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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang : (1) Latar Belakang, (2) Rumusan Masalah, (3) 

Tujuan Penelitian, (4) Manfaat Penelitian, (5) Batasan Masalah, (6) Penegasan 

Istilah 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi dan modernisasi yang sedang berjalan saat ini, 

banyak terjadi perubahan-perubahan baik dalam segi ekonomi, politik, 

maupun sosial budaya. Dengan sendirinya segala perubahan yang begitu cepat 

memberikan konsekuwensi bagi individu untuk dapat menyesuaikan diri 

dengan tuntutan lingkungan yang makin lama makin meningkat. Demikian 

juga dengan keadaan di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari adanya 

perubahan nlai-nilai sosial budaya. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini, 

generasi muda sebagai tunas bangsa dan penerus cita-cita pembangunan perlu 

diperhatikan. Hal ini sejalan dengan posisi generasi muda sebagai kader 

bangsa yang tangguh, ulet, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan pada mereka. Membentuk individu yang 

berkualitas dan matang baik secara intelektual, emosional, dan sosial bukan 

merupakan hal yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu yang singkat, 

tetapi memerlukan suatu proses yang melibatkan peran lingkungan, mulai dari 

individu tersebut lahir sampai mencakup usia dewasa (Agustiani, 2006:1). 
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Kenakalan remaja bukanlah hal baru. Masalah ini sudah ada sejak abad-

abad yang lampau. Kenakalan remaja pada setiap generasi berbeda karena 

pengaruh lingkungan kebudayaan dan sikap mental masyarakat pada masa itu. 

Tingkah laku yang baik pada saat ini belum tentu dianggap baik oleh masyarakat 

dahulu, tingkah laku yang baik oleh suatu masyarakat dengan budaya tertentu 

mungkin dianggap tidak baik oleh masyarakat lain. Sebagai contoh, bagi 

masyarakat Bali, seorang wanita dengan pakaian terbuka di bagian dada, dianggap 

baik-baik saja. Akan tetapi, bila ada wanita berpakaian seperti itu di Aceh atau 

Minangkabau pasti akan dicela masyarakat. Masyarakat tempo dulu akan sangat 

menyesalkan dan bahkan menghukum remaja yang berkelahi. Akan tetapi, saat ini 

tawuran antarsekolah, antarkampung sering tidak dihiraukan masyarakat. 

Kenakalan remaja di masa sekarang ini sudah semakin membahayakan. 

Pemerkosaan, perampasan, penggunaan obat-obatan terlarang kerap terjadi 

dimana-mana. masyarakat kita saat ini sudah nakal. Pelaksanaan hukum seringkali 

tidah dipatuhi, bahkan cenderug diakali. Menurut Kusumanto (dalam Willis, 

2005:89) : kenakalan anak dan remaja ialah tingkah laku individu yang 

bertentangan dengan saryat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai 

acceptable dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di suatu 

masyarakat yang berkebudayaan. 

Menurut Hurlock (1978:89) kenakalan anak dan remaja bersumber dari 

moral yang sudah berbahaya atau berisiko (moral hazard). Menurutnya kerusakan 

moral bersuber dari: (1) keluarga yang sibuk, keluarga retak, dan keluarga dengan 

single parent dimana anak hanya diasuh oleh ibu; (2) menurutnya kewibawaan 
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Sekolah dalam mengawasi anak; (3) peranan gereja tidak mampu menangani 

masalah moral. 

Masalah remaja dan narkoba menjadi pusat perhatian pemerintah, orang 

tua, kalangan pendidik, tokoh agama, dan masyarakat pada umumnya. Bahkan, 

sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI seperti lahirnya 

undang-undang psikotropika alias narkoba pada tahun 1997 yaitu UU No. 5 

Tahun 1997 tentang psikotropika, dan UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. 

Kedua undang-undang ini jelas aturan hukum terutma sanksinya terhadap 

pengedar narkoba dan para pecandunya. Akan tetapi, jika menonton berita 

kriminal di televisi, seakan tidak pernah redanya kasus pengedaran narkoba. 

Deikian pula pecandu yang rata-rata anak muda termasuk remaja.mereka tidak 

saja dijerat dengan UU narkoba, akan tetapi juga dengan Kitab UU Hukum Pidana 

(KUHP). Banyak pengedar yang lari ditembak oleh polisi saat diadakan operasi 

(penggerebekan) terhadap mereka (Willis, 2014 : iii). 

Di kalangan remaja termasuk remaja sekolah, sudah tidak aneh lagi 

terjadinya peredaran narkoba, dan mereka banyak yang sudah kecanduan. Kalau 

sudah demikian, maka biaya pengobatan dan pemulihan amat berat dirasakan oleh 

orang tua, karena tidak mudah menyembuhkan secara total. Bahkan, sering terjadi 

mereka yang telah kembali dari panti pemulihan kembali kecanduan. Harus 

diingat bahwa banyak perbuatan moral dan kejahatan dilakukan oleh orang-orang 

yang terkait dengan narkoba (Willis, 2014 : iii) 

Perlu dipahami bahwa ada beberapa faktor penyebab meluasnya 

penggunaan narkoba di kalangan remaja. Pertama, meluasnya kecanduan 
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merokok, bahkan sampai kepada anak usia sekolah dasar (SD). Harus diketahui 

bahwa kecanduan merokok adalah jalan raya kepada penggunaan narkoba seperti 

ganja. Kedua, lemahnya ketahanan diri anak dan remaja terhadap pengaruh 

lingkungan seperti pergaulan dengan perokok dan pecandu narkoba di lingkungan 

tempat tinggal atau mungkin pula di sekolah. Ketahanan diri bersumber dari 

keimanan, kepercayaan diri, dan memenuhi nasehat orang tua dan guru. Ketiga, 

lemahnya pengawasan oleh keluarga dan sekolah terhadap perilaku anak dan 

remaja yang menjerus kepada kecanduan merokok, narkoba bahkan perbuatan 

yang tidak bermoral lainya seperti di lingkungan sekolah suka bolos, berkelahi 

dan tidak mematuhi peraturan sekolah. Hal ini tak dapat disalahkan  karena orang 

tua dan para pendidik sangat awam terhadap ciri-ciri  perilaku orang yang 

kecanduan narkoba ( Willis, 2014:iii). 

Mengenai masalah kenakalan remaja dewasa ini sudah menjadi program 

pemerintah untuk menanggulanginya. Hal ini sudah terbukti sejak tahun 1971 

pemerintah telah menaruh perhatian yang yang serius dengan dikeluarkannya 

Bakolak Inpres No. 6/1971 Pedoman 8, tentang Pola Penanggulangan Kenakalan 

Remaja. Di dalam pedoman itu diungkapkan mengenai pengertian kenakalan 

remaja sebagai berikut: “kenakalan remaja ialah kelainan tingkah laku, 

perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial bahkan anti sosial yang 

melanggar norma-norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku 

dalam masyarakat”. (Willis, 2014 : 88). 

Tempat yang paling strategis membentuk perkembangan anak adalah 

keluarga dan sekolah. akan tetapi, dengan semakin pesatnya pembangunan 

ekonomi dan tekhnologi, jelas akan memberi dampak tertentu terhadap kedua 
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lembaga itu. Keluarga berjuang untuk meningkatkan penghasilan agar terpenuhi 

tuntutan uang dan materi bagi anggotanya. Suasana keluarga yang semula biasa-

biasa asaja, sekarang menjadi sibuk. Kalau selama ini ayah yang berusaha 

memenuhi kebutuhan keluarga, sekarang ibu harus ikut berusaha pula karena 

penghasilan ayah dianggap sudah tidak memadai lagi. Kesibukan ayah dan ibu 

mencari nafkah mngurangi kuantitas waktu untuk berdialog dan memberikan 

perhatian kepada anak-anaknya yang sedang berkembang, yang sangat 

membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua (Willis, 2014 : 83). 

Perubahan sosial (social change) yang demkian cepat, menyebabkan 

pengaruh orang tua, sekolah dan agama, menjadi tertinggal dibelakang. Dengan 

kata lain kenakalan anak dan remaja sudah canggih berbasis budaya Barat dan 

tekhnologi maju pasti tidak mudah dikontrol. Sebagai contoh penggunaan pil KB, 

internet, hand phone (HP) amat sulit dideteksi. Penyebaran narkoba makin 

canggih jaringannya, bahkan sekolah-sekolah sudah dimasuki oleh jaringan 

narkoba. Akan tetapi, antisipasi guru, orang tua, dan pihak masyarakat termasuk 

pihak keamanan amat sederhana. Sebagai contoh, jika klub-klub malam tetap 

diizinkan dapat dipastikan semua bentuk maksiat terutama narkoba akan terjadi 

terus (Willis, 2014 : 89). 

Orang tua menciptakan komunikasi yang lancar di antara semua anggota 

keluarga. Misalnya melalui media meja makan (makan bersama) dan shoalat 

berjamaah. Sesudah makan atau sholat berjamaah orang tua dapat mmengadakan 

diskusi tentang masalah-masalah yang dihadapi anak-anak. Dialog antara orang 

tua dan anak akan memberikan penghargaan atas eksistensi anak di keluarga 

karena dalam hal ini keterbukaan orang tua menjadi kunci kesuksesan dialog. 
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Dalam dialog itu, anak memahami makna keberadannya, hal ini dapat mendorong 

anak menjadi orang yang berguna di keluarga. Peranan keluarga dalam pembinaan 

generasi muda cukup dominan. Pembentukan perilaku yang positif yang harus 

dimiliki oleh seorang warga Negara yang baik, bermula dari keluarga. 

Menurut Djamaluddin Ancok (dalam Agustiani, 2006:2) menyatakan 

bahwa pada saat ini pembinaan terhadap kaum remaja belum menemukan formal 

yang maksimal. Perilaku remaja yang akhir-akhir ini marak, berupa tawuran dan 

berbagai kenakalan remaja lainnya, dianggap sebagai akibat dari proses 

keterasingan dari kehidupan yang wajar. Pembangunan yang terlalu berorientasi 

pada pertumbuhan ekonomi semata, telah mengubah nilai hidup manusia menjadi 

pemburu materi, dengan mengabaikan berbagai aspek sosial yang dapat terjadi 

salah satu akibatnya ialah, remaja dapat menjadi tersaing dari kasih sayang orang 

dan perhatian orang tua. Hal ini menimbulkan rasa benci atau “tidak puas” dalam 

diri anak yang diipendam dalam hati. Anak menjadi tersaing dan merasa tidak 

mempunyai hak untuk menyatakan keinginannya karena orang tua selalu 

memberia petunjuk dan pengarahan, tanpa memberi peluang pada anak untuk 

mengembangkan keinginannya. Akibatnya, anak merasa dirinya tidak dipahami 

oleh orang tuanya sendiri, sehingga rasa keterasingan banyak melanda remaja 

pada saat ini. 

Dalam penelitian ini alasan saya menggunakan kata remaja bukan siswa 

karena masa remaja berlangsung antara usia 12 tahun sampai 21 tahun. Yang 

menjadi informan dalam penelitian ini saya batasi yaitu remaja yang termasuk 

dalam masa remaja awal antara usia 15-18 tahun. 
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Dari hasil observasi yang didukung dengan hasil wawancara yang 

dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 pada hari Senin-Selasa tanggal 24 Mei 2016 

dengan guru BK ibu nana, Waka Kurikulum dan salah satu siswa dapat 

disimpulkan bahwa kenakalan remaja di SMA Muhammadiyah 1 Malang masih 

sering terjadi, diantaranya merokok di lingkungan Sekolah, tawuran antar kelas, 

terlambat Sekolah, membolos, keluar Sekolah tanpa izin, membawa HP waktu 

kegiatan belajar mengajar dan bahkan pernah terjadi kasus siswa membawa 

minuman keras di Sekolah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang “Analisis Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja dan 

Penanggulangannya” di SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dalam 

pengkajiannya ini selanjutnya akan dikemukakan beberapa rumusan masalah 

antara lain: 

1. Apakah faktor-faktor penyebab kenakalan remaja di SMA 

Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Bagaimana upaya Sekolah  dalam menanggulangi masalah kenakalan 

remaja di SMA Muhammadiyah 1 Malang? 

3. Bagaimana bentuk kebijakan  Sekolah dalam menangani kenakalan 

remaja di SMA Muhammadiyah 1 Malang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian yang dilakukan yaitu:  

1. Untuk mengetahui  faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan 

remaja di SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya sekolah dalam menanggulangi 

masalah kenakalan remaja di SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

3. Untuk mengetahui bentuk kebijakan Sekolah dalam menangani 

masalah kenakalan remaja di SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang Analisis Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja 

dan Penanggulangannya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

mengenai faktor-faktor penyebab kenakalan remaja dan 

penanggulangannya dan diharapkan wacana ini dapat 

dikembangkan lebih lanjut sebagai sarana mengkaji masalah yang 

berkaitan dengan kenakalan remaja dan penanggulangannya. 

b. Dapat dimanfaatkan bagi peneliti lainnya sebagai bahan referensi 

penelitian mengenai faktor-faktor penyebab kenakalan remaja dan 

penanggulangannya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti sendiri diharapkan dapat menambah pegetahuan 

tentang faktor-faktor penyebab kenakalan remaja dan 

penanggulangannya. 

b. Bagi subyek terkait dapat dijadikan acuan untuk mendidik generasi 

muda menjadi lebih baik, serta menyadari setiap hak harus 

diimbangi dengan tanggungjawab. 

c. Bagi jurusan PKn dapat dijadikan acuan untuk mendidik generasi 

muda yang bermoral, taat kepada hukum yang berlaku serta 

menciptakan generasi muda yang tangguh, jujur dan bertanggung 

jawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan pada 

mereka. 

d. Bagi Sekolah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

penyusun kebijakan penanganan pelanggaran tata tertib sekolah 

dan mekanisme penanganan penyimpangan perilaku secara khusus 

kenakalan remaja yang dapat mempengaruhi siswa-siswa lain. 

E. Batasan Masalah 

Untuk menghindari salah presepsi atau cakupan masalah yang melebar 

dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan masalah. Batasan 

masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di SMA 

Muhammadiyah 1 Malang, adapun yang menjadi sumber data terkait dengan 

meneliti kepada Kepala Sekolah, waka kesiswaan, guru BK (Bimbingan dan 

Konseling), wali kelas dan perwakilan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 

Malang. 
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F. Penegasa Istilah 

Penegasan istilah dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah 

pahaman dalam menginterprestasikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi, maka perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut: 

1.  Analisis 

Sebuah penguraian pada pokok atas bagiannya dan penelaahan itu 

sendiri, serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang 

tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

2. Kenakalan remaja 

Kenakalan remaja ialah tindak perbuatan sebagian para remaja yang 

bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat, sehingga 

akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan 

juga merusak dirinya sendiri. Apabila tindakan yang sama dilakukan oleh 

orang dewasa, hal itu disebut kejahatan (kriminal), seperti membunuh, 

merampok, memperkosa, menodong, dan lain-lain (Willis, 2014:90). 

Kenakalan remaja ialah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma 

asusila yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. 

3.   Remaja 

Masa remaja adalah suatu masa transisi atau peralihan dari masa anak-

anak ke masa dewasa. Remaja bukan anak-anak lagi akan tetapi belum mampu 

memegang tugas sebagai orang dewasa.  
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4. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, 

mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan 

sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah 

dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan 

kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif 

dan refresif. 


