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ABSTRAK 
 

Istantina, Fitria. 2009. Latar Belakang Perilaku Nakal Siswa Kelas XI SMK Islam 
Soedirman Ungaran Tahun Ajaran 2008/2009. Skripsi, Jurusan Bimbingan Dan 
Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dr. Sugiyo, 
M.Si dan Dra. Ninik Setyowani, M.Pd. 

Kata kunci: Latar Belakang Perilaku Nakal 
  

Remaja dalam melalui proses perkembangannya tidak semua dapat berhasil. 
Perkembangan remaja dapat berhasil dengan baik, apabila didukung oleh banyak hal 
yaitu faktor eksternal maupun faktor internal. Tidak sedikit remaja yang mengalami 
kegagalan dalam mencapai tugas perkembangan remaja yaitu adanya perilaku nakal pada 
siswa. Faktor penyebabnya dari faktor internal dan faktor eksternal (keluaraga, sekolah 
dan masyarakat). Permasalahan  adalah (1) faktor internal apa yang melatarbelakangi 
perilaku nakal siswa dan (2) faktor eksternal apa yang meletarbelakangi perilaku nakal 
siswa pada siswa kelas XI di SMK Islam Soedirman Ungaran tahun ajaran 2008/2009. 
Tujuan dari penelitian ini adalah ingin memperoleh data empiris mengenai faktor internal 
dan eksternal latar belakang perilaku nakal siswa kelas XI SMK Islam Soedirman 
Ungaran tahun ajaran 2008/2009. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, sehingga peneliti 
berusaha menggambarkan secara sistematis, akurat dan objektif atas hasil penelitian 
mengenai latar belakang perilaku nakal. Variabel dalam penelitian adalah  perilaku nakal 
siswa SMK Islam Soedirman Ungaran terutama dilihat dari faktor individu, keluarga, 
sekolah dan masyarakat. Populasi dalam penelitian adalah siswa kelas XI SMK Islam 
Soedirman Ungaran tahun ajaran 2008/2009. Teknik sampling yang digunakan adalah 
random sampling, ditunjuk 182 siswa-siswi yang ambil mengunakan tabel Krejcie dari 
siswa yang berjumlah 334, dan tersebar di 10 kelas Teknik Otomotif, Teknik Industri dan 
Teknik Listrik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala psikologis latar 
belakang perilaku nakal dan angket latar belakang perilaku nakal. 
 Berdasarkan analisis per indikator dari faktor internal yang dominan 
mempengaruhi perilaku nakal siswa adalah gangguan emosional 68,07%, konflik batin 
66,46%, krisis identitas 65,93%, dan reaksi frustasi negatif 62,82%. Sedangkan dari 
analisis per indikator faktor eksternal yang dominan mempengaruhi perilaku nakal siswa 
dari lingkungan keluarga yaitu kondisi ekonomi keluarga 68,18%. Faktor lingkungan 
sekolah yaitu hubungan guru dan siswa 60,96%, dan faktor lingkungan masyarakat yaitu 
kondisi masyarakat tempat tinggal 64,19%.  Analisis data penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif kuantitatif prosentase.Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat 
disimpulkan bahawa bahwa faktor yang melatar belakangi perilaku nakal siswa yaitu 
faktor internal (individu) 65,85%, faktor eksternal lingkungan keluarga 64,14%, faktor 
eksternal lingkungan sekolah 62,7%, dan faktor eksternal ingkungan masyarakat 62,72%. 

Berdasarkan kesimpulan diatas  disarankan pada pihak orangtua, masyarakat dan 
sekolah  untuk melakukan kontrol sosial, terutama dalam perilaku siswa, serta aktif pihak 
sekolah untuk mempertahankan disiplin dan kontrol yang ketat terhadap siswanya agar 
mendukung perilaku yang positif, remaja mampu bersikap selektif terhadap stimulasi 
yang muncul. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Remaja sebagai generasi penerus cita-cita pejuang bangsa dan sumber insani bagi 

pembangunan nasional, perlu ditingkatkan pembinaan dan pengembangannya serta 

diarahkan menjadi generasi penerus pejuang bangsa dan manusia pembangunan yang bisa 

memberikan kemanfaatannya. Masa remaja merupakan masa yang penuh dengan gejolak 

kondisi internal dan eksternal yang tidak menentu, sangatlah rawan dalam perkembangan 

kejiwaan individu. Remaja dalam melalui proses perkembangannya tidak semua dapat 

berhasil. Secara umum perkembangan remaja dapat berhasil dengan baik, apabila 

didukung oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Tidak sedikit remaja yang 

mengalami kegagalan dalam mencapai tugas perkembangan remaja, salah satunya yaitu 

adanya perilaku nakal pada remaja.  

Sarwono (2002:207) memberikan pengertian bahwa kenakalan remaja adalah 

perilau menyimpang dari atau melanggar hukum. Sudarsono (2004:10) menambahkan 

kenakalan remaja yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang 

ada dalam masyarakat di mana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti-sosial d mana di 

dalamnya terkandung unsur-unsur anti-normatif. 

Dalam sebuah makalah yang dikemukakan Puspitawati (www.yahoo.com, 2008) 

tentang bentuk-bentuk perilaku nakal remaja yang semakin mewarnai semaraknya 

kehidupan remaja saat ini diantaranya: 

Perilaku yang sering terlibat tawuran antar sekolah, suka merokok, bolos sekolah, 
mencuri, perkelahian, minim-minuman keras, keterlibatan remaja dalam 

1 



 2

pemakian obat-obat terlarang. jadi masalah remaja dengan segala bentuknya telah 
menimbulkan adanya gangguan kemanan dan ketertiba hidup bermasyarakat. 
 

Selain itu juga  berbagai bentuk kenakalan yang ditunjukkan akhir-akhir ini, 

seperti yang terjadi baru-baru ini yang terjadi di Batam (http:/batampos.co.id/metropolis, 

diakses 14 November 2008) bahwa pelajar berani masuk hotel, berani minum-minuman 

keras di tempat terbuka dengan berseragam sekolah, bermain playstation saat pelajaran. 

Selain itu juga mengenai kasus ”gang nero’ yang terjadi di kota Pati, dimana seorang 

pelajar wanita melakukan kekerasan dengan cara berkelompok. Dan yang terbaru adalah 

adanya ”gang bocah SMP” yang ada di Jakarta yang sering melakukan tawuran, dimana 

SMP itu termasuk SMP unggulan dengan keadaan siswa ekonomi menengah keatas.  

Banyak hal yang terjadi dalam masa transisi remaja dari masa kanak-kanak 

kemasa dewasa. Dunia remaja memang unik, banyak peristiwa yang terjadi dan sering 

diciptakan dengan ide-ide yang cemerlang dan positif.  Namun demikian tidak sedikit 

juga hal-hal yang negatif yang terjadi. Dari pengamatan peneliti beberapa bulan ini, 

kualitas dan kuantitas kenakalan siswa semakin meningkat. Dari media cetak dan 

elektronik dapat diketahui kecenderungan meningkatnya kenakalan siswa tersebut karena 

banyak faktor yang melatarbelaknginya.  

Faktor penyebab kenakalan remaja yaitu berasal dari dalam diri remaja atau 

internal dan dari luar diri remaja atau ekstrnal. Menurut Kartono  (2005:110) disebabkan 

antar lain faktor intelegensi, gangguan emosional, reaksi frustasi negatif, konflik batin, 

lemahnya kemampuan dalam mengendalikan dorongan, kegagalan dalam prestasi dan 

kekurngan dalam pembentukan hati nurani motivasi dan konflik batin. Sedangkan faktor 

dari luar Suparwoto (2004:176) mengatakan bahwa faktor dari luar yang menyebabkan 

kenakalan remaja adalah faktor dari keluarga dan lingkungan masyarakat. 
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Dalam sebuah jurnal psikologi Indonesia Sari (2005) mengemukakan bahwa 

kurangnya dukungan sosial, pola asuh orang tua, status ekonomi keluarga, minimnya 

dukungan sosial dari keluarga cenderung menyebabkan remaja rawan terhadap perilaku 

delinkuen.  

Kenakalan remaja dalam hal ini siswa di sekolah tidak terlepas dari globalisasi 

serta pengaruh lingkungan baik lingkungan di rumah, masyarakat dan sekolah. Kalau 

faktor lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat bisa selaras dengan perkembangan 

jiwa anak, maka kecenderungan kenakalan siswa dapat dieliminisasi.  

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa siswa kelas XI SMK Islam Soedirman 

Ungaran kurang stabil dalam dalam tingkat perkembangan emosinya karena usia mereka 

dapat dikatakegorikan memasuki rentang usia 15-18 tahun, dimana rentang usia itu 

termasuk dalam usia remaja. Serta dari informasi guru pembimbing bahwa siswa kelas XI 

menunjukkan perilaku nakal. Menurut penelitian di SMK 4 Semarang yang dilakukan 

Handayani (2007: 4) bahwa bentuk kenakalan yang dilakukan yaitu, mengumpat atau 

mengeluarkan kata kasar ketika tersunggung 64,51%, menyontek 80,64%,malas 

mengerjakan tugas 61,29% dan merokok 64,51%.  Dari pengakuan beberapa siswa, 

perilaku kecenderungan perilaku nakal siswa yang dilakukan dikarenakan oleh faktor 

lingkungan keluarga dan lingkungan teman. Sebagai contoh siswa merasa malu berpaikan 

rapi karena takut diejek teman, selain itu juga siswa lebih senang membolos sekolah 

dengan cara beramai-ramai. Sedangkan menurut informasi wawancara dari guru 

pembimbing kenakalan yang paling sering dilakukan oleh para siswa diantaranya 

terlambat masuk sekolah, membolos pada saat jam pelajaran, merokok, mengompas, 

tidak disiplin dalam berpakaian, berbohong, tidak melaksanakan tugas sekolah, melihat 

gambar porno, menyimpan gambar porno  dalam HP dan tidak mengerjakan tugas 



 4

sekolah (PR) serta masih banyak hal lain yang terkait dengan kenakalan siswa yang 

terjadi pada siswa kelas XI SMK Islam Soedirman Ungaran.  

Kenakalan siswa yang terjadi di SMK Islam Soedirman Ungaran lebih banyak 

disebabkan oleh pergaulan yang kaitannya dengan interaksi dan komunikasi antar teman 

sebaya, baik itu dilingkungan teman satu kelas, satu sekolah maupun antar sekolah. 

Komunikasi antar teman sebaya sangat berpengaruh antar teman yang berbeda umurnya. 

Remaja cenderung lebih suka meniru apa yang dilakukan oleh teman-temannya dengan 

alasan apabila tidak dilakukan maka mereka akan dijauhi. Sebenarnya dalam hal ini orang 

tua juga sangat berpengaruh atau berperan penting dalam menjaga pergaulan anak-

anaknya. Kesibukan orang tua yang berlebih dan sikap tidak tahunya orang tua terhadap 

anak biasanya menyebabkan anak cenderung terlalu bebas bergaul dengan siapa saja 

tanpa bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.  

Dari fenomena tersebut, peneliti ingin membuktikan secara ilmiah dan empiris 

mengenai faktor-faktor apa yang melatar belakangi perilaku nakal siswa. Oleh karena itu 

peneliti tertarik ingin mengadakan penelitian mengenai Latar Belakang Perilaku Nakal 

Siswa Pada Siswa Kelas XI Di SMK Islam Soedirman Ungaran Tahun Ajaran 2008/2009. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka masalah 

yang muncul adalah sebagi berikut: 

1.2.1 Faktor internal apa yang meletarbelakangi perilaku nakal siswa pada siswa 

kelas XI di SMK Islam Soedirman Ungaran Tahun Ajaran 2008/2009 

1.2.2 Faktor eksternal apa yang melatarbelakangi perilaku nakal siswa kelas XI 

di SMK Islam Soedirman Ungaran Tahun Ajaran 2008/2009 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1.3.1 Mengetahui faktor internal yang meletarbelakangi perilaku nakal siswa 

kelas XI di SMK Islam Soedirman Ungaran Tahun Ajaran 2008/2009. 

1.3.2 Mengetahui faktor eksternal yang melatarbelakangi perilaku nakal siswa 

kelas XI di SMK Islam Soedirman Ungaran Tahun Ajaran 2008/2009. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat secara teoritis 

(1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya 

Bimbingan dan Konseling, khususnya tentang latar belakang perilaku nakal 

dapa siswa. 

(2) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pedoman dalam mengadakan 

penelitian khusnya tentang latar belakang perilaku nakal dapa siswa. 

1.4.2 Manfaat secara praktis 

(1) Memberikan masukan informasi bagi guru pada umumnya dan khususnya guru 

pembimbing agar lebih bijaksana dalam menangani siswa khususnya kaitannya 

dengan keenderungan perilaku nakalsiswa, serta pentingnya penanggulangan 

perilaku nakal pada siswa.   

(2) Bagi siswa dapat digunakan sebagai cermin diri dalam proses perkembangannya 

khususnya tentang latar belakang kecenderunagn perilaku nakal siswa. 
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1.5  Garis Besar Sistematika Skripsi 

Gambaran singkat mengenai seluruh isi skripsi adalah pada bagian 

pendahuluan berisi tentang : judul skripsi, pengesahan, motto dan persembahan, 

abstraks, kata pengantar, daftar isi, dan daftar table. 

Pembahasan masalah disusun dengan menggunakan sistematika sebagai 

berikut: 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Berisi : latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan tata alur penulisan skripsi  

BAB 2  LANDASAN TEORI 

Telaah pustaka yang menjelaskan teori skripsi yang berisi tentang 

landasan teori yang berisi tentang pengertian remaja, kenakalan remaja, 

bentuk kenakalan remaja, dan faktor penyebab kenakan remaja. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentang jenis penelitian, variable penelitian, definisi 

operasional variabel, populasi dan sempel penelitian, metode 

pengumpulan data, validitas dan reliabilitas data. 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian 

BAB 5 PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir skripsi berisi 

daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh 

peneliti lain dengan tujuan mendapatkan hasil penelitian tertentu. Penelitian terdahulu 

yang akan diuraikan yaitu mengenai faktor-faktor perilaku nakal siswa.  

Adanya siswa melakukan perilaku nakal tentu tidak serta muncul dengan 

sendirinya. Ada beberapa faktor yang berpotensi menjadi penyebab munculnya 

kecenderungan perilaku nakal tersebut. Secara garis besar faktor penyebab adalah dari 

faktor internal dan eksternal. Penelitian mengenai faktor perilaku nakal siswa diantaranya 

: 

1) Menurut Ismail dan Anwar (2005) mengemukakan bahwa penyebab perilaku 

nakal yang menyebabkan perilaku kriminal dikalangan remaja yaitu pengaruh 

ketidak seimbangan antara perkembangan dalam dirinya dengan saluran 

lingkungan, yang tidak dapat memberikan arahan dan sistem nilai yang 

memadai untuk mengontrol perkembangan remaja sehingga remaja 

mengalami krisis identitas.  

2) Masngudin (2007) mengemukakan bahwa faktor penyebab perilaku nakal 

yang dilakukan oleh siswa adalah tidak berfungsinya fungsi sosial keluarga. 

Dengan arti semakin meningkatnya keberfungsian sosial sebuah keluarga 

dalam melaksanakan tugas kehidupan, peranan, dan fungsinya maka akan 

semakin rendah tingkat kenakalan anak.  

7 
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  Berdasarkan penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa faktor 

penyebab mengapa siswa melakukan perilaku nakal karena ada dua faktor yaitu 

internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya kontrol diri atau emosi pada 

siswa, serta adanya ketidak seimbangan dalam individu dengan lingkungannya 

sehingga individu mengalami krisis identitas. Faktor eksternal yaitu lingkungan 

sebaya dan lingkungan sekolah yang tidak efektif serta tidak berfungsinya fungsi 

sosial keluaraga termasuk ekonomi dalam keluaraga. Dimana siswa yang lebih 

cenderung melakukan perilaku nakal adalah berasal dari ekonomi menengah 

kebawah.  

 

2.2  Remaja 

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke dewasa, bukan hanya 

dalam artian psikologis tetapi juga fisik. Menurut Sulaiman (1995:1) masa remaja dapat 

dipandang sebagai suatu masa dimana individu dalam proses pertumbuhannya (terutama 

fisik) telah mencapai kematangan.  

Sedangkan menurut Ali (2005:18) mengenai masa remaja yaitu sebagai berikut: 
Masa remaja adalah masa transisi atau masa peralihan ( fisik, psikis sosial yang 
akan memungkinkan akan mencapai inegrasi dalam hubungan sosial. Remaja 
pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga seringkali ingin 
mencoba-coba, menghayal dan merasa gelisah serta berani melakukan 
pertentangan jika dirinya merasa disepelekan atau tidak dianggap. 
 

Mengenai batasan umur pada remaja, Gunarsa (1995:175) berpendapat bahwa  

remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang berada 

diantara 12 tahun sampai dengan 21 tahun.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa masa remaja 

adalah masa transisi atau masa peralihan (fisik, psikis, sosial) yang akan memungkinkan 

untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial. Dan mengenai batasan umur remaja 
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yaitu rentang usia 12 tahun sampai dengan 21 tahun. Dan masa remaja memiliki masa 

yang lebih luas meliputi semua aspek perubahan yaitu dari segi fisik, psikis, dan sosial. 

Masa remaja berumur 12 tahun sampai dengan 21 tahun dan dalam hal ini siswa 

sekolah kelas XI SMK merupakan dalam usia 15 sampai 16 yang tergolong dalam usia 

remaja awal. Pada masa remaja awal ini remaja akan banyak mengalami masalah, hal ini 

disebabkan karena kemampuan berpikir lebih dikuasi oleh emosionalnya sehingga kurang 

mampu mengadakan konsensus dengan pendapatnya, sehingga usia remaja bisa disebut 

juga usia-usia kritis.   

  

2.3  Kenakalan Remaja 

Perilaku nakal remaja mempunyai makna yang tertuju kepada suatu masa 

tertentu, yaitu masa remaja sekitar 12 tahun sampai dengan 21 tahun dan dalam hal ini 

siswa sekolah kelas XI merupakan dalam usia 15 sampai 16 tahun. Sehingga siswa 

tersebut masih tergolong usia remaja. Kenakalan yang dimaksud dengan deliquency 

bukanlah menunjuk pada suatu perbuatan biasa saja sehingga dapat dimaklumi atau 

diterima begitu saja, tetapi arti kata deliquency juga tidak dapat disamakan begitu saja 

dengan arti kata kejahatan (crime) yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan 

orang dewasa sudah disadari oleh kesengajaan dan telah dipikirkan secara masak yang 

artinya tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa haruslah penuh dengan tanggung 

jawab. Sedangkan perbuatan seorang remaja berada disuatu pihak yaitu berada pada masa 

pencarian identitas diri sehingga perbutan yang dilakukan oleh remaja dilakukan tanpa 

disadari baik buruknya sehingga dapat dikatakan bahwa remaja merupakan masa krisis 

identitas.  

Kartono (2005: 6) merumuskan kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau 

dursila atau kejahatan atau kenakalan anak-anak remaja, merupakan gejala sakit 
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(patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk 

pengabdian sosial, sehingga itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.  

Santrock (2005:521) kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, 

dari tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial (missal bersikap berlebihan di 

sekolah) sampai pelanggaran status (seperti melarikan diri) hingga tindak kriminal. 

Berdasarkan dua pandangan tersebut mengarahkan bahwa ada perbedaan antara 

kenakalan remaja dengan tindak kriminal. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa perilaku nakal remaja dalam hal ini perilaku nakal siswa adalah 

perilaku yang dilakukan oleh siswa dalam fase usia remaja yang melanggar norma, baik 

norma sosial, norma hukum, maupuan norma kelompok serta menganggu ketentraman 

masyarakat. Dan yang dimaksud dengan tindak kejahatan atau kriminal adalah perbuatan 

yang dilakukan oleh orang dewasa yang melanggar norma baik norma baik sosial, norma 

hukum, maupuan norma kelompok serta menganggu ketentraman masyarakat  

 

2.4  Gejala Perilaku Nakal  

Perilaku remaja yang mengarah pada perilaku nakal merupakan ketidak 

mampuan remaja untuk menjalin hubungan baik dengan lingkungan dan menjalankan 

norma masyarakat. perilaku tersebut dapat berkembang menjadi gangguan kepribadian 

yang tidak dapat menyesuaiakn diri, cenderung berperilaku agresi pada orang lain, 

bahkan dapat terlibat dalam tindak kejahatan yang menimbulkan masalah dengan 

masyarakat.  

Awal timbul tindakan nakal remaja adalah dari masalah yang dialaminya tidak 

dapat terselesaikan. Baik itu masalah yang menyangkut dirinya sendiri dalam masa 

perkembangan dan pertumbuhannya maupun masalah yang menyangkut dengan 

lingkungannya, yaitu dari teman sebaya, lingkungan keluarga khususnya dengan orang 
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tua maupun dengan masyarakat luas. Masalah yang berkaitan dengan individu itu sendiri 

misalnya siswa remaja sering merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan nilai-

nilai yang ada, dan apabila teman-temannya menyepelekannya akan timbul rasa kecewa.  

Selain itu juga dalam masa perkembangan dan pertumbuhan, remaja tentu 

mempunyai tugas-tugas perkembangan yang harus dilaksanakannya. Apa bila tidak 

terlaksana maka akan menghambat tugas perkembangan selanjutnya dan tidak menuntut 

kemungkinan akan menimbulkan masalah bagi remaja dan nantinya remaja cenderung 

melakukan perilaku nakal. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas perkembangan, apabila 

tugas tersebut tiadak terlaksana maka akan mempersulit dan menghambat tugas 

perkembangan berikutnya. Selain itu juga akan menimbulkan dampak negatif atau 

perilaku menyimpang atau perilaku nakal pada remaja. Misalnya, remaja yang tinggal 

hidup dalam suatu asrama dengan peraturan yang sangat kaku, seringkali mengalami 

hambatan dalam pelaksanaan tugas perkembangannya. Mereka tidak bisa 

mengekespresikan dirinya dengan bebas karena adanya peraturan yang mengikatnya, 

selain itu mereka kesulitan untuk berinteraksi dan mengenal lawan jenis karena biasanya 

dalam asrama antara laki-laki dan perempuan disendirikan. Sehingga tidak jarang ada 

remaja yang kabur dan bersembunyi-sembunyi untuk mengenal lawan jenisnya, dengan 

kata lain bisa juga mereka melakukan penyimpangan. 

Selain tidak terlaksananaya tugas perkembangan tersebut, pergaulan dengan 

orang tua pun tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar. Orang tua yang memberikan 

peraturan-peraturan pada anak agar mereka tidak bertingkah laku menurut kemauannya 

sendiri. Hal itu dirasakan remaja sebagai suatu kekangan, hal lain adalah yang 

berhubungan dengan ekonomi yaitu pemenuhan kebuthan baik kebutuhan yang berkaitan 

dengan pendidikan atau sekolah maupun kebutuhan lainnya. Perhatian dan kebutuhan 

kasih sayang orang tua juga dibutuhkan remaja. Mereka membutuhkan orang yang bisa 
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dijadikan tempat untuk mengutarakan berbagai masalah. Pergaulan masyarakat luas pun 

harus dilakukan dengan baik oleh remaja. Bagaimana bersikap dan bertingkah laku yang 

baik dan wajar dihadapan orang dewasa merupakan sesuatu hal yang harus dipelajari olh 

seorang remaja. Mereka harus bisa megambil peranan secara aktif dalam kehidupan 

bermasyarakat dilingkungannya. Bila remaja tidak bisa berperan dengan baik maka akan 

timbul permasalahan. 

Akibat permasalahan yang timbul tersebut lama kelamaan bila tidak bisa diatasi 

akan menimbulkan gejala-gejala tingkah laku tertentu. Gejala tingkah laku tersebut 

berupa: 

1) anak akan sering menghindar dari tanggung jawab mereka di rumah dan di 

sekolah 

2) anak akan bersikap emenyendiri dan kadang-kadang pendiam 

3) anak sering mengeluh kalau mereka memiliki permasalahan yang mereka 

sendiri tidak bisa menyelesaiakan 

4) mereka akan mengalami gelisah dan rasa cemas yang berlebihan 

5) anak akan suka berbohong 

6) anak suka menyakiti teman-temannya 

7) mereka tidak sanggup untuk memusatkan perhatian (sulit berkonsentrasi) 

Dari gejala tersebut, tingkah laku pertama belum menjurus pada tingkah laku 

negatif yang kuat, tapi masih dalam taraf yang wajar dan bisa segera diatasi. Tetapi 

apabila tidak segera diatasi tingkah laku tersebut akan berkembang menjadi tingkah laku 

sosial yaitu tingkah laku yang menyimpang dan bersifat merusak, melanggar peraturan-

peraturan yang ada atau norma-norma yang berlaku. 
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2.5  Bentuk dan Jenis Kenakalan 

Bentuk dan jenis perilaku nakal remaja bermacam-macam, yaitu dari bentuk 

perilaku nakal yang melanggar norma sosial, kelompok maupun hukum. Menurut 

Kartono (2005: 21-22), bentuk kenakalan remaja adalah: 

1) Kebut-kebutan dijalan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan 

membahayakan jiwa sendiri serta orang lain. 

2) Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman sekitar. 

3) Perkelahian atar gang, antar kelompok, antar sekolah, sehingga kadang-kadang 

membawa korban jiwa. 

4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di 

temapat-tempat terpencil sambil melakukan tindak asusila. 

5) Kriminalitas anak remaja antara laian memeras, mengompas, perbuatan 

mengancama, menjambret, menyeranag. 

6) Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan seks bebas, perjudian dan 

bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan. 

 

Sedangkan menurut pendapat Jansen dalam Sarwono (2002:207) kenakalan 

remaja dibagi menjadi empat jenis yaitu : 

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain.Misalnya 

perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain.  

2. Kenakalan yang menimbulakn korban materi. Misalnya perngrusakan, 

pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain. 

3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain. 

Misalnya pelacuran dan penyalahgunaan obat terlarang. 
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4. Kenakalan yang melawan satus. 

Banyak perbuatan kejahatan yang tidak dapat diketahui, dan dihukum disebabkan 

antara lain oleh (a) kejahatan dianggap sepele kecil-kecilan saja sehingga tidak perlu 

dilaporkan kepada yang berwajib (b) orang segan dan malas berurusan dengan polisi dan 

pengadilan (c) orang merasa takut akan adanya balas dendam. Dalam masyarakat yang 

jauh dari jangkauan lembaga-lembaga hukum atau dimana hukum negara kurang kuat 

pengaruhnya dari pada norma-norma masyarakat lain, definisi kenakalan menurut asas 

pelanggaran hukum ini bisa menimbulkan kesulitan. Dengan adanya undang-undang 

wajib belajar untuk anak-anak diatas umur 7 tahun dan tidak bersekolah dapat dinyatakan 

nakal karena melanggar undang-undang. Tetapi di mayarakat kita sekarang ini banyak 

sekali anak yang tidak bersekolah karena kondisinya tidak memungkinkan untuk 

bersekolah atau masyarakatnya tidak mementingkan sekolah untuk anak-anaknya. Atau 

dalam hal lain seorang anak dapat dianggap nakal karena melanggar undang-undang 

tetang lingkungan hidup karena mereka membantu orang tua mereka menggali pasir 

sungai yang menyebabkan erosi.  

Mahfuzh (2007: 174-175) membagi jenis-jenis perilaku menyimpang terjadi di 

kalangan siswa SMU sesuai dengan pendapat kajian bersama yang dilakukan oleh 

sejumlah tokoh pendidikan dan pengajaran. Rekapitulasinya dari yang tertinggi ke yang 

paling rendah secara berurutan yaitu :  

(1) terlambat pelajaran, (2) kabur dari sekolah, (3) absen dari sekolah, (4) 
berontak terhadap peraturan sekolah, (5) berbohong, (6) berlagak seperti 
lawan jenis, (7)berilaku-perilaku yang anarkis, (8) berbuat cabul, (9) 
problema gender, (10) merokok, (11) memusuhi teman, (12) membentuk 
gang, (13) tidak mau taat kepada orang tua, (14) mencuri,dan (15) 
memusuhi guru. 
 

Dari pendapat di atas tersebut, perilaku menyimpang juga terjadi di SMK Islam 

Soedirman Ungaran. Perilaku yang dilakukan siswa yaitu dengan melanggar tata tertib 
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sekolah, perilakunya berbentuk terlambat masuk sekolah, membolos saat jam pelajaran, 

tidak memakai seragam lengkap, menutupi kesalahan dengan berbohong dengan guru, 

membuat lelucon saat pelajaran , menyontek saat ulangan, tidak mengerjakan tugas 

sekolah (PR). 

 

2.6  Faktor-Faktor  Penyebab Kenakalan Remaja 

Kenakalan remaja tidak muncul dengan sendirinya tetapi ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi kenakalan remaja. Menurut Willis (2005: 92) sebab-sebab perilaku nakal 

remaja meliputi: 

1. Faktor-faktor yang ada dalam diri anak 

2. Penyebab kenakalan yang berasal dari lingkungan keluarga 

3. Penyebab kenakalan yang berasal dari lingkungan masyarakat 

4. Sebab-sebab kenakalan yang berasal dari sekolah 

 

Sedangkan menurut Kartono (2006: 110) menyebutkan bahwa ada dua faktor 

yang mempengaruhi kenakalan remaja yaitu faktor internal dari dalam diri anak  dan 

faktor eksternal yang berasal dari lingkungan keluarga, sekolah dan mayarakat. 

Berdasarkan pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatar 

belakangi perilaku nakal adalah faktor internal dan faktor eksternal yang berasal dari 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

2.6.1 Faktor internal yaitu penyebab yang terdapat dalam diri si anak.  

Faktor internal berlangsung lewat proses internalisasi diri yang keliru, aspek ini 

menurut Kartono (2005:110) disebabkan antar lain faktor intelegensi, gangguan 

emosional, reaksi frustasi negatif, konflik batin, lemahnya kemampuan dalam 
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mengendalikan dorongan, kegagalan dalam prestasi dan kekurngan dalam pembentukan 

hati nurani motivasi dan konflik batin.  

Menurut Wahyuningsih (http://bawor.blogspot.com/2008/11/pengaruh-keluarga-

terhadap-kenakalan.html, diakses 4 Desember 2008) faktor yang menyebabkan terjadinya 

kecenderungan perrilaku nakal yaitu kontrol diri serta krisis identitas.   

Perilaku nakal remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan untuk 

mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam hal tingkah laku. Beberapa anak gagal 

dalam mengembangkan kontrol diri yang esensial yang sudah dimiliki orang lain selama 

proses pertumbuhan. Kebanyakan remaja telah mempelajari perbedaan antara tingkah 

laku yang dapat diterima dan tingkah laku yang tidak dapat diterima, namun remaja yang 

melakukan kenakalan tidak mengenali hal ini. Mereka mungkin gagal membedakan 

tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, atau mungkin mereka 

sebenarnya sudah mengetahui perbedaan antara keduanya namun gagal mengembangkan 

kontrol yang memadai dalam menggunakan perbedaan itu untuk membimbing tingkah 

laku mereka.  

Berkenaan dengan krisis identitas bahwa remaja yang memiliki masa balita, masa 

kanak-kanak atau masa remaja yang membatasi mereka dari berbagai peranan sosial yang 

dapat diterima atau yang membuat mereka merasa tidak mampu memenuhi tuntutan yang 

dibebankan pada mereka, mungkin akan memiliki perkembangan identitas yang negatif. 

Beberapa dari remaja ini mungkin akan mengambil bagian dalam tindak kenakalan, 

seperti yang diungkapkan Erikson dalam Santrock (2005), kenakalan adalah suatu upaya 

untuk membentuk suatu identitas, walaupun identitas tersebut negarif. 

Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bawa faktor internal berlangsung dari 

dalam diri individu merupakan faktor penyebab yang memberikan kontribusi terhadap 
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perilaku nakal yang disebabkan oleh gangguan emosional, reaksi frustasi negatif, konflik 

batin, dan krisis identitas. 

 

2.6.2 Faktor eksternal yaitu penyebab yang ditimbulakan dari luar si anak.  

Faktor eksternal dikenal pula sebagai pengaruh alam sekitar, lingkungan 

keluarga, sekolah faktor sosial atau faktor sosiologis yaitu semua perangsang dalam 

pengaruh luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu pada anak remaja, dan faktor 

tersebut antara lain: 

2.6.2.1 Lingkungan keluarga 

Menurut Dariyo (2004:111) ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku 

nakal yaitu keadaan keluarga yang berantakan, status ekonomi orang tua yang rendah dan 

penerapan disiplin yang kurang tepat pada keluarga.  

Lebih lanjut Gerungan (2004:228) menjelaskan bahwa keluarga mempengaruhi 

perkembangan tingkah laku nakal anak yaitu keadaan anak yang kurang utuh struktur dan 

interaksinya dalam keluarga seperti perceraian orang tua, ayah atau ibu atau keduannya 

telah meninggal, tidak seringnya ayah atau ibunya di rumah, orang tua sering bertengkar 

sehingga anak kurang perhatian dari orang tua.  

Pendapat lain dari Kartono (2005:120-123) faktor keluarga yang mempengaruhi 

perilaku nakal yaitu: 

1) Rumah tangga yang berantakan 

Bila rumah tangga terus menerus dipenuhi konflik yang serius akan menjadi retak 

dan akahirnya mulailah serentetan kesulitan bagi ank-anaknya. Secara tidak sadar 

anak akan memproyeksikan kekacauan batinya keluar dalam bentuk konflik terbuka 

dan perkelahian indiviual maupun masal. Ringkasnya, kesukaan berkelahi para 

remaja bisa distimulir oleh kondisi rumah tangga yang berantakan. Begitu juga 
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menurut Sudarsono (2004:125) kehilangan keharmonisan dalam keluarga akan 

mempunyai pengaruh besar dalam kondisi perkembangan anak. Sehingga anak 

melakukan perilaku yang menyimpang. 

2) Perlindungan lebih dari orang tua  

Bila orang tua terlalu banyak melindungi dan memanjakan anak-anaknya, anak pasti 

akan menjadi rapuh dan tidak mandiri. Mereka pasti akan tergantung pada orang tua, 

sehingga mental dan kemaunnya menjadi rapuh. Sebagi akibatnya adakalanya anak 

melakukan identifikasi total terhadap dirinya. 

3) Penolakan dari orang tua 

Penolakan anak diakibatkan oleh suami istri yang tidak dewasa secara psikis 

sehingga tidak mau bertanggung jawab sebagai orang bapak/ibu. Anak yang ditolak 

akan timbul keinginan berbuat nakal dan bersikap sadis. 

4) Pengaruh buruk dari orang tua 

Situasi keluarga buruk, kacau, acak-acakan, sewenang-wenang, main hakim sendiri, 

tanpa aturan dan disiplin, akan membikin anak secara otomatis akan membuat anak 

menjadi ikut-ikutan.  

Adanya lingkungan keluarga yang kurang harmonis, kurang perhatian, 

kurang kasih sayang sesama anggota keluarga, egoisme, karena masing-masing 

sibuk dengan urusanya masing-masing, menyebabkan anak akan mencari 

kesenangan diluar. Sebagai contoh : Orang tua yang sibuk dengan pekerjaanya, 

berangkat pagi pulang malam dengan dalih mencari nafkah dan demi massa depan 

anak-anaknya sehingga tidak ada waktu untuk sekedar bercakap-cakap atau 

bercengkrama dengan anak-anak maupun anggota kelurga yang lainya. Dari 

sinilah kemudian anak-anak akan mencari kesenangan di luar, dengan alasan 
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menacari sesuatu yang mereka anggap bisa sebagai obat kurangnya kasih sayang 

dari orang tuanya yang kurang memperhatikan mereka. Akan tetapi banyak di 

antara mereka yang terperosok ke dalam dunia hitam. 

Dalam penelian yang dilakukan oleh Gerald Petterson dalam Santrock 

(2005: 523) menunjukkan bahwa pengawasan orang tua yang tidak memadai 

terhadap keberadaan anaka atau remaja seta penerapan disiplin yang tidak efektif 

dan sesuai merupakan faktor keluarga yang penting dalam menentukan 

munculnya kenakalan remaja.  

Dengan keadaan keluarga yang tidak utuh dan tidak adanya perhatian dari orang 

tua, anak akan menderita tekanan psikis yang tidak jarang disalurkan melalui perbuatan-

perbuatan yang menyimpang atau oleh masyarakat dikenal sebagai perilaku nakal. 

Selain itu juga menurut Mayasari (2008) Pola hidup keluarga, termasuk pola asuh 

orang tua dapat dipakai sebagai faktor untuk memprediksi penyebab perilaku 

menyimpang.  

Pola asuh orang tua merupakan cara orang tua dalam mengasuh, mendidik, dan 

melatih kebiasaan anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam mengasuh anaknya 

orangtua cenderung menggunakan pola asuh tertentu ini memberikan sumbangan dalam 

mewarnai perkembangan terhadap bentuk-bentuk perilaku tertentu pada anaknya. Salah 

satu perilaku yang muncul dapat berupa perilaku nakal 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga dapat menentukan pola 

perilaku anak, yaitu akan memicu pada perilaku kenakalan anak apabila keluarga tidak 

harmonis dan perlakuan orang tua terhadap anak.  Selain itu faktor yang mempengaruhi 

perilaku anak dalam keluarga anatara lain: kondisi rumah tangga yang berantakan, 

perlindungan lebih dari orang tua, kurangnya kasih sayang dari orang tua, dan kondisi 

ekonomi keluarga. 
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2.6.2.2 Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan lingkungan ke dua bagi anak, dimana di sekolah anak belajar 

berinteraksi dengan teman sebaya dan guru. Lingkungan sekolah juga dapat berpengaruh 

terhadap perkembangan jiwa anak. Menurut Sudarsono (2004:129) mengatakan bahwa 

proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerapkali 

memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap peserta didik di sekolah 

sehingga dapat menimbulkan kenakalan remaja. 

 Hal lain dikemukakan oleh Kartono (2005:124) bahwa keadaan yang tidak 

menyenangkan anak-anak muda untuk belajar di sekolah antara lain berupa bangunan 

sekolah yang tidak memadai pesyaratan tanpa halaman bermain yang cukup, tanpa 

halaman olah raga, minimnya fasilitas ruang belajar, jumlah murid satu kelas terlalu 

banyak, ventilasi yang buruk dan sebagainya.   

Selain itu juga Kartono (2005: 125) menjelaskan bahwa dalam kondisi 

masyarakat yang modern yang serba kompleks sekarang ini tidak mengherankan kalau 

muncul pula satu tipe guru yang menderita neurosa ringan, tempramennya sering 

meledak-ledak, kurang sabar, tidak memiliki rasa humor dengan suara yang tinggi 

melengking dan menjenuhkan sehingga murid-murid sukar menangkap penjelasannya. 

Sikap guru yang demikian dan yang acuh tak acuh, tidak peka terhadap keluhan dan 

kesulitan murid, bersifat egois, sehingga menyebabkan iklim antipati dan tidak 

menimbulkan kegairahan siswa untuk belajar. 

Sedangkan menurut Sarwono (2004: 209) mengemukakan bahwa lingkungan 

sekolah yang meneyebabkan perilaku nakal adalah faktor kurikulum dan kesalahan 

mendidik. 

Di kelas, siswa sering mengalami frustasi dan tekanan batin, merasa dihukum atau 

terbelenggu oleh peraturan yang tidak adil. Disatu pihak pada diri siswa ada naluri untuk 
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giat, aktif di kelas dan berbuat tetapi dipihak lain siswa merasa dikekang dengan 

peraturan berdisiplin di sekolah. Terlebih lagi apabila mereka melihat ketidak adilan 

peraturan, misalnya anak dilarang merokok di lingkungan sekolah tetapi guru malah 

merokok di lingkungan sekolah. Sebagai akibatnya siswa menjadi ikut-ikutan tidak 

mematuhi peraturan, mereka ingin bebas berbuata semaunya sendiri. Selain itu juga 

proses belajar dan pelaksanaan pengajaran yang tidak kondusif menimbulkan kejenuhan 

bagi siswa. 

 Situasi lingkungan sekolah  yang menjemukan dan membosankan, padahal 

tempat-tempat tersebut mestinya dapat merupakan factor penting untuk mencegah 

kenakalan bagi anak-anak malah menjadi penyebab perilaku nakal anak, termasuk 

lingkungan yang kurang rekreatif. Begitu juga pelaksanaan pengajaran di sekolah yang 

kurang menguntungkan. 

 Dari rumusan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lokasi, fasilitas sekolah, 

hubungan antara guru dengan siswa yang kurang baik,pelaksanaan sekolah yang kurang 

menguntungkan termasuk peraturan sekolah yang ketat menjadikan minat siswa untuk 

belajar berkurang dan sebaliknya mereka lebih tertarik pada hal yang nonpersekolahan, 

selian itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan remaja yang dalam 

hal ini siswa. 

2.6.2.3 Lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat adakalanya menguntungkan dan merugikan bagi 

pendidikan dan perkembangan anak. Sejalan dengan perkembangan jaman sekarang yaitu 

keadaan teknologi dan komunikasi yang sangat maju, yang menjadikan kegoncangan para 

remaja yang belum memiliki kekuatan mental untuk menerima perubahan-perubahan baru 

disegala bidang, mempengaruhi perilaku seseorang antar alin timbulnya penyelewengan 
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dan konflik antar kelompok sosial dan akan bisa mengganggu para remaja, dalam hal ini 

mempengaruhi perilaku remaja adalam bertindak.  

Menurut Sudarsono (2004: 131) anak remaja sebagai anggota masyarakat selalu 

mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik langsung maupun 

tidak langsung.  

Selain itu juga Ali dan Asrori ( 2004: 189) menyatakan bahwa tidak sedikit 

kecenderungan perilku nakal remaja sebagai salah satu bentuk penyesuaian diri yang 

tidak baik berasal dari lingkungan masyarakat. 

Dalam makalah yang dikemukakan oleh Suherdianto(http://www.faktor perilaku 

nakal, yang diakses 7 April 2009)  menjelaskan mengenai faktor lingkungan masyarakat 

yang kurang menentuk bagi prospek kehidupan yang akan datang, seperti masyarakat 

yang penuh spekulasi, korupsi, manipulasi, gossip, isu-isu negative, perbedaan yang 

trelalu mencolok antara sikaya dan simiskin, perbedaan kultur, ras dan adat. Dapat 

menjadi sebab perilaku nakal remaja. 

Berkenaan dengan faktor penyebab perilaku nakal perkembangan media massa 

juga mempunyai dampak yang negatif remaja. Dimana remaja terkadang tidak 

memanfaatkannya dengan baik. Misalnya dengan penggunaan internet remaja bisa 

membuka situs-situs yang tidak menjadi konsumsinya. Selain itu juga pengaruh teman 

sebaya dan salah pergaulan, jika para remaja salah dalam pergaulan (bergaul dengan 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab) maka mereka akan meniru orang tersebut, 

dan inilah salah satu akibat dari pergaulan bebas. Tetapi tidak berarti anak remaja tidak di 

perbolehkan bergaul dengan orang lain. Dalam pengertian ini hanya sebatas menjaga 

jarak dalam pergaulan. 

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan masyarakat 

seperti norma sosial yang berlaku, media massa baik cetak maupun elektronik serta 

pergaulan sangat berpengaruh pada perilaku anak yang mengarah pada perilaku nakal 

remaja.  
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BAB 3 

METODE  PENELITIAN 

 

Penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah pada dasarnya merupakan rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemecahan suatu permasalahan.  Penelitian berfungsi untuk 

mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi serta memberi 

alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.  Dalam 

penelitian selalu berpedoman pada tata cara atau metode yang benar dan relevan. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sukardi 

(2008: 14) di jelaskan bahwa melalui penelitian deskriptif para peneliti berusaha 

menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan 

sistematis. 

Selain itu Suryabrata (2006: 75) menambahkan bahwa tujuan penelitian deskriptif 

adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.  

Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian deskriptif merupakan salh satu 

jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan 

objektif mengenai variabel yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu melalui 

penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan secara sistematis, akurat dan objektif 

atas hasil penelitian mengenai latar belakang perilaku nakal. Dan dalam penelitian 

desktiptif dilakukan dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, 

sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Deskriptif dilakukan 
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berdasarkan hasil analisis secara kuantitatif dari instrumen penelitian. Dalam hal ini 

pengolahan data didasarkan pada analisis prosentase (deskriptif) sesuai dengan 

permasalahan di lapangan.  

 

3.2 Variabel Penelitian 

Setiap kegiatan ilmiah pasti memiliki tujuan.  Agar tujuan tersebut dapat tercapai, 

maka diperlukan data yang akurat untuk menghindari kesalahan dalam mengumpulkan 

data, maka dapat dibantu dengan menetapkan variabel penelitian. Variabel adalah objek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006: 118).  

Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti yaitu latar belakang perilaku nakal siswa 

SMK Islam Soedirman Ungara terutama dilihat dari faktor individu, keluarga, sekolah 

dan masyarakat. Variabel ini termasuk variabel tunggal, dimana variabel tunggal tidak 

terikat dengan variabel lain.  

 

3.3 Definisi Operasional Variabel  

Latar belakang perilaku nakal siswa ialah penyebab siswa melakukan perilaku 

nakal, dengan aspek sebagai berikut:  

3.3.1 Faktor internal berlangsung dari dalam diri individu merupakan faktor penyebab 

yang memberikan kontribusi terhadap perilaku nakal yang disebabkan oleh 

gangguan emosional, reaksi frustasi negatif, konflik batin, dan krisis identitas. 

3.3.2 Faktor eksternal lingkungan keluarga merupakan faktor penyebab yang 

memberikan kontribusi terhadap perilaku nakal yang dapat dilihat dari 

aspek kondisi rumah tangga (keluarga), perlindungan lebih dari orang tua, 

kurangnya ksih sayang, dan kondisi ekonomi keluarga. 
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3.3.3 Faktor eksternal lingkungan sekolah merupakan faktor penyebab yang 

memberikan kontribusi terhadap perilaku nakal yang dapat dilihat dari 

aspek hubungan guru dengan siswa dan keadaan lingkungan sekolah untuk 

belajar. 

3.3.4 Faktor eksternal lingkungan masyarakat merupakan faktor penyebab yang 

memberikan kontribusi terhadap perilaku nakal yang dapat dilihat dari 

keadaan lingkungan masyarakat, pengaruh teknologi yang ada, pengaruh 

teman sebaya.  

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1  Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri obyek atau subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005:55). 

Arikunto (2006:130) mendefinisikan populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Dalam penelitian ini, ditujukan pada siswa yang memiliki ciri atau 

karakteristik populasi yang sama.  Alasan mengambil populasi dalam penelitian ini 

adalah bahwa hasil informasi informal dari guru pembimbing di sekolah yang diterima 

oleh peneliti menyatakan bahwa siswa kelas XI di SMK Islam Soedirman Ungaran 

mempunyai perilaku nakal sehingga peneliti ingin meneliti faktor latar belakang perilaku 

nakal di sekolah kelas XI. Perilaku itu disebabkan karena siswa kelas XI dikategorikan 

memasuki rentang usia 15-18 tahun dan memasuki tahap masa remaja yang masih belum 

stabil emosinya sehingga mudah sekali terpengaruh atau rawan dengan pengaruh-

pengaruh negatif serta selalu ingin mencari identitas dirinya. Dalam penelitian ini yang 
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menjadi populasi adalah siswa kelas XI SMK Islam Soedirman Ungaran tahun ajaran 

2008/2009 yang berjumlah 334 siswa.  

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006: 131), 

sedangkan menurut Hadi (2000: 220) sampel adalah sebagian dari populasi yang hendak 

diteliti.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian populasi 

yang mewakili yang hendak diteliti dan bersifat sama dengan populasi. 

Adapun untuk teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik random 

sampling. Teknik ini digunakan karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan 

secara acak sehingga semua subyek dianggap sama. Dan perilaku nakal ada pada siswa 

tapi kecenderungan perilaku naka tiap kelas itu berbeda. Dengan demikian maka peneliti 

memberi hak yang sama kepada subek untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk 

dijadikan sampel. Pada penelitian ini jumlah populasinya 334 siswa.   

Dalam pengambilan sampel ini, peneliti menggunakan tabel Krejcie dengan 

ukuran sampel didasarkan atas kesalahan 5%. Jadi sampel yang diperoleh akan 

mempunyai kepercayaan 95% terhadap populasi. Berdasarkan tabel Krejcie bila 

populasinya 340 maka sempelnya 182 dan bila populasinya 320 sampelnya 173. Karena 

populasi dalam penelitian ini 334 maka sampelnya dibulatkan menjadi 182. Makin besar 

jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil 

(Sugiyono, 2005:62).  
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Tabel 3.1 

Populasi dan Sampel 

Kelas Jumlah Siswa Sampel 
XI Teknik Otomotf 1 
 
XI Teknik Otomotf 2 
 
XI Teknik Otomotf 3 
 
XI Teknik Otomotf 4 
 
XI Teknik Industri 1 
 
XI Teknik Industri 2 
 
XI Teknik Industri 3 
 
XI Teknik Industri 4 
 
XI Teknik Industri 5 
 
XI Teknik Listrik 

35 
 

33 
 

35 
 

35 
 

35 
 

33 
 

30 
 

30 
 

35 
 

33 

35
334 × 181 = 18,9 
33

334 × 181 = 17,8 
35

334 × 181 = 18,9 
35

334 × 181 = 18,9 
35

334 × 181 = 18,9 
33

334 × 181 = 17,8 
 

30
334 × 181 = 16,2 
30

334 × 181 = 16,2 
35

334 × 181 = 18,9 
 

33
334 × 181 = 17,8 

 

19 
 

18 
 

19 
 

19 
 

19 
 

18 
 

16 
 

16 
 

19 
 

18 

Jumlah 334  181 
 

3.5 Metode Pengumpulan Data dan Instumen Penelitian  

3.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Perilaku nakal remaja adalah perilaku yang dilakukan oleh siswa dalam fase usia 

remaja yang melanggar norma, baik norma sosial, norma hukum, maupuan norma 

kelompok serta menganggu ketentraman masyarakat. Munculnya perilaku naka siswa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu 

internal dan eksternal. faktor internal berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, sedangkan 

faktor eksternal berasal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Pada penelitian ini data yang akan dikumpukan yaitu latar belakang perilaku 

nakal siswa yang berupa faktor penyebab. Data tersebut merupakan fakta. oleh karena itu 
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kuesioner dipilih peneliti sebagai metode untuk mengumpulkan data penelitian. Angket 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap latar belakang perilaku nakl siswa dari 

faktor eksternal. Dengan alasan bawa data faktor eksternal merupakan fakta dan dapat 

dilihat. Sedangkan untuk faktor internal menggunakan skala psikologi. 

Kuesioner yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian yaitu angket. 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya tau hal-hal yang ingin diketahui 

(Arikunto, 2006: 151) 

Jika dilihat dari subjek penelitian yang akan dijadikan responden adalah siswa 

SMK, maka dengan kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki dapat mendukung 

kelancaran dalam mengisi kuesioner. selain itu dilihat dari keefisian waktu dan tenaga, 

maka angket cocok untuk mendapatkan data penelitian dari sampel dengan jumlah 

banyak.  

Berdasarkan pertanyaannya, maka jenis kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu kuesioner tertutup. Artinya jawaban pertanyaan sudah disediakan, 

sehingga responden tinggal memilih salah satu (Arikunto, 2006: 141).  

Dalam pengumpulan data menggunakan angket mempunyai kelebihan dan 

kelemahan. adapun kelebihan dan kelemahan angket adalah sebagai berikut: 

3.5.1.1 Kelebihan Angket (Arikunto, 2006:152) 

1) Tidak memerlukan kehadiran peneliti 

2) Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden 

3) Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing, dan 

menurut waktu senggang responden 

4) Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas, jujur dan idak malu 

menjawab 
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5) Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi 

pertanyaan yang benar-benar sama. 

 

3.5.1.2 Kelemahan Angket (Arikunto, 2006: 153) 

1) Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan 

yang terlewati tidak dijawab, padahal sukar diulangi untuk diberikan 

kembali kepadanya. 

2) Walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden dengan sengaja 

memberikan jawaban yangtidak betul atau tidak jujur. 

3) Sering tidak kembali terutama jika dikirim lewat pos 

4) Waktu pengambilannya tidak bersama-sama, bahkan kadang-kadang ada 

yang terlalu lama sehingga terlambat.  

 

Dengan adanya kelemahan dan keterbatasan kuesoner tersebut, maka peneliti berusaha 

mengeliminir kekurangan dan menyusun instrumen sesuai dengan langkah-langkah yang 

sistematis dan membuat petunjuk pengisian secara jelas.  

Selain metode kuesioner, peneliti juga menggunakan skala psikologis. Skala 

psikologis merupakan bentuk pengukuran yang mengandung konstruk psikologis, yaitu 

sesuai dengan apa yang seharusnya diukur (Suryabrata, 2000: 179). Pada skala psikologis 

pernyataan sebagi stimulus yang tertuju pada indikator untuk memancing jawaban yang 

merupakan refleksi dari keadaan diri subyek yang biasanya tidak didasari oleh responden 

yang bersangkutan.  

 Skala psikologis digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan 

latar belakang perilaku nakal siswa yaitu untuk faktor internal. Dengan alasan karena 
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faktor internal merupakan faktor dalam diri individu yang merupakan aspek psikologis 

individu dan hanya indidvidu itu yang mengetahuinya meskipun individu tersebut 

terkadang tidak menyadarinya.  

 

3.5.2 Instrumen Penelitian 

Langkah-langkah penyusunan instrumen dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

  

 

 

Gambar 3.1 

Langkah-langkah Penyusunan Instrumen 

 

Setelah mengetahui langkah-langkah dalam penyususnan instrumen penelitian, 

selanjutnya adalah membahas mengenai kisi-kisi insrument. Setelah menyususn kisi-kisi 

instrument, maka dilanjutkan dengan menyususn instrument secara utuh beserta lembah 

jawabnya. Item pernyataan pada angket dan skala bersifat favorable dan unfavorable. 

Item pernyataan dikatakan favorable jika isinya mendukung, memihak, atau 

menunjukkan ciri-ciri adanya ariut yang diukur (Azwar, 2005:26). Adpun dikatakan 

unfavorable jika isinya tidak mendukung atau menggambarkan ciri atribut yang diukur.  

Subyek penelitian dapat memilih alternatif jawaban yang tersedia yaitu, Selalu 

(SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), Jarang (JR), dan Tdak Pernah (TP). Masing-

masing alternatif jawaban tersebut nantinya akan diberikan skor antara 1 sampai 5. 

Kategori jawaban pada instrumen dapa dilihat pada tebel berikut:     

Teori Kisi-kisi 
Instrumen 

Revisi 1 Instrumen 

Uji Coba Revisi 2 Instrumen Terakhir 
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Tabel 3.2 

 Kategori Jawaban Instrumen Penelitian  

No Pernyataan Positif No Pernyataan Negatif 

 Jawaban Nilai  Jawaban Nilai 

1 SL 1 1 SL 5 

2 SR 2 2 SR 4 

3 KD 3 3 KD 3 

4 JR 4 4 JR 2 

5 TP 5 5 TP 1 

Keterangan:  

SL : Selalu 

SR : Sering 

KD : Kadan-kadang 

JR : Jarang 

TP : Tidak Pernah 

Instrumen awal diujicobakan untuk mengeahui validitas dan reliabilitas 

instrumen. Ujicoba dilakukan pada siswa yang tidak termasuk dalam sampel penelitian. 

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memperoleh hasil yang benar-benar 

obyektif.  Data yang baik adalah data yang sesuai dengan kenyataan sehingga data 

disebut data valid.  Suatu alat ukur dapat dikatakan valid apabila alat ukur tersebut 

mempunyai ketepatan atau kecermatan dalam melakukan fungsi ukurnya dan 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut 

(Azwar, 2001: 6).  Oleh karena itu alat ukur yang digunakan harus memiliki validitas dan 

reliabilitas sebagai alat ukur. 
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3.6.1 Validitas 

Menurut Arikunto (2006: 60) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkatan-tingkatan kevalidan atau keasahaan suatu instrument. Validitas itu sendiri ada 

tiga jenis yaitu validitas isi, validitas yang berhubungan dengan kriteria dan validitas 

konstruk.  

Setiap validitas mempunyai tujuan untuk menunjukkan tentang suatu sifat alat 

ukur yang digunakan sudah cukup akurat, stabil, relevan, reliabe dan konsisten terhadap 

apa yang akan diukur. Dalam penelitian ini digunakan validitas konstruk sebab validitas 

konstruk bertitik tolak dari konstruksi teoritik tentang faktor yang hendak diukur oleh 

suatu alat ukur. Analisis dengan mengkorelasikan skor tiap aitem instrument dalam skor 

total.  

Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas 

instrumen dengan rumus korelasi product moment pearson (dengan angka kasar) dari 

pearson tersebut yaitu : 

r xy  = 
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Keterangan: 

r xy  : Koefisien korelasi antara X dan Y 

 X  : Jumlah skor masing-masing item 

Y   : Jumlah skor seluruh aitem 

 XY  : Jumlah skor antara X dan Y 
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N : Jumlah Subjek 

X2 :  Kuadrat jumlah item 

Y2 : Kuadrat dari skor total bantuan komputer, yaitu dengan  

 

Pada penelitian ini uji validitas instrumen dilakukan guna mendapatkan data yang 

akurat dan obyektif. Jadi dengan validitas dapat diketahui sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. 

 

3.6.1.1 Uji Validitas  

(1) Skala Psikologis Faktor  Internal Perilaku Nakal Siswa  

Instrumen skala internal perilaku nakal yang digunakan untuk memperoleh data 

dari responden berisi 36 butir item yang dibuat sesuai dengan teori yang ada.  Hasil dari 

uji coba skala internal perilaku nakal kemudian dianalisis untuk mengetahui hasil yang 

diperoleh dengan r dikonsultasikan dengan r  product moment dengan N=20 dan 

taraf signifikansi 5% dan r   0.444.  

Hasil uji coba instrumen validitas menunjukkan skala internal perilaku nakal 

yang berjumlah 36 butir item terdapat 5 butir item tidak memenuhi syarat, yaitu nomor 2, 

6, 15, 19 dan 30. Dari item-item yang valid memiliki koefisien validitas yang terkecil 

yaitu 0.477 pada item no. 34, dan koefisien validitas paling besar 0.807yaitu pada item 

nomor 36, rxy lebih besar dari rtabel = 0.444, sehingga item pernyataan yang tidak 

memenuhi syarat dihilangkan dan tidak digunakan dalam penelitian karena item-item 

yang lain telah mewakili dan sesuai dengan indikator yang akan dicari dalam instrumen. 

Sedangkan 31 butir item lainnya memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data penelitian. item dikatakan memenuhi syarat apabila rxy>rtabel, dan item 

xy tabel

tabel
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yang dinyatakan tidak valid menunjukkan rxy tertinggi 0,423 ini berarti rxy lebih kecil dari 

r tabel 0444.  

 

(2) Angket Faktor Eksternal Perilaku Nakal Siswa 

Dari hasil uji validitas skala sikap remaja terhadap perilaku seksual pranikah 

maka akan dianalisis menggunakan rumus korelasi product moment pearson. Angket 

eksternal perilaku nakal siswa yang berjumlah 58 butir item pernyataan setelah dianalisis 

dan uji coba instrument ada 53 butir item yang valid dan 5 butir item pernyataan yang 

tidak valid, yaitu diantaranya nomor: 13, 21, 34, 38 dan 49. Item-item yang valid 

memiliki koefisien validitas yang terkecil yaitu 0,448 pada item no. 37, dan koefisien 

validitas paling besar 0,723 yaitu pada item nomor 45, rxy lebih besar dari rtabel = 0.444, 

sehingga item pernyataan yang tidak memenuhi syarat dihilangkan dan tidak digunakan 

dalam penelitian karena item-item yang lain telah mewakili dan sesuai dengan indikator 

yang akan dicari dalam instrumen. Sedangkan 53 butir item lainnya memenuhi syarat 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian. item dikatakan memenuhi syarat 

apabila rxy>rtabel, dan item yang dinyatakan tidak valid menunjukkan rxy tertinggi 0,424 ini 

berarti rxy lebih kecil dari r tabel 0,444 

 

3.6.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu instrumen yang dapat dipercaya sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen itu sudah baik (Arikunto, 2006: 154). 

Reliabilitas menunjukkan pada ketetapan atau konsistensi dari nilai yang telah 

diperoleh sekelompok individu dalam kesempatan yang berbeda dengan tes yang sama 

atau itemnya ekuvalen. Variabel yang akan diteliti merupakan variabel dengan jawaban 

skala bertingkat maka uji reliabilitasnya dengan menggunakan rumus Alpha. Dalam 
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penelitian ini menggunakan rumus Alpha sebab digunakan untuk mencari reliabilitas 

instrument yang skornya bukan 1 dan 0 tapi mempunyai rentang 1-3, 1-5 dan seterusnya. 

Rumus yang digunakan adalah Alpha sebagai berikut : 

  (Arikunto, 2006: 196). 

Keterangan: 

  : reliabilitas instrumen 

k  : banyaknya butir pertanyaan 

: jumlah varian butir 

1
2 : varian total 

 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas, kemudian hasil tersebut 

dikonsultasikan dengan nilai r  r  maka butir soal dikatakan reliabel. 

 

3.6.2.1 Uji Reliabilitas  

(1)  Skala Internal Perilaku Nakal Siswa 

Untuk mengetahui reliabilitas dari data yang diperoleh mengenai skala penalaran 

moral maka menggunakan rumus Alpha dan r  dikonsultasikan dengan r  product 

moment dengan N=20 pada taraf signifikansi 5%  dan r =0.746 > r = 0.444, 

sehingga r >r  dan instrumen tersebut dikatakan reliable.  

(2)  Angket Faktor Eksternal Perilaku Nakal Siswa 

Reliabilitas dari angket faktor eksternal perilaku nakal siswa dapat menggunakan  

rumus alpha dengan taraf signifikasi 5% dan N=20, maka diperoleh r = 0.444 dan r
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= 0.756, artinya bahwa r >r . Jika hasil yang diperoleh sesuai atau 

signifikan maka instrumen tersebut reliable.  

Berdasarkan hasil validitas dan reliabilitas dapat disimpulkan bahwa sakala 

internal perilaku nakal siswa yang mulanya berjumlah 36 butir item, namun setelah 

dilakukan uji coba ada 31 butir item yang valid, dan angket faktor eksternal perilaku 

nakal siswa yang setelah uji coba ada 58 butir item yang valid dan 5 butir item tidak 

valid.  

 

3.7 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data dengan 

menggunakan teknik statistik deskriptif kuantitatif prosentase. Menurut Azwar (2003: 6) 

mengatakan bahwa penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai taraf deskriptif 

yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah 

dipahami dan disimpulkan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dengan memberikan deskripsi 

mengenai subjek penelitian berdasarakan data variabel yang diperoleh dianalisis menjadi 

dua jenis penelitian yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data yang bersifat kuantitatif 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. Selanjutnya kategori tersebut dikuantitatifkan ke dalam bentuk 

prosentase. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara sebagai berikut: 

1) Mengadministrasikan data yang berhasil dikumpulkan 

2) Menggolongkan kategori jawaban dalam tabel-tabel 

3) mendiskripsikan temuan di lapangan dalam bentuk prsentase 

Rumus yang digunakan untuk memperoleh persentase adalah sebagai berikut: 

hitung hitung tabel
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 (Arikunto, 2006: 256) 

Keterangan: 

p : Presentase 

n : Skor riil 

N : Jskor ideal 

 

Dalm menganalisis data penelitian ini, digunakan analisis statistik deskriptif 

adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengolah data hasil penelitian dalam rangka 

pembuktian kebenaran penelitian serta mencari kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. 

Data yang terkumpul perlu diolah untuk mengetahui kebenarannya, sebab tidak semua 

data yang dikumpulkan memberi jaminan data yang benar, maka bahan hasil penelitian 

perlu diolah untuk memperoleh hasil yang menyakinkan. oleh karena itu jawaban-

jawaban yang diperoleh dari angket akan dinilai dengan memberikan scor (angka), 

selanjutnya diolah dengan teknik statistik. 

Untuk menentukan kondisi suatu variabel atau sub variabel, dalam penelitian ini 

hasil prosentase perhitungan antara 0% sampai 100% dibagi dalam lima kriteria seperti 

berikut: 

Tabel 3.3 

Kriteria Prosentase 

NO. Interval % skor Kriteria 
1. 81%-100% ST (Sangat Tinggi) 
2. 61%-80% T (Tinggi) 
3. 41%-60% C (Cukup) 
4. 21%-40% R (Rendah) 
5. Kurang dari 20% SR (Sangat Rendah) 

(Ali, 1993: 198) 

p = ×100% 
N
n
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Dalam analisis data dilakukan analisis deskriptif untuk menjawab permasalahan 

yang telah dirumuskan dalam penelitian tentang latar belakang perilaku nakal siswa kelas 

XI SMK Islam Soedirman Ungaran tahun2008/2009. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SMK 

Islam Soedirman Ungaran pada bulan Juni sampai Juli tahun 2009. Laporan ini terdiri 

dari persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. 

4.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelum dilaksanakan 

penelitian adalah mengajukan permohonan ijin penelitian dari Fakultas Ilmu Pendidikan 

untuk mengadakan penelitian di lapangan, yang bertujuan untuk mengatahui faktor-faktor 

apa yang melatarbelakangi perilaku nakal siswa kelas XI SMK Islam Soedirman 

Ungaran. Setelah penulis mendapatkan surat ijin penelitian dan mendapatkan ijin dari 

pihak sekolah, penulis menentukan subyek penelitian yang akan digunakan.  

 

4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan pada sisiwa kelas XI SMK Islam Soedirman Ungaran, Pada 

tanggal 2 Juni 2009 yang terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen pada 20 siswa dari 

10 kelas Otomotif, Industri dan Listrik. Sedangkan pada tanggal 11-13 Juni 2009 

pelaksanaan penelitian. Jumlah eksemplar yang dibagikan kepada subyek penelitian 

sebanyak 182 eksemplar dari masing-masing skala dan angket. 
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4.3 Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode 

deskriptif persentase. Dimana analisis data ini digunakan untuk memberikan gambara 

mengenai hasil penelitian secara umum, bagimana karakteristik subyek penelitian 

sehubungan dengan variable yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan tentang faktor 

latarbelakang perilaku nakal siswa terutama faktor-faktor yang melatarbelakanginya yaitu 

dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari gangguan emosional, reaksi 

frustasi negative, konflik batin dan krisis identitas. Adapun yang termasuk faktor 

eksternal yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor  masyarakat. Faktor keluarga 

terdiri dari kondisi keluarga, perlindungan lebih orang tua, kurangnya kasih sayang orang 

tua, dan kesulitan ekonomi. Faktor lingkungan sekolah meliputi hubungan sikap antara 

guru dan murid serta keadaan lingkungan kelas, sekolah yang kurang menguntungkan 

untuk belajar. Sedangkan faktor masyarakat meliputi pengaruh teknologi atau mass 

media, keadaan lingkungan masyarakat tempat tinggal dan pengaruh teman sebaya. Dari 

faktor-faktor penyebab perilaku nakal siswa, selanjutnya akan dapat dikethui faktor yang 

dominan menyebabkan prilaku nakal tersebut, yang dapat dilihat dari hasil dekriptif 

persentase. Hasil deskriptif persentase faktor yang melatar belakangi perlaku nakal siswa 

dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Deskriptif Persentase Latar Belakang Perilaku Nakal Siswa 

Faktor Rata-rata bobot % Kategori 

Internal (individu) 65,85 % Tinggi 

Lingkungan keluarga 64,14% Tinggi 

Lingkungan sekolah 62,70% Tinggi 

Lingkungan Masyarakat 62,72% Tinggi 
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Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa faktor internal yaitu dalam diri individu 

merupakan faktor yang paling dominan melatar belakangi perilaku nakal siswa yaitu 

65,85 %, diikuti faktor keluarga 64,14%, faktor lingkungan masyarakat 62,72% dan 

faktor lingkungan sekolah 62,70%. Faktor-faktor tersebut secara lebih rinci dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

4.3.1 Faktor Internal 

Faktor latar belakang perilaku nakal siswa kelas XI SMK Islam Soedirman 

Ungaran tahun ajaran 2008/2009 untuk faktor internal dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan skala faktor internal.  Faktor internal terdiri dari gangguan emosional, 

reaksi frustasi negatife, konflik batin dan krisis identitas. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase latar belakang perilaku nakal 

siswa faktor internal dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.2 
Prosentase  Latar Belakang Perilaku Nakal Siswa Faktor Internal 

No. Indikator Faktor Internal F % Kategori 
1. Gangguan Emosional 31 17,03 Sangat Tinggi (ST) 

97 53,3 Tinggi (T) 
48 26,37 Cukup (C) 
6 3,3 Rendah (R) 
0 0 Sangat Rendah (SR) 

2. Reaksi Frustasi Negatif 13 7,14 Sangat Tinggi (ST) 
82 45,05 Tinggi (T) 
72 39,56 Cukup (C) 
15 8,24 Rendah (R) 
0 0 Sangat Rendah (SR) 

3. Konflik Batin 30 16,48 Sangat Tinggi (ST) 
92 50,55 Tinggi (T) 
55 30,23 Cukup (C) 
5 2,74 Rendah (R) 
0 0 Sangat Rendah (SR) 

4. Krisis Identitas 25 13,75 Sangat Tinggi (ST) 
83 45,6 Tinggi (T) 
67 36,81 Cukup (C) 
7 3,84 Rendah (R) 
0 0 Sangat Rendah (SR) 
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Sedangkan berdasarkan perhitungan statistik latar belakang perilaku nakal siswa 

faktor internal diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

 

Tebel 4.3 

Hasil Statistik Rata-rata Latar Belakang Perilaku Nakal Siswa Faktor Internal 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dan 4.3 dapat dilihat bahwa semua indikator mempunyai 

pengaruh yang sama tinggi dalam melatar belakangi perilaku nakal siswa, namun 

berdasarkan persentase dan rata-rata tersebut, indikator yang tertinggi adalah yaitu 

gangguan emosional dengan prosentase 53,3% dan rata-rata 68,07 %. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa faktor gangguan emosional mempunyai pengaruh yang tinggi dalam 

melatar belakangi perilaku nakal siswa di SMK Islam Soedirman Ungaran. Berikut akan 

dijelaskan mengenai faktor internal dari tiap indikator. 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Mean Kategori 

Gangguan emosional 68,07 % Tinggi 

Reaksi frustasi negative 62,82% Tinggi 

Konflik batin 66,46% Tinggi 

Krisis identitas 65,93% Tinggi 
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4.3.1.1 Gangguan Emosional 

Tabel 4.4 

Deskriptif Persentase Latar Belakang Perilaku Nakal Faktor Internal Gangguan 

Emosional 

 

 

 

 

 

 

 Dari tabel 4.4 tampak bahwa yang mempengaruhi perilaku nakal siswa faktor internal dari gangguan emsioanal ada 31 responden d

responden dengan persentase 3,3% kategori rendah (R).  

Berdasarkan perhitungan statistik latar belakang perilaku nakal siswa faktor 

internal dari indikator gangguan emosional diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Statistik Rata-Rata Latar Belakang Perilaku Nakal Faktor Internal Gangguan Emosional 

  gangguan emosional 

N  182 

    

Mean 68.0692 

Median 68.5700 

Range 51.43 

Minimum 37.14 

Maximum 88.57 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah 

No. Kategori F Persentase ( %) 

1. Sangat Tinggi (ST) 31 17,03 

2. Tinggi (T) 97 53,3 

3. Sedang (S) 48 26,37 

4. Rendah (R) 6 3,3 

5. Sangat Rendah (ST) 0 0 

Total 182 100 
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Dari tabel 4.5 diperoleh rata-rata persentase 68,07 dengan kategori tinggi, dan 

bobot minimum 51,43 setrta maksimmum 88,57. Melihat hasil persentase dan rata-rata 

maka dapat disimpulkan bahwa faktor internal dari indikator gangguan emosional 

mempunyai pengaruh yang tinggi dalam melatar belakangi perilaku nakal siswa di SMK 

Islam Soedirman Ungaran. 

4.3.1.2 Reaksi Frustasi Negatif 

Tabel 4.6 

Deskriptif Persentase Latar Belakang Perilaku Nakal Faktor Internal  

Reaksi Frustasi Negatif 

 

Berdasarkan tabel 4.6 tampak hasil analisis bahwa yang mempengaruhi perilaku 

nakal siswa faktor internal dari reaksi frustasi negatif ada 13 responden dengan persentase 

7,14% dinyatakan kategori sangat tinggi (ST), 82 responden dengan persentase 45,05% 

dinyatakan kategori tinggi (T), 72 responden dengan persentase 39,56% dinyatakan 

kategori sedang (S), dan 15 responden dengan persentase 8,24 %kategori rendah (R).  

Berdasarkan perhitungan statistik latar belakang perilaku nakal siswa faktor 

internal dari indikator reaksi frustasi negatif diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

 

 

No. Kategori F Persentase ( %) 

1. Sangat Tinggi (ST) 13 7,14 

2. Tinggi (T) 82 45,05 

3. Sedang (S) 72 39,56 

4. Rendah (R) 15 8,24 

5. Sangat Rendah (ST) 0 0 

Total 182 100 
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Tabel 4.7 

Statistik Rata-Rata Latar Belakang Perilaku Nakal Faktor Internal  

Reaksi Frustasi Negatif 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah 

 

Dari tabel 4.7 diperoleh rata-rata persentase 62,83 dengan kategori tinggi, dan 

persentase minimum 37,14 serta maksimum 91,43. Melihat hasil persentase dan rata-rata 

maka dapat disimpulkan bahwa faktor internal dari indikator reaksi frustasi negative 

mempunyai pengaruh yang tinggi dalam melatar belakangi perilaku nakal siswa di SMK 

Islam Soedirman Ungaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 reaksi frustasi negatif 

N  182 

   0 

Mean 62.8262 

Median 62.8600 

Range 54.29 

Minimum 37.14 

Maximum 91.43 
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4.3.1.3 Konflik Batin 

Tabel 4.8 

Deskriptif Persentase Latar Belakang Perilaku Nakal Faktor Internal  

Konflik Batin 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.8 tampak hasil analisis bahwa yang mempengaruhi perilaku 

nakal siswa faktor internal dari indikator konflik batin ada 30 responden dengan 

persentase 16,48% dinyatakan kategori sangat tinggi (ST), 92 responden dengan 

persentase 50,55% dinyatakan kategori tinggi (T), 55 responden dengan persentase 

30,23% dinyatakan kategori sedang (S), dan 5 responden dengan persentase 2,74% 

kategori rendah (R).  

Berdasarkan perhitungan statistik latar belakang perilaku nakal siswa faktor 

internal dari indikator konflik batin diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

No. Kategori F Persentase ( %) 

1. Sangat Tinggi (ST) 30 16,48 

2. Tinggi (T) 92 50,55 

3. Sedang (S) 55 30,23 

4. Rendah (R) 5 2,74 

5. Sangat Rendah (ST) 0 0 

Total 182 100 
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Tabel 4.9 

Statistik Rata-Rata Latar Belakang Perilaku Nakal Faktor Internal  

Konflik Batin 

  konflik batin 

N  182 

   0 

Mean 66.4560 

Median 65.0000 

Range 62.50 

Minimum 35.00 

Maximum 97.50 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah 

 

Dari tabel 4.9 diperoleh rata-rata persentase 66,47 dengan kategori tinggi, dan 

nilai persentase minimum 35 serta maksimum 97,5. Melihat hasil persentase dan rata-rata 

maka dapat disimpulkan bahwa faktor internal dari indikator konflik batin mempunyai 

pengaruh yang tinggi dalam melatar belakangi perilaku nakal siswa di SMK Islam 

Soedirman Ungaran. 
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4.3.1.3 Krisis Identitas 

Tabel 4.10 

Deskriptif Persentase Latar Belakang Perilaku Nakal Faktor Internal  

Krisis Identitas 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.10 tampak hasil analisis bahwa yang mempengaruhi perilaku 

nakal siswa faktor internal dari indikator konflik batin ada 25 responden dengan 

persentase 13,75% dinyatakan kategori sangat tinggi (ST), 83 responden dengan 

persentase 45,6% dinyatakan kategori tinggi (T), 67 responden dengan persentase 36,81% 

dinyatakan kategori sedang (S), dan 7 responden dengan persentase 3,84% kategori 

rendah (R).  

Berdasarkan perhitungan statistik latar belakang perilaku nakal siswa faktor 

internal dari indikator krisis identitas diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

No. Kategori F Persentase ( %) 

1. Sangat Tinggi (ST) 25 13,75 

2. Tinggi (T) 83 45,6 

3. Sedang (S) 67 36,81 

4. Rendah (R) 7 3,84 

5. Sangat Rendah (ST) 0 0 

Total 182 100 
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Tabel 4.11 

Statistik Rata-Rata Latar Belakang Perilaku Nakal Faktor Internal  

Krisis Identitas 

  krisis identitas 

N  182 

   0 

Mean 65.9335 

Median 64.4400 

Range 71.11 

Minimum 26.67 

Maximum 97.78 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah 

  

Dari tabel 4.11 diperoleh rata-rata persentase 65,93 dengan kategori tinggi, dan 

persentase minimum 26,67 serta masksimum 97,78. Melihat hasil persentase dan rata-rata 

maka dapat disimpulkan bahwa faktor internal dari indikator krisis identitas mempunyai 

pengaruh yang tinggi dalam melatar belakangi perilaku nakal siswa di SMK Islam 

Soedirman Ungaran. 

 

4.3.2 Faktor Eksternal 

Faktor latar belakang perilaku nakal siswa kelas XI SMK Islam Soedirman 

Ungaran tahun ajaran 2008/2009 untuk faktor eksternal dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan angket.  Faktor eksternal terdiri dari lingkungan keluarga meliputi 

kondisi keluarga, perlindungan lebih dari orang tua, kurangnya kasih saying dari orang 

tua serta kondisi ekonomi keluarga. Lingkungan sekolah meliputi hubungan sikap antara 
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guru dengan siswa serta keadaan lingkungan kelas dan sekolah yang kurang 

menguntungkan untuk belajar. Lingkungan mayarakat meliputi pengaruh teknologi dan 

mass media, keadaan lingkungan masyarakat tempat tinggal serta pengaruh teman sebaya.  

Berdasarkan perhitungan deskriptif persentase latar belakang perilaku nakal 

siswa faktor eksternal sebagai berikut: 

 

Tabel 4.12 

Deskriptif Persentase Latar Belakang Perilaku Nakal Siswa Faktor Ekstenal 

No. Faktor Eksternal F % Kriteria 

1. Lingkungan 

keluarga 

 

 

 

23 12,64 Sangat Tinggi (ST) 

87 47,80 Tinggi (T) 

54 29,67 Cukup (C) 

18 9,89  Rendah (R) 

0 0 Sangat Rendah (SR) 

2. Lingkungan 

sekolah 

17 9,34 Sangat Tinggi (ST) 

87 47,80 Tinggi (T) 

66 36,26 Cukup (C) 

12 6,6 Rendah (R) 

0 0 Sangat Rendah (SR) 

3. Lingkungan 

masyarakat 

15 8,24 Sangat Tinggi (ST) 

86 47,25 Tinggi (T) 

67 36,81 Cukup (C) 

14 14 Rendah (R) 

0 0 Sangat Rendah (SR) 
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Sedangkan berdasarkan perhitungan statistik latar belakang perilaku nakal siswa faktor 

eksternal diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

Tebel 4.13 

Hasil Statistik Rata-rata Perilaku Nakal Siswa Faktor Eksternal 

 

 

Berdasarkan tabel 4.12 dan 4.13 dapat dilihat bahwa semua faktor eksternal 

mempunyai pengaruh yang sama tinggi dalam melatar belakangi perilaku nakal siswa, 

namun berdasarkan persentase dan rata-rata tersebut, faktor eksternal yang tertinggi 

adalah lingkungan keluarga dengan rata-rata persentase 64,14%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa faktor keluarga mempunyai pengaruh yang tinggi dalam melatar 

belakangi perilaku nakal siswa di SMK Islam Soedirman Ungaran. Berikut akan 

dijelaskan mengenai faktor eksternal dari tiap indikator. 

 

4.3.2.1 Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga meliputi kondisi keluarga, perlindungan lebih dari orang 

tua, kurangnya kasih sayang dari orang tua serta kondisi ekonomi keluarga. 

 

 

 

 

Faktor Eksternal Rata-rata Kategori 

Lingkungan keluarga 64,14% Tinggi 

Lingkungan sekolah 62,70% Tinggi 

Lingkungan masyarakat 62,72% Tinggi 
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(1)  Kondisi Keluarga 

Tabel 4.14 

Deskriptif Persentase Latar Belakang Perilaku Nakal Siswa Faktor Eksternal  

Kondisi Keluarga 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.14 tampak hasil analisis bahwa yang mempengaruhi perilaku 

nakal siswa faktor eksternal dari indikator kondisi keluarga ada 35 responden dengan 

persentase 19,23% dinyatakan kategori sangat tinggi (ST), 74 responden dengan 

persentase 40,66% dinyatakan kategori tinggi (T), 61 responden dengan persentase 

33,52% dinyatakan kategori sedang (S), dan 12 responden dengan persentase 6,59% 

kategori rendah (R).  

Berdasarkan perhitungan statistik latar belakang perilaku nakal siswa faktor 

eksternal dari indikator kondisi keluarga diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

No. Kategori F Persentase ( %) 

1. Sangat Tinggi (ST) 35 19,23 

2. Tinggi (T) 74 40,66 

3. Sedang (S) 61 33,52 

4. Rendah (R) 12 6,59 

5. Sangat Rendah (ST) 0 0 

Total 182 100 
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Tabel 4.15 

Statistik Rata-Rata Latar Belakang Perilaku Nakal Faktor Eksternal  

Kondisi Keluarga 

 kondisi keluarga 

N  182 

   0 

Mean 65.0275 

Median 62.5000 

Range 67.50 

Minimum 27.50 

Maximum 95.00 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah 

 

Dari tabel 4.15 diperoleh rata-rata persentase 65,03 dengan kategori tinggi, 

persentase minimum 27,5 dan maksimum 95. Melihat hasil persentase dan rata-rata maka 

dapat disimpulkan bahwa faktor keluarga dari indikator kondisi keluaraga mempunyai 

pengaruh yang tinggi dalam melatar belakangi perilaku nakal siswa di SMK Islam 

Soedirman Ungaran. 
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(2)  Perlindungan Lebih dari Orang Tua 

Tabel 4.16 

Deskriptif Persentase Latar Belakang Perilaku Nakal Siswa Faktor Eksternal  

Perlindungan Lebih dari Orang Tua 

 

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh hasil analisis bahwa yang mempengaruhi 

perilaku nakal siswa faktor eksternal dari indikator perlindungan lebih orang tua ada 25 

responden dengan persentase 13,75% dinyatakan kategori sangat tinggi (ST), 65 

responden dengan persentase 35,71% dinyatakan kategori tinggi (T), 74 responden 

dengan persentase 40,65% dinyatakan kategori sedang (S), dan 18 responden dengan 

persentase 9,89% kategori rendah (R).  

Berdasarkan perhitungan statistik latar belakang perilaku nakal siswa faktor 

eksternal dari indikator perlindungan lebih dari orang tua diperoleh rata-rata sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

No. Kategori F Persentase ( %) 

1. Sangat Tinggi (ST) 25 13,75 

2. Tinggi (T) 65 35,71 

3. Sedang (S) 74 40,65 

4. Rendah (R) 18 9,89 

5. Sangat Rendah (ST) 0 0 

Total 182 100 
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Tabel 4.17 

Statistik Rata-Rata Latar Belakang Perilaku Nakal Faktor Eksternal  

Perlindungan Lebih dari Orang Tua 

   perlindungan lebih dari orangtua 

N  182 

   0 

Mean 63.0293 

Median 60.0000 

Range 65.72 

Minimum 25.71 

Maximum 91.43 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah 

 

Dari tabel 4.17 diperoleh rata-rata persentase 63,03 dengan kategori tinggi, 

persentase minimum 25,71 dan maksimum 91,43. Melihat hasil persentase dan rata-rata 

maka dapat disimpulkan bahwa faktor keluarga dari indikator perlindungan lebih dari 

orang tua mempunyai pengaruh yang tinggi dalam melatar belakangi perilaku nakal siswa 

di SMK Islam Soedirman Ungaran. 
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(3) Kurangnya Kasih Sayang Orang Tua 

Tabel 4.18 

Deskriptif Persentase Latar Belakang Perilaku Nakal Siswa Faktor Eksternal  

Kurangnya Kasih Sayang Orang Tua 

 

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh hasil analisis bahwa yang mempengaruhi 

perilaku nakal siswa faktor eksternal dari indikator kurangnya kasih saying orang tua ada 

18 responden dengan persentase 9,89% dinyatakan kategori sangat tinggi (ST), 72 

responden dengan persentase 39,56% dinyatakan kategori tinggi (T), 74 responden 

dengan persentase 40,66% dinyatakan kategori sedang (S), dan 18 responden dengan 

persentase 9,89% kategori rendah (R).  

Berdasarkan perhitungan statistik latar belakang perilaku nakal siswa faktor 

eksternal dari indikator kurangnya kasih sayang orang tua diperoleh rata-rata sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

No. Kategori F Persentase ( %) 

1. Sangat Tinggi (ST) 18 9,89 

2. Tinggi (T) 72 39,56 

3. Sedang (S) 74 40,66 

4. Rendah (R) 18 9,89 

5. Sangat Rendah (ST) 0 0 

Total 182 100 
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Tabel 4.19 

Statistik Rata-Rata Latar Belakang Perilaku Nakal Faktor Eksternal  

Kurangnya Kasih Sayang Orang Tua 

  

kurangnnya kasih sayang dari 

orang tua 

N  182 

   0 

Mean 61.9308 

Median 60.0000 

Range 60.00 

Minimum 28.57 

Maximum 88.57 

   Sumber: Hasil penelitian yang diolah 

 

Dari tabel 4.19 diperoleh rata-rata persentase 61,93 dengan kategori tinggi, 

persentase minimum 28,57 dan maksimum 88,57. Melihat hasil persentase dan rata-rata 

maka dapat disimpulkan bahwa faktor keluarga dari indikator kurangnya kasih sayang 

dari orang tua mempunyai pengaruh yang tinggi dalam melatar belakangi perilaku nakal 

siswa di SMK Islam Soedirman Ungaran. 
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(4) Kondisi Ekonomi Keluarga 

 

Tabel 4.20 

Deskriptif Persentase Latar Belakang Perilaku Nakal Siswa Faktor Eksternal  

Kondisi Ekonomi Keluarga 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.20 terlihat hasil analisis bahwa yang mempengaruhi perilaku 

nakal siswa faktor eksternal dari indikator kurangnya kasih saying orang tua ada 44 

responden dengan persentase 24,18% dinyatakan kategori sangat tinggi (ST), 87 

responden dengan persentase 47,8% dinyatakan kategori tinggi (T), 39 responden dengan 

persentase 21,43% dinyatakan kategori sedang (S), dan 12responden dengan persentase 

6,59% kategori rendah (R).  

Berdasarkan perhitungan statistik latar belakang perilaku nakal siswa faktor 

eksternal dari indikator kondisi ekonomi keluarga diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

No. Kategori F Persentase ( %) 

1. Sangat Tinggi (ST) 44 24,18 

2. Tinggi (T) 87 47,8 

3. Sedang (S) 39 21,43 

4. Rendah (R) 12 6,59 

5. Sangat Rendah (ST) 0 0 

Total 182 100 
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Tabel 4.21 

Statistik Rata-Rata Latar Belakang Perilaku Nakal Faktor Eksternal  

Kondisi Ekonomi Keluarga 

  

kondisi ekonomi 

dalam keluarga 

N  182 

   0 

Mean 68.1868 

Median 65.0000 

Range 70.00 

Minimum 30.00 

Maximum 100.00 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah 

 

Dari tabel 4.21 diperoleh rata-rata persentase 68,19 dengan kategori tinggi, 

persentase minimum 30 dan maksimum 100. Melihat hasil persentase dan rata-rata maka 

dapat disimpulkan bahwa faktor keluarga dari indikator kondisi ekonomi keluarga 

mempunyai pengaruh yang tinggi dalam melatar belakangi perilaku nakal siswa di SMK 

Islam Soedirman Ungaran. 

 

4.3.2.2 Lingkungan Sekolah 

Faktor lingkungan sekolah meliputi hubungan sikap antara guru dan murid serta 

keadaan lingkungan kelas, sekolah yang kurang menguntungkan untuk belajar. 
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(1) Hubungan Guru dan Siswa di Sekolah 

 

Tabel 4.22 

Deskriptif Persentase Latar Belakang Perilaku Nakal Siswa Faktor Eksternal  

Hubungan Antara Guru dan Siswa Di Sekolah 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.22 terlihat hasil analisis bahwa yang mempengaruhi perilaku 

nakal siswa faktor eksternal lingkungan sekolah dari indikator  hubungan,sikap antara 

guru dan murid di sekolah ada 17 responden dengan persentase 9,34% dinyatakan 

kategori sangat tinggi (ST), 69 responden dengan persentase 37,91% dinyatakan kategori 

tinggi (T), 72 responden dengan persentase 39,56% dinyatakan kategori sedang (S), dan 

24 responden dengan persentase 13,19% kategori rendah (R).  

Berdasarkan perhitungan statistik latar belakang perilaku nakal siswa faktor 

eksternal lingkungan sekolah dari indikator hubungan, sikap antara guru dan murid di 

sekolah diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

 

 

 

 

No. Kategori F Persentase ( %) 

1. Sangat Tinggi (ST) 17 9,34 

2. Tinggi (T) 69 37,91 

3. Sedang (S) 72 39,56 

4. Rendah (R) 24 13,19 

5. Sangat Rendah (ST) 0 0 

Total 182 100 
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Tabel 4.23 

Statistik Rata-Rata Latar Belakang Perilaku Nakal Faktor Eksternal  

Hubungan antara Guru dan Siswa Di Sekolah 

   

hubungan antara guru dengan 

siswa 

N  182 

   0 

Mean 60.9670 

Median 60.0000 

Range 76.00 

Minimum 24.00 

Maximum 100.00 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah 

 

Dari tabel 4.23 diperoleh rata-rata persentase 60,97 dengan kategori tinggi, 

persentase minimum 24 dan maksimum 100. Melihat hasil persentase dan rata-rata maka 

dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal lingkungan sekolah dari indikator 

hubungan,sikap antara guru dan murid di sekolah mempunyai pengaruh yang tinggi 

dalam melatar belakangi perilaku nakal siswa di SMK Islam Soedirman Ungaran. 

 

 

 

 

 

(2) Lingkungan Sekolah yang Kurang Menguntungkan Untuk Belajar 
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Tabel 4.24 

Deskriptif Persentase Latar Belakang Perilaku Nakal Siswa Faktor Eksternal  

Lingkungan Sekolah yang Kurang Menguntungkan Untuk Belajar 

 

 

 

 

Dari tabel 4.24 diperoleh hasil analisis bahwa yang mempengaruhi perilaku nakal 

siswa faktor eksternal lingkungan sekolah dari indikator  lingkungan sekolah yang kurang 

menguntungkan untuk belajar ada 6 responden dengan persentase 3,3% dinyatakan 

kategori tinggi (T), 123 responden dengan persentase 67,58% dinyatakan kategori sedang 

(S), dan 53 responden dengan persentase 29,12% kategori rendah (R).  

Berdasarkan perhitungan statistik latar belakang perilaku nakal siswa faktor 

eksternal lingkungan sekolah dari indikator lingkungan sekolah yang kurang 

menguntungkan untuk belajar di sekolah diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

No. Kategori F Persentase ( %) 

1. Sangat Tinggi (ST) 0 0 

2. Tinggi (T) 6 3,3 

3. Sedang (S) 123 67,58 

4. Rendah (R) 53 29,12 

5. Sangat Rendah (ST) 0 0 

Total 182 100 
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Tabel 4.25 

Statistik Rata-Rata Latar Belakang Perilaku Nakal Faktor Eksternal  

Lingkungan Sekolah yang Kurang Menguntungkan Untuk Belajar 

  

keadaan lingkungan dan sekolah 

yang kurang menguntungkan 

untuk belajar 

N  182 

   0 

Mean 46.0282 

Median 45.7100 

Range 42.85 

Minimum 22.86 

Maximum 65.71 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah 

 

Dari tabel 4.25 diperoleh rata-rata persentase 46,03 dengan kategori cukup, 

persentase minimum 22,86 dan maksimum 65,71. Melihat hasil persentase dan rata-rata 

maka dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal lingkungan sekolah dari indikator 

lingkungan sekolah yang kurang menguntungkan untuk belajar mempunyai pengaruh 

yang sedang dalam melatar belakangi perilaku nakal siswa di SMK Islam Soedirman 

Ungaran. 
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4.3.2.3 Lingkungan Mayarakat 

Faktor lingkungan masyarakat meliputi pengaruh teknologi atau mass media, 

keadaan lingkungan masyarakat tempat tinggal dan pengaruh teman sebaya. Berikut 

analisis dan hasil penelitiannya. 

(1) Pengaruh Teknologi atau Mass Media 

Tabel 4.26 

Deskriptif Persentase Latar Belakang Perilaku Nakal Siswa Faktor Eksternal  

Lingkungan Masyarakat Pengaruh Teknologi atau Mass Media 

 

 

Berdasarkan tabel 4.26 tampak hasil analisis bahwa yang mempengaruhi perilaku 

nakal siswa faktor eksternal lingkungan masyarakat dari indikator  pengarh teknologi atau 

mass media ada 41 responden dengan persentase 22,52% dinyatakan kategori sangat 

tinggi (ST), 57 responden dengan persentase 31,32% dinyatakan kategori tinggi (T), 58 

responden dengan persentase 26% kategori sedang (S), dan 26 responden dengan 

persentase 14,29% kategori rendah (R).  

Berdasarkan perhitungan statistik latar belakang perilaku nakal siswa faktor 

eksternal lingkungan masyarakat dari indikator pengaruh teknologi atau mass media 

diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

 

No. Kategori F Persentase ( %) 

1. Sangat Tinggi (ST) 41 22,52 

2. Tinggi (T) 57 31,32 

3. Sedang (S) 58 31,87 

4. Rendah (R) 26 14,29 

5. Sangat Rendah (ST) 0 0 

Total 182 100 
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Tabel 4.26 

Statistik Rata-Rata Latar Belakang Perilaku Nakal Faktor Eksternal  

Pengaruh Teknologi atau Mass Media 

 

pengaruh teknologi 

atau mass media 

N  182 

   0 

Mean 63.7178 

Median 63.3300 

Range 73.33 

Minimum 26.67 

Maximum 100.00 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah 

 

Dari tabel 4.26 diperoleh rata-rata persentase 63,72 dengan kategori tinggi, 

persentase minimum 26,67 dan maksimum 100. Melihat hasil prosentase dan rata-rata 

maka dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal lingkungan masyarakat dari indikator 

pengaruh teknologi atau mass media mempunyai pengaruh yang tinggi dalam melatar 

belakangi perilaku nakal siswa di SMK Islam Soedirman Ungaran. 
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(2) Pengaruh Lingkungan Msyarakat tempat Tinggal 

Tabel 4.27 

Deskriptif Persentase Latar Belakang Perilaku Nakal Siswa Faktor Eksternal  

Pengaruh Lingkungan Masyarakat Tempat Tinggal 

 

 

Berdasarkan tabel 4.27 diperoleh hasil analisis bahwa yang mempengaruhi 

perilaku nakal siswa dari indikator  pengaruh lingkungan masyarakat tempat tinggal ada 

32 responden dengan persentase 17,58% dinyatakan kategori sangat tinggi (ST), 80 

responden dengan persentase 43,02% dinyatakan kategori tinggi (T), 51 responden 

dengan persentase 28,02% kategori sedang (S), dan 19 responden dengan persentase 

10,44% kategori rendah (R).  

Berdasarkan perhitungan statistik latar belakang perilaku nakal siswa faktor 

eksternal dari indikator pengaruh lingkungan masyarakat tempat tinggal diperoleh rata-

rata sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

No. Kategori F Persentase ( %) 

1. Sangat Tinggi (ST) 32 17,58 

2. Tinggi (T) 80 43,02 

3. Sedang (S) 51 28,02 

4. Rendah (R) 19 10,44 

5. Sangat Rendah (ST) 0 0 

Total 182 100 
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Tabel 4.28 

Statistik Rata-Rata Latar Belakang Perilaku Nakal Faktor Eksternal  

Pengaruh Lingkungan Masyarakat Tempat Tinggal 

   

keadaan lingkungan 

masyarakat tempat 

tinggal 

N  182 

   0 

Mean 64.1978 

Median 64.0000 

Range 76.00 

Minimum 24.00 

Maximum 100.00 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah 

 

Dari tabel 4.28 diperoleh rata-rata persentase 64,19 dengan kategori 

tinggi,persentase minimum 24 dan maksimum 100. Melihat hasil persentase dan rata-rata 

maka dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal lingkungan masyarakat dari indikator 

pengaruh lingkungan masyarakat tempat tinggal mempunyai pengaruh yang tinggi dalam 

melatar belakangi perilaku nakal siswa di SMK Islam Soedirman Ungaran. 
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(3) Pengaruh Lingkungan Teman Sebaya 

Tabel 4.29 

Deskriptif Persentase Latar Belakang Perilaku Nakal Siswa Faktor Eksternal  

Pengaruh Lingkungan Teman Sebaya 

 

 

Berdasarkan tabel 4.29 terlihat hasil analisis bahwa yang mempengaruhi perilaku 

nakal siswa dari indikator  pengaruh lingkungan teman sebaya ada 13 responden dengan 

persentase 7,15% dinyatakan kategori sangat tinggi (ST), 73 responden dengan persentase 

40,11% dinyatakan kategori tinggi (T), 82 responden dengan persentase 45,05% kategori 

sedang (S), dan 14 responden dengan persentase 7,69% kategori rendah (R).  

Berdasarkan perhitungan statistik latar belakang perilaku nakal siswa faktor 

eksternal dari indikator pengaruh lingkungan teman sebaya diperoleh rata-rata sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

No. Kategori F Persentase ( %) 

1. Sangat Tinggi (ST) 13 7,15 

2. Tinggi (T) 73 40,11 

3. Sedang (S) 82 45,05 

4. Rendah (R) 14 7,69 

5. Sangat Rendah (ST) 0 0 

Total 182 100 
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Tabel 4.30 

Statistik Rata-Rata Latar Belakang Perilaku Nakal Faktor Eksternal  

Pengaruh Lingkungan Teman Sebaya 

  pengaruh lingkungan teman sebaya 

N  182 

   0 

Mean 60.4947 

Median 60.0000 

Range 70.00 

Minimum 26.67 

Maximum 96.67 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah 

Dari tabel 4.30 diperoleh rata-rata persentase 60,49 dengan kategori sedang, 

persentase minimum 26,67 dan masksimum 96,67. Melihat hasil persentase dan rata-rata 

maka dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal lingkungan masyarakat dari indikator 

pengaruh lingkungan teman sebaya mempunyai pengaruh yang sedang dalam melatar 

belakangi perilaku nakal siswa di SMK Islam Soedirman Ungaran. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang 

melatar belakangi perilaku nakal siswa yaitu faktor internal (individu), faktor lingkungan 

keluarga, faktor lingkungan sekolah dan faktor lingkungan masyarakat. 
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4.5 Pembahasan 

Setelah memperoleh hasil penelitian, maka peneliti akan membahas dengan 

mendalam tentang hasil tersebut dikaitkan dengan landasan teori. 

Bertolak dari hasil analisis dapat dikatakan bahwa latar belakang perilaku nakal 

siswa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal terdiri dari 

gangguan emosional, reaksi frustasi negatif, konflik batin dan krisis identitas. Sedangkan 

faktor eksternal terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat.  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diketahui bahwa faktor internal, 

keluarga, sekolah dan masyarakat memiliki pengaruh yang tinggi terhadap penyebab 
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perilaku nakal siswa. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata prosentase 65,85% untuk faktor 

internal, 64,14% untuk keluarga, 62,70% untuk sekolah, dan 62,72% untuk masyarakat.  

Fakor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Dari faktor 

internal yang paling tinggi yang melatarbelakangi perilaku nakal siswa yaitu gangguan 

emosiona dengan rata-rata 68,07%. Dimana gangguan emosional pada diri lebih 

berpengaruh tehadap perilaku nakal siswa yang mempunyai sifat mudah marah, cepat 

emosional, kecewa dan sedih. Seperti apa yang diungkapkan oleh Kartono (2005:118) 

bahwa ”gangguan emosional merupakan emosi dan sentimen yang kuat sehingga 

mengacau ketenangan batin anak”. Karena bisa mengacau ketenangan batin anak,sebagai 

akibatnya anak atau remaja menjadi terlalu tegang, gelisah, bingung, cepat marah, dan 

agresif. Selain itu juga pada masa remaja kemampuan berpikir lebih dikuasai oleh 

emosionalnya sehingga tidak dapat berfikir secara rasional. Hal tersebut yang 

menyebabkan gangguan pada diri individu yang menjadi penyebab terhadap perilaku 

nakal. 

Individu yang terganggu emosinya akan sensitif dalam menangani permasalahan, 

mereka tidak dapat berfikir positif. Tingkah laku yang ditimbulakan oleh emosi tersebut 

bisa bersifat positif maupun negtaif. Misalnya (1) ketika saudara kita tertimpa musibah, 

timbul rasa haru, simpati dan kemudian kita tergerak untuk memberikan bantuan, (2) saat 

teman kita diolok-olok kemudian timbul rasa kemarahan, sakit hati atau dendam, yang 

pada akhirnya menyebabkan perkelahian. Dari kedua contoh tersebut bisa diketahui 

bahawa emosi dapat menimbulkan akibat positf dan negatif. Oleh karena itu sebaiknya 

individu itu dapat mengelola emosinya agar tidak menimbulkan dampak negatif yang 

dapat menyebabkan perilaku nakal. 

Selain gangguan emosional pada diri individu, faktor internal lain yaitu reaksi 

frustasi negatif, konflik batin dan krisis identitas. Dari kesemuanya mempunyai pengaruh 
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yang tinggi dalam melatar belakangi perilaku nakal siswa. Dengan hasil penelitian reaksi 

frustasi negatif 62,82%, konflik batin 66,46%, dan krisis identitas 65,93%.  

Reaksi frustasi negatif yang dialami oleh anak, merupakan kegagalan anak dalam 

mengontrol dirinya. Dengan kata lain anak remaja tidak mampu mengendalikan nalurinya 

dan tidak bisa menyalurkannya kedalam perbuatan yang bermanfaat dan lebih berbudaya. 

Reaksi frustasi negatif tidak sehat bagi perkembangan anak. Kartono (2005:115) 

mengemukakan bahwa menggunakan mekasisme pertahanan dan pelarian diri itu sangat 

tidak sehat. Misalnya meraka tidak bisa menerima apa yang mereka terima dan mereka 

melakukan mekanisme pelarian dan pembelaan diri yang salah melalui cara-cara 

penyelesaian yang tidak rasional. Selain itu juga anak dalam hal ini remaja melakukan 

perilaku nakal juga didorong oleh konflik batin sendiri.  Mereka mempraktekan konflik 

batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri melalui tingkah laku agresif. Oleh 

karena itu perilaku meraka biasanya berkaitan dengan tempramen, konflik batin yang 

pada akhirnya nanti ditampilkan secara spontan. Dampaknya akan mengganggu 

ketenangan batin anak dan anak akan mengembangkan reaksi-reaksi tingkah laku yang 

salah.  

Krisis identitas pada diri remaja juga berpotensi menjadi penyebab latar belakang 

perilaku nakal siswa. Seperti apa yang diungkapkan oleh  Wahyuningsih 

(http://bawor.blogspot.com/2008/11/pengaruh-keluarga-terhadap-kenakalan.html, diakses 

4 Desember 2008) ”faktor yang menyebabkan terjadinya kecenderungan perrilaku nakal 

selaian kontrol diri juga krisis identitas”. Hal senada disampaikan oleh  Erikson dalam 

Santrock (1996) bahaw “kenakalan adalah suatu upaya untuk membentuk suatu identitas, 

walaupun identitas tersebut negarif”. Pembentukan identitas pada diri remaja merupakan 

aspek penting dalam rangka perkembangan kearah individualitas yang mantap, 

berkembang menjadi individu yang mandiri. 
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Keinginan remaja untuk mandiri dan terlepas dari orang tua dengan cara mencari 

identitasnya , ditunjukkan dengan menonjolkan apa yang membedakan dirinya dengan 

orang dewasa. Dan biasanya usaha remaja ini ditunjukkan dalam pertentangan dengan 

orang dewasa. Misalnya sikap kurang hormat terhadap orang tua, kurang sopan dan 

terlamabat pulang sekolah. Yang pada intinya hal-hal yang dilakukan bertentangan 

dengan orang dewasa. Dengan kata lain untuk mencari dan mengetahui identitasnya, 

remaja melakukan identitas yang keliru. 

Selain faktor internal, seperti yang diungkapkan di atas tadi, faktor berikutnya 

yang melatar belakangi perilaku nakal siswa yaitu faktor eksternal. Faktor ekstrenal 

berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.  

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak akan mempunyai 

pengaruh bagi perkembangan anak termasuk dalam tingkah laku anak, maka keluarga 

sebagai pihak terdekat anak ternyata berpotensi kuat menjadi penyebaba latar belakang 

perilaku nakal. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian 64,14%. Persentase tersebut 

termasuk kategori tinggi, yang menandakan bahwa semakin tinggi terjadi gangguan yang 

berasal dari keluarga maka peluang munculnya anak berperilaku nakal juga tinggi.  

Seperti yang dikemukakan Gerungan (2004:228) bahwa ” keluarga 

mempengaruhi perkembangan tingkah laku nakal anak”. Oleh karena itu sebagai orang 

tua perlu memahami perananya dalam membantu perkembangan anak, agar anak bisa 

berperilaku yang positif. Karena latar belakang keluarga merupakan dasar bagi anak 

untuk berperilaku, sebab peranan orang tua sangat diperlukan untuk mendidik secara baik 

dalam sebuah keluarga. 

 Kondisi keluarga yang orang tuanya bercerai, adanya konflik dalam keluarga, 

perlindungan orang tua yang berlebihan yang mengakibatkan anak tertekan dan kesulitan 

ekonomi dalam keluarga akan berakibat kuranngnya kasih sayang atau perhatian terhadap 
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anak, sehingga anak akan merasa terasing, merasa diterlantarkan oleh orang tuanya, pada 

akhirnya anak akan mencari perhatian dengan berperilaku menyimpang di luar rumah. 

Dengan kata lain keluarga mepengaruhi perkembangan tingkah laku nakal anak.  

  Dari lingkungan keluarag indikator yang paling berpengaruh tinggi adalah 

kondisi ekonomi keluarga dengan prosentase 68,86% . nilai tersebut termasuk kategori 

tinggi. Seperti hasil penelitian Handayani (2007:43), yang menunjukkan bukti bahwa 

faktor ekonomi dimana siswa yang cenderung melakukan perilaku nakal adalah berasal 

dari ekonomi menengah kebawah. Dari apa yang telah diungkapkan di atas selain kondisi 

keluarga, kondisi ekonomi keluarga juga mempengaruhi anak untuk berperilaku nakal. 

Kondisi ekonomi keluarga menggambarkan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan hidup 

sehari-hari termasuk dalam pendidikan dan kebutuhan fisik. Misalnya kurang 

terpenuhinya fasilitas belajar anak, maka tidak menutup kemungkinan anak menjadi 

malas untuk belajar dan memilih untuk melakukan hal yang menyimpang. 

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat oleh Dariyo (2004:111) bahwa ”ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku nakal status ekonomi orang tua yang 

rendah”. Dengan kondisi ekonomi yang rendah, tidak menutu kemungkinan orang tua 

sibuk untuk mencari nafkah dan perhatian orang tua terhadap anaknya menjadi kurang. 

Sehingga apa yang dilakukan anak terkadang orang tua tidak mengetahuinya. 

Selain kondisi ekonomi keluaraga, faktor eksternal dari lingkungan keluarga yang 

lain yaitu perlindungan orang tua yang berlebih. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase 

63, 09%, yang berarti semakin orang tua melindungi dan memanjakan anaknya maka 

peluang anak melakukan perilaku nakal juag semakin tinggi. Jika orang tua terlalu 

melindungi dengan memanjakan anak, dikhatirkan anak anak akan bergantung pada orang 

tua. Padahal untuk menjadi sukses diperlukan kemandirian yang tinggi. Meskipun anak 

perlu dilatih mandiri, akan tetapi orang tua tetap memberikan perhatian bagi anaknya. Hal 
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ini perlu dilakukan agar anak merasa dihargai keberadaannya dalam keluarag dan anak 

merasa ada penguatan atau penghargaan atas dirinya. Ketika orang tua terlalu 

memanjakan dan melindunginya, danapabila saat anak berada diluar rumah perasaan 

bebas dan tidak diawasi pada diri anak akan timbul, dan saat itu anak akan melakukan hal 

apa saja termasuk tindakan yang negatif. Sebaliknya ketika orang tua membebaskan 

anknya, dikhatirkan anak akan merasa tidak diperhatikan orang tua. Akibatnya tidak 

jarang anak berperilaku negatif, termasuk melakukan perilaku nakal.  

Lingkungan sekolah sebagai tempat pendidikan formal juga mempunyai 

pengaruh dalam perilaku anak, termasuk penyebab perilaku nakal anak. Hal ini ditujukan 

dengan nilai prosentase 62,70%, yang menunjukkan kategori tinggi. Menutut Sudarsono 

(2004:129) mengatakan bahwa ”proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi 

perkembangan jiwa anak kerapkali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung 

terhadap peserta didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan remaja”. Oleh 

sebab itu sekolah ini dapat menjadi penyebab perilaku nakal apabila lingkungan sekolah 

kurang kondusif. Kondisi sekolah seperti kondisi sekolah yang tegas akan peraturan, 

sistem pembelajaran serta pelaksanaan pengajaran yang kurang optimal dan kurangnya 

interaksi guru dengan murid, akan menimbulkan individu menjadi kurang mematuhi 

peraturan dan kurang betah berada di lingkungan sekolah dan cenderung untuk 

berperilaku menyimpang atau berperilaku nakal.  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat kartono (2005:124) bahwa keadaan yang 

tidak menyenangkan anak-anak muda untuk belajar di sekolah antara lain berupa 

bangunan sekolah yang tidak memadai pesyaratan tanpa halaman bermain yang cukup, 

tanpa halaman olahraga, minimnya fasilitas ruang belajar, jumlah murid satu kelas terlalu 

banyak, ventilasi yang buruk dan sebagainya.   
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Selain itu sikap dan hubungan guru terhadap murid, baik diluar maupun didalam 

kelas juga mampu berpotensi penyebab perilaku nakal. Hal ini ditunjkan dengan 

prosentase yang cukup tinggi yaitu 60,96%. Guru yang bersikap kurang ramah terhadap 

siswanya dan cenderung keras justru akan membuat siswa tidak nyaman untuk belajar. 

Ketidak nyamanan siswa utnuk belajar terkadang menyebabkannya berusaha jauh 

menjauhi pelajaran guru tersebut. Misalnya dengan datang terlambat, sengaja membolos, 

tidak masuk kelas dengan alasan yang tidak jelas dan lain-lain. Oleh karena itu 

diharpakan guru mampu bersikap hangat pada siswa dan memberikan teladan yang baik, 

dengan harapan akan menimbulkan kenyamanan pada siswa saat belajar disekolah 

Faktor eksternal berikutnya yaitu faktor ligkungan masyarakat. Masyrakat sebagi 

lingkungan yang luas dimana siswa merupaan bagian didalamnya, ternyata menjadi salah 

satu penyebab perilaku nakal siswa. Hal ini ditujukan pada aspek keadaan lingkungan 

temapat tinggal dengan prosentase 64,19% yang termasuk kategori tinggi.  

Sudasono (2004: 131) menjelaskan bahwa ”anak remaja sebagai anggota 

masyarakat selalu mendapatkan pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungan 

sekitar, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung”. Lingkungan adakalanya 

dihuni oleh orang dewasa serta anak-anak muda yang baik teapi juga adakalanya orang 

dewasa serta anak muda kriminal dan anti sosial yang secra tidak langsung merangsang 

timbulnya reaksi emosional yang tidak stabil pada remaja yang masih labil jiwanya yang 

pada akhirnya menyebabkan anak remaja mudah tejangkit atau terpengaruh oleh lingkah 

laku asusial atau yang menyimpang. Selain itu juga mengenai faktor lingkungan 

masyarakat yang kurang menentuk bagi prospek kehidupan yang akan datang, seperti 

masyarakat yang penuh spekulasi, korupsi, manipulasi, gossip, isu-isu negative, 

perbedaan yang trelalu mencolok antara sikaya dan simiskin, perbedaan kultur, ras dan 

adat. Dapat menjadi sebab perilaku nakal remaja.  
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Berkenaan dengan faktor penyebab perilaku nakal perkembangan media massa 

juga mempunyai dampak yang negatif yang inggi bagi remaja.hal ini ditunjukkan dengan 

hasil penelitian prosentasenya mencapai 63,71% dengankategori tinggi. Dimana remaja 

terkadang tidak memanfaatkannya dengan baik. Misalnya dengan penggunaan internet 

remaja bisa membuka situs-situs yang tidak menjadi konsumsinya. Selain itu juga 

pengaruh teman sebaya dan salah pergaulan, jika para remaja salah dalam pergaulan 

(bergaul dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab) maka mereka akan meniru 

orang tersebut, dan inilah salah satu akibat dari pergaulan bebas. Tetapi tidak berarti anak 

remaja tidak di perbolehkan bergaul dengan orang lain. Dalam pengertian ini hanya 

sebatas menjaga jarak dalam pergaulan. 

Selain itu juga pergaulan teman sebaya juga menjadi penyebab perilaku nakal 

anak. Remaja sebagai manusia dan sebagai maksluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa 

bantuan orang lain, juga  memiliki kebutuhan bersosialisasi. Sikap remaja ingin 

bersosialisasi dan diterima oleh teman-temanya, meyebabkan remaja melakukan apa saja 

dengan alasan agar mereka diterima oleh temannya. Seperti pendapat Hurlock (2005: 

215) yang mengatakan bahwa ”pada remaja pengaruh teman-teman sebaya pada sikap, 

pembicaraan, minat, penampilan dan perilaku lebih besar daripada pengaruh keluarga”. 

Siswa dalam penelitian ini adalah siswa SMK yang notabennya ada pada tingkat 

perkembangan remaja. Akibatnya keberadaan teman dan keterlibatan diri dalam 

kelompok sebaya memberilakan pengaruh kuat dalam hidup remaja, termasuk dalam 

bertingkah laku. 

Oleh karena itu alam memilih teman sebaya perlu dipertimbangkan efek positif 

dan nehatif terhadap perkembangan diri. Teman yang baik adalah teman yang mampu 

membawa perubahan positif daam hidup.  
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4.6 Keterbatasan Penelitian  

Peneliti sudah berusaha melakukan penelitian sesuai dengan metode penelitian. 

Akan tetapi peneliti merasa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. 

Keterbatasan tersebut dapat dilihat pada instrument penelitian, meskipun peneliti telah 

menggunakan skala psikologis untuk mengungkapkan latar belakang perilaku nakal dari 

faktor internal dan angket untuk faktor eksternal, namun hal tersebut tidak menjamin 

responden bersikap jujur dalam mengisi skala psikologis dan angket. Hal ini disebabkan 

oleh responden tidak berkomunikasi langsung secara tatap muka dengan peneliti, 

melainkan secara tidak langsung lewat tulisan.  

Oleh karena itu perlu instrumen tambahan untuk mengumpulkan data peneltian. 

Misalnya observasi dan wawancara. Instrument-instrumen tersebut diharapkan mampu 

mengungkap data mengenai latar belakang perilaku nakal siswa secara lebih mendalam. 

Misalnya observasi digunakan untuk mengungkap data tentang pelaksanaan kurikulum, 

cara mengajar guru, dan kegiatan pembelajaran di kelas. Wawancara juga dapat 

digunakan untuk memperdalam informasi penelitian mengenai faktor latar belakang 

perilaku nakal dari siswa, guru, konselor sekolah, kepala sekolah, maupun orang tua 

siswa.  

Selain itu keterbatasan dalam penelitian ini adalah kemungkinan adanya jawaban 

faking (jawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya) dari subyek karena 

alasan-alasan tertentu, meskipun peneliti sudah berupaya menjelaskan kepada para 

subyek untuk jujur dalam menjawab pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Selain itu, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan perijinan dari pihak 

sekolah yaitu pelaksanaan try out dan penelitian dilakukan pada saat akan dimulainya 

ujuan semester bagi kelas X dan XI. 
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BAB 5  

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ” Latar Belakang Perilaku Nakal Siswa Kelas XI SMK 

Islam Soedirman Ungaran Ungaran Tahun Ajaran 2008/2009”, maka dapat diambil 

kesimpulan : 

(1) Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang 

melatar belakangi perilaku nakal siswa yaitu faktor internal (individu) 

65,85%, faktor eksternal lingkungan keluarga 64,14%, faktor eksternal 

lingkungan sekolah 62,7%, dan faktor eksternal ingkungan masyarakat 

62,72%. 

(2) Berdasarkan analisis per indikator dari faktor internal yang dominan 

mempengaruhi perilaku nakal siswa adalah gangguan emosional 68,07%, konflik 

batin 66,46%, krisis identitas 65,93%, dan reaksi frustasi negatif 62,82%. 

(3) Berdasarkan analisis per indikator faktor eksternal yang dominan mempengaruhi 

perilaku nakal siswa dari lingkungan keluarga yaitu kondisi ekonomi keluarga 

68,18%. Faktor lingkungan sekolah yaitu hubungan guru dan siswa 60,96%, dan 

faktor lingkungan masyarakat yaitu kondisi masyarakat tempat tinggal 64,19%.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai latar belakang perilaku nakal siswa, maka 

saran yang dapat peneliti sampikan yaitu: 
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(1) Bagi pihak keluarga dalam hal ini diwakili oleh orang tua diharapkan mampu 

menciptakan kenyamanan secara fisik mapun psikis terhadap kehidupan anak. 

Kenyamanan fisik berupa terpenuhinya kebutuhan nutrisi anak, ketersediannya 

fasilitas belajar agar anak lebih bersemangat untuk belajar, dan tidak terjerumus ke 

hal-hal yang negatif. Adapun kenyamanan psikis menitik beratkan pada terciptanya 

keharmonisan hidup dalam keluarga, baik antara ayah dan ibu, orang tua dan anak. 

Perhatian yang cukup dari orang tua terhadap aktifitas yang dilakukan anak. 

(2) Para guru diharapkan untuk lebih bersikap hangat dan akrab dengan siswanya demi 

menciptakan kenyamanan belajar. Selain itu pihak sekolah untuk memberikan 

fasilitas belajar disekolah, agar siswa merasa nyaman berada di lingkungan sekolah 

dan sekaligus siswa dapat menyalurkan bakatnya.  

(3) Pihak masyarakat sebaiknya mendukung kegiatan positif remaja dengan meberikan 

wadah bagi pengembangan diri remaja dan menjadi tempat penyaluran kegiatan 

positif. Seperti organisasi karang taruna dan ikatan remaja masjid.  
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Lampiran 1:  

KISI-KISI UJI COBA SKALA PSIKOLOGIS  LATAR BELAKANG  

PERILAKU NAKAL SISWA  

Variabel Sub Variabel Indikator  Deskriptor + - 

Faktor 

penyebab 

perilaku nakal 

 

Faktor internal 

dari dalam diri 

individu 

1. Gangguan 

emosional  

 

 

 

 

2.  Reaksi 

frustasi 

negatif 

 

 

 

 

3. Konflik 

Gangguan emosional 

yang membuat individu 

cepat marah, emisional, 

kecewa, sedih dan 

bahagia 

 

 Mekanisme pertahanan 

diri atau Pelarian dan 

pembelaan diri yang 

salah dan penyelesaian 

yang irasional atau 

rasional 

 

Konflik batin, 

5, 7, 8, 

9 

 

 

 

 

14, 15*, 

16, 17 

 

 

 

 

 

19*, 20, 

1, 2*, 3, 

4, 6*  

 

 

 

 

10, 11, 

12, 13 

 

 

 

 

 

18, 23, 
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batin 

 

 

 

 

 

 

4. Krisis 

identitas 

ketegangan jiwa dan 

kecemasan yang 

menghambat adaptasi 

terhadap lingkungan 

sehingga individu 

menarik diri dari 

lingkungan 

Krisis identitas dalam 

diri individu sehingga 

individu kurang percaya 

diri 

21, 22, 

36 

 

 

 

 

 

32, 33, 

34, 35 

24, 25 

 

 

 

 

 

 

26, 27, 

28, 29, 

30*, 31 
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KISI-KISI ANGKET UJI COBA  LATAR BELAKANG PERILAKU  

NAKAL SISWA FAKTOR EKSTERNAL 

Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Deskritor + - 

Faktor 

penyebab 

perilaku nakal 

1. Lingkungan 

keluarga 

1.1 Kondisi 

keluarga 
 

Keadaan keluarga yang 

dipenuhi konflik keluarga 

yang mengkaibatkan ketidak 

harmonisan keluarga dan 

membuat anak berbuat 

perilaku nakal 

5, 6, 

7, 8 

1, 2, 3, 

4  

1.2 Perlindungan 

lebih dari 

orang tua 

 

 

 

Perlindungan dan perhatian 

yang lebih pada anak 

sehingga anak menjadi manja, 

tidak mandiri menyebabkan 

anak menjadi malas dan 

melakukan indentifikasi yang 

salah 

13*, 
14, 
15, 16  

9, 10, 

11, 12 
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1.3 Kurangnya 

kasih sayang 

dari orang 

tua 

 

Kurangnya kasih sayang dan 

perhatian orang tua karena 

orang tua sibuk. 

20, 

21*, 

23, 

24 

17, 18, 

19, 22 

1.4 Kesulitan 

ekonomi 

dalam 

keluarga  

Kondisi perekonomian 

keluarga untuk mencukupi 

kebutuhan termasuk 

kebutuhan belajar 

27, 

28 

25, 26 

2 Lingkungan 

sekolah 

2.2 Hubungan 

dan sikap 

antara guru 

dengan siswa 

yang kurang 

baik 

Bagaimana guru bersikap dan 

berinteraksi dengan siswa dan 

memperlakukan siswa di 

kelas dan di luar kelas 

29, 

32, 33 

30, 31, 

34 
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2.3 Keadaan 

lingkungan 

kelas dan 

sekolah yang 

kurang 

menguntung

kan untuk 

belajar 

Meliputi kondisi fisik ruang 

dan jumlah siswa dalam kelas 

yang menyebabkan siswa 

tidak dapat berkonsentrasi dan 

memilih hal yang tidak 

seharusnya dilakukan 

 

38*, 

39, 40 

35, 36, 

37 

3 lingkungan 

mayarakat 

3.2 Pengaruh 

teknologi 

dan mass 

media 

Bagaimana pengaruh 

teknologi yang menyebabkan 

individu berperilaku 

45, 

46, 47 

41, 42, 

43*, 

44 

4.2 Keadaan 

lingkungan 

masyarakat 

tempat 

tinggal 

 

Keadaan lingkungan dimana 

individu tinggal 

51, 52 48, 49, 

50 
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Keterangan : tanda * 
adalah nomor  yang 
tidak vailid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5  Pengaruh 

lingkungan 

teman sebaya 

Kedaan teman sebaya yang 

mempunyai pengaruh ingkah 

laku terhadap individu .  

53, 

57, 58 

54, 55, 

56 
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No Pernyataan SL SR KD JR TP 
1. Merasa cepat marah pada saat orang lain menyinggung pribadi 

saya 
     

2. Perasaan yang kecewa dan jengkel membuat saya cepat marah 
dan emosi 

     

3. Saya merasa gampang main tangan pada saat orang menghina 
saya 

     

4. Emosi yang meletup-letup membuat saya mudah tersinggung      
5. Saya selalu berusaha untuk menahan amarah, saat orang 

mengina kondisi saya 
     

6. Perasaan yang sensitif pada diri saya, membuat saya mudah 
marah terhadap orang lain 

     

7. Setiap ingin marah, saya selalu berfikir akibat yang akan 
ditimbulkan rasa marah saya 

     

8. Saya merasa bahagia dengan keadaan diri saya sekarang      
9. Rasa kecewa pada diri saya membuat saya harus lebih bisa 

berusaha dalam berbagai bidang 
     

10. Apabila saya merasa jengkel, saya akan merusak benda yang 
ada disekitar saya 

     

11. Untuk menghilangkan rasa marah dan jengkel, saya melakukan 
hal yang negatif seperti merokok atau minum minuman 
beralkohol 

     

12. Saat merasa jengkel dan kecewa, saya akan melakukan hal yang 
dilarang meski itu merusak diri saya sendiri 
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13. Untuk menutupi kesalahan yang saya lakukan, saya rela untuk 
berbohong 

     

14. Saat saya merasa marah dan jengkel, saya lebih baik diam dan 
atau tidur 

     

15. Untuk menghilangkan rasa emosi atau jengkel, saya 
mendekatkan diri pada Tuhan  

     

16. Saat saya merasa kecewa, sayaingin menunjukkan kemampuan 
saya 

     

17. Saya merasa menyesal atas perbuatan saya, dan saya akan 
segera meminta maaf 

     

18. Meskipun saya tahu bahwa berbohong itu dosa, tapi entah 
kenapa saya melakukannya 

     

19. Saya merasa ragu antara masuk atau membolos sekolah pada 
saat terlambat sekolah 

     

20. Merasa menyesal karena mengikuti teman untuk membolos 
sekolah 

     

21. Selalu berusaha tenang dan berkonsentrasi di sekolah pada saat 
saya mengalami konfik batin 

     

22. Merasa gelisah dan cemas saat berbuat kesalahan terhadap orang 
lain 

     

23. Perasaan merasa kurang diterima oleh teman, membuat saya 
lebih suka menyendiri dan diam 

     

24. Rasa gelisah yang berlebihan membuat saya sulit untuk 
membedakan yang salah dan benar 

     

25. Rasa tidak aman pada diri saya, membuat saya membawa benda 
tajam kemanapun saya pergi 

     

26. Rasa malu pada diri saya, membuat saya kurang percaya diri      
27. Saya merasa kurang menerima perubahan fisik pada diri saya      
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28. Agar diterima dilingkungan masyarakat dan karena tuntutan 
masyarakat, saya melakukan identifikasi diri yang salah 

     

29. Rasa tidak sempurna pada keadaan saya, maka saya meniru gaya 
orang lain 

     

30. Rasa ingin tahu pada diri saya, membuat saya mencoba berbagi 
hal  

     

31. Rasa ego yang rendah membuat saya mengisolir dari lingkungan      
32. Saya selalu memikirkan akibat apa yang akan timbul saat saya 

mengambil keputusan 
     

33. Setiap megambil keputuasan, saya selalu bertanggung jawab 
atas keputusan yang diambil 

     

34. Saya selalu berusaha memahami keadaan diri saya      
35. Dalam hal apapun saya berusaha menjadi diri saya sendiri      
36. Merasa tidak tenang saat saya melakukan kebohongan      

Nama : 

Kelas : 

No. Absen : 
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No Pernyataan SL SR KD JR TP 
1. Kondisi keluarga yang kurang harmonis antara ayah dan ibu 

menjadikan saya jarang berada di rumah 
     

2. Keadaan anggota keluarga yang sering bertengkar seperti adik, 
kakak, ayah atu ibu menjadikan saya tidak betah dirumah 

     

3. Keadaan anggota keluarga yang berbeda pendapat dan tidak 
dapat menerima pendapat anggota keluarga lain, menjadikan 
saya bertengkar dengan anggota keluarga yang lain 

     

4. Keadaan keluarga yang dipenuhi konflik, menjadian saya 
mencari kesenangan di luar rumah 

     

5. Anggota keluarga yang sibuk menjadikan saya harus belajar 
hidup mandiri 

     

6. Kondisi keluarga yang sibuk membuat saya harus bisa 
mengurus diri sendiri dan belajar lebih dewasa 

     

7.  Kondisi keluarga yang kurang utuh, membuat saya harus bisa 
lebih bertanggung jawab terhadap keluarga 

     

8. Tengang rasa dalam keluarga terbina dengan baik dan 
menciptakan suasana nyaman 

     

9.  Perlindungan yang berlebih dari orang tua, menjadikan saya 
selalu merasa diawasi dan dikekang 
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10. Perlindungan yang berlebih dari orang tua, membuat saya tidak 
dapat mandiri dan selalu membutuhkan pertolongan orang lain, 
karena orang tua selalu mengatur 

     

11. Kasih sayang yang berlebih dari orang tua di rumah membuat 
saya dikekang , sehingga saat di luar rumah saya merasa bebas 
melakukan sesuatu 

     

12. Perlindungan yang berlebih dari orang tua, membuat saya 
malas dan manja untuk melakukan sesuatu 

     

13. Perlindungan yang berlebih dari orang tua, membuat saya 
merasa disayangi 

     

14. Perlindungan yang berlebih dari orang tua membuat saya harus 
bertanggung jawab atas perilaku saya 

     

15. Orang tua selalu mendukung saya untuk aktif kegiatan sekolah      
16. Perlindungan dan sikap orang tua yang selalu membenarkan 

tindakan saya, membuat saya selalu dilindungi meski saya 
berbuat salah 

     

17. Kurangnya kasih sayang orang tua, membuat saya mencari 
kesibukan dan kesenangan di luar rumah 

     

18. Kurangnya kasih sayang karena kesibukan orang tua, membuat 
saya tidak betah di rumah dan lebih suka kumpul dengan 
teman-teman 

     

19. Untuk mendapatkan perhatian dari orang tua, saya melakukan 
hal-hal yang salah seperi membolos sekolah, merokok, 
berkelahi dll 

     

20. Walaupun orang tua sibuk, mereka menyempatkan waktu untuk 
mendengarkan keluh kesal saya di sekolah 

     

21. Salah satu bentuk kasih sayang, orang tua saya mengajak saya 
untuk berdiskusi mengenai masalah keluarga 
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22. Perbedaan pemberian perhatian pada anggota keluarga, 
membuat saya protes dengan melakukan perilaku yang negatif 

     

23. Kasih sayang dan perhatian dari keluarga membuat saya senang 
berada di rumah 

     

24. Perhatian orang tua dengan menanyakan keadaan belajar di 
sekolah, membuat saya bersemangat untuk belajar  

     

25. Kesulitan ekonomi pada keluarga membuat uang saku saya 
kurang, dan membuat saya terkadang melakukan pemalakan 
terhadap teman 

     

26. Keadaan ekonomi yang kurang mampu membuat saya 
terkadang mengambil barang orang lain tanpa ijin  

     
 
 

27. Kesulitan ekonomi yang kurang pada keluarga, membuat saya 
harus bekerja membantu orang tua 

     

28. Kondisi ekonomi yang pas-pasan, membuat saya harus hemat      
29. Sikap dan cara guru mengajar di kelas merangsang aktivitas 

belajar saya 
     

30. Adanya sikap guru yang kurang adil pada siswa, membuar saya 
tidak hormat dan berkata kasar 

     

31. Sikap guru yang tidak baik terhadap siswa, membuat saya tidak 
betah di sekolah dan memilih untuk membolos 

     

32. Sikap guru yang peduli pada siswa, membuat saya mudah 
berinteraksi di lingkungan sekolah 

     

33. Sikap guru yang peduli pada siswa, membuat saya termotivasi 
untuk belajar 

     

34. Sikap guru yang selalu menganggap dirinya benar, membuat 
saya jengkel dan tidak dapat mengeluarkan pendapat 

     

35. Keadaan ruang kelas kotor, membuat saya lebih suka membuat      
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gaduh di kelas 
36. Keadaan ruang kelas yang sempit dan kotor membuat saya 

lebih memilih untuk membolos pada saat pelajaran 
     

37. Keadaan kelas yang ramai membuat saya tidak dapat 
berkonsentrasi saat pelajaran 

     

38. Keadaan lingkungan sekolah yang memadai membuat saya 
betah disekolah  

     

39. Keadaan lingkungan sekolah nyaman membuat saya 
termotivasi dan semangat untuk belajar 

     

40. Ruang kelas yang rapi membuat saya mudah berkonsentrasi 
dalam mengikuti pelajaran 

     

41. Adanya teknologi yang ada, saya dapat menyimpan gambar dan 
film porno di Hp 

     

42. Saya lebih suka nenonton film action dari pada sinetron      
43. Adanya koran, majalah membuat saya dapat memilih dan 

membaca berita kriminal 
     

44. Adanya internet, saya dapat membuka situs-situs porno      
45. Dengan adanya televisi dan internet, saya tidak lagi ketinggalan 

berita dan dapat menambah pengetahuan  
     

46. Adanya Hp membuat saya mempermudah untuk berkomunikasi       
47. Memanfaatkan internet untuk mendapatka berita dan 

pengetahuan 
     

48. Lingkungan masyarakat yang pengangguran di tempat tinggal 
saya membuat saya malas untuk belajar dan memilih untuk 
nongkrong 

     

49. Aturan yang ada pada lingkungan masyarakat, membuat saya 
terkekang dan melakukan hal yang bertentanagn dengan norma 
mayarakat 
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50. Keadaan masyarakat yang berpendidikan rendah dilingkungan 
tempat tinggal saya, membuat saya malas untuk belajar dan 
bersekolah 

     

51. Harapan masyarakat terhadap nilai-nilai sekolah, membuat saya 
harus rajin 

     

52. Lingkungan masyarakat yang heterogen, membuat saya harus 
bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang saya lakukan 

     

53. Lingkungan teman sebaya yang memiliki rasa solidaritas yang 
tinggi, membuat saya mempunyai rasa saling memiliki 

     

54. Lebih tertarik untuk ikut-ikutan membolos saat pelajaran       
55. Rasa saling memiliki anatar teman, membuat saya harus 

membela teman saat diasakiti meski dengan berkelahi 
     

56. Diajak teman untuk ikut mengkonsumsi minum-minuman 
beralkohol 

     

57. Teman saya nyaman diajak berpokir bersama dalam 
mengerjakan tugas sekolah 

     

58. Agar dianggap gaul dan berani oleh teman, saya melakukan hal 
yang negatif misalnya merokok atau minum minuman 
beralkohol 
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Lampiran 8:  

KISI-KISI SKALA PSIKOLOGIS LATAR BELAKANG PERILAKU 

NAKAL SISWA FAKATOR INTERNAL 

Variabel Sub Variabel Indikator  Deskriptor + - 

Faktor 

penyebab 

perilaku nakal 

 

Faktor internal 

dari dalam diri 

individu 

5. Gangguan 

emosional  

 

 

 

 

6.  Reaksi 

frustasi 

negatif 

 

 

 

 

7. Konflik 

Gangguan emosional 

yang membuat individu 

cepat marah, emisional, 

kecewa, sedih dan 

bahagia 

 

 Mekanisme pertahanan 

diri atau Pelarian dan 

pembelaan diri yang 

salah dan penyelesaian 

yang irasional atau 

rasional 

 

Konflik batin, 

4, 5, 6,7  

 

 

 

 

 

12, 13, 

14 

 

 

 

 

 

16, 

1, 2, 3 

 

 

 

 

 

8, 9, 

10,11 

 

 

 

 

 

15, 19, 
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batin 

 

 

 

 

 

 

8. Krisis 

identitas 

ketegangan jiwa dan 

kecemasan yang 

menghambat adaptasi 

terhadap lingkungan 

sehingga individu 

menarik diri dari 

lingkungan 

Krisis identitas dalam 

diri individu sehingga 

individu kurang percaya 

diri 

17,18, 

31 

 

 

 

 

 

27, 28, 

29, 30 

20, 21 

 

 

 

 

 

 

22,23,24 

25, 26 
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KISI-KISI ANGKET LATAR BELAKANG PERILAKU  

NAKAL SISWA FAKTOR EKSTERNAL 

Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Deskritor + - 

Faktor 

penyebab 

perilaku nakal 

2. Lingkungan 

keluarga 

2.1 Kondisi 

keluarga 
 

Keadaan keluarga yang 

dipenuhi konflik keluarga 

yang mengkaibatkan ketidak 

harmonisan keluarga dan 

membuat anak berbuat 

perilaku nakal 

5, 6, 

7, 8 

1, 2, 3, 

4  

3.3 Perlindungan 

lebih dari 

orang tua 

 

 

 

Perlindungan dan perhatian 

yang lebih pada anak 

sehingga anak menjadi manja, 

tidak mandiri menyebabkan 

anak menjadi malas dan 

melakukan indentifikasi yang 

salah 

13, 
14, 15 

9, 10, 

11, 12 
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3.4 Kurangnya 

kasih sayang 

dari orang 

tua 

 

Kurangnya kasih sayang dan 

perhatian orang tua karena 

orang tua sibuk. 

20, 

21, 

22 

16, 17, 

18, 19 

3.5 Kesulitan 

ekonomi 

dalam 

keluarga  

Kondisi perekonomian 

keluarga untuk mencukupi 

kebutuhan termasuk 

kebutuhan belajar 

25, 

26 

23, 24 

4 Lingkungan 

sekolah 

4.2 Hubungan 

dan sikap 

antara guru 

dengan siswa 

yang kurang 

baik 

Bagaimana guru bersikap dan 

berinteraksi dengan siswa dan 

memperlakukan siswa di 

kelas dan di luar kelas 

29, 

30, 31 

27, 28 
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4.3 Keadaan 

lingkungan 

kelas dan 

sekolah yang 

kurang 

menguntung

kan untuk 

belajar 

Meliputi kondisi fisik ruang 

dan jumlah siswa dalam kelas 

yang menyebabkan siswa 

tidak dapat berkonsentrasi dan 

memilih hal yang tidak 

seharusnya dilakukan 

 

35, 36 32, 33, 

34 

5 lingkungan 

mayarakat 

5.2 Pengaruh 

teknologi 

dan mass 

media 

Bagaimana pengaruh 

teknologi yang menyebabkan 

individu berperilaku 

41, 

42, 43 

37, 38, 

39, 40 

4.2 Keadaan 

lingkungan 

masyarakat 

tempat 

tinggal 

 

Keadaan lingkungan dimana 

individu tinggal 

46, 47 44, 45 
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4.5  Pengaruh 

lingkungan 

teman sebaya 

Kedaan teman sebaya yang 

mempunyai pengaruh ingkah 

laku terhadap individu .  

51, 

52, 53 

48, 49, 

50 
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Lampiran 10 

Skala Psikologi Faktor Internal Perilaku Nakal  

A. Pengantar  

Skala psikologi faktor internal perilaku nakal siswa ini berisi tentang 
pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan faktor internal yang 
menyebabkan siswa melakukan perilaku nakal, untuk itu siswa diminta untuk 
memilih salah satu alternatif jawaban dari pernyataan yang ada pada setiap butir 
pernyataan.  Pernyataan ini tidak mengarah pada jawaban BENAR atau SALAH, 
maka diharapkan siswa dapat memberikan pernyataan dengan jujur dan 
disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 

B. Mengisi Identitas diri yang berisi: nama, kelas, dan nomer absen. 

C. Bentuk Pengisian 

Anda diminta untuk memilih salah satu pernyatan dari 5 (lima) pilihan 
jawaban dengan memberikan tanda cek () pada kolom yang telah disediakan. 
Adapun pilihan jawaban tersebut adalah sebagai berikut: 

SL : Apabila pernyataan tersebut selalu terjadi pada diri anda. 

SR : Apabila pernyataan tersebut sering terjadi pada diri anda. 

KD : Apabila pernyataan tersebut kadang-kadang terjadi pada diri anda. 

JR: Apabila pernyataan tersebut jarang terjadi pada diri anda. 

TP : Apabila pernyataan tersebut tidak pernah terjadi pada diri anda. 
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Contoh:  

No. Pernyataan SL SR KD JR TP 

1. Perasaan yang sensitif pada diri saya, membuat saya 
mudah marah dan beringas terhadap orang lain 

     

 

D. Teliti kembali apakah ada pernyataan yang belum diberi jawaban. 

Selamat Mengerjakan 

 

 

 

 

  

Nama : 

Kelas : 

No. Absen : 
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No Pernyataan SL SR KD JR TP 
1 Merasa cepat marah pada saat orang lain menyinggung pribadi 

saya 
     

2 Saya merasa gampang main tangan pada saat orang menghina 
saya 

     

3 Emosi yang meletup-letup membuat saya mudah tersinggung      
4 Saya selalu berusaha untuk menahan amarah, saat orang 

mengina kondisi saya 
     

5 Setiap ingin marah, saya selalu berfikir akibat yang akan 
ditimbulkan rasa marah saya 

     

6 Saya merasa bahagia dengan keadaan diri saya sekarang      
7 Rasa kecewa pada diri saya membuat saya harus lebih bisa 

berusaha dalam berbagai bidang 
     

8 Apabila saya merasa jengkel, saya akan merusak benda yang 
ada disekitar saya 

     

9 Untuk menghilangkan rasa marah dan jengkel, saya melakukan 
hal yang negatif seperti merokok atau minum minuman 
beralkohol 

     

10 Saat merasa jengkel dan kecewa, saya akan melakukan hal yang 
dilarang meski itu merusak diri saya sendiri 

     

11 Untuk menutupi kesalahan yang saya lakukan, saya rela untuk 
berbohong 

     

12 Saat saya merasa marah dan jengkel, saya lebih baik diam dan 
atau tidur 

     

13 Saat saya merasa kecewa, sayaingin menunjukkan kemampuan 
saya 

     

14 Saya merasa menyesal atas perbuatan saya, dan saya akan 
segera meminta maaf 
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15 Meskipun saya tahu bahwa berbohong itu dosa, tapi entah 
kenapa saya melakukannya 

     

16 Merasa menyesal karena mengikuti teman untuk membolos 
sekolah 

     

17 Selalu berusaha tenang dan berkonsentrasi di sekolah pada saat 
saya mengalami konfik batin 

     

18 Merasa gelisah dan cemas saat berbuat kesalahan terhadap orang 
lain 

     

19 Perasaan merasa kurang diterima oleh teman, membuat saya 
lebih suka menyendiri dan diam 

     

20 Rasa gelisah yang berlebihan membuat saya sulit untuk 
membedakan yang salah dan benar 

     

21 Rasa tidak aman pada diri saya, membuat saya membawa benda 
tajam kemanapun saya pergi 

     

22 Rasa malu pada diri saya, membuat saya kurang percaya diri      
23 Saya merasa kurang menerima perubahan fisik pada diri saya      
24 Agar diterima dilingkungan masyarakat dan karena tuntutan 

masyarakat, saya melakukan identifikasi diri yang salah 
     

25 Rasa tidak sempurna pada keadaan saya, maka saya meniru gaya 
orang lain 

     

26 Rasa ego yang rendah membuat saya mengisolir dari lingkungan      
27 Saya selalu memikirkan akibat apa yang akan timbul saat saya 

mengambil keputusan 
     

28 Setiap megambil keputuasan, saya selalu bertanggung jawab 
atas keputusan yang diambil 

     

29 Saya selalu berusaha memahami keadaan diri saya      
30 Dalam hal apapun saya berusaha menjadi diri saya sendiri      
31 Merasa tidak tenang saat saya melakukan kebohongan      
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Lampiran 11: 

ANGKET 

 

A. Pengantar 
Dengan banyaknya aktivitas dalam belajar , ijinkan kami memohon 

bantuan sedikit waktu saudara untuk pengisian anget ini. 
Angket ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan sehari-hari baik di 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Namun perlu diketahui, bahwa pernyataan 
ini tidak mengarah kejawaban BENAR dan SALAH, maka diharapkan siswa 
dapat memberikan pernyataan dengan jujur dan disesuaikan dengan keadaan 
yang sebenarnya. 

B. Mengisi Identitas diri yang berisi: nama, kelas, dan nomer absen. 
C. Bentuk Pengisan 

Anda diminta untuk memilih salah satu pernyatan dari 5 (lima) pilihan 
jawaban dengan memberikan tanda cek () pada lembar jawab yang telah tersedia. 
Adapun pilihan jawaban tersebut adalah sebagai berikut: 

SL : Apabila pernyataan tersebut selalu terjadi pada diri anda. 

SR : Apabila pernyataan tersebut sering terjadi pada diri anda. 

KD : Apabila pernyataan tersebut kadang-kadang terjadi pada diri anda. 

JR: Apabila pernyataan tersebut jarang terjadi pada diri anda. 

TP : Apabila pernyataan tersebut tidak pernah terjadi pada diri anda. 
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Contoh:  

Lembar Pernyataan  

No. Pernyataan SL SR KD JR TP 

1. Kondisi keluarga yang kurang harmonis antara ayah 
dan ibu menjadikan saya jarang berada di rumah 

     

        

D. Teliti kembali apakah ada pernyataan yang belum diberi jawaban. 

Selamat Mengerjakan dan Terimakakasih 
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No Pernyataan SL SR KD JR TP 
1. Kondisi keluarga yang kurang harmonis antara ayah dan ibu 

menjadikan saya jarang berada di rumah 
     

2. Keadaan anggota keluarga yang sering bertengkar seperti adik, 
kakak, ayah atu ibu menjadikan saya tidak betah dirumah 

     

3. Keadaan anggota keluarga yang berbeda pendapat dan tidak 
dapat menerima pendapat anggota keluarga lain, menjadikan 
saya bertengkar dengan anggota keluarga yang lain 

     

4. Keadaan keluarga yang dipenuhi konflik, menjadian saya 
mencari kesenangan di luar rumah 

     

5. Anggota keluarga yang sibuk menjadikan saya harus belajar 
hidup mandiri 

     

6. Kondisi keluarga yang sibuk membuat saya harus bisa 
mengurus diri sendiri dan belajar lebih dewasa 

     

7.  Kondisi keluarga yang kurang utuh, membuat saya harus bisa 
lebih bertanggung jawab terhadap keluarga 

     

8. Tengang rasa dalam keluarga terbina dengan baik dan 
menciptakan suasana nyaman 

     

9.  Perlindungan yang berlebih dari orang tua, menjadikan saya 
selalu merasa diawasi dan dikekang 

     

10. Perlindungan yang berlebih dari orang tua, membuat saya tidak 
dapat mandiri dan selalu membutuhkan pertolongan orang lain, 
karena orang tua selalu mengatur 

     

11. Kasih sayang yang berlebih dari orang tua di rumah membuat 
saya dikekang , sehingga saat di luar rumah saya merasa bebas 
melakukan sesuatu 

     

12. Perlindungan yang berlebih dari orang tua, membuat saya 
malas dan manja untuk melakukan sesuatu 
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13 Perlindungan yang berlebih dari orang tua membuat saya harus 
bertanggung jawab atas perilaku saya 

     

14 Orang tua selalu mendukung saya untuk aktif kegiatan sekolah      
15 Perlindungan dan sikap orang tua yang selalu membenarkan 

tindakan saya, membuat saya selalu dilindungi meski saya 
berbuat salah 

     

16 Kurangnya kasih sayang orang tua, membuat saya mencari 
kesibukan dan kesenangan di luar rumah 

     

17 Kurangnya kasih sayang karena kesibukan orang tua, membuat 
saya tidak betah di rumah dan lebih suka kumpul dengan 
teman-teman 

     

18 Untuk mendapatkan perhatian dari orang tua, saya melakukan 
hal-hal yang salah seperi membolos sekolah, merokok, 
berkelahi dll 

     

19 Walaupun orang tua sibuk, mereka menyempatkan waktu untuk 
mendengarkan keluh kesal saya di sekolah 

     

20 Perbedaan pemberian perhatian pada anggota keluarga, 
membuat saya protes dengan melakukan perilaku yang negatif 

     

21 Kasih sayang dan perhatian dari keluarga membuat saya senang 
berada di rumah 

     

22 Perhatian orang tua dengan menanyakan keadaan belajar di 
sekolah, membuat saya bersemangat untuk belajar  

     

23 Kesulitan ekonomi pada keluarga membuat uang saku saya 
kurang, dan membuat saya terkadang melakukan pemalakan 
terhadap teman 

     

24 Keadaan ekonomi yang kurang mampu membuat saya 
terkadang mengambil barang orang lain tanpa ijin  
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25 Kesulitan ekonomi yang kurang pada keluarga, membuat saya 
harus bekerja membantu orang tua 

     

26 Kondisi ekonomi yang pas-pasan, membuat saya harus hemat      
27 Sikap dan cara guru mengajar di kelas merangsang aktivitas 

belajar saya 
     

28 Adanya sikap guru yang kurang adil pada siswa, membuar saya 
tidak hormat dan berkata kasar 

     

29 Sikap guru yang tidak baik terhadap siswa, membuat saya tidak 
betah di sekolah dan memilih untuk membolos 

     

30 Sikap guru yang peduli pada siswa, membuat saya mudah 
berinteraksi di lingkungan sekolah 

     

31 Sikap guru yang peduli pada siswa, membuat saya termotivasi 
untuk belajar 

     

32 Sikap guru yang selalu menganggap dirinya benar, membuat 
saya jengkel dan tidak dapat mengeluarkan pendapat 

     

33 Keadaan ruang kelas kotor, membuat saya lebih suka membuat 
gaduh di kelas 

     

34 Keadaan ruang kelas yang sempit dan kotor membuat saya 
lebih memilih untuk membolos pada saat pelajaran 

     

35 Keadaan kelas yang ramai membuat saya tidak dapat 
berkonsentrasi saat pelajaran 

     

36 Keadaan lingkungan sekolah nyaman membuat saya 
termotivasi dan semangat untuk belajar 

     

37 Ruang kelas yang rapi membuat saya mudah berkonsentrasi 
dalam mengikuti pelajaran 

     

38 Adanya teknologi yang ada, saya dapat menyimpan gambar dan 
film porno di Hp 

     

39 Saya lebih suka nenonton film action dari pada sinetron      
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40 Adanya internet, saya dapat membuka situs-situs porno      
41 Dengan adanya televisi dan internet, saya tidak lagi ketinggalan 

berita dan dapat menambah pengetahuan  
     

42 Adanya Hp membuat saya mempermudah untuk berkomunikasi       
43 Memanfaatkan internet untuk mendapatka berita dan 

pengetahuan 
     

44 Lingkungan masyarakat yang pengangguran di tempat tinggal 
saya membuat saya malas untuk belajar dan memilih untuk 
nongkrong 

     

45 Keadaan masyarakat yang berpendidikan rendah dilingkungan 
tempat tinggal saya, membuat saya malas untuk belajar dan 
bersekolah 

     

46 Harapan masyarakat terhadap nilai-nilai sekolah, membuat saya 
harus rajin 

     

47 Lingkungan masyarakat yang heterogen, membuat saya harus 
bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang saya lakukan 

     

48 Lingkungan teman sebaya yang memiliki rasa solidaritas yang 
tinggi, membuat saya mempunyai rasa saling memiliki 

     

49 Lebih tertarik untuk ikut-ikutan membolos saat pelajaran       
50 Rasa saling memiliki anatar teman, membuat saya harus 

membela teman saat diasakiti meski dengan berkelahi 
     

51 Diajak teman untuk ikut mengkonsumsi minum-minuman 
beralkohol 

     

52 Teman saya nyaman diajak berpokir bersama dalam 
mengerjakan tugas sekolah 

     

53 Agar dianggap gaul dan berani oleh teman, saya melakukan hal 
yang negatif misalnya merokok atau minum minuman 
beralkohol 
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Lampiran 13 
Out Put Data Hasil Penelitian 

 
Hasil Perhitungan Skala Latar Belakang Perilaku Nakal Siswa Faktor 
Internal 
 Statistics 

  
gangguan 
emosional 

reaksi 
frustasi 
negatif 

konflik 
batin 

krisis 
identitas 

N Valid 182 182 182 182 
Missing 0 0 0 0 

Mean 68.0692 62.8262 66.4560 65.9335 
Median 68.5700 62.8600 65.0000 64.4400 
Range 51.43 54.29 62.50 71.11 
Minimum 37.14 37.14 35.00 26.67 
Maximum 88.57 91.43 97.50 97.78 

 
Hasil persentase dan frekuensi skala latar belakang perilaku nakal siswa 
faktor internal per indikator 
 
 gangguan emosional 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 37.14 6 3.3 3.3 3.3 
  42.86 9 4.9 4.9 8.2 
  51.43 2 1.1 1.1 9.3 
  54.29 24 13.2 13.2 22.5 
  57.14 3 1.6 1.6 24.2 
  60.00 10 5.5 5.5 29.7 
  62.86 16 8.8 8.8 38.5 
  65.71 17 9.3 9.3 47.8 
  68.57 11 6.0 6.0 53.8 
  71.43 5 2.7 2.7 56.6 
  74.29 16 8.8 8.8 65.4 
  77.14 21 11.5 11.5 76.9 
  80.00 11 6.0 6.0 83.0 
  82.86 5 2.7 2.7 85.7 
  85.71 13 7.1 7.1 92.9 
  88.57 13 7.1 7.1 100.0 
  Total 182 100.0 100.0   
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 reaksi frustasi negatif 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 37.14 4 2.2 2.2 2.2 
  40.00 11 6.0 6.0 8.2 
  42.86 15 8.2 8.2 16.5 
  45.71 2 1.1 1.1 17.6 
  48.57 11 6.0 6.0 23.6 
  51.43 4 2.2 2.2 25.8 
  54.29 12 6.6 6.6 32.4 
  57.14 11 6.0 6.0 38.5 
  60.00 17 9.3 9.3 47.8 
  62.86 5 2.7 2.7 50.5 
  65.71 2 1.1 1.1 51.6 
  68.57 24 13.2 13.2 64.8 
  71.43 15 8.2 8.2 73.1 
  74.29 16 8.8 8.8 81.9 
  77.14 1 .5 .5 82.4 
  80.00 19 10.4 10.4 92.9 
  82.86 3 1.6 1.6 94.5 
  85.71 5 2.7 2.7 97.3 
  88.57 4 2.2 2.2 99.5 
  91.43 1 .5 .5 100.0 
  Total 182 100.0 100.0   

 
 konflik batin 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 35.00 5 2.7 2.7 2.7 
  42.50 1 .5 .5 3.3 
  45.00 4 2.2 2.2 5.5 
  47.50 6 3.3 3.3 8.8 
  52.50 21 11.5 11.5 20.3 
  57.50 12 6.6 6.6 26.9 
  60.00 11 6.0 6.0 33.0 
  62.50 29 15.9 15.9 48.9 
  65.00 4 2.2 2.2 51.1 
  67.50 6 3.3 3.3 54.4 
  70.00 27 14.8 14.8 69.2 
  72.50 11 6.0 6.0 75.3 
  75.00 5 2.7 2.7 78.0 
  77.50 5 2.7 2.7 80.8 
  80.00 5 2.7 2.7 83.5 
  82.50 8 4.4 4.4 87.9 
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  85.00 4 2.2 2.2 90.1 
  87.50 8 4.4 4.4 94.5 
  90.00 5 2.7 2.7 97.3 
  92.50 1 .5 .5 97.8 
  97.50 4 2.2 2.2 100.0 
  Total 182 100.0 100.0   

 
 krisis identitas 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 26.67 1 .5 .5 .5 
  37.78 6 3.3 3.3 3.8 
  44.44 11 6.0 6.0 9.9 
  46.67 2 1.1 1.1 11.0 
  48.89 1 .5 .5 11.5 
  51.11 1 .5 .5 12.1 
  53.33 17 9.3 9.3 21.4 
  55.56 7 3.8 3.8 25.3 
  57.78 10 5.5 5.5 30.8 
  60.00 18 9.9 9.9 40.7 
  62.22 6 3.3 3.3 44.0 
  64.44 12 6.6 6.6 50.5 
  66.67 3 1.6 1.6 52.2 
  68.89 18 9.9 9.9 62.1 
  71.11 5 2.7 2.7 64.8 
  73.33 11 6.0 6.0 70.9 
  75.56 10 5.5 5.5 76.4 
  77.78 13 7.1 7.1 83.5 
  80.00 5 2.7 2.7 86.3 
  82.22 8 4.4 4.4 90.7 
  84.44 5 2.7 2.7 93.4 
  91.11 4 2.2 2.2 95.6 
  93.33 7 3.8 3.8 99.5 
  97.78 1 .5 .5 100.0 
  Total 182 100.0 100.0   
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Grafik Skala Latar Belakang Perilaku Nakal Siswa Faktor Internal Per 
Indikator 

91.43
88.57

85.71
82.86

80.00
77.14

74.29
71.43

68.57
65.71

62.86
60.00

57.14
54.29

51.43
48.57

45.71
42.86

40.00
37.14

reaksi frustasi negatif

14

12

10

8

6

4

2

0

Pe
rce

nt

reaksi frustasi negatif

97.50
92.50

90.00
87.50

85.00
82.50

80.00
77.50

75.00
72.50

70.00
67.50

65.00
62.50

60.00
57.50

52.50
47.50

45.00
42.50

35.00

konflik batin

15

10

5

0

Pe
rc

en
t

konflik batin



117 
 

97.78
93.33

91.11
84.44

82.22
80.00

77.78
75.56

73.33
71.11

68.89
66.67

64.44
62.22

60.00
57.78

55.56
53.33

51.11
48.89

46.67
44.44

37.78
26.67

krisis identitas

10

8

6

4

2

0

Pe
rce

nt
krisis identitas

88.5785.7182.8680.0077.1474.2971.4368.5765.7162.8660.0057.1454.2951.4342.8637.14

gangguan emosional

14

12

10

8

6

4

2

0

Pe
rce

nt

gangguan emosional

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Hasil persentase dan frekuensi angket latar belakang perilaku nakal siswa 
faktor eksternal per indikator 
 
 kondisi keluarga 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 27.50 3 1.6 1.6 1.6 
  35.00 3 1.6 1.6 3.3 
  40.00 6 3.3 3.3 6.6 
  42.50 6 3.3 3.3 9.9 
  45.00 6 3.3 3.3 13.2 
  47.50 7 3.8 3.8 17.0 
  50.00 6 3.3 3.3 20.3 
  52.50 14 7.7 7.7 28.0 
  55.00 7 3.8 3.8 31.9 
  57.50 6 3.3 3.3 35.2 
  60.00 9 4.9 4.9 40.1 
  62.50 20 11.0 11.0 51.1 
  65.00 9 4.9 4.9 56.0 
  67.50 6 3.3 3.3 59.3 
  70.00 2 1.1 1.1 60.4 
  72.50 6 3.3 3.3 63.7 
  75.00 9 4.9 4.9 68.7 
  77.50 13 7.1 7.1 75.8 
  80.00 9 4.9 4.9 80.8 
  82.50 15 8.2 8.2 89.0 
  85.00 3 1.6 1.6 90.7 
  87.50 10 5.5 5.5 96.2 
  92.50 2 1.1 1.1 97.3 
  95.00 5 2.7 2.7 100.0 
  Total 182 100.0 100.0   

 
 kurangnnya kasih sayang dari orang tua 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 28.57 6 3.3 3.3 3.3 
  31.43 3 1.6 1.6 4.9 
  34.29 3 1.6 1.6 6.6 
  37.14 3 1.6 1.6 8.2 
  40.00 3 1.6 1.6 9.9 
  42.86 3 1.6 1.6 11.5 
  45.71 1 .5 .5 12.1 
  51.43 12 6.6 6.6 18.7 
  54.29 10 5.5 5.5 24.2 
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  57.14 28 15.4 15.4 39.6 
  60.00 20 11.0 11.0 50.5 
  62.86 18 9.9 9.9 60.4 
  65.71 7 3.8 3.8 64.3 
  68.57 15 8.2 8.2 72.5 
  71.43 10 5.5 5.5 78.0 
  74.29 10 5.5 5.5 83.5 
  77.14 12 6.6 6.6 90.1 
  82.86 6 3.3 3.3 93.4 
  85.71 9 4.9 4.9 98.4 
  88.57 3 1.6 1.6 100.0 
  Total 182 100.0 100.0   

 
 kondisi ekonomi dalam keluarga 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 30.00 6 3.3 3.3 3.3 
  35.00 6 3.3 3.3 6.6 
  40.00 3 1.6 1.6 8.2 
  45.00 8 4.4 4.4 12.6 
  50.00 5 2.7 2.7 15.4 
  55.00 23 12.6 12.6 28.0 
  60.00 20 11.0 11.0 39.0 
  65.00 21 11.5 11.5 50.5 
  70.00 10 5.5 5.5 56.0 
  75.00 16 8.8 8.8 64.8 
  80.00 20 11.0 11.0 75.8 
  85.00 16 8.8 8.8 84.6 
  90.00 17 9.3 9.3 94.0 
  95.00 6 3.3 3.3 97.3 
  100.00 5 2.7 2.7 100.0 
  Total 182 100.0 100.0   

 
 hubungan sikap antara guru dengan siswa 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 24.00 3 1.6 1.6 1.6 
  28.00 6 3.3 3.3 4.9 
  36.00 4 2.2 2.2 7.1 
  40.00 11 6.0 6.0 13.2 
  44.00 6 3.3 3.3 16.5 
  48.00 15 8.2 8.2 24.7 
  52.00 15 8.2 8.2 33.0 
  56.00 10 5.5 5.5 38.5 
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  60.00 26 14.3 14.3 52.7 
  64.00 17 9.3 9.3 62.1 
  68.00 16 8.8 8.8 70.9 
  72.00 20 11.0 11.0 81.9 
  76.00 9 4.9 4.9 86.8 
  80.00 7 3.8 3.8 90.7 
  84.00 5 2.7 2.7 93.4 
  88.00 5 2.7 2.7 96.2 
  92.00 3 1.6 1.6 97.8 
  96.00 2 1.1 1.1 98.9 
  100.00 2 1.1 1.1 100.0 
  Total 182 100.0 100.0   

 
keadaan lingkungan dan sekolah yang kurang menguntungkan untuk belajar 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 22.86 6 3.3 3.3 3.3 
  28.57 6 3.3 3.3 6.6 
  31.43 8 4.4 4.4 11.0 
  34.29 9 4.9 4.9 15.9 
  37.14 12 6.6 6.6 22.5 
  40.00 12 6.6 6.6 29.1 
  42.86 14 7.7 7.7 36.8 
  45.71 33 18.1 18.1 54.9 
  48.57 18 9.9 9.9 64.8 
  51.43 10 5.5 5.5 70.3 
  54.29 27 14.8 14.8 85.2 
  57.14 9 4.9 4.9 90.1 
  60.00 12 6.6 6.6 96.7 
  62.86 3 1.6 1.6 98.4 
  65.71 3 1.6 1.6 100.0 
  Total 182 100.0 100.0   

 
 perlindungan lebih dari orangtua 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 25.71 3 1.6 1.6 1.6 
  28.57 3 1.6 1.6 3.3 
  31.43 3 1.6 1.6 4.9 
  37.14 6 3.3 3.3 8.2 
  40.00 3 1.6 1.6 9.9 
  45.71 10 5.5 5.5 15.4 
  48.57 5 2.7 2.7 18.1 
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  51.43 15 8.2 8.2 26.4 
  54.29 7 3.8 3.8 30.2 
  57.14 23 12.6 12.6 42.9 
  60.00 14 7.7 7.7 50.5 
  62.86 7 3.8 3.8 54.4 
  65.71 11 6.0 6.0 60.4 
  68.57 2 1.1 1.1 61.5 
  71.43 12 6.6 6.6 68.1 
  74.29 6 3.3 3.3 71.4 
  77.14 12 6.6 6.6 78.0 
  80.00 15 8.2 8.2 86.3 
  82.86 13 7.1 7.1 93.4 
  85.71 5 2.7 2.7 96.2 
  88.57 3 1.6 1.6 97.8 
  91.43 4 2.2 2.2 100.0 
  Total 182 100.0 100.0   

 
 pengaruh teknologi dan mass media 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 26.67 3 1.6 1.6 1.6 

33.33 3 1.6 1.6 3.3 
36.67 6 3.3 3.3 6.6 
40.00 14 7.7 7.7 14.3 
43.33 12 6.6 6.6 20.9 
46.67 3 1.6 1.6 22.5 
50.00 15 8.2 8.2 30.8 
53.33 7 3.8 3.8 34.6 
56.67 14 7.7 7.7 42.3 
60.00 7 3.8 3.8 46.2 
63.33 8 4.4 4.4 50.5 
66.67 24 13.2 13.2 63.7 
70.00 3 1.6 1.6 65.4 
73.33 8 4.4 4.4 69.8 
76.67 7 3.8 3.8 73.6 
80.00 7 3.8 3.8 77.5 
83.33 21 11.5 11.5 89.0 
90.00 2 1.1 1.1 90.1 
93.33 11 6.0 6.0 96.2 
96.67 5 2.7 2.7 98.9 
100.00 2 1.1 1.1 100.0 
Total 182 100.0 100.0   

 
 
 keadaan lingkungan masyarakat tempat tinggal 
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  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 24.00 9 4.9 4.9 4.9 
  32.00 3 1.6 1.6 6.6 
  36.00 4 2.2 2.2 8.8 
  40.00 3 1.6 1.6 10.4 
  44.00 3 1.6 1.6 12.1 
  48.00 11 6.0 6.0 18.1 
  52.00 16 8.8 8.8 26.9 
  56.00 6 3.3 3.3 30.2 
  60.00 15 8.2 8.2 38.5 
  64.00 28 15.4 15.4 53.8 
  68.00 18 9.9 9.9 63.7 
  72.00 10 5.5 5.5 69.2 
  76.00 19 10.4 10.4 79.7 
  80.00 5 2.7 2.7 82.4 
  84.00 18 9.9 9.9 92.3 
  88.00 7 3.8 3.8 96.2 
  92.00 2 1.1 1.1 97.3 
  96.00 3 1.6 1.6 98.9 
  100.00 2 1.1 1.1 100.0 
  Total 182 100.0 100.0   

 
 pengaruh lingkungan teman sebaya 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 26.67 6 3.3 3.3 3.3 
  33.33 4 2.2 2.2 5.5 
  36.67 2 1.1 1.1 6.6 
  40.00 2 1.1 1.1 7.7 
  43.33 7 3.8 3.8 11.5 
  46.67 11 6.0 6.0 17.6 
  50.00 12 6.6 6.6 24.2 
  53.33 19 10.4 10.4 34.6 
  56.67 18 9.9 9.9 44.5 
  60.00 15 8.2 8.2 52.7 
  63.33 16 8.8 8.8 61.5 
  66.67 23 12.6 12.6 74.2 
  70.00 16 8.8 8.8 83.0 
  73.33 8 4.4 4.4 87.4 
  76.67 5 2.7 2.7 90.1 
  80.00 5 2.7 2.7 92.9 
  83.33 2 1.1 1.1 94.0 
  86.67 3 1.6 1.6 95.6 
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  90.00 1 .5 .5 96.2 
  93.33 5 2.7 2.7 98.9 
  96.67 2 1.1 1.1 100.0 
  Total 182 100.0 100.0   
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