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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang perananan kenakalan remaja. Adapun

beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama membahas kenakalan remaja

sebagai berikut :

1. Penelitian atas nama Winda Oktawati (Mahasiswa Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau) yang dilakukan pada

tahun 2017 dengan judul “Kenakalan Remaja di Desa Paku (studi kasus SMP 4

Kampar Kiri Kabupaten Kampar” dari hasil penelitianjenis kenakalannya adalah

mencuri, pemakaian Narkoba, Sabu-sabu, Minum-minuman keras, dan Seks bebas.

Mereka secara bersama-sama melakukan tindakan pencurian dan uang yang

didapat dari hasil pencurian tersebut di gunakan untuk membeli Narkoba, Sabu-

sabu, dan minuman keras, sisa dari uang yang mereka dapatkan kemudian di bagi-

bagi untuk kepentingan masing-masing.

2. Penelitian atas nama Nurlaila Rosyidah (Mahasiswa Jurusan Keperawatan

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta) yang dilakukan pada tahun 2017 dengan judul skripsi

“hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap kenakalan Remaja pada Siswa SMK

Yayasan Cengkareng 2 Jakarta Barat” dari hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa gambaran kenakalan remaja yang terjadi di SMK Yayasan Cengkareng 2

cenderung masih tinggi (51,5). Hasil uji statistik dengan koefisien spearman

dengan alpa 0,05 diperoleh hasil bahwa ada hubungan yang bermakna antara pola

asuh orang tua terhadap kenakalan anak khususnya remaja sangat berpengaruh



10

terhadap pembentukan karakter dan konsep diri remaja itu namun kolaborasi

dalam peran ayah dan ibu juga sangat penting dalam pola asuh. Sehingga

diperlukan upaya dari sekolah untuk mencermati lebih dalam tentang kondisi pola

asuh orang tua dari remaja yang terkena kasus kenakalan remaja dan diharapkan

dapat dilakukan program sosialisasi tentang cara pengasuhan yang baik ke orang

tua mereka.

3. Penelitian atas nama Amelia Dwi Syifaunnufush (Mahasiswa Jurusan

Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta) yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul skripsi

“Kecenderungan Kenakalan Remaja Ditinjau dari Kekuatan Karakter dan Persepsi

Komunikasi Empatik Orang tua” dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada

hubungan negatif yang signifikan antara kekuatan karakter dan persepsi

komunikasi empatik orang tua dengan kecenderungan kenakalan remaja.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien korelasi (R) sebesar 0,467 dengan

taraf signifikansi (p) sebesar 0,000 (p<0,05). Hal ini berarti terdapat hubungan

yang signifikan antara kekuatan karakter dan persepsi komunikasi empatik orang

tua dengan kecenderungan kenakalan remaja. Sumbangan efektif kekuatan

karakter dan persepsi komunikasi empatik sebesar 21,8% (R square = 0,218).

Secara parsial, analisis variabel kekuatan karakter diperoleh koefisien korelasi (R)

sebesar -0,467 dengan taraf signifikansi (p) = 0,000 (p<0,05) dan R square =

0,218. Hal ini berarti kekuatan karakter memiliki hubungan negatif yang

signifikan dengan kecenderungan kenakalan remaja. Sedangkan hasil analisis

variabel persepsi komunikasi empatik orangtua diperoleh koefisien korelasi (R)

sebesar -0,241 dengan taraf signifikansi (p) = 0,066 (p>0,05) dan R square =
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0,058, hal ini berarti persepsi komunikasi empatik orangtua tidak memiliki

hubungan yang signifikan dengan kecenderungan kenakalan remaja.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti

lakukan adalah terfokus pada pola pengendalian perilaku siswa yang menyimpang.

Sedangkan persamaannya penelitian terdahulu dengan peneliti adalah perilaku

siswa yang menyimpang ataupun kenakalan remaja.

2.2 Perilaku Siswa

2.2.1 Konsep perilaku

Perilaku merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh

makhluk hidup, manusia memiliki artian yang sangat luas, antara lain :

berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca,

dan sebagainya. Perilaku manusia merupakan seluruh kegiatan atau aktivitas

manusia baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh

pihak luar. Perilaku manusia dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk

berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan

refleksi dari berbagai macam aspek baik fisik maupun non-fisik.7 Suatu

perilaku yang menimbulkan tanggapan yang sering disebut rangsangan,

dengan begitu suatu rangsangan akan menimbulkan perilaku tertentu. Dalam

proses berinteraksi antar individu maupun sesama biasanya terdapat

fenomena yang tidak biasa, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

ataupun biasa disebut dengan perilaku menyimpang. Misalnya perilaku yang

tidak sesuai dengan norma ataupun nilai yang berlaku dalam bermasyarakat

terjadi begitu saja.

7 http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-perilaku-menurut-
ahli.html(diakses 08 mei 2018)
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2.2.2 Konsep siswa

Anak didik merupakan anak yang belum dewasa, yang memerlukan

usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat

melaksakan tugasnya sebagai makhluk tuhan, sebagai umat manusia,

sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu

pribadi ataupun individu. Dalam proses pendidikan anak didik berdiri

sebagai masukan karena anak memasuki kancah pendidikan masih kosong,

belum diproses dalam sistem pendidikan atau latihan sebelumnya, dan

belum mempunyai bekal apa-apa, kecuali hanya pembawaan yang dibawa

sejak lahir atau potensi-potensi ini baru akan menjadi kemampuan-

kemampuan nyata setelah dikembangkan.

Pada hakikatnya pendidikan yang diberikan kepada manusia muda ini

untuk mengembangkan unsur-unsur yang ada pada diri manusia. Seperti

halnya untuk mengembangkan unsur raga diberikan pendidikan jasmani,

untuk unsur cipta ada pendidikan akal, untuk mengembangkan unsur rasa

ada pendidikan perasaan dan sebagainya. Pendidikan untuk manusia muda

yang ditinjau dari sikapnya, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial

ada pendidikan individual dan pendidikan sosial.8 Dimana anak didik akan

diajarkan bagaimana cara bersikap yang baik serta etika yang sopan untuk

berinteraksi pada masyarakat.

8Soedomo A. Hadi.2008. PENDIDIKAN (Suatu Pengantar). Surakarta : Seri Buku Teks. Hal. 29-30
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2.3 Pengendalian Perilaku Siswa

2.3.1 Konsep Pengendalian

Bahwasannya manusia pasti menginginkan hidup yang aman, damai,

dan sejahtera. Oleh karenanya sangat diperlukan yang namanya

pengendalian untuk mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Melalui proses pengawasan yang dilakukan oleh individu terhadap individu,

kelompok oleh kelompok yang lain. Mengajak, membujuk, dan memaksa

individu maupun kelompok untuk mengikuti perilaku yang sesuai dengan

peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Terdapat beberapa macam

bentuk pengendalian, diantaranya: teguran, pendidikan, sanksi atau

hukuman, dan agama.9

Memberikan pembelajaran inovatif terhadap siswa oleh guru yang

sifatnya baru dan menarik, untuk memfasilitasi siswa dalam membangun

pengetahuan diri menuju proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik

sesuai dengan potensi atau kemampuan dan perbedaan yang dimiliki oleh

masing-masing siswa. Setiap guru penting untuk memahami sistem

pembelajaran, karena dengan pemahaman tersebut setiap guru akan

memahami tentang tujuan pembelajaran ataupun hasil yang diharapkan, dari

semua proses kegiatan yang harus dilakukan, dan pemanfaatan setiap

komponen dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan dan mengetahui

tingkat pencapaian keberhasilan tersebut.

Dalam mendidik dan memberikan pelajaran kepada anak didik dengan

penjelasan yang mudah dipahami sesuai dengan kemampuan anak didik,

9https://www.ilmudasar.com/2016/11/Pengertian-Jenis-Bentuk-Fungsi-Pengendalian-Sosial-
adalah.html(diakses 09 mei 2018).
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memberikan materi-materi yang mudah, dan menggunakan metode-metode

pengajaran seacara baik supaya memudahkan dan mempercepat anak didik

menguasai pembelajaran tersebut. Ada dua faktor penyebab timbulnya

masalah belajar, diantaranya :

1. Faktor intern (dalam diri siswa)

Suatu keadaan yang meliputi gangguan dan kekurangan tentang

psikofisik siswa tersebut.

2. Faktor ekstren (dalam luar diri siswa)

Suatu kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas

belajar siswa, seperti halnya: lingkungan keluarga yang mengalami

ketidakharmonisan hubungan antara kedua orang tua siswa karena

rendahnya kehidupan perekonomian keluarga, lingkungan

masyarakat terdapat teman yang menyimpang, dan lingkungan

sekolah seperti kondisi gedung sekolah yang buruk, dan fasilitas

yang kurang memadai.

2.3.2 Pengendali Siswa

1. Orang Tua

Orangtua memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam

membesarkan dan mendidik anak untuk menjadikan pribadi anak yang

sholeh dan sholehah. Terlebih dalam meninjau perkembangan anak pada

saat ini, banyak sekali anak yang melakukan kenalan seperti,

penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas lainnya. Dan kenakalan

tersebut dapat dicegah dengan pendampingan terhadap tumbuh kembang

anak oleh orangtua. Sebagai pengontrol siswa sekolah menengah
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merupakan masa yang sangat sulit, karena dimana masa peralihan dari

anak-anak menuju dewasa.

Peran orangtua terhadap mental dan sikap anak juga harus

dibangun dari diri orangtua itu sendiri, karena orangtua merupakan

contoh ataupun model bagi anaknya. Anak akan meniru semua sikap

ataupun perilaku orangtua dalaam berperilaku ataupun bertindak sesuai

dengan apa yang anak tangkap dari perilaku orangtuanya. Tunjukkan

sikap dan mental yang baik di depan anak, supaya anak dapat menangkap

bahwa orangtua adalah figur pribadi yang patut untuk dicontoh.

Pada fase pencarian jati diri, anak akan menghadapi berbagai

pilihan dan pengaruh, salah satunya adalah pengaruh dari teman

sebayanya dan lingkungan sekitar ataupun disekolah pada usia muda

sangatlah besar, sehingga orangtua harus mendidik dan mengawasi

pergaulan anak-anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan

yang salah. Pentingnya peran orangtua pada masa pencarian jati diri sang

anak dapat memberikan dukungan dan arahan kepada anak mengenenai

tumbuh kembang anak yang baik dilakukan dan tidak dilakukan.

Memfasilitasi anak untuk mengembangkan hobinya dan menyarankan

anak untuk mengikuti ataupun melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang

bermanfaat untuk mengisi waktu luang anak.10

2. Guru

Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan yang tidak hanya

memberikan pendidikan akademik kepada siswanya, tetapi disertai

10https://www.kompasiana.com/erlisalestari5586/5b179cc45e137319e8240633/peranan-orang-
tua-dalam-perkembangan-anak?page=all ( diakses 03 Desember 2018)
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dengan pembentukan karakter siswa yang dilakukan dengan

mendisiplinkan siswa dalam berbagai aturan dan sanksi yang berlakukan

di sekolah.

Adapun tindakan represif yang dilakukan oleh guru ; tahap pertama,

dengan mengingatkan siswa akan dampak dari penyimpangan yang siswa

lakukan. Jika tahap ini tidak berhasil maka akan di lakukan konseling

individu, siswa menghadap guru BK secara langsung. Siswa diminta

untuk bercerita tentang apa permasalahan yang di hadapinya yang

berkaitan dengan sebab-sebab dari penyimpangan yang mereka lakukan.

Tahap ini akan membuka jalan untuk guru BK dalam mencari akar

permasalahan dari penyimpangan yang dilakukan oleh siswa , sehingga

untuk penanganannya bisa dilakukan secara efektif oleh guru BK. Tapi

bila siswa sudah menempuh tahap konseling individu dan masih

mengulagi melakukan kesalahan yang sama maka tahap selanjutnya

dalam mengendalikan penyimpangan mereka adalah dengan

mengeluarkan surat panggilan orangtua. Tujuan dari pemanggilan

orangtua ke sekolah adalah di harapkan agar sekolah mendapat dukungan

dari orangtua dalam mengendalikan perilaku menyimpang siswa,

sehingga penyimpangan yang dilakukan di sekolah bisa tetap berlanjut di

rumah siswa tersebut melalui pengawasan dan pengontrolan dari kedua

orangtua. Tahap selanjutnya konferensi kasus yaitu, guru BK akan

mengadakan sidang kecil untuk membahas masalah penyimpangan siswa

bersangkutan yang di ulangi terus-menerus yang dihadiri oleh guru BK,

orangtua siswa, siswa dan wali kelas. Tahap selanjutnya adalah
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kunjungan rumah (home visit) yang dilakukan oleh guru BK. Dalam

dilakukannya tahap kunjungan rumah adalah untuk mengetahui kondisi

lingkungan tempat tinggal siswa yang melakukan penyimpangan, dengan

berbagai tahap pengendalian yang sudah di laluinya tetapi tetap saja

mengulangi kesalahan yang sama.11

Sekolah memiliki batasan untuk mengendalikan perilaku siswanya,

sehingga peran orangtua dan sekolah harus bekerja sama dalam proses

mengendalikan perilaku siswa supaya jauh dari kata penyimpingan

kenalan anak dan menjadikan pribadi anak yang disiplin, serta sesuai

dengan peraturan yang ada disekolah maupun dalam bermasyarakat.

3. Kendala dari Pengendalian Siswa

Kendala yang dihadapi oleh guru dalam mengendalikan perilaku

menyimpang siswa SMAN 1 Loceret adalah akibat dari kesibukan orang

tua diluar rumah yang meliputi aspek ekonomi keluarga, dan tingkat

pendidikan orangtua yang rendah. Adapun kendala tersebut yaitu

kurangnya kerjasama orangtua siswa dengan sekolah, kerjasama dalam

membantu sekolah dalam membantu mengawasi serta mengontrol

perilaku siswa menjadi sangat penting guna terbentuknya probadi siswa

yang lebih baik serta tertib terhadap segala peraturan yang ada disekolah.

Orangtua tidak bisa memberikan waktu yang cukup dalam memberikan

perhatian, kasih sayang yang diperlukan siswa, serta longgarnya

pengawasan terhadap lingkungan pergaulan siswa. Dengan keadaan

keluarga yang seperti ini tentunya siswa akan berperilaku bebas sehingga

11http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11387/10792 (diakses 03 Desember
2018)
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perilaku menyimpang yang mereka dapatkan dari pengaruh teman dan

lingkungan luar akan terbaawa kesekolah. Besarnya pengaruh dari

lingkungan luar merupakan kelanjutan dari kurangnya segala bentuk

kebutuhan yang diperlukan siswa dari keluarga, sehingga lingkungan luar

dimana mereka bersama teman sekelompoknya menjadi pilihan yang

tempat untuk menghabiskan waktu yang mereka miliki. Berbagai macam

pengaruh positif dan negatif bisa didapatan oleh siswa ketika mereka

banyak menghabiskan waktu bersama teman sekelompoknya. Sekolah

dengan segala upaya mengontrol prilaku siswa dengan berbagai macam

bentuk pengendalian. Dengan seringnya siswa mengulang kesalahan-

kesalahan disebabkan oleh cukup besarnya pengaruh lingkungan luar

yang didapat dari pergaulan siswa. Ketika siswa diarahkan pada perilaku

yang baik, hal ini akan berjalan baik ketika siswa masi berada di sekolah.

Akan tetapi dengan pergaulan luar yang cukup mempengaruhi siswa,

perilaku siswa justru akan kembali lagi pada perilaku yang sebelumnya.

2.4 Pembahasan tentang Teori Behavior

Teori behaviorisme merupakan teori belajar yang menekankan pada tingkah

laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori yang

berpengaruh besar dalam pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang

dikenal sebagai aliran behaviorisme, menekankan pada terbentuknya perilaku

manusia yang terlihat dari hasil belajar. Model hubungan stimulus-responnya,

menempatkan seseorang belajar sebagai individu yang pasif. Respon dari perilaku

tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau kebiasaan, perilaku akan

muncul semakin kuat dengan adanya penguatan dan akan menghilang saat
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diberikan hukuman ataupun sanksi. Stimulus merupakan sesuatu hal yang

diberikan kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi ataupun tanggapan siswa

terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Semua hal yang diberikan oleh guru

dan yang diterima oleh siswa harus bisa diamati dan diukur, karena pengukuran

merupakan suatu hal yang penting dalam melihat perubahan tingkah laku tersebut

terjadi atau tidak.12

Individu belajar membentuk tingkah laku sosial yang berguna untuk

bertingkah laku dalam bermasyarakat. Proses berlangsung saat individu mengenal

dirinya dari usia 3 sampai 4 tahun sampai individu mengenal dunia bersamaan

dengan berlangsungnya belajar sosial. Individu juga melakukan upaya-upaya

untuk mendinamiskan tingkah lakunya tersebut supaya lebih meningkat misalnya,

motivasi, frustasi, mekanisme pertahanan, serta perkembangan keteribatan

individu di dalam kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut dapat meningkatkan

tingkah laku sosial individu semakin banyak dan semakin tinggi kualitasnya

seiring dengan pertumbuhan individu. Setiap individu harus memahami dan

menguasi proses dalam komunikasi yang dilakukan sehingga mereka tepat

mengambil tingkah laku dalam komunikasi di lingkungan masyarakat. Terdapat

tiga hakikat manusia :

1. Manusia sebagai makhluk individu

Manusia sebagai makhuk individual merupakan manusia yang terdiri dari

jiwa dan raga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dilengkapi oleh

kegiatan-kegiatan yang bersifat individual dan dari sinilah individu

12https://www.academia.edu/28176640/Pengertian_Teori_Behaviorisme (diakses 04 januari
2019)
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mempunyai tingkah laku yang ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri

dan kepentingan orang lain.

2. Manusia sebagai makhluk sosial

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan manusia yang dituntut untuk

saling menjalin hubungan dengan individu lain dalam kehidupan sehari-

harinya, karena setiap individu memiliki tingkah laku psikologis dan

tingkah laku sosiologis. Tingkah laku psikologis merupakan semua

tingkah laku yang digunakan untuk kepentingan individu yang

bersangkutan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan tingkah laku

sosiologis merupakan tingkah laku yang ditunjukkan untuk berhubungan

dengan individu lain dalam bergaul ataupun bermasyarakat.

Sebagai makhluk sosial, menjalin hubungan antara individu satu

dengan yang lainnya diperlukan untuk mempelajari nilai-nilai, aturan-

aturan, dan norma-norma sosial yang berlaku sesuai dengan tempat

tinggal individu. Dalam berinteraksi sosial dan berkelompok, setiap

individu dikendalikan oleh keegoisannya masing-masing sehingga

tingkah laku sosialnya dapat disesuaikan dengan kehidupan kelompoknya.

3. Manusia sebagai makhluk berkebutuhan

Sebagai makhluk berkebutuhan, setiap individu pasti memiliki jalinan

dengan Tuhan YME, dengan jalinan ini individu tetap terkendali tingkah

lakunya karena adanya norma-norma agama yang dianutnya. Norma

agama juga mengatur hubungan individu dengan individu lainnya
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sehingga tingkah laku sosial individu semakin terkendalikan ke arah

yang lebih baik.13

Demikian interaksi sosial akan menjadi dasar bagi pelaku sosial yang lebih

mendalam dengan berbagai bentuknya. Hal ini akan dibahas oleh beberapa tokoh

yang dirangkum sebagai berikut :

1. Imitasi

Gabriel Tarde menyatakan bahwa seluruh kehidupan sosial manusia

didasari oleh faktor-faktor imitasi. Imitasi dapat mendorong individu

maupun kelompok untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik,

karena imitasi mempunyai peranan yang sangat penting dengan

mengikuti suatu contoh yang baik akan merangsang individu untuk

melakukan perilaku yang baik pula.

2. Sugesti

Sugesti dan imitasi dalam hubungan interaksi sosial mempunyai arti

yang hampir sama. Merupakan suatu proses yang saling berpengaruh

antara individu atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya,

yang menjadi perbedaannya imitasi merupakan suatu proses peniruan

terhadap sesuatu hal yang berasal dari luar dirinya, sedangkan sugesti

merupakan suatu proses pemberian pandangan ataupun sikap dari diri

individu kepada orang lain di luar dirinya. Sugesti dapat dilakukan dan

diterima oeh individu ain tanpa adanya kritik terlebih dahulu.

3. Identifikasi

13Santoso, slamet. 2010. Teori-teori Psikologi Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama. Hal. 139-159
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Identifikasi di dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi

identik (sama) dengan orang lain baik secara lahiriah maupun batiniah.

Proses identifikasi dilakukan berdasarkan perasaan-perasaan ataupun

kecenderungan individu yang tidak diperhitungkan secara rasional

dimana identifikasi akan berguna untuk melengkapi sistem norma, cita-

cita, dan pedoman bagi yang lebih mendalam daripada proses imitasi

dan sugesti meskipun memiliki kemungkinan bahwa awalnya

identifikasi berawal dari adanya imitasi dan sugesti.

4. Simpati

Simpati merupakan suatu bentuk interaksi yang melibatkan adanya

ketertarikan individu terhadap individu lainnya, simpati timbul tidak

berdasarkan pada pertimbangan yang logis dan rasional melainkan

berdasarkan penilaian terhadap perasaan individu dengan individu

lainnya.14

Pada intinya teori behavior merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa suatu

proses pembelajaran yang terjadi dengan adanya stimulus. Implementasi dalam

suatu proses pembelajaran memberikan stimulus guna menghasilkan respon

sebanyak-banyaknya, guru berperan sangat penting di dalam teori belajar ini.

Guru memberikan stimulus supaya siswa dapat merespon dengan baik dan terjadi

suatu proses pembelajaran yang diharapkan.

14Dayakisni, Tri, dkk. 2009. Psikologi Sosial. Malang : UMM Press. Hal 110-112


	



