Ahli-ahli sosiologi terikat secara ilmiah maupun secara moril agar dapat 

menyumbangkan konsepsinya mengatasi masalah ini. Deliquensi anak-anak 

termasuk salah satu acuan sosiologi sebab kondisi lingkungan yang buruk dapat 

memberi dukungan kuat terhadap anak untuk menjadi delinquent dan 

masyarakatlah yang akan menerima akibat buruk dari delinquensi tersebut. 

Salah satu hukum tertulis yang menyangkut salah satu juvenile delinquency 

lengkap dengan sanksi-sanksi pidana, rehabilitasi, dan segala sesuatu yang 

bersangkutan dengan hal itu ialah UUD No. 9 tahun 1976 tentang narkotika. 

                                                             
4 Siti Fatimah dan M Towil Umuri, Op. Cit., hal. 89 
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Menurut Drs. Bimo Walgito bahwa apa yang disebut dengan juvenile 

delinquency adalah tiap perbuatan yang bila dilakukan oleh orang dewasa, maka 

perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi perbuatan yang melawan hukum yang 

dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja. 

Seorang cendekiawan, dan filosof muslim yang lebih mendalam serta terinci 

membentangkan tentang pendidikan anak ialah Ibnu Maskawaih. Sebagai salah 

satu cendekiawan dan filosof muslim Ibnu Maskawaih lebih banyak menitik 

beratkan pada aspek psikologis sehingga pendekatan dan pemikiran filsafat, 

termasuk beberapa cabangnya sangat bercorak kejiwaan, teristimewa cabang 

etika. Ibnu Maskawaih berhasil membentangkan manfaat praktis dari salah satu 

cabang filsafat, etika/akhlak menurut Ibnu Maskawaih menjadi salah satu 

materi untuk mendidik anak. Hal ini berarti merupakan penemuan cara yang 

tepat untuk menanggulangi kenakalan remaja dan kriminalitas pada umumnya.5 

Pendidikan terdapat tanggung jawab yang disebut tiga angle yang menjadi 

satu kesatuan, antara lain rumah tangga sebagai pembentukan sikap (afektif), 

sekolah sebagai wahana pengembangan kognitif (intelektual), dan masyarkat 

sebagai psikomotorik. Rumah tangga sebagai afektif adalah tempat melatih anak 

bersifat jujur, ikhlas, dermawan, santun, dan sebagainya. Namun semua hal 

yang semestinya dilakukan di rumah tangga menjadi tanggung jawab dan 

diserahkan ke sekolah dan kemampuan dalam mendidik terbatas. Orang tua 

yang kurang memerhatikan masalah ini, akan mengakibatkan tidak 

                                                             
5Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hal. 5-6 
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harmonisnya hubungan antara anak dan orangtua sehingga anak akan mencari 

jalannya sendiri.6 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah terdapat pengaruh perhatian orangtua terhadap perilaku 

kenakalan remaja pada peserta didik di SMP Muhammadiyah 1 Malang 

? 

2. Apa yang menjadi kendala perhatian orangtua terhadap perilaku 

kenakalan remaja pada peserta didik di SMP Muhammadiyah 1 Malang 

? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan Pengaruh 

Perhatian Orangtua Terhadap Perilaku kenakalan remaja pada peserta didik di 

SMP Muhammadiyah 1 Malang. Namun secara spesifik tujuan penelitian ini 

bertujuan umtuk memperoleh informasi dan kejelasan tentang: 

1. Menjelaskan perhatian orangtua terhadap perilaku kenakalan remaja 

pada peserta didik di SMP muhhammadiyah 1 Malang. 

2. Mengidentifikasi kendala perhatian orangtua terhadap perilaku 

kenakalan remaja pada peserta didik di SMP Muhammadiyah 1 Malang. 

                                                             
6 H. TB. Aat Syafaat, S. Sos, Msi, Dr. Sohari Sahrani, M.M., M.H, dan Muslih, Sag, Peran 

Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)  (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 2-3 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dapat peneliti rangkum kedalalam 2 bagian 

yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu 

pendidikan terutama hal-hal yang mempengaruhi perilaku kenakalan 

remaja pada peserta didik 

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam 

rangka penyempurnaan konsep maupun praktek pendidikan sebagai 

upaya dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menyumbangkan 

pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

kenakalan remaja pada peserta didik. 

E. Asumsi Penelitian (Pembatasan Masalah) 

Mengingat keterbatasan dari segi waktu, kesempatan dan kemampuan 

peneliti, maka penilitian ini hanya membahas tentang Pengaruh Perhatian 

Orang Tua Terhadap Perilaku Kenakalan Remaja pada Peserta didik di SMP 

Muhammadiyah 1 Malang. 
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F. Batasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, 

maka sangat perlu dijelaskan terlebih dahulu maksud dari judul penelitian 

“Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Perilaku Kenakalan Remaja pada 

Peserta didik di SMP Muhammadiyah 1 Malang”  

Sehingga dibuatlah batasan istilah untuk masing-masing variable sebagai 

berikut :  

a. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. 7 

Penggunaan kata pengaruh dalam penelitian ini adalah adanya daya yang 

timbul dari perhatiannya orangtua terhadap perilaku kenakalan remaja pada 

peserta didik yang terapat di sekolah SMP Muhammadiyah 1 Malang  

b. Perhatian adalah hal memperhatikan, apa yang diperhatikan, minat.8 

Penggunaan kata perhatian yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini 

antara lain : 

a) Pemberian bimbingan belajar dan pemberian nasehat. 

                                                             
7KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2016.  [online] available at: 

http://kbbi.web.id/pusat, [Diakses 27 desember 2017] 
8KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2016.  [online] available at: 

http://kbbi.web.id/pusat, [Diakses 27 desember 2017] 

http://kbbi.web.id/pusat
http://kbbi.web.id/pusat
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b) Memberi peringatan dan resiko kepada anak agar lebih hati-hati dalam 

melaksanakan suatu perbuatan sehingga tidak mengulangi kesalahannya 

kembali. 

c) Pemberian reward dan punishment dalam hal ibadah, sosial, dan 

akademiknya anak. 

c. Orangtua adalah ayah ibu kandung;  

(2) (orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli, dan 

sebagainya), orang-orang yang dihormati (disegani) di kampung, tetua. 

Penggunaan kata orangtua disini adalah tidak terbatas pada orangtua 

kandung saja tapi juga orangtua wali asuh dengan alasan bahwa objek 

sekolah yang akan di teliti oleh peneliti mayoritasnya adalah keluarga yang 

broken home. jadi, peneliti tidak hanya tertuju pada orangtua kandung tapi 

orangtua wali asuh juga. 

d. Perilaku kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang disebut delinquent 

apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada 

dalam masyaraka dan perbuatan anti sosial yang memiliki unsur-unsur anti 

normatif.9 Namun perilaku kenalakan remaja yang dimaksudkan peneliti 

disini lebih ke arah tentang etika, dan sopan santun yaitu antara lain : 

a. bullying 

b. mengintimidasi teman sebaya 

                                                             
9Sudarsono, Op. Cit., hal. 5 
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c.  merokok 

d.  berkata-kata kotor  

e. serta apa yang menjadi indikator kenakalan siswa yang ada pada guru 

BK (bimbingan konseling) pada SMP Muhammadiyah 1 malang. 

e. Perspektif Ilmu Pendidikan Agama Islam, perpektif ilmu pendidikan agama 

islam yang dimaksudkan peneliti disini adalah bagaimana pandangan agama 

tentang perhatian orang tua kepada anaknya yang terdapat dalam Al-Quran 

dan Hadits.  

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Dia Liawati (2007) telah melakukan peneitian dalam skripsinya yang 

berjudul “Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sukun 

Kota Malang)”. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif, jenis survey, dan menggunakan tekhnik pengumpulan data 

dengan interview, observasi, dan dokumentasi. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kenakalan remaja.  

2. Wahyuni Himpuningtri (2005) telah melakukan peneitian dalam skripsinya 

yang berjudul “Pengaruh Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap 

Kenakalan Remaja Pada Etnis Jawa Dan Etnis Batak”. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh pola asuh otoriter orang tua terhadap 
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kenakalan remaja pada etnis Jawa dan etnis Batak. Dari hasil penelitiannya 

diperoleh f hitung = 9, 401 p = 0,005 dan r = 0,051. Hal ini menunjukkan 

hipotesis yang dibuat oleh peneliti diterima yakni terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pola asuh otoriter orang tua terhadap kenakalan remaja 

pada Etnis Batak. Sementara pada pengujian pengaruh pola asuh otoriter 

orang tua terhadap kenakalan remaja pada suku jawa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan atau bisa dikatakan hipotesisnya ditolak. 

Dari uraian diatas, terdapat beberapa aspek perbedaan dengan 

penelitian yang akan diteliti yaitu, skripsi yang ditulis oleh Dia Liawati 

menggunakan pendekatan kualitatif serta memfokuskan kajian pada 

pendeskripsian faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Himpuningtri bahwa 

Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Pada Etnis 

Batak memberikan pengaruh sedangkan Pola Asuh Otoriter Orang Tua 

Terhadap Kenakalan Remaja Pada Etnis jawa tidak memberikan pengaruh. 

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu, maka 

penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada pengaruh perhatian 

orang tua terhadap perilaku kenakalan remaja pada peserta didik dalam 

perspektif ilmu pendidikan agama islam di smp muhammadiyah 1 malang, 

yang meliputi perilaku kenakalan terhadap dirinya sendiri, teman sebaya, 

guru, orang tua dan lingkungan sekitarnya. Disisi lain penelitian ini juga 

akan mengkaji terkait faktor-faktor penghambat (kendala) dari perhatian 

orang tua terhadap perilaku kenakalan remaja pada peserta didik di SMP 
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Muhammadiyah 1 Malang. Hal ini menurut pemahaman peneliti lebih tepat 

untuk diteliti. 

H. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab. Pada bab I 

terbagi ke dalam beberapa point yaitu : latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika 

penulisan. Pada bab II akan membahas tentang kata kunci dari judul penelitian 

yang meliputi perhatian orang tua dan kenakalan remaja. Pada bab III akan 

dibahas tentang metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian yang 

terdiri dari : jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, variabel penelitian, hipotesis penelitian, tekhnik pengumpulan data, uji 

kebsahan data, tekhnik analisis data, dan instrumen penelitian. Pada bab IV akan 

menyajikan data dari hasil penelitian yang didapatkan selama proses penelitian 

berlangsung. Pada bab V atau bab yang terakhir adalah kesimpulan penulis 

menyajikan saran yang berkaitan dengan penelitian. 

 


