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ABSTRAK 
 

Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak. Masa ini merupakan 

masa pencarian identitas pada diri, serta masa dimana mereka menghadapi 

berbagai masalah yang lebih kompleks baik masalah yang berhubungan dengan 

dirinya sendiri maupun masalah dengan lingkungannya. Harapan setiap remaja 

tentu adalah dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik dengan orang lain 

maupun terhadap lingkungan . Kenakalan remaja yang terjadi merupakan wujud 

dari penyelesaian masalah yang menggunakan cara negatif . Komunikasi dalam 

keluarga berfungsi untuk membangun konsep diri, aktualisasi serta kebahagiaan 

anggota keluarga sehingga komunikasi keluarga mempunyai pengaruh yang besar 

dalam pengembangan kepribadian remaja. Oleh karena itu, penelitian ini untuk 

mengetahui hubungan antara persepsi siswa terhadap komunikasi anak dan orang 

tua dengan perilaku kenakalan remaja. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode 

korelasional. Penelitian ini dilakukan di SMK N 3 Salatiga. Teknik sampling yang 

digunakan adalah Purposive Sampling.  . Data penelitian diambil menggunakan 

skala persepsi komunikasi dengan 54 aitem yang mempunyai koefisian validitas 

antara 0,000 sampai dengan 0,024 dengan  reliabilitas yang masuk pada kategori 

tinggi sebesar 0,959. Sedangkan skala kenakalan remaja dengan 10 aitem yang 

mempunyai koefisien validitas antara 0,000 sampai 0,018 dengan reliabilitas 

sebesar 0,620. 

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara 

persepsi siswa terhadap komunikasi anak dan orang tua dengan perilaku 

kenakalan remaja dengan nilai sebesar -0.223 yang berarti bahwa hubungan antara 

persepsi siswa terhadap komunikasi anak dan orang tua dengan perilaku 

kenakalan remaja memiliki hubungan yang negatif, apabila persepsi siswa 

terhadap komunikasi anak dan orang tua meningkat maka perilaku kenakalan 

remaja semakin negatif. 

 

Kata Kunci: Persepsi Siswa Terhadap Komunikasi Anak dan Orang tua, Perilaku 

Kenakalan Remaja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Masa remaja adalah usia disaat individu berintegrasi dengan masyarakat 

dewasa, usia saat anak tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih 

tua, melainkan berada di dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam 

masalah hak (Al-Mihgwar, 2006). Remaja memiliki karakteristik yang unik yaitu 

tidak stabilnya emosi, lebih menonjolnya sikap dan moral, mulai sempurnanya 

kemampuan mental dan kecerdasan, pencarian status, banyaknya masalah yang 

dihadapi karena sifat emosional remaja, serta terdapat masa yang kritis (Al-

Mighwar, 2006).  

Remaja dituntut untuk mampu berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan 

dalam masyarakat. Tuntutan tersebut hanya merupakan bagian penyesuaian diri 

yang harus dilakukan oleh remaja, disisi lain remaja juga harus melakukan 

penyesuaian terhadap dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena adanya perubahan 

serta perkembangan fisik dan sekaligus psikis pada masa remaja.  

Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak. Masa ini merupakan 

masa pencarian identitas pada diri, serta masa dimana mereka menghadapi 

berbagai masalah yang lebih kompleks baik masalah yang berhubungan dengan 

dirinya sendiri maupun masalah dengan lingkungannya. Masa remaja juga 

merupakan usia ketika individu pada umumnya mendapatkan pendidikan di 

tingkat sekolah menengah. Sebagai pelajar tugas utama remaja selain 
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mengembangkan potensi akademik secara optimal, remaja juga dituntut untuk 

mampu menyesuaikan diri dengan peraturan serta norma yag ada di sekolah 

tempat ia mengenyam pendidikan. Fenomena yang sering terjadi ialah tidak 

semua remaja mampu menyesuaikan diri dengan norma serta peraturan yang ada 

di sekolah.  

Harapan setiap remaja tentu adalah dapat menyelesaikan masalahnya 

dengan baik dengan orang lain maupun terhadap lingkungan . Kenakalan remaja 

yang terjadi merupakan wujud dari penyelesaian masalah yang menggunakan cara 

negatif. Kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari kebiasaan atau 

melanggar hukum (Sarwono, 2010). Santrock (2003) menjelaskan bahwa 

kenakalan remaja (juvenile delinquency) mengacu pada suatu rentang yang luas, 

dari tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial, misalnya bersikap 

berlebihan disekolah sampai pelanggaran status (seperti melarikan diri) hingga 

tindak kriminal (misalnya pencurian). Kenakalan remaja di Indonesia jumlahnya 

semakin meningkat setiap tahunnya, berikut beberapa data kenakalan remaja yang 

terjadi di Indonesia. 

Felicia (2015) melaporkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Plan 

bahwa Indonesia menunjukkan jumlah kekerasan di kalangan siswa dengan bias 

gender paling parah di antara negara-negara lain. Dari laporan Plan terungkap, 

sekitar 84 persen siswa responden di Indonesia pernah mengalami kekerasan yang 

dilakukan oleh teman sebayanya. Di peringkat kelima atau terbawah adalah 

Pakistan, dengan tingkat persentase sebesar 43 persen. Meski menurut Direktur 

Regional Plan, Mark Pierce, angka 43 persen itu pun masih tidak bisa diterima. 
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Masih dalam Felicia (2015) menurut laporan Plan, kejadian semacam ini 

kerap terulang karena ada masalah-masalah tertentu, seperti kurangnya 

kepercayaan siswa dalam mekanisme pelaporan yang ada di sekolahnya, norma-

norma tradisional dan budaya yang membuat korban enggan melapor, serta 

rendahnya tingkat intervensi pengawas sekolah. Hal-hal ini mengindikasikan 

kurangnya keterlibatan orangtua dan figur otoritas di sekitar anak. 

(http://beritasatu.com diunduh pada 10 Juni 2015) 

Bentuk kenakalan remaja yang lain adalah tawuran. Budaeri dalam artikel 

Irawan (2015) menuturkan pada 6 April 2015 Sedikitnya lima sekolah terlibat 

dalam aksi tawuran yang menewaskan Ahmad Arifin (17) siswa SMK PGRI 2 di 

Cikokol, Kota Tangerang pada Senin 6 April 2015 kemarin. Tawuran itu 

melibatkan lima sekolah berbeda dengan empat di antaranya bergabung dan 

melawan satu sekolah. Kelima sekolah tersebut yakni SMKN 4, SMKN 2, SMK 

Yuppentek 1 serta SMK PGRI 2 Tangerang dan SMK Voctech. 

(http://metro.sindonews.com diunduh pada 10 Juni 2015) 

Berdasarkan artikel Bagja (2014), sepanjang 2014 Komisi Nasional 

perlindungan Anak (Komnas PA) menerima 2.737 kasus pelanggaran hak anak 

atau 210 pengaduan setiap bulannya. Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist 

Merdeka Sirait menuturkan, bentuk pelanggaran terhadap anak ini tidak hanya 

pada tingkat kuantitas jumlahnya, tapi terlihat semakin kompleks dan beragamnya 

modus pelanggarannya. Kasus yang paling menjadi sorotan di tahun ini yakni 

kasus kekerasan antar pelajar atau tawuran antar pelajar. 

(http://metro.sindonews.com diunduh pada 10 Juni 2015) 
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Bukti lain mengenai makin maraknya kenakalan remaja dapat dilihat dari 

Ratusan siswa SMA dan SMK di Kebumen, Jawa Tengah, yang menyimpan 

konten-konten pornografi di komputer jinjing dan ponsel. Anjar (2012) 

menuturkan, kondisi tersebut terungkap saat dilakukan inspeksi mendadak (sidak) 

Badan Narkotika Kabupaten Kebumen. Sasaran sidak adalah delapan sekolah, 

yaitu SMK Cipta Karya Prembun, SMA N 1 Mirit, SMAN 1 Buluspesantren, 

SMK Batik Sakti 1 Kebumen, SMK Nawa Bhakti, SMA Muhammadiyah 

Gombong, SMK Ma'arif 5 Gombong, dan SMK Maarif 6 Ayah lanjut 

(http://banjarmasin.tribunnews.com 10 Juni 2015). 

Perilaku kenakalan remaja tentu akan membawa dampak negatif baik bagi 

remaja sendiri maupun orang lain. Langkah untuk menanggulangi perilaku 

kenakalan remaja agar tidak berkembang menjadi perilaku kriminalitas yang lebih 

meresahkan dapat dilakukan tindak preventif. Tindakan preventif dapat dilakukan 

pada bentuk kenakalan remaja yang dilakukan oleh pelajar.  

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan guru Bimbingan Konseling 

(BK) pada bulan April 2015 di SMK Negeri 3 Salatiga, fenomena kenakalan yang 

dibuat pelajar sering sekali dijumpai di setiap sekolah tingkat menengah atas. 

Seperti datang ke sekolah terlambat, sering bolos sekolah, tidak masuk sekolah, 

merokok di lingkungan sekolah, tidak mematuhi aturan sekolah, buang sampah 

sembarangan di dalam lingkungan sekolah, suka ngobrol di kelas saat guru 

menjelaskan pelajaran, dan keluar sekolah dengan loncat pagar tidak melewati 

gerbang sekolah. Hal ini membuat resah guru-guru walaupun siswa sudah diberi 

hukuman namun siswa tidak jera dan masih saja sering melakukannya berulang kali  

SMK Negeri 3 Salatiga memberlakukan KTP-Siwa (Kartu Tindak Point-Siswa) 
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untuk memberikan poin terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Point 

minimal yang diberikan pada siswa yang melakukan pelanggaran adalah 5 point, 

sedang maksimal adalah 100 point untuk setiap pelanggaran. Semakin banyak 

point yang diperoleh oleh siswa menunjukkan bahwa semakin sering pula siswa 

tersebut melakukan pelanggaran yang disebut sebagai perilaku kenakalan remaja. 

Guru Bk di SMK N 3 Salatiga rutin melakukan panggilan kepada orang tua yang 

anaknya sering melakukan pelanggaran diluar batas toleransi yaitu 25 point, 

pemanggilan biasanya dilakukan pada akhir pekan. 

Menurut keterangan salah satu guru BK di SMK Negeri 3 Salatiga setiap 

bulannya kurang lebih 6% dari keseluruhan siswa membolos, dan 8% terlambat 

masuk sekolah dari total 1320 siswa. 

Berdasarkan data KTP-siswa pelanggaran tersebut siswa paling banyak 

melakukan perilaku pelanggaran terlambat masuk sekolah, tidak masuk tanpa ijin 

(alfa) dan bolos mata pelajaran 

Berikut adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa SMK 

Negeri 3 Salatiga selama bulan Januari 2015 hingga Mei 2015 yang diperoleh dari 

guru BK SMK Negeri 3 Salatiga. 

Tabel 1.1 Pelanggaran Siswa SMK Negeri 3 Salatiga 

 bulan alpa bolos pelajaran 

rambut 

panjang terlambat 

Jan-15 86 4 7 104 

Feb-15 65 11 12 89 

Mar-15 74 4 45 68 

Apr-15 79 21 21 214 

Mei-15 88 25 24 216 
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Terdapat banyak faktor pemicu munculnya kenakalan remaja. Diantara 

faktor-faktor tersebut adalah yang dikemukakan Santrock (2003) yaitu pengaruh 

orang tua. Para pelaku kenakalan seringkali berasal dari keluarga dimana orang tua 

jarang mengawasi anak-anak remajanya, memberikan mereka sedikit dukungan dan 

menerapkan pola disiplin secara tidak efektif. Jensen (dalam Sarwono, 2010) 

mengemukakan adanya teori sosiogenik dalam kenakalan remaja, yaitu teori yang 

mencoba mencari penyebab sumber kenakalan remaja pada faktor lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Sudarsono (2012) menuturkan, keluarga merupakan 

lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak 

mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok 

masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam 

membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena sejak 

kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, maka sepantasnya kalau 

kemungkinan timbulnya perilaku kenakalan remaja itu sebagian besar juga berasal 

dari dalam keluarga. Kartono (2010) turut menambahkan, kenakalan remaja bukan 

merupakan peristiwa herediter, bukan merupakan warisan bawaan sejak lahir. 

Kualitas rumah tangga atau kehidupan keluarga jelas memainkan peranan paling 

besar dalam membentuk kepribadian remaja. Anak-anak yang kurang 

mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua itu selalu merasa tidak 

aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Di kemudian 

hari mereka akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam 

dan sikap bermusuh terhadap dunia luar.  

Keluarga merupakan institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. 

Dalam kehidupan keluarga, anggotanya saling berhubungan dan saling 
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mempengaruhi satu sama lain. Komunikasi dalam hal ini berfungsi untuk 

membangun konsep diri, aktualisasi serta kebahagiaan anggota keluarga sehingga 

komunikasi keluarga mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan 

kepribadian remaja. 

Schultze (1996) berpendapat bahwa, melalui komunikasi para orang tua 

dapat lebih dekat dengan anak-anak mereka sehingga dapat mengetahui 

perkembangan anak-anaknya Ketiga teknik komunikasi yang paling penting untuk 

membangun jenis hubungan yang penuh kasih ini ialah : bercerita, mendengarkan 

dan berempati. Seperti apa yang dikemukakan oleh James Dobson bahwa kunci 

untuk membesarkan anak-anak yang sehat dan bertanggung jawab adalah untuk 

berada di balik mata anak, artinya orang tua harus berusaha melihat apa yang 

dirasakan anak. 

Penelitian Faizatul (2012) mengenai konsep diri, intensitas komunikasi 

orang tua dan anak, dan kecenderungan perilaku seks pra-nikah menunjukkan 

bahwa ada hubungan positif yang signifikan terhadap kecenderungan perilaku 

seks pra-nikah. Semakin rendah intensitas komunikasi orang tua dan anak, maka 

semakin tinggi kecenderungan seks pra-nikah. Berdasarkan penelitian Nisfiannoor 

dan Eka (2005) ada perbedaan perilaku agresif antara remaja yang berasal dari 

keluarga bercerai dengan keluarga utuh. Remaja yang berasal dari keluarga 

bercerai lebih agresif dibandingkan dengan remaja dari keluarga utuh. Ditinjau 

dari segi dimensi agresivitas, remaja yang berasal dari keluarga bercerai juga lebih 

agresif secara fisik maupun verbal. Sejalan dengan penelitian itu, Putri dan Budi 
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(2003) juga mengemukakan adannya hubungan dukungan sosial berkaitan dengan 

penyesuaian sosial remaja laki-laki.  

Berdasarkan penelitian dari Nisar, dkk (2015), mengenai kenakalan remaja 

menunjukkan adanya hubungan antara kenakalan remaja dengan hubungan dalam 

keluarga. Nisar mengemukakan bahwa perilaku kenakalan yang dilakukan pada 

remaja umur 16 sampai 18 tahun lebih banyak dibanding umur dewasa. Mereka 

yang tinggal di keluarga yang utuh lebih jarang terlibat kejahatan remaja 

dibandingkan yang tinggal di keluarga bermasalah. Rendahnya ekonomi dan 

rendahnya latar belakan pendidikan adalah dasar dari perilaku kenakalan remaja. 

Teman sebaya memiliki pengaruh sosial bagi kepribadian anak. 

 Ditambahkan pula beberapa pendapat dari penelitian Ahn Jang (2012), 

pola asuh orang tua dan interaksi keluarga memiliki pengaruh yang besar pada 

perkembangan remaja, tingkah laku dan fungsi sosial (Masten et al., 2008: Nash, 

McQueen, & Bray, 2005), model perkembangan Patterson (Patterson, 

DeBaryshem & Ramsey, 1989) menjelaskan keunikan dinamika antara pola asuh 

dan pengaruh teman sebaya antara lain: Perilaku kenakalan remaja adalah dampak 

dari pengaruh teman sebaya, tetapi keterlibatan anak dengan teman sebaya yang 

buruk adalah hasil dari pola asuh yang buruk. Serupa, Steinberg (2001) berasumsi 

bahwa pengaruh teman sebaya memiliki peran yang intensif bagi perkembangan 

dewasa. 

Akan tetapi menurut Gunarsa (1989), kenyataan yang terjadi bahwa tidak 

semua orangtua mampu memahami dan memperlakukan remaja secara bijaksana. 

Beberapa orangtua bersifat terlalu kaku dan mengekang remaja, sementara yang 
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lainnya justru kurang tegas dan terlalu lemah dalam menegakkan disiplin. Begitu 

pula sebaliknya tidak semua remaja mampu dan mau mengemukakan 

permasalahannya dengan orangtua sehingga antara orangtua dan remaja tidak 

terjalin hubungan yang dekat, saling mendukung, dan harmonis. 

Hasil ini membuktikan bahwa harapan tidak sesuai dengan kenyataan di 

lapangan. Berangkat dari fenomena inilah peneliti mengangkat judul “Hubungan 

antara Kualitas Komunikasi Anak dan Orang tua dengan Perilaku Kenakalan 

Remaja di SMK Negeri 3 Salatiga”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian 

ini adalah : 

Apakah ada hubungan antara persepsi siswa terhadap komunikasi orang 

tua dan anak dengan perilaku kenakalan remaja di SMK Negeri 3 Salatiga 

1.3  Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui hubungan antara persepsi siswa terhadap komunikasi 

orang tua dan anak dengan perilaku kenakalan remaja di SMK Negeri 3 Salatiga. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritik dalam penelitian ini adalah dapat menjadi masukan 
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bagi para ilmuwan psikologi khususnya bidang pendidikan yang berkaitan dengan 

persepsi siswa terhadap komunikasi antara anak dan orang tua dengan perilaku 

kenakalan remaja. 

2. Manfaat Praktis 

a. Siswa 

Dari hasil penelitian ini, siswa dapat meningkatkan persepsi terhadap 

komunikasi dengan orang tua agar bisa mengendalikan perilaku di sekolah 

maupun lingkungan. 

b. Orang tua 

Dari hasil penelitian ini, orang tua bisa memberikan komunikasi yang lebih 

baik agar anak bisa mempersepsikan dengan positif sehingga perilaku kenakalan 

remaja dapat dikendalikan. 

c. Sekolah 

Dari hasil penelitian ini, sekolah dapat memberikan fasilitas kepada orang 

tua dan anak yang dilakukan secara periodik untuk meningkatkan komunikasi 

antara anak dan orang tua. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Persepsi Siswa Terhadap Komunikasi Anak dan Orang Tua 

2.1.1  Pengertian Persepsi 

 Persepsi merupakan hasil dari proses pengorganisasian, pengintepretasian 

terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga 

merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam 

diri individu (Walgito, 2004). Karena merupakan aktivitas yang integrated, maka 

seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan 

dalam persepsi itu. Persepsi dapat dipahami dengan melihatnya sebagai suatu 

hasil dari proses di mana seseorang mengorganisasikan dan mengintepretasikan 

kesan-kesan sensorinya dalam usahanya memberikan sesuatu makna tertentu 

kepada lingkungannya (Siagian, 2004). Karena merupakan aktivitas yang 

integrated, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut 

berperan aktif dalam persepsi itu. Melalui persepsi individu dapat menyadari, 

dapat mengerti tentang keadaan lingkungan sekitarnya, dan juga tentang keadaan 

diri individu yang bersangkutan (Davidoff dalam Walgito, 2003).  

Dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi, stimulus bisa berasal dari luar 

diri individu, tetapi juga datang dari dalam individu yang bersangkutan. Persepsi 

merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh apa yang ada dalam diri 

individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan 
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aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam dala 

persepsi tersebut.  

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

persepsi adalah hasil dari proses pengorganisasian dan penginterpretasian stimulus 

stimulus yang diterima oleh pancaindra untuk dikembangkan sedemikian rupa 

sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Persepsi 

merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada 

dalam diri individu ikut berperan aktif dalam persepsi itu. 

2.1.2 Pengertian Komunikasi antara Anak dengan Orang Tua 

 Keluarga merupakan institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. 

Dalam kehidupan keluarga, anggotanya saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi satu sama lain. Komunikasi dalam hal ini berfungsi untuk 

membangun konsep diri, aktualisasi serta kebahagiaan anggota keluarga sehingga 

komunikasi keluarga mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan 

kepribadian remaja. 

Menurut Rakhmat (2007) komunikasi orang tua–anak dikatakan 

berkualitas bila kedua belah pihak saling dekat, saling menyukai dan komunikasi 

diantara keduanya merupakan hal yang menyenangkan dan adanya keterbukaan 

sehingga tumbuh sikap percaya. Komunikasi yang berkualitas dilandasi adanya 

kepercayaan, keterbukaan, dan dukungan yang positif pada anak agar anak dapat 

menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh orang tua.  

Keinginan orang tua untuk berbicara dengan anak, atau sebaliknya 

melahirkan komunikasi interpersonal. Komunikasi antara anak dan orangtua 
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merupakan komunikasi interpersonal karena melibatkan dua orang atau lebih 

secara langsung dengan bertatap muka dan secara lisan dalam penyampaian dan 

penerimaan pesan. Komunikasi antara orang tua dan remaja merupakan 

komunikasi yang paling baik dalam mengubah sikap. Pendapat dan perilaku 

seorang anak, karena sifat komunikasi yang berupa dialogis dan berupa 

percakapan. 

Komunikasi antara anak dan orang tua merupakan sesuatu yang penting. 

Anak akan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk bergaul dengan 

teman sebayanya. Hal ini menyebabkan hubungan dengan orang tua menjadi 

kurang dekat, karena anak lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama 

teman-teman. Hubungan dengan teman lebih berdasarkan penerimaan dan 

interaksi, sedangkan dalam hubungan dengan orang tua, walaupun ada unsur suka 

dan menghargai tetapi hubungan tersebut lebih didasarkan pada reaksi, yaitu anak 

menurut atau melakukan sesuatu karena hal tersebut keinginan orang tua. Kualitas 

hubungan bisa meningkat jika dalam hubungan anak dan orang tua lebih banyak 

memperhatikan aspek perasaan, penerimaan, dan interaksi. 

Berdasarkan pengertian diatas persepsi siswa terhadap komunikasi anak 

dan orang tua adalah proses pengorganisasian dan penginterpretasian stimulus-

stimulus yang diterima oleh pancaindra untuk dikembangkan sedemikian rupa 

sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Dalam hal 

ini adalah persepsi dilakukan oleh seorang siswa terhadap komunikasi anak dan 

orang tua proses penyampaian pesan serta pemberian respon antara anak dengan 

orang tua ketika masing-masing bebas mengemukakan pengalaman, pikiran, 
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perasaan, dan hasrat dengan suasana yang bersahabat dan penuh perhatian serta 

terdapat penerimaan. 

2.1.3 Aspek – aspek Persepsi 

Menurut Calhoun (1990) menyatakan bahwa persepsi yang kita kenal 

memiliki tiga dimensi yang menandai konsep diri yaitu :  

1.   Pengetahuan   

Pengetahuan yaitu apa yang kita ketahui (atau kitang anggap tahu) tentang 

pribadi orang lain dari wujud lahiriah, perilaku, masa lalu, perasaan, motif dan 

sebagainya.  

2.   Pengharapan   

Pengharapan yaitu gagasan atau harapan kita terhadap seseorang dan 

kemauan kita ingin menjadi apa orang tersebut.  

3.   Evaluasi   

Evaluasi yaitu kesimpulan yang telah kita peroleh tentang seseorang yang 

menjadi objek persepsi kita, yang kita dasarkan pada bagaimana seseorang apakah 

sudah sesuai dengan pengharapan yang ada dalam diri kita.  

Menurut Suharnan (2005)  mengungkapkan aspek-aspek persepsi, yaitu:  

1.   Pencatatan Indera (Sensory Register)  

Pencatatan indera disebut juga dengan ingatan sensori atau penyimpanan 

sensori. Pencatatan indera menangkap informasi dalam bentuk yag masih kasar, 

belum diproses sama sekali, dan masih dalam prakategorik untuk waktu yang 

sangat pendek sesudah stimulus fisik dihadirkan (diterima). Pencatatan indera 

merupakan system ingatan yang dirancang untuk menyimpan sebuah rekaman 
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(record) mengeni informasi yang diterima oleh sel-sel reseptor. Sel-sel reseptor 

merupakan system yang terdapat pada alat indera organ tubuh tertentu yaitu mata, 

telinga, hidung, lidah, dan kkulit tubuh yang merespon energi fisik dari 

lingkungan.   

2.   Pengenalan Pola  

Ingatan indera menyimpan informasi yang diterima melalui system indera 

dalam bentuk masih kasar, dan belum diproses sama sekali. Semntara itu proses 

pengenalan pola merupakan tahap lanjutan setelah pencatatan indera. Pengenlan 

pola merupakan proses transformasi dan mengorganisasikan informasi yang masih 

kasar itu, sehingga memiliki makna atau arti tertentu. Dengan demikian, 

pengenalan pola merupakan proses mengidentifikasi stimulus indera yang 

tersusun secara rumit. Pengenalan pola melibatkan proses membandingkan stiulus 

indera dengan informasi yang disimpan di dalam ingatan jangka panjang.   

3.   Perhatian  

Perhatian (Attention) adalah proses konsentrasi pikiran atau pemusatan 

aktivitas mental. Proses perhatian melibatkan pemusatan pikiran pada tugas 

tertentu, sambil berusaha mengabaikan stimulus lain yang mengganggu, misalnya 

ketika seseorang sedang mengikuti ujian. Perhatian juga menunjuk pada proses 

pengamatan beberapa pesan sekaligus, kemudian mengabaikannya kecuali hanya 

satu pesan (Matlin, 1989). Dengan kata lain, perhatian melibatkan proses seleksi 

terhadap beberapa obyek yang hadir pada saat itu, kemudian pada saat yang 

bersamaan pula seseorang memilih hanya satu obyek, sementara obyek-obyek 

yang lain diabaikan.   
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Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa aspek-aspek persepsi adalah pengetahuan, pengharapan dan evaluasi. 

2.1.4 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

Seperti telah dipaparkan di atas bahwa dalam persepsi individu 

mengorganisasikan dan mengintepretasikan stimulus yang diterimanya, sehingga 

stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Dengan 

demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus merupakan salah satu faktor yang 

berperan dalam persepsi. Berkaitan dengan faktor-faktor yang berperan dalam 

persepsi, Rustiana (2003) mengemukakan ada beberapa faktor, yaitu :  

1. Objek yang dipersepsi  

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat 

datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf 

penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian stimulus datang dari 

luar individu.  

2. Alat indera, syaraf, dan pusat syaraf  

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di 

samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan 

stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat 

kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.  

3. Perhatian   

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam 
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rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi 

dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan 

objek. 

Di samping itu, menurut Walgito (2004) ada faktor lain yang dapat 

mempengaruhi dalam proses persepsi, antara lain :   

1. Faktor Internal  

Faktor internal yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah segala sesuatu 

yang berasal  dari dalam individu. Ada 5 faktor internal yang mempengaruhi 

persepsi seseorang, yaitu : pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka 

acuan, dan motivasi.  

2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi seseorang antara lain faktor 

stimulus (kekuatan stimulus, kejelasan stimulus) dan faktor lingkungan di mana 

persepsi itu berlangsung.  

Sedangkan Siagian (2004) menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu :  

1. Diri orang yang bersangkutan sendiri  

Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan intepretasi 

tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang 

turut berpengaruh seperti sikap, motif,  kepentingan, minat, pengalaman, dan 

harapannya.  

2. Sasaran persepsi tersebut  
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Sasaran itu mungkin berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran 

itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Sebagai 

contoh, seorang yang suka berbicara akan lebih menarik perhatian dibandingkan 

dengan seorang yang pendiam dalam kelompok orang yang sama.  

3. Faktor situasi  

Persepsi harus dilihat secara konstektual yang berarti dalam situasi mana 

persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang 

turut berperan dalam tumbuhnya persepsi seseorang. 

2.2 Kenakalan Remaja  

2.2.1 Pengertian Kenakalan Remaja  

Kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari kebiasaan atau 

melanggar hukum (Sarwono, 2010). Santrock menjelaskan bahwa kenakalan 

remaja (juvenile delinquency) mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah 

laku yang tidak dapat diterima secara sosial (misalnya bersikap berlebihan 

disekolah) sampai pelanggaran status (seperti melarikan diri) hingga tindak 

kriminal (misalnya pencurian). Untuk alasan hukum, dilakukan pembedaan antara 

pelanggaran indeks dan pelanggaran status. Pelanggaran indeks (index offenses) 

adalah tindak kriminal baik yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa 

seperti perampokan, tindak penyerangan, perkosaan, pembunuhan. Pelanggaran 

status (status offenses) adalah tindakan yang tidak terlalu seserius pelanggaran 

indeks, seperti melarikan diri, membolos, minum minuman keras dibawah usia 

yang diperbolehkan, hubungan seks bebas dan anak yang tidak dapat dikendalikan 

(Santrock, 2003).  
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Simanjuntak dalam Sudarsono (2012) memberi tinjauan secara sosio 

kultural tentang kenakalan remaja, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan 

dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu 

perbuatan yang anti sosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti-

normatif. Menurut Gunarsa (1989) kenakalan remaja adalah kenakalan yang 

bersifat a-moral dan a-sosial. Kenakalan ini tidak diatur dalam undang-undang 

sehingga tidak digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Sedangkan Sarwono 

(2010) mengemukakan, yang dimaksud dengan kenakalan remaja adalah perilaku 

yang menyimpang dari atau melanggar hukum. Hasan dan Walgito menegaskan 

bahwasanya kenakalan remaja adalah perbuatan atau kejahatan atau pelanggaran 

yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melanggar hukum, antisosial, anti 

susila dan menyalahi norma norma agama.  

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa 

kenakalan remaja adalah yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan 

norma-norma yang ada dalam lingkungan dimana ia hidup. Berkaitan dengan 

penelitian ini adalah lingkungan sekolah. 

2.2.2  Ciri-ciri Pokok Kenakalan Remaja  

Menurut Gunarsa dan Gunarsa (1989) bahwa ciri-ciri pokok kenakalan 

remaja adalah:  

1. Dalam pengertian kenakalan remaja, harus terlihat adanya perbuatan atau 

tingkah laku yang bersifat pelanggaran hukum yang berlaku dan pelanggaran 

nilai-nilai norma.  
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2. Kenakalan tersebut mempunyai tujuan yang asosial yakni dengan perbuatan 

atau tingkah laku tersebut ia bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang ada 

di lingkungan hidupnya.  

3. Kenakalan remaja merupakan kenakalan yang dilakukan oleh mereka yang 

berumur antara 13-17 tahun.  

4. Kenakalan remaja dapat dilakukan oleh seorang remaja saja, atau dapat juga 

dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok remaja.  

Dari pengumpulan kasus mengenai kenakalan yang dilakukan oleh remaja 

dan pengamatan murid disekolah lanjutan maupun mereka yang sudah putus 

sekolah dapat dilihat adanya gejala sebagai berikut (Gunarsa dan Gunarsa, 1989):  

1. Membohong, memutar balikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang atau 

menutupi kesalahan.  

2. Membolos, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah.  

3. Kabur, meninggalkan rumah tanpa ijin orangtua atau menentang keinginan 

orangtua.  

4. Keluyuran, pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan, dan mudah 

menimbulkan perbuatan iseng yang negatif.  

5. Memiliki dan membawa benda yang membahayakan orang lain, sehingga 

mudah terangsang untuk mempergunakannya.  

6. Bergaul dengan teman yang memiliki pengaruh buruk, sehingga mudah terjerat 

dalam perkara yang benar-benar kriminal.  

7. Berpesta pora semalam suntuk tanpa pengawasan sehinga sehingga mudah 

timbul tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab (a-moral dan a-sosial).  
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8. Membaca buku-buku cabul dan kebiasaan mempergunakan bahasa yang tidak 

sopan, tidak senonoh seolah-olah menggambarkan kurang perhatian dan 

pendidikan dari orang dewasa.  

9. Secara berkelompok makan dirumah makan tanpa membayar, atau naik bus 

tanpa membeli karcis.  

10. Turut dalam pelacuran atau melacurkan diri baik dengan tujuan kesulitan 

ekonomis maupun tujuan lainnya.  

11. Berpakaian tidak pantas dan minum-minuman keras atau menghisap ganja 

sehingga merusak dirinya maupun orang lain.  

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dan gejala kenakalan 

remaja di sekolah adalah perbuatan tersebut bersifat melanggar peraturan dalam 

sekolah, dilakukan oleh seorang remaja ataupun suatu kelompok remaja, antara 

lain: berbohong, membolos, kabur, keluyuran, menyimpan benda berbahaya, 

menyimpan dan mengkonsumsi majalah porno atau vidio porno, berpakaian tidak 

sopan atau tidak sesuai aturan sekolah, tidak membayar saat membeli makan di 

kantin sekolah serta berkata kasar atau kotor. 

2.2.3 Kartu Tindak Poin Siswa (KTP - Siswa)  

Kartu Tindak Poin Siswa (KTP-Siswa) adalah angka atau skor yang 

diberikan kepada siswa sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukannya 

dan suatu cara atau metode yang digunakan untuk mendisiplinkan siswa dengan 

menggunakan pendekatan mencatat dan memberikan nilai poin bukti pelanggaran 

pada siswa yang melanggar serta menjumlahkan serta menjumlahkan poin-poin 
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tersebut. Bagi siswa yang telah mendapatkan poin sesuai ketentuan maka siswa 

tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

 

2.2.4 Jenis Pelanggaran dan Sanksi Kartu Tindak Point Siswa 

Tabel 2.1 Jenis Pelanggaran SMK N 3 Salatiga Berdasarkan Kartu Tindak 
Point Siswa (KTP-Siswa) 

N

O 

Pelanggaran Tindakan Langsung P

o

i

n 

K
 E

 L
 A

 K
 U

 A
 N

 

1 Mengedarkan obat terlarang / 

minuman keras 

>    Barang sisita dan tidak dikembalikan 1

0

0 
>    Orang tua diundang ke sekolah 

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

2 Menjadi konsumen obat terlarang 

/ minuman keras 

>    Barang sisita dan tidak dikembalikan 1

0

0 
>    Orang tua diundang ke sekolah 

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

3 Melakukan perbuatan asusila di 

lingkungan sekolah 

>    Ditegur dan diingatkan  1

0

0 
>    Orang tua diundang ke sekolah  

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

4 Melakukan penganiayaan 

terhadap guru / karyawan sekolah  

>    Orang tua diundang ke sekolah  1

0

0 
>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

5 Menggunakan senjata tajam 

untuk menciderai orang lain.  

>    Barang sisita dan tidak dikembalikan  1

0

0 
>    Orang tua diundang ke sekolah 

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

6 Menghina dan atau mengancam 

guru / karyawan sekolah 

>    Orang tua diundang ke sekolah  7

5 >    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

7 Membawa minuman keras / obat 

terlarang / bahan peledak 

>    Barang sisita dan tidak dikembalikan  7

5 >    Orang tua diundang ke sekolah 

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

8 Mencuri uang atau baran milik 

teman / milik sekolah  

>    Mengembalikan / mengganti Barang 

yang dicuri  

5

0 

>    Orang tua diundang ke sekolah 

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 



23 

 

 

 

guru 

9 Menganiaya teman  >    Orang tua diundang ke sekolah 5

0 >    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

1

0 

Berkelahi dengan teman baik 

secara individu maupun 

kelompok di lingkungan sekolah  

>    Keduanya Diberi sanksi oleh sekolah  5

0 >    Orangtua diundang ke sekolah 

1

1 

Membawa buku / gambar / kaset / 

HP / dengan file porno  

>    Barang sisita dan tidak dikembalikan  5

0 >    Orang tua diundang ke sekolah  

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

1

2 

Merusak lingkungan dan sarana 

milik sekolah 

>    Wajib memperbaiki / mengganti 

Barang yang rusak  

4

0 

>    Pemberitahuan Orangtua siswa  

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

1

3 

Berjudi dalam bentuk apapun di 

lingkungan sekolah 

>    Barang sisita dan tidak dikembalikan  3

0 >    Orang tua diundang ke sekolah  

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

1

4 

Membawa dan menyembunyikan 

petasan di lingkungan sekolah  

>    Barang sisita dan tidak dikembalikan   2

5 >    Orang tua diundang ke sekolah 

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

 

1

5 

 

Merokok di lingkungan sekolah 

 

>    Barang sisita dan tidak dikembalikan  

 

2

5 >    Pemberitahuan Orangtua siswa  

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

1

6 

Pacaran di lingkungan sekolah  >    Ditegur dan diingatkan  2

5 >    Orang tua diundang ke sekolah  

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru  

1

7 

Membuat surat ijin palsu  >    Barang disita, ditegur dan diingatkan  2

0 >    Pemberitahuan orang tua siswa  

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

1

8 

Membuat coret-coret tulisan / 

gambar tidak senonoh di 

lingkungan sekolah  

>    Ditegur dan diingatkan   2

0 >    Orang tua diundang ke sekolah 

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

1

9 

Membuat gaduh di lingkungan 

sekolah  

>    Diingatkan dan Diberi sanksi guru 

atau karyawan yang melihatnya 

1

0 

2

0 

Berada di lingkungan parkir  >    Diingatkan dan diberi sanksi guru 

atau karyawan yang melihatnya 

1

0 

2 Mengaktifkan / Menggunakan >    Barang disita dan dikembalikan saat 1
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1 HP di saat jam pelajaran jam pelajaran berakhir 0 

2

2 

Tidak memarkir sepeda motor 

dengan rapi pada tempatnya dan 

atau tidak dikunci 

>    Ban sepeda / motor dikempeskan 1

0 

2

3 

Duduk di meja siswa / guru >    Ditegur guru / karyawan yang 

melihat  

5 

2

4 

Berkata Kotor / tidak senonoh >    Diingatkan dan Diberi sanksi guru 

atau karyawan yang melihatnya 

5 

2

5 

Membuang sampah tidak pada 

tempatnya 

>    Ditegur guru / karyawan yang 

melihat  

5 

2

6 

Siswa tidak melaksanakan 

kebersihan kelas sesuai dengan 

jadwal yang di tentukan 

>    Diingatkan dan disuruh 

membersihkan saat itu juga 

5 

     

1 Meninggalkan / masuk kelas 

melalui cendela atau melompat 

pagar. 

>    Ditegur guru / karyawan yang 

melihat 

1

5 

K
 E

 R
 A

 J I N
 A

 N
 

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

2 Meninggalkan jam pelajaran 

tanpa ijin / membolos 

>    Ditegur guru / karyawan yang 

melihat 

1

5 

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

3 Tidak masuk tanpa keterangan >    Pada hari berikutnya diundang, dan 

jika  3 kali tidak masuk orang tua diberi 

tahu / diundang ke sekolah 

1

0 

4 Tidak mengikuti upacara bendera 

tanpa ijin 

>    Ditegur guru / karyawan yang 

melihat 

1

0 

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

5 Membawa / menerima teman dari 

luar tanpa ijin 

>    Ditegur guru / karyawan yang 

melihat 

1

0 

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

6 Terlambat datang sekolah 10 

menit 

>    Dicatat guru piket / STPKS 5 

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

     

1 Siswa memakai seragam 

bergambar / sobek-sobek 

>    Barang disita dan tidak dikembalikan 1

0 

K
 E

 R
 A

 P
 I A

 N
 

>    Pemberitahuan orang tua siswa 

>    Diberi sanksi khusus oleh dewan 

guru 

2 Rambut di cat berwarna selain 

hitam 

>    Diingatkan dan dihari berikutnya 

sudah dihitamkan 

5 

3 Siswa putra berambut panjang 

menutup telinga 

>    Diingatkan dan dihari berikutnya 

sudah harus dipotong, jika belum maka 

dipotong pihak sekolah 

5 

4 Siswa putra memakai anting / 

gelang / tindik 

>    Barang di sita, di kembalikan melalui 

orang tua 

5 
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5 Siswa putri memakai alat 

kosmetik yang berlebihan 

>    Kosmetik agar dibersihkan 5 

6 Memakai aksesoris yang tidak 

pantas 

>    Barang disita dan dikembalikan pada 

orang tua 

5 

7 Tidak memasang atribut sekolah 

dengan lengkap 

>    Ditegur dan harus dipasang atribut 

saat itu juga 

5 

8 Tidak memakai ikat pinggang 

hitam 

>    Ikat pinggang selain hitam di sita dan 

dikembalikan setelah jam terakhir 

5 

>    Jika di ulang disita dan tidak 

dikembalikan 

9 Tidak memakai sepatu sekolah >    Sepatu selain disita dan dikembalikan 

setelah jam pelajaran terakhir 

5 

>    Jika di ulang disita dan tidak 

dikembalikan 

1

0 

Tidak memakai kaos kaki >    Ditegur dan sepatu dilepas 

dikembalikan setelah jam pelajaran 

terakhir 

5 

1

1 

Baju seragam tidak dimasukkan, 

model seragam tidak sesuai 

dengan ketentuan 

>    Ditegur agar memakai seragam 

sesuai dengan ketentuan 

5 

 

Adapun keterangan batas limit pelanggaran yang diperoleh siswa dan 

sanksi yang diperoleh akan dapat dilihat dari ketentuan kriteria nilai pelanggaran 

sebagai berikut:  

1. Peserta didik yang melanggar akan dicatat dalam buku pelanggaran beserta 

poin yang diperoleh dan peserta didik wajib menandatangani setiap kasus 

pelanggarannya.   

2. Peserta didik yang melanggar dan memiliki poin pelanggaran diatur sebagai 

berikut:  

a.. Poin pelanggaran mencapai 25, wali kelas diberitahu, peserta didik 

mendapat peringatan tertulis pertama, peserta didik menandatangani berita acara 

peringatan tersebut dibina BK dan wali kelas  

b. Poin pelanggaran mencapai 50, peserta didik mencapat peringatan 

tertulis kedua, menandatangani berita acara kedua, orang tua dipanggil ( panggilan 

1) untuk menghadapa pada BK dan wali kelas, orang tua manandatangani berita 

acara panggilan satu, peserta didik dibina BK dan wali kelas.  
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c. Poin pelanggaran mencapai 75, peserta didik mendapat peringatan ke 

tiga, menandatangani peringatan tertulis ke tiga. Orang tua dipanggil (panggilan 

2) untuk menghadap BK, wali kelas dan tim STPKS. Orang tua menandatangani 

berita acara panggilan ke dua, peserta dibina oleh BK, wali kelas dan tim STPKS. 

d. Poin pelanggaran mencapai 100, orang tua peserta didik dipanggil ke 

sekolah untuk menerima penyerahan kembali putranya. 

Adapun kategori penggunaan sistem poin disekolah meliputi kategori 

rendah, agak rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.  

Tabel 2.2 Kategori Jumlah Poin 
Kategori Jumlah Poin 

Rendah 15-25 

Sedang 26-50 

Tinggi 51-75 

Sangat tinggi 76-100 

 

Sesuai dengan teori di atas mengenai ciri-ciri pokok kenakalan remaja 

maka bentuk pelanggaran berdasarkan kartu tindak point siswa (KTP-Siswa) yang 

akan diteliti meliputi terlambat masuk sekolah, tidak masuk tanpa ijin (Alfa), 

membawa atau memakai alat-alat yang tidak ada kaitannya dengan KBM, 

memakai seragam tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan, berbohong pada 

guru, merokok, dan kabur saat KBM. 

2.2.5  Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja 

Menurut Kartono (2010) ada dua faktor yang mempengaruhi kenakalan 

remaja yaitu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor 

endogen berlangsung lewat proses internalisasi diri yang keliru oleh remaja dalam 

menanggapi lingkungan sekitar dan semua pengaruh dari luar. Tingkah laku 



27 

 

 

 

mereka itu merupakan reaksi yang salah atau irrasional dari proses belajar, dalam 

bentuk ketidakmampuan mereka untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan 

sekitar. Dengan kata lain, anak-anak remaja itu melakukan mekanisme pelarian-

diri dan pembelaan-diri yang salah atau tidak rasional dalam wujud: kebiasaan 

maladaptif, agresi, dan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum 

formal; diwujudkan dalam bentuk kejahatan, kekerasan, kebiasaan berkelahi 

massal dan sebagainya.  

Kartono (2010) juga membagi faktor eksternal menjadi 3 aspek yaitu: 

a. Keluarga 

Di tengah keluarga anak belajar mengenal makna cinta-kasih, simpati, 

loyalitas, ideologi, bimbingan dan pendidikan. Keluarga memberikan pengaruh 

yang menentukan pada pembentukan watak dan kepribadian anak. Kenakalan 

remaja dapat distimulir oleh kondisi keluarga yang tidak harmonis, orang tua 

memberikan perlindungan yang berlebihan dan memanjakannya, penolakan dari 

orang tua, dan berbagai pengaruh buruk dari orang tua.  

b. Sekolah 

Remaja harus mematuhi perintah orang tua dengan jalan bersekolah secara 

teratur dan disiplin. Akan tetapi di pihak lain, remaja tidak menemukan 

kesenangan dan kekurangan motivasi belajar dengan suasana yang monoton dan 

menjemukan. Karena itu banyak remaja yang mengalami konflik batin dan 

frustasi 

c. Lingkungan Sekitar 
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Lingkungan sekitar tidak selalu baik dan menguntungkan bagi pendidikan 

dan perkembangan remaja. Lingkungan ada kalanya dihuni oleh orang-orang yang 

lebih dewasa yang berperilaku kriminal. Pola hidup dan kebiasaan buruk mereka 

banyak ditirukan oleh remaja-remaja yang masih labil emosinya 

Sudarsono (2012), juga menjelaskan bahwa kenakalan remaja yang sering 

terjadi dalam masyarakat bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Kenakalan 

tersebut timbul karena adanya beberapa sebab yaitu:  

a. Keluarga dan Peranan Kontrol didalamnya 

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, 

mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. 

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan 

lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang 

belum sekolah. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk 

seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya 

kalau kemungkinan timbulnya kenakalan itu sebagian besar juga berasal dari 

keluarga. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan dapat 

berupa keluarga yang tidak normal (broken home), dan keadaan jumlah anggota 

yang kurang menguntungkan.  

b. Pengaruh Negatif yang timbul di Sekolah 

Pengaruh negatif yang timbul di sekolah antara lain kesulitan ekonomi 

yang dialami pengajar dapat mengurangi perhatiannya terhadap anak didik, 

pengajar yang tidak hadir dalam kelas, akibatnya anak didik terlantar. Dewasa ini 

sering terjadi perlakuan guru yang tidak adil, hukuman yang tidak menunjang 
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tercapainya tujuan pendidikan. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan 

bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak 

langsung terhadap peserta didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan 

kenakalan remaja. 

c. Masyarakat Pendukung Kenakalan Remaja  

Remaja sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari 

keadaan masyarakat dan lingkungannya baik langsung maupun tidak langsung. 

Pengaruh yang dominan adalah akselerasi perubahan sosial yang ditandai dengan 

peristiwa-peristiwa yang sering menimbulkan ketegangan seperti persaingan 

dalam perekonomian, pengangguran, media massa, dan fasilitas rekreasi.  

d. Partisipasi Aktif Konstruktif Masyarakat 

Ada sebagian masyarakat yang bersifa kekanak-kanakan terhadap 

kenakalan remaja, remaja terlibat kenakalan biasanya menjadi sasaran utama 

untuk diberi predikat buruk dan menyesatkan, mereka dikucilkan di dalam 

masyarakat. Keresahan yang ditimbulkan oleh remaja sebenarnya menjadi 

tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Ditinjau dari segi penyebabnya, 

masyarakat terlibat di dalamnya dan jika dilihat dari sisi lain masyarakatlah yang 

memikul beban kerugian.  

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kenakalan 

remaja dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal anak-anak remaja itu 

melakukan mekanisme pelarian-diri dan pembelaan-diri yang salah atau tidak 

rasional dalam wujud: kebiasaan maladaptif, agresi, dan pelanggaran terhadap 
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norma-norma sosial dan hukum formal Kemudian ada pula faktor eksternal yang 

meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 

2.3  Hubungan Antara Persepsi Siswa Terhadap Komunikasi 
Anak dengan Orang Tua Dengan Perilaku Kenakalan 
Remaja 
 
Menurut Al-Mighwar (2006) Masa remaja adalah usia disaat individu 

berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia saat anak tidak lagi merasa dibawah 

tingkat orang-orang yang lebih  tua, melainkan berada di dalam tingkatan yang 

sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Remaja sering memiliki perasaan 

gelisah, sering mengalami pertentangan dengan orang lain maupun diri sendiri, 

serta berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Keinginan 

mencoba sesuatu yang baru sering pula diarahkan pada diri sendiri maupun orang 

lain. Remaja juga memiliki keinginan menjelajah yang lebih luas, memiliki 

khayalan dan fantasi yang lebih tinggi serta memiliki aktivitas kelompok.  

Remaja memiliki karakteristik yang unik yaitu: tidak stabilnya emosi, 

lebih menonjolnya sikap dan moral, mulai sempurnanya kemampuan mental dan 

kecerdasan, pencarian status, banyaknya masalah yang dihadapi karena sifat 

emosional remaja, serta terdapat masa yang kritis. Melihat dari ciri dan 

karakteristik remaja yang ada, remaja rentan sekali dihadapkan oleh masalah yang 

kompleks.  

Remaja diharapkan untuk mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang 

ada pada dirinya dengan baik. Remaja diharapkan mampu menjalankan tugas, 

kewajiban serta haknya sesuai dengan norma yang ada. Sebagai penunjang 

keberhasilan remaja dalam menghadapi gejolak permasalahan yang kompleks 
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agar tidak terjadi kenakalan remaja tentu harus didukung oleh faktor-faktor yang 

sesuai.  

Menurut Kartono (2010) Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan 

remaja antara lain adalah faktor ekstrinsik dan faktor instrinsik. Faktor instrinsik 

yang mempengaruhi kenakalan remaja proses internalisasi diri yang keliru oleh 

remaja dalam menanggapi lingkungan sekitar dan semua pengaruh dari luar. 

Tingkah laku mereka itu merupakan reaksi yang salah atau irrasional dari proses 

belajar, dalam bentuk ketidakmampuan mereka untuk melakukan adaptasi 

terhadap lingkungan sekitar. 

Hal lain yang dapat mempengaruhi kenakalan remaja yang berhubungan 

dengan faktor ekstrinsik yaitu keluarga. Untuk mencegah terjadinya perilaku 

kenakalan remaja perlu diusahakan hubungan baik di dalam keluarga anak 

tersebut. Santrock (2003) menjelaskan pengawasan orang tua terhadap remaja 

merupakan hal penting dalam menentukan remaja akan melakukan kenakalan atau 

tidak. Menurut De Vito (1997) Hubungan atau komunikasi yang berkualitas 

adalah komunikasi yang mengandung keterbukaan, pengertian, empati, sikap saling 

mendukung, dan kesetaraan.  

Persepsi siswa terhadap komunikasi anak dan orang tua adalah proses 

pengorganisasian dan penginterpretasian stimulus-stimulus yang diterima oleh 

pancaindra untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga individu menyadari 

apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Dalam hal ini adalah persepsi dilakukan 

oleh seorang siswa terhadap komunikasi anak dan orang tua dalam kaitannya 

proses penyampaian pesan serta pemberian respon antara anak dengan orang tua 
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ketika masing-masing bebas mengemukakan pengalaman, pikiran, perasaan, dan 

hasrat dengan suasana yang bersahabat dan penuh perhatian serta terdapat 

penerimaan. Komunikasi bukan hanya sekedar pertukaran informasi, yang melalui 

pembicaraan dinyatakan dengan perasaan hati, memperjelas pikiran 

menyampaikan ide dan juga berhubungan dengan orang lain. Akan tetapi, dengan 

komunikasi seseorang dapat belajar mengenal satu sama lain, melepaskan 

ketegangan serta menyampaikan pendapat. Rakhmat (2007) menjelaskan 

komunikasi orang tua dan anak dikatakan berkualitas bila kedua belah pihak 

saling dekat, saling menyukai dan komunikasi diantara keduanya merupakan hal 

yang menyenangkan dan adanya keterbukaan sehingga tumbuh sikap percaya. 

Komunikasi yang berkualitas dilandasi adanya kepercayaan, keterbukaan, dan 

dukungan positif pada anak agar anak dapat menerima dengan baik apa yang 

disampaikan orang tua. Komunikasi antara orang tua dan remaja merupakan 

komunikasi yang paling baik dalam mengubah sikap. Pendapat dan perilaku 

seorang anak, karena sifat komunikasi yang berupa dialogis dan berupa 

percakapan.  

Berdasarkan penguraian diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

persepsi siswa terhadap komunikasi antara anak dan orang tua dengan perilaku 

kenakalan remaja, yaitu ketika persepsi siswa terhadap komunikasi antara anak 

dan orang tua positif maka anak akan melakukan perilaku positif sesuai peraturan 

dalam sekolah, dan sebaliknya ketika persepsi siswa terhadap komunikasi anak 

dan orang tua negatif maka anak cenderung melakukan perilaku negatif yang 

melanggar peraturan dalam sekolah.  
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2.4   Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 HIPOTESIS 

 Berdasarkan dinamika psikologi yang diungkapkan diatas, hipotesis yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada hubungan antara persepsi siswa terhadap komunikasi anak dan orang 

tua dengan perilaku kenakalan remaja 

 

Keluarga 

Hubungan Interpersonal 

anak dengan orang tua 

Komunikasi 

Persepsi Siswa Terhadap 

Komunikasi Anak dengan Orang 

Tua: 

1. Pengetahuan 

2. Pengharapan 

3. evaluasi 

Kenakalan Remaja 

Remaja Positif 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMK Negeri 3 Salatiga, 

maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara persepsi 

siswa terhadap komunikasi anak dan orang tua dengan perilaku kenakalan remaja. 

Hal ini dapat terlihat dari korelasi persepsi siswa terhadap komunikasi anak dan 

orang tua dengan perilaku kenakalan remaja sebesar -0,223 dengan nilai 

signifikansi 0,000. Nilai koefisien korelasi ngeatif, menunjukkan hubungan yang 

terjadi adalah hubungan negatif yang berarti semakin tinggi persepsi siswa 

terhadap komunikasi anak dan orang tu maka semakin rendah perilaku kenakalan 

remaja.  

5.2 Saran  

 Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, analisis data, dan kesimpulan, 

maka peneliti mengajukan saran-saran, sebagai berikut:  

1. Bagi Orang Tua 

 Orang tua disarankan agar lebih memberi perhatian bagi anaknya, karena 

persepsi anak terhadap komunikasi antara anak dan orang tua juga dapat 

mempengaruhi pola pikir dan sikap anak. Orang tua sebaiknya dapat terlibat lebih 

hangat dengan anak baik dengan sentuhan maupun permainanan, peduli dengan 

pendidikan anak secara religi dan mengajarkan nilai serta norma, memberi 

pengalaman positif pada anak sehingga menimbulkan perasaan positif dan 
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mendukung penyesuaian anak, serta dapat mencegah terjadinya perilaku 

kenakalan remaja.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti maupun mengembangkan 

penelitian serupa mengenai persepsi terhadap komunikasi anak dan orang tua 

dengan perilaku kenakalan remaja, diharapkan untuk memperluas ruang lingkup, 

misalnya dengan memperluas populasi atau menambah variabel-variabel lain, 

sehingga hasil yang didapatkan lebih komprehensif. 
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