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ABSTRAK 

Hayati, Rifka Nur, 2017. Peran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Melalui 

Program Bina Keluarga Remaja dalam Mengatasi Kenakalan Remaja (Di 

Desa Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu pendidikan Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing :  Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M. Pd dan 

Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd.,M.Si 

Kata kunci : Peran, kader BKR, kenakalan remaja 

Bina Keluarga Remaja Mangunsari merupakan Bina Keluarga Remaja 

Percontohan di Kelurahan Mangunsari. Permasalahan yang diungkap adalah: 1) 

Pelaksanaan kegiatan bina keluarga remaja di Mangunsari Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang; 2) Peran kader bina keluarga remaja dalam mengatasi kenakalan 

remaja; 3) Faktor pendukung dan penghambat kader BKR. Dari permasalahan 

tersebut maka tujuan penelitian ini antara lain: 1) Mendeskripsikan pelaksanaan 

kegiatan bina keluarga remaja di Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang; 2) Mendeskripsikan peran kader bina keluarga remaja dalam mengatasi 

kenakalan remaja; 3) Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat kader 

bina keluarga remaja dalam mengatasi kenakalan remaja.    

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek 

penelitian ini adalah 2 kader Bina Keluarga Remaja dan 6 peserta Bina Keluarga 

Remaja, sedangkan informan yaitu 1 PLKB dan. Fokus dalam penelitian ini 

meliputi: Pelaksanaan kegiatan bina keluarga remaja, Peran kader bina keluarga 

remaja dalam mengatasi kenakalan remaja, Faktor pendukung dan penghambat 

dalam mengatasi kenakalan remaja. Keabsahan data dibuktikan melalui triangulasi 

sumber. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode wawancara, observasi, dokumentasi.     

 Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain: 1) Pelaksanaan 

kegiatan dilaksanakan setiap satu bulan sekali; 2) Peran Kader meliputi  

memberikan penyuluhan kepada para peserta, memotivasi peserta, memberikan 

solusi terhadap masalah kenakalan remaja; 3) Faktor pendukung kegiatan meliputi 

sasaran dan partisipasi masyarakat sedangkan faktor penghambat kegiatannya 

yaitu masalah dana.       

 Simpulan dari hasil penelitian antara lain: 1) Pelaksanaan kegiatan sudah 

sesuai dengan penyelenggaraan teknis BKR menurut BKKBN. 2) Peran kader 

BKR yaitu memberikan penyuluhan kepada peserta, memotivasi peserta dan 

memberikan solusi terhadap permasalahan kenakalan remaja 3) Faktor pendukung 

yaitu partisipasi dan pemerintah setempat. Oleh karena itu, saran yang dapat 

disampaikan adalah: 1) Kader hendaknya rutin dalam melakukan kunjungan 

rumah, agar kader bisa memantau perkembangan anak remaja. 2) Pelaksanaan 

kegiatan penyuluhan hendaknya tidak hanya 1 bulan sekali tetapi 2 kali dalam 

satu bulan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Remaja adalah fase peralihan antara masa kanak-kanak dan masa tumbuh 

dewasa, baik secara fisik, akal, kejiwaan, sosial, dan emosional. Ketidaksiapan 

remaja dalam menghadapi masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa 

dapat menimbulkan kenakalan remaja karena masa remaja merupakan masa 

yang sulit dilalui. Masalah remaja cenderung sulit untuk diatasi oleh remaja 

itu sendiri, karena sebagian besar  masalah yang terjadi selama masa kanak-

kanak diselesaikan oleh orang tua dan guru-guru, sehingga remaja tidak 

berpengalaman dalam mengatasinya dan karena remaja sudah merasa mandiri, 

sehingga mereka sering menolak bantuan orang tua dan guru-guru. Disinilah 

pentingnya bimbingan dan arahan dari semua pihak. Kalau tidak, mereka 

mudah terjerumus dalam perilaku yang membahayakan seperti merokok, 

minum-minuman keras, balap motor, mewarnai rambut, tindikan, mentato 

kulit, menggunakan obat-obatan, perilaku seks dan sebagainya. Oleh karena 

itu peranan orang tua begitu besar dalam mencegah dan juga menanggulangi 

kenakalan remaja. Orang tua perlu dibekali pengetahuan mengenai cara 

mendidik remaja, cara berkomunikasi dengan remaja, dan cara menyelesaikan 

permasalahan remaja. Hal tersebut diperlukan agar menciptakan keluarga yang 

harmonis. 
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Menurut Soejanto dalam Asmani (2012:39), masa  remaja terentang 

antara usia 13 sampai 22 tahun. Masa ini sangat menentukan hari ke depan 

dan kehidupan seorang remaja, sehingga seharusnya dipersiapkan dan dijalani 

dengan sebaik-baiknya. Kenakalan remaja sering disebut juga sebagai juvenile 

delinquency. Sedangkan menurut Walgito dalam Sudarsono (2012:11) 

merumuskan arti selengkapnya dari juveniel delinquency sebagai berikut: 

“Tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka 

perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi perbuatan yang melawan hukum, 

yang dilakukan oleh anak-anak, khususnya anak remaja”. 

Masa remaja merupakan masa yang rentan dengan berbagai 

permasalahannya, dalam hal ini, remaja memiliki kebebasan bergaul yang 

dimiliki setiap remaja harus disertasi dengan kontrol diri, serta kemampuan 

filterisasi yang tepat terhadap lingkungan, agar permasalahan di usia remaja 

bisa dimininalisir. Masa remaja yang merupakan masa topan badai yang 

penuh gejolak akibat pertentangan nilai-nilai. Dengan kebebasan bergaul yang 

dimiliki maka terkadang remaja menjadi bebas untuk melakukan segala 

sesuatu, tanpa memeperhatikan nasihat atau ucapan dari orang-orang 

terdekatnya. Remaja bersosialisasi dengan teman-temannya yang nakal akan 

terkait dengan kenakalan yang ada didalamnya. Salah satu permasalahan yang 

sering kali muncul adalah masalah kenakalan remaja (junvile delinquency). 

Remaja pada dasarnya bertugas untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, 

namun kenyataannya banyak remaja yang melakukan perbuatan yang tidak 

sepatutnya mereka lakukan. Russell menyebutkan bahwa potensi kenakalan 
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dan kejahatan dimulai pada masa remaja. Masa kanak-kanak, remaja, dewasa, 

dan kemudian menjadi orang tua, tidak lebih hanyalah merupakan suatu 

proses wajar dalam hidup yang berkesinambungan dari tahap-tahap 

pertumbuhan yang harus dilalui oleh seorang manusia. Setiap masa 

pertumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri. Masa remaja disebut sebagai masa 

pancaroba atau masa peralihan, remaja sedang berusaha keras menemukan jati 

dirinya. Proses pencarian jati diri ini sering dilakukan dengan metode coba-

coba (trial and error), sehingga tidak jarang terjadi banyak kesalahan atau 

penyimpangan. Permasalahan remaja merupakan permasalahan yang sangat 

komplek mulai dari jumlahnya yang cukup besar hingga permasalahan 

TRIAD KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja). Berdasarkan proyeksi 

penduduk pada tahun 2015 menunjukan bahwa jumlah remaja (usia 10-24 

tahun) Indonesia mencapai lebih dari 66,0 juta atau 25% dari jumlah 

penduduk Indonesia 255 juta (Bapenas, BPS, UNFPA 2013). Artinya, 1 dari 

setiap 4 orang penduduk Indonesia adalah remaja. Jumlah yang besar tersebut 

ditambah dengan permasalahan meningkatnya jumlah kelahiran di kalangan 

remaja (15-19 tahun) dan TRIAD KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja). 

Orang tua yang bijak akan memposisikan diri mereka selain sebagai 

pendidik juga dapat dijadikan sebagai sahabat. Modal dasar yang harus 

dimiliki orang tua adalah pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik anak 

khususnya remaja. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diperoleh 

melalui kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Selain keluarga yang dapat 

menanggulangi kenakalan remaja, diperlukan juga program pemerintah yang 
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dapat menanggulangi kenakalan remaja, program pemerintah tersebut yaitu 

BKR. 

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan salah satu program 

yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) dalam upaya menciptakan ketahanan keluarga dan mewujudkan 

peningkatan kualitas remaja sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 52 

Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga dimana dalam pengelolaan programnya didasarkan pada Peraturan 

Kepala BKKBN Nomor 109/PER/F2/2012. Program Bina Keluarga Remaja 

(BKR) ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat strategis dalam 

mengupayakan terwujudnya sumber daya manusia potensial melalui upaya 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengasuh dan 

membina tumbuh kembang remaja melalui peran orang tua dalam keluraga. 

Selain itu, dengan adanya program bina keluarga remaja ini diharapkan dapat 

mengatasi meningkatnya kecenderungan perilaku seks bebas di kalangan 

remaja. Kelompok bina keluarga remaja merupakan wahana yang tepat untuk 

melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada 

keluarga yang mempunyai remaja. Selain itu bina keluarga remaja juga 

sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan tukar pengalaman serta pemikiran 

antara keluarga yang sedang atau akan menghadapi masalah remaja sehingga 

dapat memberikan pandangan untuk memecahkan masalah secara bersama. 

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(2012:2) menjelaskan bahwa bina keluarga remaja merupakan salah satu 
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pendekatan program Generasi Berencana (Genre). Program Genre adalah 

suatu program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

untuk memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja. Program Genre dilaksanakan 

melalui pendekatan dari dua sisi yaitu pendekatan kepada remaja itu sendiri 

dan pendekatan kepada keluarga yang mempunyai remaja. Pendekatan kepada 

remaja dilakukan melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling 

Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) sedangkan pendekatan kepada keluarga yang 

mempunyai remaja dilakukan melalui pengembangan kelompok Bina 

Keluarga Remaja. Pendekatan kepada remaja dan keluarga didasari oleh hasil 

Survey Demografi Kependudukan Indonesia (SDKI, 2003), yang 

menunjukkan bahwa remaja lebih menyukai untuk menceritakan 

permasalahannya kepada teman sebaya (71%), dan kepada orangtua (31%). 

Meskipun remaja lebih memilih menceritakan permasalahan kepada teman 

sebayanya, namun peran keluarga tetap penting karena remaja masih dalam 

pembinaan dan pengasuhan orang tua, dimana pembentukan karakter remaja 

dimulai dari keluarga. 

Sejak tahun 2009, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) sebagai salah satu lembaga yang mengurusi keluarga telah 

membentuk program pusat informasi konseling untuk mengatasi permasalahan 

remaja, dengan adanya program ini pemerintah berupaya membentuk remaja 

tegar, yaitu remaja yang berperilaku sehat agar terhindar dari permasalahan 

kesehatan reproduksi seperti Seksualitas, HIV dan AIDS serta NAPZA. Salah 

satu lembaga yang mempunyai peran untuk mengatasi permasalahan remaja 
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yaitu BKKBN. BKKBN merespon permasalahan remaja tersebut sesuai 

dengan tanggungjawabnya dalam upaya pengendalian penduduk dan 

pembangunan keluarga (UU Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 54), yaitu melalui 

kebijakan pembangunan keluarga. 

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program pembinaan ketahanan 

dan kesejahteraan keluarga (UU Nomor 52 Tahun 2009 pasal 47) diantaranya 

dilaksanakan dengan cara peningkatan kualitas remaja dengan pemberian 

akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan 

berkeluarga (UU No. 52 Tahun 2009 pasal 48 ayat (1) huruf b). Upaya 

tersebut dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan kepada remaja 

melalui pengembangan wadah pusat informasi dan konseling remaja dan 

mahasiswa (PIK R/M) dan pendekatan kepada orang tua melalui 

pengembangan wadah kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). 

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana adalah aparat pemerintah 

(PNS/Non PNS) yang berkedudukan di Desa atau Kelurahan dengan  tugas, 

wewenang dan tanggung jawab melakukan kegiatan berupa Penyuluhan, 

Penggerakan, Pelayanan, Evaluasi dan Pengembangan Program KB Nasional 

serta kegiatan Program Pembangunan lainnya yang ditugaskan oleh 

Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya. Penyuluh lapangan keluarga 

berencana mempunyai peran, baik sebagai pelaksana, pengelola maupun 

sebagai penggerak dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional 

di Desa atau Kelurahan yang dioperasionalkan melalui fungsi dan tugas yaitu 

Penyuluh lapangan keluarga berencana mempunyai fungsi merencanakan, 
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mengorganisasikan, melaksanakan, mengembangkan, melaporkan dan 

mengevaluasi program KB Nasional dan program pembangunan lainnya di 

wilyah kerja Desa/Kelurahan. 

Peneliti memilih kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang karena kegiatan bina keluarga remaja yang paling aktif di 

Kecamatan Gunungpati adalah di Kelurahan Mangunsari. Jumlah keluarga 

yang menjadi sasaran bina keluarga remaja tahun 2017 sebanyak 160. 

Berdasarkan latar belakang maka peneliti memilih judul “Peran Penyuluh 

Lapanagn Keluarga Berencana melalui program bina keluarga remaja dalam 

mengatasi kenakalan remaja (Di Desa Mangunsari Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan 

beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 

1.2.1 Bagaimana pelaksanaan kegiatan bina keluarga remaja di Mangunsari 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang? 

1.2.2 Bagaimana peran kader bina keluarga remaja dalam mengatasi kenakalan 

remaja di Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang? 

1.2.3 Apa saja faktor pendukung dan penghambat kegiatan bina keluarga remaja 

di Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1.3.1 Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan bina keluarga remaja di 

Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

1.3.2 Mendeskripsikan peran kader bina keluarga remaja dalam mengatasi 

kenakalan remaja di Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

1.3.3 Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat kegiatan bina 

keluarga remaja di Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1.4.1 Secara Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu pendidikan luar sekolah dan memberikan gambaran tentang Peran 

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana melalui Program Bina Keluarga Remaja 

dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Desa Mangunsari Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang. 

1.4.2 Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1.4.2.1 Bagi Kader, sebagai bahan masukan bagi kader dalam mengatasi 

kenakalan remaja. 
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1.4.2.2 Bagi Keluarga, dapat digunakan bahan pertimbangan keluarga untuk 

mengikuti kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR). 

1.4.2.3 Bagi penulis, dapat mempraktekkan hasil pendidikan yang diperoleh 

selama kuliah dan menambah wawasan bagi penulis mengenai Peran 

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana melalui program bina keluarga 

remaja dalam mengatasi kenakalan remaja. 

1.5 Penegasan Istilah 

Seperti halnya judul dalam penelitian di atas, yaitu Peran Penyuluh 

Lapangan Keluarga Berencana melalui Program Bina Keluarga Remaja dalam 

Mengatasi Kenakalan Remaja, maka agar tidak terjadi salah penafsiran dalam 

penelitian ini, perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu : 

1.5.1 Kenakalan Remaja 

  Menurut Sudarsono (2012:11), Kenakalan remaja adalah perbuatan atau 

kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat 

melawan hukum, anti sosial, anti susila dan menyalahi norma-norma agama. 

Menururt Asmani (2012:92), Kenakalan remaja dalam ranah ilmu sosial 

dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Dalam perspektif ini, 

kenakalan remaja terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai 

aturan sosial ataupun nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang 

ini dapat dianggap sebagai sumber masalah, karena dapat membahayakan 

tegaknya sistem sosial. 
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1.5.2 Bina Keluarga Remaja 

Bina Keluarga Remaja merupakan sebuah program dari pemerintah 

dalam rangka pembinaan. Program Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan 

salah satu kegiatan yang sangat strategis dalam mengupayakan terwujudnya 

sumber daya manusia potensial melalui upaya meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan keluarga dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja 

melalui komunikasi orangtua terhadap remaja secara optimal. 

1.5.3 Peranan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) 

Menurut Soekanto (2012:212), Peranan merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. 

Kader Bina Keluarga Remaja adalah anggota masyarakat yang 

melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja secara sukarela, dalam membina 

dan memberikan penyuluhan kepada orangtua tentang cara mengasuh dan 

membina anak remajanya dengan baik dan benar. (BKKBN:2012). 

Jadi peran kader BKR dalam penelitian ini adalah memberikan 

penyuluhan kepada orang tua tentang cara mengasuh dan membina anak 

remajanya dengan baik dan benar. 

1.5.4 Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana 

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana adalah aparat pemerintah 

(PNS/Non PNS) yang berkedudukan di Desa/Kelurahan dengan tugas, wewenang 

dan tanggung jawab melakukan kegiatan berupa penyuluhan, penggerakan, 

pelayanan, evaluasi dan pengembangan program KB nasional serta kegiatan 
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program pembangunan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah daerah di 

wilayah kerjanya. 

1.5.5 Keluarga Remaja 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami 

dan istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan 

anaknya. Remaja adalah orang muda (Young people) yaitu penduduk usia 10–24 

tahun (UNFPA dan WHO). Remaja sebagai sasaran program genre adalah 

penduduk usia 10-24 tahun yang belum menikah. Keluarga Remaja adalah 

keluarga yang memiliki anak remaja usia 10-24 tahun, dan belum menikah. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kenakalan Remaja 

2.1.1 Remaja 

Menurut Asmani (2012:38) remaja adalah fase peralihan antara masa 

kanak-kanak dan masa tumbuh dewasa, baik secara fisik, akal, kejiwaan, sosial, 

dan emosional. Pandangan ini diperkuat oleh teori Piaget, “ Secara psikologis, 

masa remaja adalah usia saat individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, 

usia saat anak tidak merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, 

melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam 

masalah hak. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini 

memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial dengan orang   

dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode 

perkembangan ini.” 

Berdasarkan Journal International of criminology 2009 oleh Ilongo Fritz 

Ngale mengenai Family Structure And Juvenile Delinquency: Correctional Centre 

Betamba, Centre Province Of Cameroon bahwa: 

“Adolescence is a time of expanding vulnerabilities and 

opportunities that accompany the widening social and 

geographic exposure to life beyond school or family. 

Understanding the nature of relationships within the family, i.e. 

family adaptability, cohesion, and satisfaction, provides more 

information for understanding youth behavior (Cashwell & 

Vacc 1996). Cohesiveness of the family successfully predicts the 

frequency of delinquent acts for non-traditional families 

(Matherne & Thomas 2001). Family behaviors, particularly 

parental monitoring and disciplining, seem to 
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influenceassociation with deviant peers throughout the 

adolescent period “(Cashwell & Vacc 1994). 

 

Dapat diartikan sebagai berikut, masa remaja adalah masa memperluas 

kerentanan dan peluang yang menemani eksposur sosial dan geografis melebar ke 

kehidupan di luar sekolah atau keluarga. Memahami sifat hubungan dalam 

keluarga, yaitu adaptasi keluarga, kohesi, dan kepuasan, memberikan informasi 

lebih lanjut untuk memahami perilaku remaja (Cashwell& VACC 1996). 

Kekompakan keluarga berhasil memprediksi frekuensi tindakan tunggakan bagi 

keluarga non-tradisional (Matherne & Thomas 2001). Keluarga perilaku, 

khususnya pemantauan orang tua dan pendisiplinan, tampaknya mempengaruhi 

hubungan dengan teman sebaya yang menyimpang selama periode remaja 

(Cashwell & VACC 1994). 

Menurut Daradjat dalam Willis (2014:23), remaja adalah usia transisi. 

Seorang individu telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh 

kebergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung 

jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. Banyaknya masa 

transisi ini bergantung kepada keadaan dan tingkat sosial masyarakat dimana ia 

hidup. Semakin maju masyarakat semakin panjang usia remaja, karena ia harus 

mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang banyak 

syarat dan tuntutannya. 

Menurut Kemendikbud BP-PAUDNI Regional I Medan (2015:1), masa 

remaja merupakan masa transisi yaitu masa peralihan dari usia anak-anak menuju 

dewasa, pada fase ini juga akan terbentuk karakter seorang remaja. Menurut 

Hurlock, remaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau 
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tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi 

yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Sedangkan 

menurut Siti Sundari, masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa 

dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki 

masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 

tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. 

Menurut Suyanto dalam Asmani (2012:89), Masa remaja merupakan 

masa yang penuh dengan tantangan. Dan, tidak sedikit diantara tantangan-

tantangan itu yang bersifat negatif, sehingga banyak remaja yang tergelincir 

perbuatan-perbuatan negatif. Hal tersebut disebabkan mereka umumnya belum 

bisa mengendalikan diri untuk tidak berkelahi, melakukan tindak kekerasan, 

meminum-minuman keras, mengonsumsi narkoba, ganja, mencuri, bahkan main 

perempuan. 

Definisi remaja menurut WHO tahun 1974, WHO memberikan definisi 

yang lebih konseptual mengenai remaja. Dalam definisi ini mencakup tiga kriteria 

yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Menurut WHO, remaja merupakan 

suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan 

tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksual. Individu 

mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-nak menjadi 

dewasa. 

Muhibbin (2014: 33) menerangkan bahwa setelah fase perkembangan 

usia MI/SD berlalu, anak akan mengalami fase perkembangan remaja yang 

berkisar antara usia 12 hingga 21 atau 22 tahun. Aziz (2005:138) menambahkan 
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masa remaja adalah masa peralihan, masa penuh cobaan,masa penuh tantangan, 

dan masa yang tidak pernah berhenti bergejolak. Sedangkan, Santrock dalam 

Gunarsa (2009:196) menyatakan bahwa remaja adalah mereka yang mengalami 

masa transisi (peralihan) dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yaitu 

antara usia 12-13 tahun hingga usia 20-an. Usia antara tiga belas, empatbelas, dan 

limabelas tahun adalah saat masa anak-anak berakhir, inilah masa remaja. Aak di 

usia ini bukan anak kecil dan bukan pula dewasa, oleh karena itu ada pergulatan 

dalam dirinya, itulah sebabnya ebagian anak pada usia ini Nampak goyah. Usia ini 

merupakan periode Kemal, periode konflik dalam diri. Ia menerangkan lebih 

lanjut bahwa masa muda dibagi menjadi 3 bagian. Usia 13,14, dan 15 adalah awal 

masa muda; 16, 17, dan 18 merupakan pertengahan masa muda; 19, 20, 21 

merupakan penutup masa muda(Inayat, 2007:101). 

Pfeifer (2008:15) berpendapat bahwa masa remaja adalah periode waktu 

antara akhir perkembangan masa kanak-kanak dengan masa dewassa. Periode ini 

dimulai pada usia 11 atau 12 dan terus berlanjut sampai usia remaja dan awal usia 

20-an. Masa remaja adalah masa perubahan mempelajari siapa kamu dan apa yang 

ingin kamu raih dan termasuk jalan untuk sampai kesana. Sementara itu Sarwono 

(2013:18-19) berpendapat sebagai pedoman umum, dapat menggunakan batasan 

usia 11-24 tahun dan belum menikah untuk remaja Indonesia dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 1) Usia 11 tahun adalah usia ketika pada umumnya 

tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak. 2) Di banyak masyarakat indonesia, 

usia 11 tahun sudah dianggap akhil baliq, baik menurut adat maupun agama, 

sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak. 3) Pada usia 
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tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti 

tercapainya identitas diri, tercapainya fase genital dari perkembangan 

psikoseksual, dan tercapainya puncak perkembangan kognitif, maupun moral. 4) 

Pada usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi 

mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada 

orangtua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa, belum bisa 

memberikan pendapat sediri daan sebagainya. 5) Status perkawinan sangat 

menentukan, karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat kita pada 

umumnya. Seorang yang sudah menikah, pada usia berapapun dianggap dan 

diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hokum maupun dalam 

kehidupan masyarakat dan keluarga. 

Menurut Asmani (2012:34) remaja adalah masa-masa yang 

mengasyikkan dan tak terlupakan. Rasa ingin tahu yang besar dipadukan dengan 

keinginan untuk mencoba hal-hal baru, sikap tidak takut mengambil resiko, 

kecenderungan untuk bertindak tanpa pertimbangan matang, mudah larut dalam 

arus pergaulan, dan berpikir pendek, semua itu menempatkan remaja pada posisi 

yang rawan. Namun jika mereka bisa mengelolanya dengan baik, kerawanan 

tersebut justru bisa menjadi energi yang besar untuk mengukir sejarah dalam 

hidupnya, yakni dengan meraih berbagai prestasi besar yang bermanfaat bagi 

bangsa dan dunia. Remaja merupakan golongan yang sering menghadapi banyak 

kesulitan, antara lain: 
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2.1.1.1 Emosi yang Masih Labil 

Remaja cenderung memiliki kondisi kejiwaan yang belum stabil. Di satu 

waktu, mungkin dia terlihat pendiam, cemberut, dan seperti ingin mengasingkan 

diri. Tetapi pada saat yang lain, dia bisa tiba-tiba menjadi luar biasa periang, 

berseri-seri, dan percaya diri. Perilaku remaja yang sukar ditebak dan berubah-

ubah ini adalah sesuatu yang wajar dan merupakan proses yang harus dilalui 

remaja dalam menemukan jati dirinya. 

2.1.1.2 Rasa Ingin Tahu yang Tinggi 

Keingintahuan tentang hal-hal yang berkenaan dengan seksualitas 

merupakan rasa yang umum dialami oleh sebagian besar remaja. Rasa ingin tahu 

ini ditambah dengan timbulnya rasa ketertarikan pada lawan jenis adalah proses 

normal menuju kedewasaan. Namun, jika rasa ingin tahu ini tidak dikelola dan 

diarahkan dengan benar, dapat menimbulkan bentuk-bentuk perilaku seksual yang 

menyimpang, seperti seks bebas atau kehamilan di luar nikah. 

2.1.1.3 Mudah Jenuh 

Kejenuhan pada suatu kondisi atau situasi di lingkungan tertentu adalah 

hal yang wajar terjadi pada remaja, karena dia selalu ingin tahu hal-hal baru yang 

selalu menarik minatnya. Jika menemui hal-hal yang sama setiap harinya, maka 

remaja akan merasa cepat jenuh. 

2.1.1.4 Antisosial 

Pada beberapa remaja, juga sering dijumpai beberapa perilaku antisosial, 

seperti suka mengganggu, berbohong, cenderung kejam, dan agresif. Penyebab 

dari perilaku ini bermacam-macam tergantung pada latar belakang remaja yang 
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bersangkutan. Akan tetapi, biasanya penyebab yang paling mendasar adalah 

adanya pengaruh buruk lingkungan, seperti pergaulan dengan teman-teman, 

kurangnya penanaman kedisiplinan, ataupun pola asuh yang salah dari orang tua, 

misalnya mendidik anak terlalu keras atau terlalu lunak. 

2.1.1.5 Penyalahgunaan Obat-Obat Terlarang 

Pergaulan bebas dan tak terarah sangat berpotensi menyebabkan remaja 

terjerumus pada hal-hal negatif, diantaranya penggunaan obat-obat terlarang atau 

narkoba. Hal ini sangat berbahaya karena narkoba dapat membuat penggunanya 

mengalami ketergantungan, bahkan overdosis. 

2.1.1.6 Gangguan Jiwa Psikosis 

Psikosis merupakan gangguan tilikan pribadi yang menyebabkan 

seseorang tidak mampu membedakan antara dunia realitas dengan fantasi. Bentuk 

psikosis yang paling banyak dikenal adalah skizofrenia. 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

remaja adalah mereka yang dalam masa transisi atau peralihan dari anak-anak 

menjadi dewasa yang berada dalam usia 12 sampai dengan 21 tahun. 

Davis dalam Sarwono (2013:44) Meyatakan bahwa remaja berkembang 

sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungan budayanya. Kepribadiannya 

dibentuk oleh gagasan-gagasan, kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, dan 

normanorma yang diajarkan kepada si remaja oleh lingkungan budayanya. 

Aziz (2005:142-144) menyatakan bahwa dari berbagai pola kebutuhan 

manusia, disamping adanya berbagai potensi didalam diri seseorang dan berbagai 

pengaruh lingkungan yang ada disekitarnya, maka pola perilaku seseorang, dalam 
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hal ini adalah remaja, berkisar pada lima pola, yaitu: (1) perilaku yang terarah 

untuk mendapat pemuasan terhadap kebutuhan agar diterma orang lain, (2) 

perilaku yang terarah untuk mendapat pemuasan dalam pemenuhan kebutuhan 

agar mendapat penerimaan, dan agar terhindar penolakan dari orang lain, (3) 

perilaku untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan agar tidak ditolak orng lain, 

(4) perilaku untuk memperoleh kepuasan atas kebutuhan agresif yang bersamaan 

dengan kebutuhan penerimaan, serta menghindari penolakan orang lain, (5) 

perilaku yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan agresif belaka.Sidiq 

(2010:184) berpendapat tuntutan psikologi masa remaja diantaranya adalah: (1) 

Remaja dapat memperoleh kebebasan emosional dari orang lain. (2) Remaja 

mampu bergaul lebih matang dengan jenis kelamin yang berbeda. (3) Mengetahui 

dia menerima kemampuan diri sendiri. (4) Memperkuat penguasaan diri atas dasar 

skala nilai dan norma. 

2.1.2 Ciri Remaja 

Pengertian remaja sebagaimana dijelaskan sebelumnya, membawa 

pemahaman dasar bahwa masa remaja adalah masa yang penuh dengan 

ketidakpastian, semangat bergelora, dan ambisi meluap-luap. Namun ada ciri-ciri 

khas yang membedakan antara masa remaja dengan tahapan-tahapan lainnya 

dalam kehidupan manusia. Menurut Muhammad al-Mighfar, M.Ag., ada beberapa 

ciri khusus dari masa remaja, diantaranya: 

2.1.2.1 Masa yang Penting 

Dampak jangka panjang yang besar pada perilaku remaja menjadikan 

fase remaja sebagai fase yang sangat penting. Dibutuhkan penyesuaian mental dan 
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pembentukan sikap, serta nilai dan minat baru agar mereka bisa melewati masa 

yang indah ini secara positif. 

2.1.2.2 Masa Transisi 

Masa transisi atau peralihan menuntut remaja untuk cepat beradaptasi 

dengan dunia baru. Sikap kekanak-kanakan sudah harus mulai dihilangkan dan 

digantikan dengan sikap kedewasaan. Hal ini dikarenakan pada periode transisi, 

tampak ketidakjelasan antara status individu dan munculnya keraguan terhadap 

peran yang harus dimainkannya. Ketidakjelasan ini memberi peluang bagi remaja 

untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola tingkah laku, nilai 

dan sifat yang paling relevan dengannya. 

2.1.2.3 Masa Perubahan 

Perubahan drastis remaja sulit dihindari, terutama pada emosi yang 

tinggi, perubahan tubuh, minat, dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial 

sehingga menimbulkan masalah baru, perubahan nilai-nilai sebagai konsekuensi 

perubahan minat serta pola tingkah laku, dan bersikap ambivalen terhadap setiap 

perubahan. 

2.1.2.4 Masa Bermasalah 

Masalah remaja cenderung sulit untuk diatasi oleh remaja sendiri. 

Pertama, karena sebagian masalah yang terjadi selama masa kanak-kanak 

diselesaikan oleh orang tua dan guru-guru, sehingga remaja tidak berpengalaman 

dalam mengatasinya. Kedua, sebagian remaja sudah merasa mandiri, sehingga 

mereka sering menolak bantuan orang tua dan guru-guru. Remaja biasanya ingin 

mengatasi masalahnya sendiri. 
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2.1.2.5 Masa Pencarian Identitas 

Bagi remaja, identitas adalah hal yang sangat penting. Remaja akan terus 

berusaha menemukan identitasnya sendiri. Untuk itu ia harus menyesuaikan diri 

dengan kelompoknya. Selain itu mereka menggunakan simbol-simbol status 

dalam bentuk kendaraan, pakaian, dan kepemilikan barang-barang lain yang 

mudah dilihat. Mereka ingin menarik perhatian dan meneguhkan identitas. 

2.1.2.6 Masa Munculnya Ketakutan 

Banyak pihak yang takut terhadap remaja. Kenakalan remaja contohnya, 

merupakan momok bagi orang tua. Dalam banyak hal, remaja memang cenderung 

sulit dikendalikan. Berbagai persepsi negatif, seperti tidak dapat dipercaya, 

cenderung merusak, tidak mampu mengendalikan emosi, dan suka berbuat onar 

adalah label-label yang sering kali ditempelkan pada remaja. Sedemikian 

negatifnya perspektif negatif tentang remaja yang jauh melampaui perspektif 

positif ini mengindikasikan pentingnya bimbingan dan arahan dari orang dewasa. 

2.1.2.7 Masa yang Tidak Realistis 

Masa remaja adalah masa-masa yang dipenuhi dengan aneka keinginan 

dan cita-cita tinggi, yang kadang tidak realistis. Emosi mereka sering naik-turun 

secara tiba-tiba. Remaja bisa sangat bergembira, sekaligus gampang marah ketika 

keinginannya tidak tercapai. Namun, tahapan ini juga penting untuk dilalui agar 

remaja bisa belajar dan mendapatkan pengalaman hidup, sehingga mereka lebih 

mampu berdamai dengan kehidupan yang tidak sempurna. 
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2.1.2.8 Masa Menuju Masa Dewasa 

Masa remaja adalah fase menuju masa dewasa, namun sesungguhnya 

banyak remaja yang belum siap untuk benar-benar menjadi orang yang berpikiran 

dewasa. Disinilah perlunya bimbingan dan arahan yang cukup dari semua pihak. 

Kalau tidak, mereka mudah terjerumus dalam perilaku yang membahayakan, 

seperti minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, perilaku seks, 

merokok, mentato kulit, mewarnai rambut dan sebagainya. Namun mereka takut 

resikonya dan cenderung tidak bertanggung jawab. 

2.1.3 Karakteristik Perilaku dan Pribadi Remaja 

Remaja mempunyai karakteristik unik yang perlu diketahui oleh orang 

dewasa yang ingin mengarahkan dan membimbingnya. Menurut Abin Samsuddin, 

karakteristik perilaku dan masa remaja terbagi dalam dua kelompok, yaitu remaja 

awal (11-13 s/d 14-15 tahun) dan remaja akhir (14-16 s/d 18-20 tahun) yang 

meliputi aspek fisik, psikomotor, bahasa, kognitif, sosial, moralitas, keagamaan, 

kognitif, emosi afektif, dan kepribadian. 

2.1.4 Kenakalan Remaja 

Menurut Kartono (2014:6), Kenakalan remaja ialah perilaku jahat 

(dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit 

(patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu 

bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah 

laku yang menyimpang. 

Menurut Cavan dalam Willis (2014:88) menyebutkan bahwa “Juvenile 

Deliquency refers to the failure of children and youth to meet certain obligation 
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expected of them by the society in which they live”. Kenakalan anak dan remaja 

itu disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari 

masyarakat tempat mereka tinggal. Penghargaan yang mereka harapkan ialah 

tugas dan tanggung jawab seperti orang dewasa. Mereka menuntut suatu peranan 

sebagaimana dilakukan orang dewasa. Tetapi orang dewasa tidak dapat 

memberikan tanggung jawab dan peranan itu, karena belum adanya rasa 

kepercayaan terhadap mereka. 

Menurut Sudarsono (2012:11), Kenakalan remaja adalah perbuatan atau 

kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat 

melawan hukum, anti sosial, anti susila dan menyalahi norma-norma agama. 

Menururt Asmani (2012:92), Kenakalan remaja dalam ranah ilmu sosial 

dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Dalam perspektif ini, 

kenakalan remaja terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai 

aturan sosial ataupun nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang 

ini dapat dianggap sebagai sumber masalah, karena dapat membahayakan 

tegaknya sistem sosial. Untuk mengetahui latar belakang perilaku menyimpang, 

terlebih dahulu kita perlu membedakan antara perilaku menyimpang yang tidak 

disengaja dengan yang disengaja. Perilaku menyimpang yang tidak disengaja, 

biasanya disebabkan si pelaku kurang memahami aturan-aturan yang ada. 

Sedangkan perilaku menyimpang yang disengaja adalah perilaku menyimpang 

yang secara sadar dilakukan oleh pelakunya, meskipun ia tahu bahwa hal itu 

keliru. Teori yang relevan untuk memahami bentuk perilaku tersebut adalah 

dengan mempelajari mengapa seseorang melakukan penyimpangan, sedangkan ia 
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tahu bahwa apa yang dilakukannya itu melanggar aturan. Becker mengatakan 

bahwa tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa hanya orang yang menyimpang 

saja yang mempunyai dorongan untuk berbuat demikian (Soerjono Soekanto, 

1988: 26). Pada dasarnya, setiap manusia pasti pernah mengalami dorongan untuk 

melanggar aturan pada situasi tertentu, tetapi pelanggaran ini jarang dilakukan 

oleh sebagian besar komunitas dalam masyarakat. Dengan demikian, orang atau 

kelompok yang melakukan pelanggaran inilah yang kemudian disebut melakukan 

penyimpangan, sebab orang yang dianggap “ normal” biasanya dapat menahan 

diri untuk melakukan hal-hal menyimpang. 

Menurut Kartono dalam Asmani (2012:99), kenakalan remaja merupakan 

gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja. Gejala ini 

disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan 

bentuk tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak muda yang delinkuen  atau 

jahat itu disebut pula sebagai anak yang cacat secara sosial. Mereka menderita 

cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat. 

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan 

atau pengondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Segala bentuk 

“keberandalan” dan kejahatan yang muncul merupakan akibat dari proses 

perkembangan pribadi anak. Umumnya kenakalan-kenakalan tersebut dipicu oleh 

beberapa faktor utama, yakni kedewasaan seksual, pencaharian suatu identitas 

kedewasaan, ambisi terhadap materi yang tidak terkendali, dan kurang/tidak 

adanya disiplin diri. 
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2.1.4.1 Jenis-Jenis Kenakalan Remaja 

Menurut Asmani (2012:97), Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi 

dua jenis yaitu menurut aspek hukum dan menurut bentuknya. Singgih 

D.Gumarso meninjau kenakalan remaja ini dari segi hukum, yang kemudian 

digolongkan dalam dua kelompok terkait dengan norma-norma hukum (kenakalan 

yang bersifat amoral dan sosial serta tidak disebutkan dalam undang-undang 

sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum, dan 

kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai undang-

undang dan hukum yang berlaku sama seperti perbuatan melanggar hukum bila 

dilakukan orang dewasa.  Menurut bentuknya, Sunarwiyati S membagi kenakalan 

remaja ke dalam tiga tingkatan, yaitu: Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, 

keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, dan sebagainya, 

Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai 

mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin atau mencuri, dan 

sebagainya, dan kenakalan khusus, seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan 

seks di luar nikah, pemerkosaan, dan lain-lain. 

2.1.4.2 Macam – Macam Kenakalan Remaja 

Menurut Asmani (2012:102), Secara umum, kenakalan remaja memiliki 

wujud yang bermacam-macam dan cenderung terus mengalami peningkatan. 

Berikut beberapa perilaku menyimpang yang umum dilakukan oleh remaja, 

menurut Dr. Kartini Kartono: 

a. Kebut-kebutan di jalanan, sehingga mengganggu keamanan lalu lintas dan 

membahayakan jiwa sendiri serta orang lain. 
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b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, dan urakan yang mengacaukan ketenteraman 

masyarakat sekitar. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi dan 

dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan. 

c. Perkelahian antargeng, antarkelompok, antarsekolah, antarsuku (tawuran), 

sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa. 

d. Membolos sekolah lalu nongkrong bersama disepanjang jalan atau 

bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil mencoba hal-hal baru yang 

sifatnya negatif. 

e. Kriminalitas anak remaja dan dewasa muda, antara lain perbuatan mengancam, 

intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, 

menyerang, merampok, melakukan pembunuhan dengan mencekik, 

meracun,tindak kekerasan, dan berbagai pelanggaran lainnya. 

f. Berpesta-pesta sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau 

pesta orgy (mabuk-mabukan hebat dan menimbulkan keadaan yang kacau 

balau) yang mengganggu lingkungan. 

g. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif seksual atau 

didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut 

pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, 

kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita, dan lain-lain. 

h. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika yang erat kaitannya dengan tindak 

kejahatan. 
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i. Tindak-tindak immoral yang dilakukan secara terang-terangan, tanpa rasa malu 

dengan cara yang kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali yang didorong 

oleh hiperseksualitas. 

j. Homoseksualitas, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain pada anak 

remaja yang disertai tindakan sadistis. 

k. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga 

mengakibatkan kriminalitas. 

Menurut Asmani (2012:106), Rata-rata kenakalan-kenakalan yang 

biasanya dilakukan oleh remaja Indonesia tidaklah seekstrim yang disebutkan Dr. 

Kartini Kartono tadi tetapi biasanya masih bersifat ingin menunjukkan eksistensi 

diri misalnya: Rambut panjang bagi anak laki-laki, Rambut disemir, Mentato 

kulit, Merokok, Berkelahi, Mencuri, Pergaulan bebas, Tidak masuk sekolah dan 

sebagainya. 

2.1.5 Faktor Penyebab Kenakalan Remaja 

Menurut Asmani (2012:123), ada beberapa faktor penyebab kenakalan 

remaja yaitu: Hilangnya fungsi keluarga dalam mendidik anak-anaknya, 

Hancurnya lingkungan sosial, Gagalnya lembaga pendidikan dalam proses 

internalisasi nilai, moral dan mental siswa, Pengaruh negatif dari media cetak atau 

elektonik, kemiskinan, pengangguran dan kemerosotan ekonomi. 

Menurut Kartono dalam Asmani (2012:125), kenakalan remaja 

disebabkan oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal 

berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru oleh anak-anak remaja 

dalam menanggapi lingkungan di sekitarnya dan semua pengaruh dari luar. 
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Tingkah laku mereka merupakan reaksi yang salah atau irasional dari proses 

belajar, yang terwujud dalam bentuk ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi 

terhadap lingkungan sekitar. Kemudian mereka melakukan mekanisme pelarian 

dan pembelaan diri dalam wujud kebiasaan maladaptif, agresi dan pelanggaran 

terhadap norma-norma sosial serta hukum formal. Wujud nyata dari mekanisme 

ini adalah tindakan kejahatan atau kekerasan, berkelahi dengan teman, tawuran 

dll. Faktor internal kenakalan remaja disebabkan oleh reaksi frustasi negatif 

karena ketidakmampuan remaja dalam menyesuaikan diri dengan berbagai 

perubahan sosial yang terjadi. Faktor eksternal adalah semua perangsang dan 

pengaruh luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu terhadap anak-anak 

remaja. Faktor-faktor ini misalnya timdak kekerasan, kejahatan, perkelahian 

massal, dan lain sebagainya yang dilihat dan kemudian ditiru oleh remaja. 

Sedangkan faktor eksternal yang disebabkan oleh faktor keluarga diantaranya : 

rumah tangga berantakan, perlindungan yang berlebihan dari orang tua, penolakan 

orang tua, dan pengaruh buruk dari orang tua. Faktor eksternal yang lain seperti 

lingkungan sekolah yang tidak mendukung proses tumbuh kembang anak. 

Menurut Asmani (2012:130), penyebab munculnya kenakalan remaja 

yaitu Lemahnya pengawasan guru dan orang tua, Faktor pubertas, Orang tua yang 

terlalu permisif, Peran masyarakat dan lingkungan, Pendidikan agama, Internet 

dan pengaruhnya terhadap kenakalan remaja. Sedangkan menurut para sarjana 

dalam Kartono (2014:25), menggolongkan penyebab kenakalan remaja dalam 

beberapa teori yaitu: Teori biologis (tingkah laku sosiopatik atau delinquen pada 

anak-anakdan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur 
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jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir), Teori 

psikogenis (menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari 

aspek psikologis atau isi kejiwaannya antara lain, faktor inteligensi, ciri 

kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi 

diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan 

psikopatologis), Teori sosiogenis (murni sosiologis atau sosial-psikologis 

sifatnya), Teori subkultur (mengaitkan sistem nilai,kepercayaan/keyakinan, 

ambisi-ambisi tertentu misalnya ambisi materil, hidup bersantai, pola kriminal, 

relasi heteroseksual bebas yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok 

remaja berandalan dan kriminal. 

Menurut Willis (2014:93), faktor yang menyebabkan kenakalan remaja 

yaitu: Faktor-faktor di dalam diri anak itu sendiri, faktor-faktor di rumah tangga, 

faktor-faktor di masyarakat, dan faktor-faktor yang berada di sekolah. Faktor di 

dalam diri anak itu sendiri meliputi: Predisposing factor (faktor-faktor yang 

memberi kecenderungan tertentu terhadap perilaku remaja, Kelainan jiwa), 

Lemahnya pertahanan diri, Kurangnya kemampuan penyesuaian diri,dan 

kurangnya dasar-dasar keimanan di dalam diri remaja. Faktor-faktor di rumah 

tangga meliputi: Anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua, 

Lemahnya keadaan ekonomi orang tua di desa-desa telah menyebabkan tidak 

mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya, Kehidupan keluarga yang tidak 

harmonis. Faktor-faktor di masyarakat meliputi: Kurangnya pelaksanaan ajaran-

ajaran agama secara konsekuen, Kurangnya pengawasan terhadap remaja, 

Pengaruh norma-norma baru dari luar. Faktor-faktor yang berada di sekolah 
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meliputi: Faktor guru, Faktor fasilitas pendidikan, Norma-norma pendidikan dan 

kekompakkan guru, Kekurangan guru. 

Berdasarkan Journal International world youth report, 2003 bahwa: 

 “Juvenile delinquency is driven by the negative consequences of 

social and economic development, in particular economic crises, 

political instability, and the weakening of major institutions 

(including the State, systems of public education and public 

assistance, and the family). Socio-economic instability is often 

linked to persistent unemployment and low incomes among the 

young, which can increase the likelihood of their involvement in 

criminal activity”.  

 

Dapat diartikan bahwa kenakalan remaja digerakkan oleh dampak negatif 

dari pembangunan sosial dan ekonomi, khususnya krisis ekonomi, ketidakstabilan 

politik, yang melemah lembaga utama dan (termasuk negara, pendidikan umum 

maupun sistem dari bantuan masyarakat, dan keluarga). Ketidakstabilan sosial 

ekonomi sering dikaitkan dengan gigih pengangguran dan pendapatan rendah di 

antara kaum muda, yang dapat meningkatkan kemungkinan keterlibatan mereka 

dalam tindak pidana. 

Berdasarkan Journal International world youth report, 2003 bahwa: 

“The intensity and severity of juvenile offences are generally 

determined by the social, economic and cultural conditions 

prevailing in a country. There is evidence of a universal 

increase in juvenile crime taking place concurrently with 

economic decline, especially in the poor districts of large cities. 

In many cases street children later become young offenders, 

having already encountered violence in their immediate social 

environment as either witnesses or victims of violent acts. The 

educational attainments of this group are rather low as a rule, 

basic social experience acquired in the family is too often 

insufficient, and the socio-economic environment is determined 

by poverty and under- or unemployment”.  
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Dapat diartikan bahwa intensitas dan keparahan remaja kesalahan 

umumnya ditentukan oleh sosial, ekonomi dan budaya kondisi yang berlaku di 

negara.Terdapat tanda tanda universal peningkatan remaja kejahatan yang terjadi 

bersamaan dengan penurunan ekonomi, terutama dari keluarga miskin kabupaten 

di kota besar. Dalam banyak kasus anak jalanan kemudian menjadi muda 

pelanggar, sudah ditemui kekerasan di mereka segera lingkungan sosial sebagai 

salah satu saksi atau korban tindak kekerasan.Pendidikan pencapaian kelompok 

ini memang rendah sebagai aturan, dasar pengalaman sosial yang diperoleh dalam 

keluarga terlalu sering cukup, dan socio-economic lingkungan ditentukan oleh 

kemiskinan dan pengangguran. 

2.2 Bina Keluarga Remaja 

2.2.1 Konsep Program Bina Keluarga Remaja 

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu 

kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek yaitu mengenai tujuan 

kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan 

yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, perkiraan anggaran yang 

dibutuhkan serta diperlukannya  strategi pelaksanaan. Melalui program maka 

segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk 

dioperasionalkan. Beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang 

untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu: Program 

cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku 

program, Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang 

biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran, Program memiliki identitas 
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sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik. Oleh karena itu, 

program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis 

yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan 

memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang 

serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi 

solusi terbaik, sehingga pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang 

telah dibentuk dapat berjalan secara efektif sesuai dengan harapan dari lembaga 

BKKBN yang pelaksanaan lapangannya dilakukan oleh PLKB dan Kader BKR 

Kecamatan Gunungpati. 

2.2.2 Program Bina Keluarga Remaja 

Program Bina Keluarga Remaja merupakan aplikasi dari program 

Generasi Berencana (Genre) yang dilakukan melalui pendekatan kepada keluarga 

yang mempunyai remaja. Bina Keluarga Remaja merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh keluarga (orang tua) khususnya untuk meningkatkan bimbingan 

dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dalam 

rangka pembangunan sumber daya manusia yang bermutu, tangguh, maju dan 

mandiri. BKR dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari orang tua dan anak 

remaja yang dibimbing dan dibantu oleh fasilitator/motivator/kader dari tenaga 

masyarakat secara sukarela dengan pembinaan oleh pemerintah. 

Program Bina Keluarga Remaja merupakan suatu wadah yang berupaya 

untuk mendapatkan pemahaman orang tua dalam mendidik anak remaja yang 

benar yang dilakukan dalam bentuk kelompok – kelompok kegiatan, dimana 

orang tua mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana 
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meningkatkan dan membina tumbuh kembang anak remaja. Pengembangan 

kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dapat membantu orang tua dalam 

memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja. 

Melalui kelompok BKR setiap keluarga yang memiliki remaja dapat saling 

bertukar informasi dan berdiskusi bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

remaja, meliputi kebijakan program genre, penanaman nilai-nilai moral melalui 8 

fungsi keluarga, pendewasaan usia perkawinan, seksualitas, NAPZA, HIV dan 

AIDS, keterampilan hidup, ketahanan keluarga berwawasan gender, komunikasi 

efektif orangtua terhadap remaja, peran orangtua dalam pembinaan tumbuh 

kembang remaja, kebersihan dan kesehatan diri remaja, dan pemenuhan gizi 

remaja. 

Dengan demikian dapat disimpulan bahwa program BKR adalah program 

yang dibuat bertujuan untuk membentuk karakter remaja melalui keluarga dan 

pola asuh orang tua, yang telah diidentifikasi sebagai pengaruh yang sangat 

penting dalam pembentukan karakter remaja. Proses pola asuh orang tua meliputi 

kedekatan orang tua dengan remaja, pengawasan orang tua, dan komunikasi orang 

tua dengan remaja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengembangan 

kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dapat membantu orang tua dalam 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga 

lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja. 
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2.2.3 Tujuan dan Sasaran Bina Keluarga Remaja 

2.2.3.1 Tujuan Bina Keluarga Remaja 

Setiap instansi, lembaga maupun organisasi pasti memiliki tujuan 

organisasi. Dengan adanya tujuan tersebut maka apa yang diinginkan setiap 

organisasi akan tercapai, dengan tercapainya tujuan organisasi maka apa yang 

menjadi sasaran sasaran setiap organisasi akan tercapai pula. 

BKKBN (2012:5) tujuan BKR adalah meningkatkan pengetahuan 

anggota keluarga terhadap kelangsungan perkembangan anak remaja, di antaranya 

yaitu tentang pentingnya hubungan yang setara dan harmonis pada satu keluarga 

dalam rangka pembinaan kepribadian anak dari remaja. Menumbuhkan rasa cinta 

dan kasih sayang antara orang tua dan anak dan remajanya, atau sebaliknya dalam 

memecahkan berbagai masalah yang di hadapi oleh masing-masing pihak 

sehingga timbul rasa hormat dan saling menghargai satu sama lain. Terlaksananya 

diteksi dini terhadap setiap gejala yang memungkinkan timbulnya kesenjangan 

hubungan antara orang tua dan anak remaja di daam kehidupan rumah tangga. 

Serta tercipta sarana hubungan yang sesuai yang di dukung sikap dan perilaku 

yang rasional dalam bertanggung jawab terhadap pembinaan proses tumbuh 

kembang anak dan remaja. Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan tanggung 

jawab orang tua terhadap kewajiban membimbing, meningkatkan pengetahuan, 

kesadaran anak dan remaja dalam rangka meningkatkan ketahanan fisik dan non 

fisik melalui interaksi, komunikasi yang sehat dan harmonis dalam suasana rumah 

tangga yang bahagia dan sejahtera. 
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Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan program bina keluarga remaja 

yaitu: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pembina dan pengelola 

Bina Keluarga Remaja, dalam menumbuhkembangkan program Bina Keluarga 

Remaja (dasar, berkembang, paripurna), Meningkatkan kualitas pelayanan 

kelompok BKR, Mewujudkan kelompok Bina Keluarga Remaja, Meningkatkan 

jumlah keluarga yang memiliki remaja yang aktif dalam kegiatan kelompok BKR, 

Memperluas jejaring kerja didalam pengelolaan Bina Keluarga Remaja. 

Dengan adanya tujuan dari program bina keluarga remaja di atas 

diharapkan setiap masyarakat khususnya di Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang dapat memahami arti penting dari kegiatan dalam Bina Keluarga 

Remaja dan apa yang diinginkan serta menjadi target dari BKKBN dalam 

mewujudkan pembangunan bangsa dan keluarga yang berkualitas yang dilakukan 

melalui pembinaan kepada keluarga yang mempunyai remaja sehingga remaja 

dapat tumbuh sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab, 

berakhlak, dan berperilaku sehat. 

2.2.3.2 Sasaran Bina Keluarga Remaja 

Sasaran program Bina Keluarga Remaja adalah setiap keluarga yang 

memiliki anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah atau setara dalam 

keluarga dan remaja yang sudah berusia 10-24 tahun. Sedangkan sasaran tidak 

langsung yaitu guru, pemuka agama, pemuka adat, pimpinan organisasi 

profesi/organisasi sosial kemasyarakatan, pemuda/wanita, para ahli dan lembaga 

bidang ilmu yang terkait, serta institusi/lembaga pemerintah dan non pemerintah. 

Oleh karena itu, setiap program memiliki tujuan dan sasaran begitu pula dalam 
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program BKR yang telah dikembangkan oleh lembaga BKKBN juga memliki 

sasaran seperti yang tertera di atas, dengan adanya sasaran tersebut maka apa yang 

menjadi visi dan misi lembaga BKKBN dapat tercapai dengan baik. 

2.2.3.3 Strategi dan Kebijakan 

Setelah adanya tujuan dan sasaran dari organisasi ataupun lembaga di 

atas selanjutnya setiap organisasi ataupun lembaga tersebut harus membuat 

kebijakan dan strategi dalam menjalankan kebijakan tersebut. Di bawah ini 

merupakan kebijakan dan strategi yang dimiliki oleh BKKBN dalam menjalankan 

program Bina Keluarga Remaja (BKR) yaitu: 

2.2.3.3.1 Kebijakan 

Kebijakannya meliputi: Pembentukan dan pengembangan BKR, 

Peningkatan kualitas pengelola BKR, Peningkatan komitmen dengan stakeholder 

dan mitra kerja dalam pengelolaan BKR, Peningkatan pelayanan BKR yang 

berintegrasi dengan kegiatan PIK R/M, Penyediaan dan peningkatan kompetensi 

SDM pengelola BKR. 

2.2.3.3.2 Strategi 

Strategi yang dilakukan meliputi: Melakukan advokasi tentang 

penumbuhan dan pengembangan BKR, Melakukan promosi dan sosialisasi 

tentang BKR, Menyediakan dukungan anggaran bagi kegatan BKR, 

Melaksanakan pelatihan dan orientasi bagi SDM Pengelola BKR, 

Mengembangkan materi substansi BKR sesuai dengan kebutuhan keluarga 

remaja. 
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2.2.3.4 Substansi Program  Bina Keluarga Remaja (BKR) 

Substansi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan pokok-

pokok materi yang  dijadikan acuan untuk memberikan informasi dalam 

penyuluhan dan konseling kepada Orang tua/keluarga. Substansi Program tersebut 

diantaranya ialah sebagai berikut: Penanaman nilai-nilai moral melalui 8 Fungsi 

Keluarga, Kesehatan reproduksi, Triad KRR (Seksualitas, Napza, dan 

HIV/AIDS), Keterampilan hidup, Komunikasi efektif orang tua terhadap remaja, 

Peran orang tua dalam pembinaan tumbuh kembang remaja, Kebersihan dan 

kesehatan diri remaja, Pemenuhan gizi remaja. 

2.2.3.5 Kegiatan-kegiatan dalam Pengelolaan Bina Keluarga Remaja 

Pengelolaan kegiatan Bina Keluarga Remaja yang dilaksanakan mengacu 

pada Pedoman Operasional Program Ketahanan keluarga. Pengembangan 

kegiatan, materi, dan media dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan muatan 

lokal di setiap wilayah. Pokok-pokok kegiatan dalam Pengelolaan Kegiatan Bina 

Keluarga Remaja meliputi hal-hal sebagai berikut: 

2.2.3.5.1 Penyelenggaraan Kegiatan Bina Keluarga Remaja 

Kegiatan Bina Keluarga Remaja bertjuan untuk meningkatkan 

pengetahuan orangtua dalam melakukan pembinaan termaja. Di samping itu, 

kegiatan ini diarahkan pula untuk dapat meningkatkan kesertaan, pembinaan dan 

kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur (PUS) anggota BKR. Agar 

penyelenggaraan kegiatan tersebut berlangsung secara efektif, maka perlu 

diperhatikan pokok-pokok kegiatan dalam penyelenggaraan kegiatan kelompok 
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BKR yang meliputi pembentukan kelompok, peningkatan kapasitas pengelola dan 

pelaksana serta pelayanan kegiatan BKR seperti berikut ini: 

a. Pembentukan kelompok Bina Keluarga Remaja 

Pelaksanaan kegiatan pembentukan kelompok BKR dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut : Identifikasi potensi dan masalah, Penggalangan 

kesepakatan, Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), Menyiapkan 

sumber daya. 

b. Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana 

Untuk meningkatkan kapasitas pengelola dan pelaksana perlu dilakukan 

kegiatan sebagai berikut: Training of trainer (TOT), Workshop/Orientasi, 

Pelayanan kegiatan kelompok BKR. 

c. Rangkaian pelayanan kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja  

Rangkaian pelayanan kegiatan bina keluarga remaja adalah seperti 

berikut ini: Pertemuan penyuluhan, Tata cara penyuluhan, Kunjungan rumah dan 

Rujukan. 

2.2.3.5.2 Pengembangan Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) 

Pengembangan kegiatan kelompok BKR dilakukan berdasarkan 

strafisikasi kelompok sebagai berikut: Stratifikasi Dasar, Stratifikasi Berkembang, 

Strafikasi Paripurna 

2.2.3.5.3 Pendekatan dalam Pengembangan Kegiatan Bina Keluarga Remaja 

Pengembangan kegiatan kelompok BKR dapat dilakukan dengan 

pendekatan sebagai berikut: 

a. Promosi kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja 
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Pemahaman tentang pentingnya kegiatan BKR perlu dimiliki oleh setiap 

pengelola dan pelaksana program KB, lintas sektor terkait, kader serta seluruh 

keluarga yang memiliki anak remaja. Mengingat pentingnya penyebarluasan 

pemahaman tentang kegiatan BKR, maka perlu dilakukan kegiatan promosi. 

b. Pengembangan model keterpaduan kegiatan Bina Keluarga Remaja 

Penyelenggaraan kegiatan bina keluarga remaja yang telah berjalan 

selama ini dapat dikembangkan dengan berbagai model penyelenggaraan.Bentuk 

pengembangan yang dilakukan antara lain dapat berupa penambahan atau 

pengembangan materi, pelayanan terpadu dengan institusi yang menangani 

remaja, baik program maupun kegiatan serta integrasi dengan kegiatan yang ada 

pada berbagai organisasi. 

2.2.3.5.4 Pemantapan Kegiatan Bina Keluarga Remaja 

Kegiatan kelompok BKR yang belum dilaksanakan secara merata di 

berbagai tingkatan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian 

kualitas pembinaan anak remaja yang belum optimal dalam bentuk kegiatan 

sebagai berikut: 

a.Pemantapan jejaring kerja 

b.Pembinaan kelompok Bina Keluarga Remaja 

c.Peningkatan kualitas kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja 

2.2.3.5.5 Langkah-langkah Pelaksanaan 

Untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan pokok pelaksanaan kegiatan 

kelompok Bina Keluarga Remaja, maka diperlukan langkah-langkah kegiatan 

pada setiap tingkatan, yaitu : 
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a. Tingkat Pusat 

1) Penggalangan Kesepakatan 

2) Pembentukan Forum 

3) Penyusun Perencanaan 

4) Penyusunan Pedoman BKR 

5) Penyusunan Materi dan Media BKR 

6) Pelatihan dan Orientasi 

7) Pengembangan dan Pelaksanaan Sosialisasi 

8) Pemantauan dan Evaluasi 

b. Tingkat Propinsi 

1) Penggalangan kesepakatan dan operasional di tingkat propinsi. 

2) Tingkat propinsi dan kabupaten/kota dapat menindaklanjuti sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan daerah. 

3) Penyusunan Perencanaan 

4) Orientasi/pelatihan 

5) Menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan kelompok Bina 

Keluarga Remaja baik bagi petugas/pengelola, Fasilitator, kader maupun untuk 

orangtua. 

6) Penyusunan Materi dan Media Bina Keluarga Remaja 

7) Pengembangan dan Pelaksanaan KIE BKR 

8) Pemantauan dan Evaluasi 

c. Tingkat Kabupaten dan Kota 

1) Penggalangan kesepakatan dan operasional di tingkat kabupaten/kota 
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2) Pembentukan forum tingkat kabupaten 

3) Penyusunan Perencanaan 

4) Orientasi/pelatihan 

5) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan BKR. 

6) Menyusun dan memproduksi materi dan media BKR. 

7) Pengembangan dan pelaksanaan KIE BKR 

8) Pemantauan dan Evaluasi 

d. Tingkat kecamatan 

1) Penggalangan kesepakatan 

2) Pembentukan tim operasional 

3) Orientasi petugas dan kader 

4) Pendataan calon anggota kelompok BKR 

5) Penyusunan rencana kegiatan 

6) Pencatatan, pelaporan dan evaluasi 

7) Pembinaan dan pengembangan 

e. Tingkat Desa/Kelurahan 

1) Penggalangan kesepakatan 

2) Pembentukan tim pelaksana tingkat desa/kelurahan 

3) Orientasi tim pelaksana dan kader 

4) Pendataan calon anggota BKR 

5) Pembuatan jadwal kegiatan 

6) Pembentukan kelompok BKR 

7) Pelaksanaan kegiatan 
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8) Pencatatan dan Pelaporan 

9) Pembinaan 

f. Pengelolaan Kelompok 

1) Kader BKR 

2) Tugas Kader BKR 

3) Anggota kelompok BKR 

4) Pengelola kelompok BKR 

5) Pembentukan kelompok BKR 

6) Kegiatan kelompok BKR 

g. Pengorganisasian Kelompok Bina Keluarga Remaja 

1) Tingkat Pusat 

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan BKR, perlu dibentuk Forum Bina 

Keluarga Remaja tingkat Pusat. 

a) Susunan kepengurusan diserahkan kepada kesepakatan anggota yang terdiri 

dari unsur sebagai berikut: 

• Ketua : Deputi KSPK 

• Wakil ketua : Ketua Umum Tim Penggerak PKK 

• Sekretaris : Direktur Bina Ketahanan Remaja 

• Anggota : 

- Kemenkokesra 

- Kemendikbud 

- Kemenag 

- Kemenkes 
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- Kemensos 

- Kemenpora 

- Kemen PP dan PA 

- Kemen Perencanaan Nasional/Bappenas 

- dan lain-lain 

b) Tugas dan fungsi Forum Bina Keluarga Remaja Tingkat Pusat disarankan 

sebagai berikut: 

• Menyusun dan merumuskan kebijakan dan strategi yang ditetapkan kedalam 

langkah-langkah kegiatan operasional. 

• Mengembangkan materi dan media BKR 

• Mengembangkan KIE BKR. 

• Mengembangkan kegiatan-kegiatan pendukung dalam rangka pemantapan 

kelembagaan BKR. 

• Melakukan monitoring dan supervisi kegiatan BKR. 

• Melakukan evaluasi pelaksanaan BKR secara berkala. 

2) Tingkat Provinsi 

a) Keanggotaan forum BKR Provinsi disarankan terdiri dari anggota sebagai 

berikut: 

• Pembina : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi 

• Ketua : SKPD KB Provinsi 

• Wakil ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi 

• Sekretaris : Kabid Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Provinsi 
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• Anggota : 

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

- Dinas Kesehatan 

- Dinas Sosial 

- Badan PP & PA 

- Kanwil Kemenag 

- Bappeda 

b) Tugas dan fungsi forum BKR tingkat Provinsi disarankan sebagai berikut: 

• Menjabarkan kebijakan operasional pelaksanaan kegiatan BKR tingkat Provinsi. 

• Menyusun pelaksanaan kegiatan BKR tingkat Provinsi. 

• Melakukan monitoring dan supervisi kegiatan BKR. 

• Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan BKR secara berkala. 

• Melaporkan perkembangan kegiatan BKR secara berkala. 

• Melaporkan perkembangan kegiatan BKR tiap 3 bulan sekali kepada forum Bina 

Keluarga Remaja tingkat pusat. 

3) Tingkat Kabupaten dan Kota 

a) Keanggotaan forum BKR tingkat Kabupaten dan Kota disarankan sebagai 

berikut: 

• Pembina : Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota 

• Ketua : Kabid Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Kabupaten dan 

Kota 

• Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kota 

• Sekretaris : Eselon IV yang menangani kegiatan BKR 
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• Anggota : 

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

- Dinas Kesehatan 

- Dinas Sosial 

- Badan PP & PA 

- Kantor Kemenag Kabupaten dan Kota 

- Bappeda 

b) Tugas dan fungsi forum BKR tingkat Kabupaten/Kota disarankan sebagai 

berikut: 

• Menyusun rencana operasional kegiatan BKR Kabupaten/Kota. 

• Melakukan monitoring dan supervisi kegiatan BKR. 

• Melakukan evaluasi pelaksanaan BKR secara berkala. 

• Melaporkan perkembangan kegiatan tiap 4 bulan sekali kepada Pokja BKR 

tingkat Provinsi. 

4) Tingkat Kecamatan 

a) Tim Operasional BKR dengan susunan kepengurusan diserahkan kepada 

kesepakatan anggota, disarankan sebagai berikut : 

• Ketua : Pengawas/Koordinator/KUPTD KB 

• Sekretaris : Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan 

• Anggota : 

- Pendidikan dan Kebudayaan 

- Puskesmas 

- Kantor Urusan Agama 
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- Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama 

b) Tugas dan fungsi Tim Operasional BKR disarankan sebagai berikut: 

• Menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan BKR tingkat Kecamatan. 

• Memberikan petunjuk teknis kepada pelaksana di tingkat Desa. 

• Membimbing dan memonitor pelaksanaan kegiatan BKR. 

• Melaporkan perkembangan pelaksanaan BKR kepada forum BKR tingkat 

Kabupaten/Kota setiap 2 bulan sekali. 

5) Tingkat Desa 

a) Susunan kepengurusan Tim pelaksana BKR tingkat desa/kelurahan disarankan 

sebagai berikut: 

• Ketua : PLKB 

• Sekretaris : Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan dan Desa 

• Anggota : 

- Tokoh agama 

- Tokoh Masyarakat 

- Ketua RW 

- Ketua RT 

- Kader 

- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat 

b) Tugas dan fungsi Tim pelaksana Bina Keluarga Remaja di desa/kelurahan 

disarankan sebagai berikut: 

• Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Remaja. 

• Pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Remaja. 
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• Melaporkan perkembangan pelaksanaan Bina Keluarga Remaja kepada TOP 

Bina Keluarga Remaja Kecamatan dan Kabupaten/Kota. 

2.2.4 Pelaksanaan Bina Keluarga Remaja 

Menurut Fadlillah ( 2012:131), Pelaksanaan merupakan suatu hal yang 

paling penting dalam kegiatan pendidikan. Pada tahap inilah materi yang menjadi 

tujuan dalam pendidikan disampaikan atau diberikan kepada peserta didik. Oleh 

karenanya, pelaksanaan perlu dirancang dan diformat dengan sebaik-baiknya. 

Supaya apa yang disampaikan kepada peserta didik dapat terserap dan dipahami 

dengan mudah, serta memperoleh hasil yang maksimal. 

Kegiatan Bina Keluarga Remaja dilakukan satu kali dalam sebulan. 

Penanggungjawab kegiatan Bina Keluarga Remaja adalah Lurah. Bina Keluarga 

Remaja direncanakan oleh PLKB, kader, LKMD dan PKK, serta Tim Pembina 

LKMD tingkat kecamatan. Penyelenggaraannya dilakukan oleh kader terlatih 

berasal dari anggota masyarakat yang bersedia secara sukarela bertugas 

memberikan penyuluhan kepada sasaran gerakan Bina Keluarga Remaja. Bina 

Keluarga Remaja dilaksanakan untuk membina ibu kelompok sasaran yang 

mempunyai anak remaja. 

2.2.4.1 Pendekatan  dalam  pengembangan  kegiatan  kelompok Bina 

Keluarga Remaja 

Menurut BKKBN (2012:32), Pengembangan kegiatan kelompok BKR 

dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut : 
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1. Promosi kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja 

Pemahaman tentang pentingnya kegiatan Bina Keluarga Remaja perlu 

dimiliki oleh setiap pengelola dan pelaksana program KB, lintas sektor terkait, 

kader serta seluruh keluarga yang memiliki anak remaja. Mengingat pentingnya 

penyebarluasan pemahaman tentang kegiatan BKR, maka perlu dilakukan 

kegiatan promosi. 

2. Pengembangan Model Keterpaduan Kegiatan Bina Keluarga Remaja 

Penyelenggaraan kegiatan BKR yang telah berjalan selama ini dapat 

dikembangkan dengan berbagai model penyelenggaraan. Bentuk pengembangan 

yang dilakukan antara lain dapat berupa penambahan/pengembangan materi, 

pelayanan terpadu dengan institusi yang menangani remaja, baik program maupun 

kegiatan serta integrasi dengan kegiatan yang ada pada organisasi wanita, 

keagamaan dan LSOM lainnya. 

2.2.4.2 Acara Pertemuan 

Acara pertemuan penyuluhan adalah sebagai berikut: 

A. Pemanasan 

Kegiatan pemanasan dimaksudkan untuk mengisi waktu kepada ibu-ibu 

yang telah hadir, memberikan contoh pengalaman mereka dengan kegiatan yang 

menarik agar mereka bersedia untuk tetap memelihara disiplin waktu, 

menimbulkan keinginan pada ibu-ibu yang lain untuk juga menikmati kegiatan 

pemanasan, dan membiasakan ibu-ibu untuk selalu berusaha mengisi waktu 

dengan kegiatan yang bermanfaat. Pelaksanaan kegiatan pemanasan dapat 

berlangsung dengan santai dan akrab. Kegiatan pemanasan antara lain:  Kegiatan 
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yang berguna bagi dirinya sendiri terutama untuk meningkatkan konsep diri sang 

ibu dan Kegiatan yang berguna bagi anak remaja atau anggota keluarga lainnya. 

B. Pembukaan 

Acara pembukaan dilaksanakan sekurang-kurangnya 60% anggota telah 

hadir, Memperkaya pengalaman peserta dengan kegiatan yang menarik. Misalnya 

membahas topik aktual berkaitan dengan remaja, seperti penculikan remaja, 

Membahas kembali materi dan Pekerjaan Rumah (PR) pertemuan sebelumnya, 

Menanyakan kesertaan ber KB, Beri kesempatan dulu kepada orangtua yang 

kurang berani atau lancar berpartisipasi 

Maksud dari kegiatan pembukaan yaitu: berdoa bersama agar pertemuan 

berjalan lancar dan memuaskan; merangsang/ mengajak peserta agar selalu peka 

terhadap kejadian dan peristiwa yang ada kaitannya dengan pembinaan 

kesejahteraan mereka; mengurangi/ menghilangkan rasa masa bodoh atau rasa 

acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat sekitar; dan 

menemukan kaitan yang baik dan wajar bagi pembahasan PR   sebagai mata acara 

berikutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: Kader hendaknya dapat 

memperhatikan dan membedakan penyajian mata acara ”Pembukaan” dengan 

acara ”Penyampaian Bahan Baru”. Pada gilirannya peserta diberi kesempatan 

untuk mengambil prakarsa mengajukan pertanyaan.  

C. Penyuluhan 

Penyuluhan adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk 

memberdayakan dan memperkuat kemampuan semua “stakeholders”, melalui 

proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri 
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setiap individu dan masyarakatnya untuk mengelola kegiatan yang semakin 

produktif dan efisien, demi terwujudnya kehidupan yang baik, dan semakin 

sejahtera secara berkelanjutan. 

Menurut BKKBN (2012:29), Pada saat kegiatan inti, hal-hal yang perlu 

diperhatikan adalah Penjelasan tentang materi baru, Sesuaikan dengan 

topik/materi untuk kelompok orangtua, Diskusikan tentang materi yang dibahas, 

Berbagi pengalaman antar orangtua tentang permasalahan dan cara menghadapi 

remajanya, Gunakan gambar atau alat bantu dalam membahas materi tertentu 

Menurut Margono Slamet (2000) Menegaskan bahwa inti dari kegiatan 

penyuluhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti 

memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang 

sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang 

bersangkutan. 

D. Penutup 

Penutup merupakan acara terakhir dalam suatu pertemuan. 

a) Kesimpulan hasil pertemuan 

1. Penegasan untuk memantapkan pengetahuan yang baru diajarkan. 

2. Keterampilan perlu dilatih agar kemudian dapat dilaksanakan sehari-hari 

dirumah. 

3. Adanya perubahan sikap dan nilai sehingga kebiasaan yang kurang baik 

dihilangkan, dan diganti dengan yang baru karena lebih bermanfaat. 

4. Mempraktikkan dan mendiskusikan dengan remajanya tentang materi yang 

telah diperoleh dari pertemuan 
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Dalam kesimpulan ini perlu dimantapkan lagi, sebelum itu ibu-ibu 

meninggalkan tempat pertemuan. 

b) Penentuan PR untuk pertemuan yang akan datang  

Tujuannya untuk memantapkan materi yang baru dibahas dan 

didiskusikan dengan remajanya, berdasarkan pengalaman pribadi dalam keluarga 

masing-masing. PR sebaiknya ditentukan atas usul peserta 

c) Pembersihan Ruangan 

Meskipun ini merupakan tugas para kader, namun ada baiknya peserta 

diajak membantu, juga pada waktu menyiapkan tempat pertemuan. 

d)  Peserta Pulang 

Hendaknya dibiasakan untuk meninggalkan tempat pertemuan dengan 

baik dan saling berpamitan dengan sopan dan ramah. 

e)  Pertemuan Khusus 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan secara pribadi 

kepada peserta yang memerlukan nasehat khusus dari kader. 

e.  Pengisian dan pencatatan pelaporan 

 Kegiatan ini tidak perlu dikerjakan dirumah karena bisa mengganggu 

pekerjaan rutin rumah tangga kader serta untuk memelihara ketertiban/ disiplin 

pertemuan ada baiknya kader lain ikut menemui/ membantu, sehingga kelalaian/ 

kelemahan kader sebagai tenaga sukarela bisa dikurangi/ dicegah. 
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2.2.4.3 Materi Penyuluhan Bina Keluarga Remaja 

Pada program Bina Keluarga Remaja, secara garis besarnya materi 

penyuluhan diantaranya: Kebijakan Program GenRe, Penanaman NilaiNilai Moral 

Melalui 8 Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan, Seksualitas, NAPZA, 

HIV dan AIDS, Keterampilan Hidup, Ketahanan Keluarga Berwawasan Gender, 

Komunikasi Efektif Orangtua terhadap Remaja, Peran Orangtua Dalam 

Pembinaan Tumbuh Kembang Remaja, Kebersihan dan Kesehatan Diri Remaja, 

dan Pemenuhan Gizi Remaja. 

2.2.4.4 Kunjungan Rumah 

Menurut Prayitno (2012) Kunjungan rumah merupakan upaya untuk 

mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan anak atau 

individu yang menjadi tanggungjawab konselor dalam pelayanan konseling. 

Pembinaan keluarga remaja/kunjungan rumah dilakukan terutama yang dalam 2 

bulan tidak hadir dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja. Hal ini penting untuk 

mengetahui permasalahan yang ada terhadap remaja di keluarga tersebut. 

Kunjungan rumah dilakukan oleh kader pembina, dimana satu orang kader 

bertanggungjawab terhadap 4-6 keluarga sasaran. Dengan pembinaan ke rumah 

sasaran diharapkan dapat membantu sasarn dalam mengatasi permasalahannya 

yang menyangkut anak dan remaja. 
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2.3 Peranan Kader Bina Keluarga Remaja dan Penyuluh Lapangan 

Keluarga Berencana 

2.3.1 Konsep Peranan Kader Bina Keluarga Remaja dan Penyuluh 

Lapangan Keluarga Berencana 

Menurut  Soekanto (2012:212), Peranan (role) merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara 

kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 

Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang 

lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa 

peranan. Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran 

yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. 

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan, terdapat dua macam harapan, 

yaitu: 1) Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran, 2) Harapan-

harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap yang berhubungan 

dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya. 

Menurut Narwoko dan Suyanto (2006:158), Peran (role) merupakan 

aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya, seseorang telah 

menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tidak dapat 

dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran 

tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Peran sangat penting karena dapat 

mengatur perikelakuan seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang 
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dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga 

seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang 

sekelompoknya. Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan 

posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang 

menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran 

lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi 

tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. 

Sedangkan menurut Sarwono (2014:215) Teori peran (Role Theory) 

adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin 

ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan 

dalam sosiologi dan antropologi. Selain itu, menurut Biddle dan Thomas dalam 

Sarwono (2014: 215) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat 

golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut: Orang-orang yang mengambil 

bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, 

kedudukan orang-orang dalam perilaku, serta kaitan antara orang dan perilaku. 

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi 

sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-

kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran 

sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang 

yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa 

orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan 

seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-
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faktor lain. Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan 

teori peran. 

George (2010:123), peran adalah harapan bersama yang menyangkutkan 

fungsi-fungsi di tengah masyarakat. Terdapat berbagai jenis peran, dan beberapa 

diantaranya bersifat formal. Di tengah-tengah kelompok yang lebih besar 

(organisasi atau masyarakat), peran-peran formal ini menyandang gelar-gelar 

tertentu dan diharapkan dapat berfungsi sebagaimana harapan masyarakat. 

Contohnya gelar “dokter”, yakni gelar yang kita berikan bagi orang-orang 

tertentu, yang kita harapkan dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam 

situasi tertentu pula. Sebaliknya, mereka yang menyandang gelar tersebut juga 

mengharapkan agar mereka dapat emnjalankan perannya dengan baik. 

Terdapat pula peran-peran kecil yang tidak memiliki gelar sama sekali 

dan hanya dalam waktu singkat saja. Peran semacam ini hanya diperlukan dalam 

acara-acara tertentu saja. Sebagai contoh, penerima tamu dalam acara perkawinan. 

Orang yang melaksanakan tidak dianugerahi gelar resmi apapun serta bersifat 

lebih fleksibel, bisa oleh ayah, saudara, atau kawan sang mempelai. Selain itu, 

masih terdapat peran yang begitu luas hingga sering tumpang tindih dengan dunia 

biologi. George telah mendefinisikan mengenai peran dengan melibatkan apa 

yang disebut “fungsi. Agar suatu peran memiliki makna, ia harus memiliki 

serangkaian fungsi-fungsi tertentu, yakni suatu manfaat atau tugas ditengah-

tengah masyarakat. 

Ahmadi (2009:106) membedakan peranan menjadi dua yaitu peranan 

sosial dan peranan individual. Peranan sosial adalah pengharapan-pengharapan 
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kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan 

status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu. 

Peranan Perseorangan (Individual) yaitu pengaharapan-pengharapan tingkah laku 

didalam status tertentu yang berhubungan erat dengan sifat-sifat khusus dari 

individu-individu itu sendiri. 

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu 

komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di 

sini secara umum „ peran‟ dapat didefinisikan sebagai “expectations about 

appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)”. Ada dua jenis 

perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) role perception: yaitu 

persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan 

kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi 

yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2) role expectation: yaitu cara orang 

lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang 

dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting 

dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu 

organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan 

dengan jelas. 

Kaitannya dengan konsep peran, dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja 

(BKR) terdapat aktor dalam berperan memberdayakan masyakarakat yang biasa 

disebut sebagai “kader”. Kader dalam BKR memiliki fungsi-fungsi sosial yang 

tidak jauh berbeda dengan peran sosial lainnya. Kader BKR adalah anggota 

masyarakat yang melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja secara sukarela, 
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dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orangtua tentang cara 

mengasuh dan membina anak remajanya dengan baik dan benar. (BKKBN,2012) 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Kader 

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan status (kedudukan) seseorang dalam 

masyarakat yang dengan sukarela melakukan pembinaan terhadap keluarga dalam 

upaya membina dan memberikan penyuluhan mengenai cara mengatasi kenakalan 

remaja. 

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana adalah aparat pemerintah 

(PNS/Non PNS) yang berkedudukan di Desa/Kelurahan dengan  tugas, wewenang 

dan tanggung jawab melakukan kegiatan berupa penyuluhan, penggerakan, 

pelayanan, evaluasi dan pengembangan program KB nasional serta kegiatan 

program pembangunan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah daerah di 

wilayah kerjanya. PLKB mempunyai peran, baik sebagai pelaksana, pengelola 

maupun sebagai penggerak dalam pelaksanaan program KB Nasional di 

Desa/Kelurahan yang dioperasionalkan melalui fungsi dan tugas yaitu PLKB 

mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, 

mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi program KB Nasional dan 

program pembangunan lainnya di wilyah kerja Desa/Kelurahan. 

Dalam pengorganisasian, tugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana 

adalah mengajak tenaga kader memberikan pelatihan dan orientasi untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader, memfasilitasi dan 

memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kader untuk berperan sampai 

dengan perkembangan kemitraan dan jaringan kerja dengan berbagai instansi dan 
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lembaga sosial organisasi masyarakat LSOM yang ada. Tugas PLKB meliputi 

pelaksanaan berbagai kegiatan program baik yang bersifat pemberian informasi 

maupun pemberian pelayanan Program Keluarga Berencana-Kesehatan 

Reproduksi, Program Keluarga Sejahtera. 

2.3.2 Syarat-syarat Kader Bina Keluarga Remaja 

a.Pendidikan minimum SMP atau yang setara 

b.Tinggal di desa/kelurahan tempat BKR berada 

c.Bersedia mengikuti pelatihan/orientasi 

d.Bersedia dan mampu melaksanakan kegiatan BKR 

e.Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan 

f.Mau dan peduli terhadap pembinaan remaja 

g.Selain persyaratan tersebut, diharapkan seseorangmenjadi kader adalah 

berprofesi sebagai guru, rohaniawan/tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-

lain. (BKKBN,2012:39) 

2.3.3 Tugas Kader Bina Keluarga Remaja 

Menurut BKKBN (2012:40), Seorang kader dalam mengelola kelompok 

BKR, memiliki tugas-tugas sebagai berikut: 

a) Melakukan pendataan keluarga yang memiliki remaja. 

b) Memberikan penyuluhan kepada keluarga remaja yang ada di desa untuk ikut 

aktif menjadi anggota BKR. 

c) Menyusun jadwal kegiatan. 

d) Menyelenggarakan pertemuan berkala dengan orangtua yang memiliki remaja 

dalam kegiatan BKR 
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e) Menjadi fasilitator dalam pertemuan. 

f) Kunjungan rumah apabila diperlukan. 

g) Merujuk orang tua remaja yang permasalahannya tidak dapat ditangani oleh 

kader Bina Keluarga Remaja ke tempat pelayanan yang lebih sesuai dengan 

permasalahannya, seperti Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau lembaga 

konsultasi yang lain. 

h) Pencatatan dan pelaporan, Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk 

mendokumentasikan dan melaporkan seluruh rangkaian kegiatan atau aktifitas 

dari kelompok BKR setiap bulan, menggunakan formulir pencatatan dan 

pelaporan. Pencatatan dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat 

kelompok, kecamatan,kabupaten dan kota, provinsi sampai ke tingkat pusat. 

Laporan BKR aktif sudah masuk ke dalam sistem pencatatan dan pelaporan 

BKKBN. Adapun alur pencatatan dan pelaporan sebagai berikut: 

a.Pencatatan dan pelaporan BKR di tingkat kelompok harus dilaporkan kepada 

pengelola tingkat kecamatan pada tanggal 3 setiap bulannya 

b.Pengelola tingkat kecamatan mengelola dan melaporkan ke tingkat 

kabupaten dan kota pada tanggal 5 setiap bulannya. 

c.Pengelola tingkat kabupaten dan kota mengolah dan melaporkan ke provinsi 

pada tanggal 10 setiap bulannya. 

d.Pengelola tingkat provinsi melaporkan kepada pengelola tingkat pusat pada 

tanggal 15 setiap bulannya. 

 

 



60 
 

 
 

2.3.4 Kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja 

Menurut BKKBN (2012:43), Kegiatan kelompok BKR pada dasarnya 

dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi atau kegiatan lain yang 

dianggap perlu. 

2.3.4.1 Materi pokok penyuluhan Bina Keluarga Remaja 

Materi pokok penyuluhan Bina Keluarga Remaja terdiri dari: Materi 

dasar meliputi program kependudukan dan KB nasional, Konsep dasar BKR. 

Sedangkan materi inti meliputi Kebijakan program genre, Penanaman nilai-nilai 

moral melalui 8 fungsi keluarga, Pendewasaan usia perkawinan, Seksualitas, 

NAPZA, HIV dan AIDS, Keterampilan hidup, Ketahanan keluarga berwawasan 

gender, Komunikasi efektif orang tua terhadap remaja, Peran orang tua dalam 

pembinaan tumbuh kembang remaja, Kebersihan dan kesehatan diri remaja, 

Pemenuhan gizi remaja. 

2.3.4.2 Pertemuan Penyuluhan Kelompok 

Mekanisme pertemuan penyuluhan kelompok berupa sarasehan dan 

ceramah yang dihadiri oleh orangtua remaja dan kader. 

2.3.4.3 Waktu dan frekuensi penyuluhan 

Waktu dan frekuensi kegiatan penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kesepakatan anggota kelompok. Seluruh materi dasar penyuluhan diharapkan 

dapat diselesaikan pada pertemuan tersebut. Untuk materi penunjang yang 

diperlukan oleh anggota disesuaikan dengan kebutuhan. Pertemuan berkala 

dilakukan setiap 3 sampai 6 bulan setelah pertemuan terakhir. 
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2.3.4.4 Tempat penyuluhan 

Pertemuan tempat penyuluhan dilakukan berdasarkan kesepakatan 

anggota kelompok. 

2.3.5 Pengorganisasian Bina Keluarga Remaja 

Menurut BKKBN (2012:43), Pelaksanaan untuk tiap tingkatan adalah 

sebagai berikut : 

2.3.5.1 Tingkat Pusat 

a) Forum Bina Keluarga Remaja tingkat Pusat membuat kesepakatan operasional 

dan rencana kegiatan pengembangan Bina Keluarga Remaja, termasuk juknis, 

jadwal pelaksanaan, anggaran, pembentukan juklak dan bahan materi dan 

media Bina Keluarga Remaja. 

b) Pengawasan, pengendalian serta pemantauan perkembangan kegiatan 

dilakukan dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang telah 

disepakati. 

c) Forum BKR tingkat Pusat membuat umpan balik laporan dari forum tingkat 

Provinsi secara berkala. 

d) Forum tingkat Pusat melakukan bimbingan dan pembinaan terpadu ketingkat 

administrasi yang lebih rendah. 

2.3.5.2 Tingkat Provinsi 

Tugas dan wewenang forum disarankan seperti di bawah ini: 

a) Forum Bina Keluarga Remaja tingkat provinsi membuat kesepakatan 

operasional bagi pengembangan Bina Keluarga Remaja termasuk jenis 
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kegiatan, jadwal pelaksanaan, anggaran dan pembuatan petunjuk teknis bagi 

tingkat Kabupaten/Kota. 

b) Pengawasan, pengendalian serta pemantauan, perkembangan kegiatan 

dilakukan dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang telah 

disepakati. 

c) Forum Bina Keluarga Remaja tingkat provinsi membuat umpan balik laporan 

dari forum Bina Keluarga Remaja tingkat Kabupaten/Kota secara berkala. 

d) Forum Bina Keluarga Remaja tingkat Provinsi melakukan bimbingan dan 

pembinaan terpadu ke tinggkat administrasi yang lebih rendah. 

2.3.5.3 Tingkat Kabupaten/Kota 

Disarankan mempunyai kewenangan sebagai berikut: 

a) Forum BKR tingkat Kabupaten/Kota menjabarkan kesepakatan pelaksanaan 

BKR termasuk jadwal pelaksanaan dan alokasi anggarannya, pembuatan 

petunjuk teknis bagi tingkat kecamatan. 

b) Pemantauan perkembangan kegiatan dilakukan dengan menggunakan sistem 

pencatatan dan pelaporan yang telah disepakati. 

c) Forum Bina Keluarga Remaja tingkat Kabupaten/Kota operasional tingkat 

Kecamatan secara berkala. 

d) Forum Bina Keluarga Remaja tingkat Kabupaten/Kota melakukan bimbingan 

dan pembinaan kepada pengelola pelaksana ditingkat administrasi yang lebih 

rendah. 
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2.3.5.4 Tingkat Kecamatan 

Disarankan mempunyai kewenangan sebagai berikut: 

a) Tim operasional tingkat kecamatan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan 

Bina Keluarga Remaja, termasuk jadwal dan alokasi anggarannya, sesuai 

dengan petunjuk teknis. 

b) Pemantauan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem 

pencatatan dan pelaporan yang telah disepakati. 

c) Tim operasional tingkat Kecamatan melakukan bimbingan dan pembinaan 

kepada pelaksana ditingkat desa. 

2.3.5.5 Tingkat Desa/Kelurahan 

Disarankan mempunyai kewenangan sebagai berikut: 

a) Tim pelaksana tingkat desa/kelurahan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan 

Bina Keluarga Remaja, termasuk jadwal dan alokasi anggarannya. 

b) Tim pelaksana tingkat desa/kelurahan membuat laporan mengenai pelaksanaan 

kegiatan tingkat desa kepada tim operasional tingkat kecamatan. 

2.4 Keluarga 

Menurut Setiono (2011:24), Keluarga adalah kelompok yang ada 

hubungan darah atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk keluarga adalah 

ibu, bapak, dan anak-anaknya. Ini disebut keluarga batih (nuclear family). 

Keluarga yang diperluas (extended family) mencakup semua orang demi satu 

keturunan dari kakek dan nenek yang sama, termasuk keturunan suami dan istri. 

Keluarga mempunyai fungsi untuk berkembangbiak, mensosialisasi atau mendidik 

anak, dan menolong serta melindungi yang lemah, khususnya orang tua yang telah 
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lanjut usia. Kondisi khusus di Indonesia, terutama di kota-kota, diantara anggota 

keluarga juga termasuk pembantu rumah tangga. Selain itu, menurut Gerungan 

(2010:195), Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan 

manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam 

hubungan interaksi dengan kelompoknya. 

Menurut Khairuddin (2002:4), Keluarga merupakan kelompok primer 

yang terpenting dalam masyarakat. Secara historis keluarga terbentuk paling tidak 

dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang 

minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. 

Dengan kata lain, keluarga tetap merupakan bagian dari masyarakat total yang 

lahir dan berada di dalamnya, yang secara berangsur-angsur akan melepaskan ciri-

ciri tersebut karena tumbuhnya mereka ke arah pendewasaan. 

Menurut Hasbullah (2001:33), Keluarga merupakan lembaga pendidikan 

tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga 

pendidikan yang bersifat kodrati orang tua bertanggungjawab memelihara, 

merawat, melindungi dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan 

baik. Sedangkan menurut Purwanto (2007:48-49) menjelaskan bahwa keluarga 

merupakan lembaga terkecil dalam kehidupan masyarakat. Lemabaga keluarga 

merupakan suatu system tempat berinteraksinya nilai dan norma dalam rangka 

memenuhi berbagai kebutuhan. Keluarga merupakan unit sosial yang terbentuk 

oleh ikatan perkawinan, keturunan, atau adopsi. 

Gunarsa (2009:120-121) mengungkapkan bahwa Keluarga merupakan 

lingkungan sosial utama yang mempengaruhi peluang terbentuknya atau 
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terhindarnya anak dari penelantaran. Anak- anak terlantar cenderung tumbuh dan 

dibesarkan dalam keluarga kaku, tidak stabil, mengalami hambatan komunikasi, 

dan mengalami konflik peran. Keluarga yang kaku adalah keluarga yang 

menerapkan aturan-aturan secara kaku terhadap para anggotanya, terutama anak. 

Keluarga yang tidak stabil atau mengalami disorganisasi mengacu pada kondisi 

keluarga yang tidak memiliki peran yang jelas. 

Menurut Burgess dan Locke dalam Khairuddin(2002:6), Keluarga adalah 

susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah, atau 

adopsi. Pertalian antara suami dan isteri adalah perkawinan da n hubungan antara 

orang tua dan anak biasanya adalah darah dan kadangkala adopsi. Keluarga 

merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang 

menciptakan peranan-peranan sosial bagi suami dan isteri, ayah dan ibu, putera 

dan puteri, saudaa laki-laki dan saudara perempuan. 

Berdasarkan jurnal Ilmiah DIDAKTIKA ; VOL. XII NO. 2, 245-258; 

2012 oleh Hasby Wahy bahwa: 

“Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dialami 

seorang anak manusia ketika dilahirkan ke dunia. Dalam 

perkembangan selanjutnya keluarga juga merupakan 

lingkungan utama dalam pembentukan kepribadian seorang 

anak manusia. Masa-masa awal pertumbuhannya lebih banyak 

dihabiskan di dalam lingkungan keluarga. Maka di dalam 

keluargalah seorang anak manusia mengalami proses 

pendidikan yang pertama dan utama. Segala bentuk perilaku 
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keluarga, khususnya kedua orang tua, baik lisan maupun 

perbuatan, baik yang bersifat pengajaran, keteladanan 

maupun kebiasaankebiasaan yang diterapkan di dalam 

kehidupan sosial keluarga, akan mempengaruhi pola 

perkembangan perilaku anak selanjutnya. Oleh karena itu, 

orang tua harus mampu menanamkan pendidikan yang baik 

dan benar kepada anak sejak usia dini, agar perkembangan 

perilaku anak selanjutnya dapat mencerminkan kepribadian 

yang luhur, yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, agama, 

keluarga juga masyarakat dan bangsanya” 

2.4.1 Fungsi Keluarga 

Setelah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada di dalamnya 

memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam 

kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi keluarga. Jadi fungsi keluarga 

adalah suatu pekerjaan dan tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar 

keluarga. Menurut BKKBN (2012:7) ada beberapa fungsi keluarga yaitu: 

2.4.1.1 Fungsi Agama 

Agama adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang ada sejak dalam 

kandungan. Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenal agama. 

Keluarga juga menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai 

agama, sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertaqwa. Dalam 

fungsi agama, terdapat 12 nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam 

keluarga. Dua belas nilai dasar tersebut diantaranya: Iman,Taqwa,Kejujuran, 
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Tenggang rasa, Rajin, Kesalehan, Ketaatan, Suka membantu, Disiplin, Sopan 

santun,Sabar dan Ikhlas, dan Kasih sayang. 

2.4.1.2 Fungsi Sosial Budaya 

Manusia adalah makhluk sosial, ia bukan hanya membutuhkan orang lain 

tetapi juga ia membutuhkan interaksi dengan orang lain. Setiap keluarga tinggal 

disuatu daerah dengan memiliki kebudayaan sendiri. Keluarga sebagai bagian dari 

masyarakat diharapkan mampu mempertahankan dan mengembangkan sosial 

budaya setempat. Dalam fungsi sosial budaya, terdapat 7 (tujuh) nilai dasar yang 

mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. Tujuh nilai dasar tersebut 

diantaranya: Gotong royong, Sopan santun, Kerukunan, Peduli, Kebersamaan, 

Toleransi, Kebangsaan. 

2.4.1.3 Fungsi Cinta dan Kasih Sayang 

Mendapatkan cinta kasih adalah hak anak dan kewajiban orangtua untuk 

memenuhinya. Dengan kasih sayang orangtuanya, anak belajar bukan hanya 

menyayangi tetapi juga belajar menghargai orang lain. Dalam fungsi cinta dan 

kasih sayang terdapat 8 (delapan) nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan 

dalam keluarga, diantaranya adalah:a. Empati, adalah memahami dan mengerti 

akan perasaan orang lain b. Akrab, hubungan yang dilandasi oleh rasa 

kebersamaan dan kedekatan perasaan c. Adil, memperlakukan orang lain dengan 

sikap tidak memihak d. Pemaaf, dapat menerima kesalahan orang lain tanpa 

perasaan dendam e. Setia, maksudnya adalah setia terhadap kesepakatan f. Suka 

menolong, ditandai dengan tindakan suka menolong dan suka membantu orang 

lain g. Pengorbanan, kerelaan memberikan sebagian haknya untuk membantu 
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orang lain h. Tanggung jawab, mengetahui serta melakukan apa yang menjadi 

tugasnya. 

2.4.1.4 Fungsi Perlindungan 

Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat berlindung bagi anggota 

keluarga. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa keluarga harus memberikan rasa 

aman, tenang dan tenteram bagi anggota keluarganya. Dalam fungsi perlindungan 

terdapat 5 (lima) nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. 

Nilai dasar tersebut diantaranya: Aman, Pemaaf,Tanggap,Tabah, Peduli. 

2.4.1.5 Fungsi Reproduksi 

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah memperoleh keturunan sebagai 

pengembangan dari tuntunan fitrah manusia. Dalam hal ini keturunan diperoleh 

dengan bereproduksi oleh pasangan suami istri yang sah. Dalam fungsi reproduksi 

terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. 

Nilai dasar tersebut diantaranya: Tanggung jawab, Sehat, dan Teguh. 

2.4.1.6 Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia dalam 

kehidupannya saling membutuhkan bantuan satu sama lain, hidup secara 

berkelompok dan bermasyarakat. Dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan 

terdapat 7 nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. 

Ketujuh nilai dasar tersebut diantaranya: Percaya diri, Luwes, Bangga, Rajin, 

Kreatif, Tanggungjawab, Kerjasama. 
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2.4.1.7 Fungsi Ekonomi 

Fungsi ekonomi adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat 

dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari 

sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam fungsi 

ekonomi terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam 

keluarga. Nilai dasar tersebut diantaranya: Mencari sumber-sumber penghasilan 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Pengaturan dan penggunaan penghasilan 

keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Menabung untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga di masa yang akan datang. 

2.4.1.8 Fungsi Lingkungan 

Upaya pengembangan fungsi lingkungan ini dimaksud sebagai wahana 

bagi keluarga agar dapat mengaktualisasikan diri dalam membangun dirinya 

menjadi keluarga sejahtera. Dalam fungsi lingkungan terdapat 2 (dua) nilai dasar 

yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. Kedua nilai dasar tersebut 

yaitu bersih dan disiplin. 

Menurut Khairuddin (2002:48), Pada dasarnya keluarga mempunyai 

fungsi-fungsi pokok yakni fungsi yang sulit dirubah dan digantikan oleh orang 

lain. Sedangkan fungsi-fungsi lain atau fungsi-fungsi sosial, relatif lebih mudah 

berubah atau mengalami perubahan. Fungsi-fungsi pokok tersebut antara lain: 

Fungsi biologik, fungsi afeksi, dan fungsi sosialisasi. Fungsi biologik orangtua 

ialah melahirkan anak. Fungsi ini merupakan kelangsungan hidup masyarakat. 

Namun fungsi ini pun juga mengalami perubahan, karena keluarga sekarang 

cenderung kepada jumlah anak yang sedikit. Kecenderungan kepada jumlah anak 
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yang lebih sedikit ini dipengaruhu oleh faktor-faktor perubahan tempat tinggal 

keluarga dari desa ke kota, makin sulitnya fasilitas perumahan, banyak anak 

dipandang sebagai hambatan untuk mencapai sukses material keluarga serta 

kemesraan keluarga, meningkatnya taraf pendidikan wanita berakibat 

berkurangnya fertilitasnya, berubahnya dorongan dari agama agar keluarga 

mempunyai banyak anak, makin banyaknya ibu-ibu yang bekrja di luar rumah, 

makin meluasnya pengetahuan dan penggunaan alat-alat kontrasepsi. 

Hubungan afeksi ini tumbuh sebagai hubungan cinta kasih yang menjadi 

dasar perkawinan . Dari hubungan cinta kasih ini lahirlah hubungan persaudaraan, 

persahabatan, kebiasaan, identifikasi, persamaan pandangan mengenai nilai-nilai. 

Dasar cinta kasih dan hubungan afeksi ini merupakan faktor penting bagi 

perkembangan pribadi anak. Dalam masyarakat yang makin interpersonal, 

sekuler, dan asing, pribadi sangat membutuhkan hubungan afeksi seperti yang 

terdapat dalam keluarga, suasana afeksi itu tidak terdapat dalam institusi sosial 

yang lain. Sedangkan fungsi sosialisasi ini menunjuk peranan keluarga dalam 

membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak 

mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai 

dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya. 

Pendidikan yang berlangsung dalam keluarga adalah bersifat asasi, 

karena itulah orangtua merupakan pendidik yang pertama, utama dan kodrati. 

Orangtua yang banyak memberikan pengaruh dan warna kepribadian seorang 

anak. Apapun yang terjadi pada pendidikan keluarga, akan membawa pengaruh 

terhadap kehidupan anak. Tindakan dan sikap orangtua seperti menerima anak, 
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mencintai anak, mendorong, dan membantu anak aktif dalam kehidupan bersama, 

agar anak memiliki nilai hidup jasmani, nilai estetis, nilai kebenaran, nilai moral, 

dan nilai keagamaan, serta bertindak sesuai dengan nilai tersebut, merupakan 

perwujudan dari peran mereka sebagai pendidik (hasbullah 2005:22-23). 

Aziz(2005:8) menambahkan, keluarga yang menghadirkan anak ke dunia ini, 

secara kodrat bertugas mendidik anak itu. Sejak kecil, anak hidup, tumbuh dan 

berkembang didalam keluarga itu. Seluruh isi keluarga itu yang mula-mula 

pribadi anak itu. 

Fungsi keluarga menurut Purwanto (2007:50) diantaranya yaitu: (1) 

fungsi reproduksi; (2) fungsi pengaturan sosial; (3) fungsi sosialisasi; (4) fungsi 

penempatan sosial; (5) kasih sayang; (6) fungsi perlindungan. Padil dan 

Supriyatno (2007 116-120) berpendapat bahwa fungsi keluarga yaitu Fungsi 

pendidikan, fungsi rekreasi, fungsi keagamaan, fungsi perlindungan, funsi 

biologis, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi. 

Hasbullah (2005:88-89) menyatakan tanggung jawab pendidikan yang 

perlu disadarkan dan dibina oleh orangtua terhadap anaknya antara lain: (1) 

Memelihara dan membesarkannya; tanggung jawab ini merupakan dorongan 

alami untuk dilaksanakan karena anak memerlukan makan, minum, dan perawatan 

agar ia dapat hidup secara berkelanjutan; (2) Melindungi dan menjamin 

kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan 

penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya; (3) 

Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi 

kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu berdiri sendiri dan 
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membantu orang lain; (4) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhiratnya 

dengan memberikan pendidikan keagamaan. 

Ahmadi dan Nurbiyati (2001:172) berpendapat keluarga mempunyai hak 

otonom untuk melaksanakan pendidikan. Orangtua mau tidak mau, berkeahlian 

atau tidak, berkewajiban secara kodrati untuk menyelenggarakan pendidikan 

terhadap anaknya. Bagi anak, keluarga merupakan tempat/alam pertama dikenal 

dan merupakan lembaga pertama menerima pendidikan. 

Berdasarkan pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa secara 

garis besar fungsi keluarga diantaranya mendidik anak, melindungi anak, dan 

memelihara sekaligus membesarkannya. 

2.4.2 Peran Orang Tua dalam Pembinaan Remaja 

Menurut BKKBN (2012:81), Mengasuh dan membesarkan anak remaja 

membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang berbeda dibandingkan 

membesarkan anak balita. Hal ini terutama disebabkan karena anak menjelang 

remaja terus mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat. Selain 

perubahan fisik yang tumbuh menjadi besar dan tinggi, kemampuan-kemampuan 

lain yang dimiliki remaja mulai berkembang seperti: kemampuan berfikir, 

menganalisis, membandingkan, mengkritik dan sebagainya. Secara psikis, sikap 

dan perilakunya pun berubah. Remaja yang tadinya pendiam tiba-tiba banyak 

bicara atau sebaliknya. Tingkah lakunya sulit dimengerti bahkan seringkali 

membantah atau menyanggah pendapat yang diberikan, saat itu mereka sedang 

menjelma menjadi “dewasa”. 
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Pada masa ini, orangtua mempunyai peran yang besar membantu remaja 

dalam meningkatkan rasa percaya diri, berani mengemukakan masalah serta mulai 

mencoba membuat keputusan dan tidak selalu menuruti teman-temannya. Orang 

tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu dalam 

mengantarkan anak remajanya ke alam dewasa ada beberapa peran yang harus 

dijalankan orangtua antara lain: 

2.4.2.1 Sebagai Pendidik 

Sebagai pendidik, orangtua wajib memberikan bimbingan dan arahan 

kepada anak remajanya sebagai bekal dan benteng mereka untuk menghadapi 

perubahan-perubahan yang terjadi. Nilai-nilai agama yang ditanamkan orangtua 

kepada anaknya sejak dini merupakan bekal dan benteng mereka untuk 

menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Agar kelak remaja dapat 

membentuk rencana hidup yang mandiri, disiplin dan bertanggung jawab, 

orangtua perlu menanamkan kepada remaja arti penting dari pendidikan dan ilmu 

pengetahuan yang mereka dapatkan dari sekolah. 

2.4.2.2 Sebagai Panutan 

Remaja memerlukan model panutan dilingkungannya. Orang tua 

merupakan model/panutan dan menjadi tokoh teladan bagi remajanya. Pola 

tingkah lakunya, cara berekspresi, cara berbicara orangtua yang pertama kali 

dilihat mereka, yang kemudian akan dijadikan panutan dalam kehidupannya. 

Orangtua harus selalu memberikan contoh dan keteladanan bagi anak remajanya, 

baik perkataan, sikap, maupun perbuatan. 
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2.4.2.3 Sebagai Pendamping 

Orang tua wajib mendampingi remaja agar mereka tidak terjerumus ke 

dalam pergaulan yang membawanya ke dalam kenakalan remaja dan tindakan 

yang merugikan diri sendiri. Namun demikian, pendampingan hendaknya 

dilakukan dengan bersahabat dan lemah lembut. Sikap curiga dari orangtua justru 

akan menciptakan jarak antara anak dan orangtua serta kehilangan kesempatan 

untuk melakukan dialog terbuka dengan remaja. 

2.4.2.4 Sebagai Konselor 

Peran orang tua sangat penting dalam mendampingi remaja, ketika 

menghadapi masa-masa sulit dalam mengambil keputusan. Sebagai konselor, 

orangtua dituntut untuk tidak menghakimi, tetapi dengan jiwa besar justru harus 

merangkul remaja bila sedang mengalami masalah dan membantu menyelesaikan 

masalah tersebut. 

2.4.2.5 Sebagai Komunikator 

Hubungan yang baik antara orangtua dengan anak remajanya akan sangat 

membantu dalam pembinaan mereka. Apabila hubungan antara orang tua dengan 

anaknya terjalin dengan baik, maka satu sama lain akan terbuka dan saling 

mempercayai. Segala kesulitan yang dihadapi remaja akan dapat teratasi, sehingga 

mereka tidak akan mencari teman/orang lain dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. Remaja akan merasa aman dan terlindungi, bila orangtua dapat menjadi 

sumber informasi, serta teman yang dapat diajak bicara tentang kesulitan atau 

masalah mereka. Salah satu cara yang ideal untuk membina hubungan dengan 

anak remajanya adalah menjadi sahabat atau teman. 
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2.4.2.6 Sebagai Teman/Sahabat 

Dengan peran orangtua sebagai teman/sahabat remaja akan lebih terbuka 

dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Sebagai orangtua 

hendaknya mampu berperan seperti pohon yang kuat dan rindang, akarnya 

menghujam ke dalam tanah sehingga bisa memberikan makan pada dahan dan 

daun dan sang pohon dapat menghasilkan buah yang segar, tidak busuk dan 

berulat. 

Menurut BKKBN (2009:18), Sifat-sifat orangtua yang diinginkan anak 

remaja yaitu: Perhatian orangtua dan dukungannya, mendengarkan dan perhatian 

yang empati, kasih sayang dan perasaan positif, penerimaan dan menghargai, 

memberi kepercayaan pada remaja. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

orangtua tentang dirinya agar mampu berkomunikasi dengan remaja adalah 

Orangtua harus mengenal kemampuan dan kelebihan yang dimiliki, Mengenal 

kelemahan dan kelebihan yang dirasa mengganggu, mampu meningkatkan 

kelebihan dan menutupi kekurangan diri. 

Dengan pengenalan diri orangtua bisa menerima diri apa adanya, 

sehingga tau apa yang harus diubah. Selain itu sebagai orangtua akan lebih 

percaya diri dan mudah menerima remajanya dengan segala kekurangan dan 

kelebihannya. Cara orangtua menerima dirinya adalah dengan hargai diri sendiri, 

hargai upaya yang sudah kita lakukan, Tentukan tujuan hidup kita, Berpikir positif 

terhadap diri sendiri dan orang lain, Kembangkan minat dan kemampuan diri serta 

kendalikan perasaan. 
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2.5 Kerangka Berpikir 

Menurut Sekaran dalam Sugiyono (2015:91), Kerangka berpikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2015:388), Kerangka berpikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 
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Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana di Kota Semarang Kecamatan 

Gunungpati melalui upaya-upayanya merupakan motor penggerak bagi jalannya 

program Bina Keluarga Remaja, sehingga boleh dikatakan sukses tidaknya 

program Bina Keluarga Remaja tergantung kepada kinerja PLKB dan Kader Bina 

Keluarga Remaja di kota Semarang kecamatan Gunungpati, misalnya dalam 

menarik partisipasi masyarakat di Desa Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang untuk mengikuti program Bina Keluarga Remaja. Disinilah upaya-

upaya PLKB dan Kader Bina Keluarga Remaja dibutuhkan agar masyarakat 

tertarik dan ikut berpartisipasi dalam program Bina Keluarga Remaja. 
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 BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Pelaksanaan kegiatan di Bina Keluarga Remaja Mangunsari sudah sesuai 

dengan penyelenggaraan teknis Bina Keluarga Remaja menurut BKKBN. 

Persiapan yang dilakukan seperti tempat, menyiapkan rencana pertemuan, 

persiapan materi penyuluhan, dan metode yang akan digunakan. 

5.1.2 Peran kader Bina Keluarga Remaja (BKR) Mangunsari dalam usaha 

mengatasi kenakalan remaja yaitu kader memberikan penyuluhan kepada 

peserta, memotivasi peserta dan memberikan solusi terhadap permasalahan 

kenakalan remaja. 

5.1.3 Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan bina keluarga 

remaja di Mangunsari. Faktor pendukung antara lain peserta kegiatan 

antusias dalam mengikuti kegiatan Bina Keluarga Remaja, pemerintah 

setempat sangat mendukung kegiatan Bina Keluarga Remaja. Sedangkan 

kendalanya adalah masalah sarana prasarana terutama masalah dana yang 

tidak ada sehingga kader Bina Keluarga Remaja iuran dan masalah tempat 

kegiatan yang belum ada, selain itu belum ada motivasi intrinsik dari peserta 

kegiatan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan saran-saran yang 

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Remaja. Saran-saran 

tersebut adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Kader hendaknya rutin dalam melakukan kunjungan rumah, agar kader bisa 

memantau perkembangan anak remaja. 

5.2.2 Sebelum mengadakan kegiatan hendaknya kader menyiapkan rencana 

pertemuan, materi penyuluhan dan sistem pendekatan yang lebih baik agar 

kegiatan berjalan dengan lancar. 

5.2.3 Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hendaknya tidak hanya 1 bulan sekali 

tetapi 2 kali dalam satu bulan. 
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