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 Hai orang-orang yang Beriman, Bertakwalah Kepada ALLAH dan 
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(akhirat), dan bertakwalah Kepada ALLAH, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(Q.S AL HASYR : 18) 

Kegagalan dalam kehidupan lebih baik dari pada kejayaan dalam kehinaan.  

Hidup akan terasa lebih indah bila kita jujur. 
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d.  My lovely M Zulham Nur salim. 

e. Teman sekamarku weny, ifa, agi yang selalu memberikan saran dan semangat. 

f. Teman-teman Pkn angkatan 2005 serta seluruh pihak yang telah membantu.  
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k. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu 
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ABSTRAK 

 

 

Kartika Ekawati, Wahyu. 2010. Kenakalan Remaja Ditinjau dari Pola Asuh Orang 

Tua Di Desa Kecitran Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara. 

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu SoSial universitas Negeri 

Semarang.   

 

Kata Kunci : Kenakalan remaja, pola asuh orang tua 

 

  Kenakalan remaja yaitu merupakan gejala patologis sosial pada remaja 

yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mengembangkan 

bentuk tingkah laku yang menyimpang.. Pola asuh orang tua merupakan suatu 

pola interaksi antara remaja dan orang tua (ibu dan ayah) selama mengadakan 

pengasuhan. Di dalam pengasuhan ini tidak hanya bagaimana orang tua 

memperlakukan remaja melainkan membina serta melindungi remaja untuk 

mencapai kedewasaan remaja itu sendiri. 

  

 Permasalahan yang dikaji adalah (1) faktor-faktor yang melatarbelakangi 

kenakalan remaja, (2) pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak 

remajanya dan (3) kendala yang dihadapi orang tua dalam menerapkan pola asuh 

terhadap remaja. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) 

mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi: kenakalan remaja, (2) 

mengetahui pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak remajanya dan (3) 

mengetahui kendala yang dihadapi orang tua dalam menerapkan pola asuh 

terhadap remaja. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi keluarga dan masyarakat untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam membina perilaku anak. Manfaat bagi peneliti adalah untuk menambah 

pengetahuan tentang bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis kenakalan 

remaja ditinjau dari pola asuh orang tua. 

 

 Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Yang 

menjadi lokasi penelitian adalah desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok 

Kabupaten Banjarnegara. Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor kenakalan 

remaja, pola asuh orang tua, kendala yang dihadapi orang tua.  Subyek penelitian 

ini adalah remaja dan orang tua. Data penelitian meliputi data utama yaitu 

informan atau responden dan sumber data tambahan, responden terdiri dari 20 

orang, 10 remaja dan 10 orang tua, bertempat tinggal di desa Kecitran Kecamatan 

Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara. Metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu dengan metode wawancara, metode observasi dan metode 

dokumentasi. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenakalan remaja dipengaruhi oleh 

dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor 

yang timbul dari dalam remaja itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor 

viii 
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yang timbul karena pengaruh dari luar remaja itu sendiri, artinya dalam mengejar 

nilai-nilai tersebut terdorong oleh faktor-faktor dari luar, faktor sosial atau faktor 

sosiologis, yang meliputi faktor lingkungan keluarga dan sekolah. Dalam 

menerapkan pola asuh orang tua di desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok 

Kabupaten Banjarnegara menggunakan pola asuh yang hampir sama tetapi yang 

paling dominan yaitu pola asuh demokratis dan pola asuh permisif. Kendala yang 

dihadapi orang tua dalam menerapkan pola asuh tersebut diantaranya, (1) kendala 

intern diartikan sebagai suatu hambatan yang diakibatkan oleh faktor dari dalam 

diri keluarga, dalam hal ini orang tua seperti kesibukan orang tua bekerja serta 

kurangnya pengawasan terhadap anak, (2) kendala ekstern yaitu suatu hambatan 

yang dihadapi oleh orang tua karena pengaruh dari luar atau lingkungan.  

 

 Simpulan dari penelitian ini adalah kenakalan remaja tidak muncul dengan 

sendirinya tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yaitu pola asuh demokratis 

dan permisif. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan pola asuh terhadap anak 

di antaranya, kendala intern dan kendala ekstern. 

 

 Saran yang diajukan adalah agar para remaja tidak mudah terpengaruh ke 

dalam pergaulan negatif serta dapat mengontrol perilaku mereka baik di 

lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Selain itu juga sebaiknya 

orang tua lebih bijaksana dalam menerapkan pola asuh terhadap anak remajanya 

agar dapat menjalin komunikasi yang lebih baik lagi sehingga menciptakan 

kehidupan yang harmonis antara anak dan orang tua. Serta orang tua lebih 

meningkatkan lagi dalam memberi pengawasan dan membimbing anak dalam 

bersikap serta berperilaku dan kepada masyarakat agar turut serta menciptakan 

situasi kehidupan yang memperlihatkan nilai-nilai atau norma-norma yang sudah 

ada dan peran serta masyarakat untuk ikut membantu mengawasi perilaku anak 

yang ada disekitar lingkungan tempat tinggal mereka. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kenakalan remaja atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan istilah 

juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang 

disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mengembangkan bentuk 

tingkah laku yang menyimpang. Remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak 

cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental dikarenakan oleh pengaruh 

sosial yang ada ditengah masyarakat ( Kartono, 1988: 93 ). 

Pengaruh sosial dan cultural memainkan peranan yang besar dalam 

pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. 

Perilaku remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya 

konformitas terhadap norma-norma sosial. Mayoritas juvenile delinquency berusia 

dibawah 21 tahun. Remaja tidak dapat dipisahkan dari keluarga, Keluarga 

mempunyai peranan fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan 

saja. Dalam bidang pendidikan, keluarga merupakan sumber pendidikan utama, 

karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-

tama dari orang tua dan anggota keluarganya sendiri. Keluarga merupakan 

produsen dan konsumen sekaligus, dan harus mempersiapkan dan menyediakan 

segala kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan. Setiap anggota keluarga 

dibutuhkan dan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka dapat hidup 
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lebih senang dan tenang. Tahapan dalam rentang kehidupan antara lain :Periode 

prenatal : konsep kelahiran. 

1) Bayi : kelahiran sampai akhir minggu kedua. 

2) Masa bayi : akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua. 

3) Awal masa kanak-kanak : enam sampai sepuluh atau dua belas tahun. 

4) Masa puber atau pramasa remaja : sepuluh atau dua belas sampai tiga belas 

atau empat belas tahun. 

5) Masa remaja : tiga belas atau empat belas sampai delapan belas tahun. 

6) Awal masa dewasa : delapan belas sampai empat puluh tahun. 

7) Usia pertengahan : empat puluh sampai enam puluh tahun. 

8) Masa tua atau usia lanjut : enam puluh tahun sampai meninggal.                                                  

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapakan dapat 

menggantikan generasi-generasi terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental 

yang lebih baik, mempengaruhi dan menentukan ciri individual dalam tingkah 

laku terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu harus diupayakan untuk 

memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anak. 

Memahami anak berarti memahami berbagai masalah dan kesulitan yang 

dialaminya. Dengan pemahaman itu, maka akan membantu orang tua dalam upaya 

menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak. Keluarga merupakan sosialisasi 

manusia terjadi pertama kali sejak lahir hingga perkembangannya menjadi 

dewasa. Orang tua yaitu terdiri dari ayah dan ibu atau salah seorang dari yang 

memiliki hubungan pertalian darah dengan si-anak dan mereka inilah yang 

bertanggung jawab dalam mengawasi pertumbuhan, perkembangan dan 
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pendidikan anaknya dari mulai anak berada dalam kandungan, dilahirkan hingga 

anak tersebut dianggap dewasa dan mandiri. Keluarga dapat dibagi menjadi 

bermacam-macam, Seperti keluarga inti, keluarga besar dan dan lain-lain. Tetapi 

dalam bayangan kita, lebih sering kita mendeskripsikan keluarga dengan 

gambaran keluarga inti yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan saudara 

kandung. Secara idealnya, keluarga adalah ayah dan ibu yang bersatu dan bahu 

membahu dalam mendidik dan membimbing anaknya dalam masa pertumbuhan  

dan perkembangannya. Ayah dan ibu adalah panutan anak sejak kecil hingga 

remaja dan hal tersebut akan berlangsung terus menerus sampai mereka memiliki 

anak lagi dan berlanjut terus seperti ini. Berikut adalah peran keluarga : 

1) Keluarga merupakan kelompok terkecil dimana anggotanya berinteraksi 

secara tetap. 

2) Terdapat hubungan emosional yang kuat antara orang tua dan anak. 

3) Hubungan sosial yang terjadi relatif tetap. 

Berdasarkan kategori perkembangan fisik remaja dibagi menjadi remaja 

awal dan remaja akhir. Remaja awal di mulai dari usia 13 - 17 tahun sedangkan 

remaja akhir dimulai dari usia 18 - 19 tahun. Yang disebut dengan kenakalan 

remaja adalah kenakalan yang terjadi kategori umur remaja, dimana remaja 

melanggar norma-norma baik terutama norma hukum dan norma sosial.  

Kita ketahui bahwa usia remaja merupakan masa labil pada seseorang. di 

mana saat itu timbul rasa ingin menunjukan diri “ini aku”, oleh karena itu sikap 

meniru pada kalangan remaja merupakan suatu bentuk dari masa pubertas yang 

dialami oleh keadaan jiwa yang masih labil artinya jika mereka tidak dapat 
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mengontrol diri dengan baik dan apabila waktu luang juga tidak dapat 

dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Maka perbuatan iseng dan kenakalan 

lainnya mudah sekali terjadi.   

Menurut data-data dari Polsek Purwareja Klampok bagian Reskrim 

terdapat kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di Desa Kecitran diantaranya 

yaitu : 

1) Riski Aditya, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan pelajar SMA 

N 1 Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dan Dwi Sulistyowati, umur 

14 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan pelajar SMP N 1 Purwareja 

Klampok. Jenis kenakalan  remaja yaitu minum-minum keras sampai mabok 

dan melakukan hubungan intim. Setelah itu dari pihak kedua orang tua 

memeriksa anak perempuannya ke dokter dan dinyatakan tidak hamil. Setelah 

itu diadakan musyawarah oleh pihak keluarga dan pihak sekolah. Kedua orang 

tua dan pihak sekolah akhirnya memberikan sanksi yaitu anak atau siswa 

tersebut harus pindah dari sekolah itu untuk menjaga nama baik keluarga dan 

sekolah. 

2) Alan Nuari, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan tidak tamat 

SMP. Jenis kenakalan yaitu minum-minuman keras dan berkelahi. Kejdiannya 

pada hari sabtu  tanggal  9 Januari 2010 jam 20:45 WIB. Alan Nuari minum-

minuman keras bersama temannya yaitu Marianto dan Andri di Jalan Giri Bak 

Belakang RSU Emanuel Purwareja Klampok. Setelah itu dilanjutkan 

menonton Dangdut dan terjadilah  keributan yang mengakibatkan perkelahian. 
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3) Didi Purnomo, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan pelajar 

STM HKTI Purwareja Klampok. Jenis kenakalan yaitu mengompas dan 

berkelahi. Kejadian tersebut pada tanggal 27 November 2009 Jam 11:15 WIB. 

Pelajar SMA PGRI Purwareja Klampok yaitu bernama Priya mendatangi ke 

sekolah STM HKTI Purwareja Klampok kemudian mengompas kepada arif 

hidayat. Karena arif tidak mempunyai uang kemudian Priya memukul arif 

berdua namum terjadi kesalahpahaman dan akhirnya Didi Purnomo ikut 

dipukul. Karena permasalahan takut berkembang tawuran antar sekolah maka 

Didi Purnomo melapor ke Polsek Purwareja klampok. Langkah yang 

dilakukan yaitu memanggil ke dua pihak sekolah beserta anak-anak dan orang 

tua wali untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

4) Elfado Dwi Sulaksono, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan 

pelajar SMP N 1 Purwareja Klampok dan Dika Prasetyo, umur 17 tahun, jenis 

kelamin laki-laki, pendidikan STM HKTI 2 Purwareja Klampok. Jenis 

kenakalan yaitu pencurian helm. Kejadiannya pada tanggal 26 Februari 2010 

pada pukul 20 : 30 WIB. Elfada dan Dika mengambil barang berupa helm 

milik Nino Prayogi yang beralamat di Desa Kecitran Rt 01 Rw 06 tetapi 

kejadian tersebut diketahui oleh warga setempat. Selanjutnya kedua remaja 

tersebut dibawa ke Polsek Purwarejo Klampok. 

5) Redi Susilo, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan STM HKTI 

Purwareja Klampok. Jenis kenakalan yaitu penganiayaan ringan. Kejadiannya 

pada pagi hari sekitar jam 10 : 00 WIB pada saat itu sedang mengendarai 

kendaraan bermotor dan secara tiba-tiba redi menendang ratman dan terjatuh 
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sehingga terjadi keributan yang mengakibatkan perkelahian. Yang menjadi 

faktor penyebabnya yaitu kecemburuan masalah pacar. Selanjutnya kedua 

remaja tersebut dibawa ke Polsek Purwareja Klampok dan diselesaikan 

dengan jalan kekeluargaan. 

Pada saat sekarang ini menjadi tantangan serius bagi orang tua dalam 

membina, membimbing dan membentuk perilaku remaja.  Berkaitan dengan itu, 

perubahan yang dapat mengharuskan adanya berbagai upaya terhadap remaja agar 

mereka memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mengakomodasi dan 

mewarnainya. Karena anomaly era global semakin maknawi semakin meningkat 

untuk digandrungi oleh anak remaja, misalnya seks bebas, narkoba, minum 

minuman keras, perkelahian antar remaja dan lain sebagainya. Tanpa peran serta 

dari semua pihak terutama orang tua, maka untuk mewujudkan generasi yang 

cerdas, kreatif, beriman  dan bertaqwa serta memiliki kepribadian dan moral yang 

baik akan mengalami kesulitan. Di desa Kecitran kecamatan Purwareja Klampok 

kabupaten Banjarnegara citra perilaku negatif berupa perilaku menyimpang, 

sebagaimana yang dijelaskan di atas, juga banyak dilakukan oleh remaja. Bentuk 

penyimpangan remaja di desa Kecitran bisa dikatakan sebagai kenakalan remaja. 

Di sinilah diperlukan solusi alternatif untuk menjawab persoalan tersebut. 

Seperti diketahui bahwa pendidikan juga dilaksanakan di luar sekolah. Orang tua 

sebagai pembimbing anak dalam kehidupan sosial mempunyai peranan penting 

dalam membina dan membentuk kepribadian dan moral dari anaknya, maka sudah 

merupakan kewajiban orang tua untuk memilih format yang tepat untuk 

menerapkan pola asuh terhadap anak. 
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Dari latar belakang  permasalahan yang dikemukakan di atas penulis 

tertarik untuk melakukan  penelitian dengan judul “Kenakalan Remaja Ditinjau 

dari Pola Asuh Orang Tua di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok 

Kabupaten Banjarnegara”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Terkait dengan uraian identifikasi dan pembatasan masalah, maka 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1) Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi kenakalan remaja di Desa 

Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara. 

2) Bagaimana pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak remajanya di 

Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.  

3) Kendala apa saja yang dihadapi oleh orang tua dalam menerapkan pola asuh 

terhadap anak remaja di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok 

Kabupaten Banjarnegara. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  permasalahan  yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah : 

1) Mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi kenakalan 

remaja di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten 

Banjarnegara. 

2) Pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak di Desa Kecitran 

Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara. 
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3) Kendala yang dihadapi oleh orang tua dalam menerapkan pola asuh terhadap 

anak remaja di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten 

Banjarnegara. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka secara teoritis hasil penelitian ini 

diharapkan dapat : 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan bagi masyarakat dalam membina kepribadian anak dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2) Manfaat Praktis 

a) Memberi masukan berupa teori atau konsep-konsep pengembangan ilmu 

sosial dan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta sebagai wahana 

latihan penerapan ilmu sosial yang telah didapat selama menuntut ilmu di 

Universitas Negeri Semarang. 

b) Dijadikan motivasi dan contoh oleh anak dalam berperilaku positif di 

masyarakat. 

c) Dijadikan pegangan oleh orang tua dalam pola asuh keluarga khususnya di 

Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara. 

d) Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

membina kepribadian anak. 
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1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari bagian-bagian sebagai 

berikut : 

1) Bagian pendahuluan berisi : halaman judul, sari/abstrak, lembar pengesahan, 

motto dan persembahan, kata pengantar dan daftar isi. 

2) Bagian isi, diantaranya sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang : judul, latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

BAB II : PENELAAHAN KEPUSTAKAAN, berisi tentang : pengertian 

kenakalan, remaja, pola asuh, dan orang tua. 

BAB III : METODE PENELITIAN, berisi tentang : lokasi penelitian, fokus 

penelitian, sumber dan data penelitian, metode pengumpulan data, 

validitas data dan metode analisis data. 

BAB IV : PEMBAHASAN, berisi tentang : pembahasan dari permasalahan. 

BAB V : PENUTUP, berisi tentang : kesimpulan dan saran. 

3) Bagian terakhir tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Penelaahan Kepustakaan 

2.1.1. Kenakalan Remaja 

2.1.1.1. Pengertian Kenakalan 

Kenakalan adalah sebuah sikap yang tidak bisa dilepaskan dalam 

kehiduapan dari tiap individu pada umumnya, dalam hal ini lebih khususnya pada 

kalangan di tingkat remaja. Hal tersebut dikarenakan kondisi emosional mereka 

yang belum stabil, atau dapat dikatakan masih labil. Berikut adalah beberapa 

pendapat tentang definisi dari kenakalan itu sendiri menurut para ahli : 

Kenakalan menurut Atmasasmita (1984), ”lstilah kenakalan disebut juga 

Delinquency ialah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang 

remaja yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku di suatu negara yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta 

ditafsirkan sebagai perbuatan tercela”. 

 

Kenakalan menurut Willis (1991), ”Kenakalan adalah kelainan tingkah laku, 

perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asocial bahkan anti sosial yang 

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

dalam masyarakat”. 

 

Kenakalan menurut Hasan dalam Atmasasmita (1984), ”yang disebut kenakalan 

ialah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh seorang remaja atau remaja yang 

bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindakan 

kejahatan”.  

 

Mengkaji dari apa yang disampaikan oleh para ahli tentang kenakalan, 

bahwa kenakalan adalah sebuah sikap anti-sosial yang mempunyai kecenderungan 

melanggar atau menentang terhadapa aturan yang berlaku, yang berimplikasi pada 

10 
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kerugian yang didapat orang lain dan diri sendiri. Kejahatan atau kriminal dapat 

juga dikatakan sebagai suatu nama atau cap yang diberikan seseorang untuk 

menilai perbutan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat yang melanggar 

aturan dan norma-norma yang berlaku. Bawengan mengemukakan pendapatnya 

tentang pengertian kejahatan atau kriminal, bahwa kejahatan atau kriminal pada 

dasarnya dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu pengertian secara praktis, pengertian 

secara religius dan pengertian secara yuridis. Secara praktis yang disebut 

kejahatan adalah pelanggaran atau norma yang dapat menyebabkan timbulnya 

reaksi, baik yang berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan. Sedangkan 

kejahatan menurut religius ialah perbutan atau tindakan yang didalangi oleh iblis 

dan setan, kejahatan dalam arti religius identik dengan arti kejahatan dengan dosa 

(Bawengan  1974: 19). Kejahatan secara yuridis yaitu setiap tindakan dan 

perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam KUHP. Dalam arti lain 

kejahatan ialah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum. 

Sedangkan pelanggaran suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban 

hukum. 

Dari uraian tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa 

kenakalan pada dasarnya sama dengan melakukan pelanggaran dan kejahatan. 

Hanya karena dilakukan oleh remaja dalam arti orang dibawah umur maka belum 

dikenakan sanksi hukum pidana, dan apabila dikenakan sanksi, maka yang 

melaksremajaan ialah peradilan remaja (Novilianti, 2008: 19). Yang menjadi 

unsur kenakalan adalah sebagai berikut : 
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1) Adanya suatu tindakan atau perbuatan. 

Maksudnya tindakan atau perbuatan seseorang yang mencakup kelakuan yang 

pasif dan kejadian-kejadian yang di timbulkan olehnya, perbuatan ini berarti 

suatu tindakan yang menimbulkan akibat. 

2) Bertentangan dengan hukum 

Artinya bahwa tindakan itu atau perbuatan itu bertentangan dengan hukum 

tertulis maupun tidak tertulis. perbuatan yang bertentangan dengan hukum 

tertulis dan tidak tertulis, termasuk perbuatan yang melawan hukum. 

3) Dirasakan serta ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela 

Perbuatan yang dirasakan tercela yaitu menurut pendapat masyarakat dapat 

merusak sendi-sendi dan tata kehidupan yang timbul dalam masyarakat itu 

sendiri serta penafsiran mengenai baik buruknya tindakan seseorang dengan 

penilaian masyarakat pada waktu itu. 

2.1.1.2. Remaja 

Secara Psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi 

dengan masyarakat dewasa, usia di mana remaja tidak lagi merasa dibawah 

tingkat orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkat yang sama, 

sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Integrasi dalam masyarakat (dewasa) 

mempunyai banyak afektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber. 

Termasuk juga perubahan intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini 

memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang 

dewasa, yang kenyataanya merupakan ciri khas yang umum dari periode 
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perkembangan ini. Dalam psikologi perkembangan ada periodisasi atau tahapan 

dalam rentang kehidupan yaitu: 

1) Periode prenatal : konsep kelahiran. 

2) Bayi : kelahiran sampai akhir minggu kedua. 

3) Masa bayi : akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua. 

4) Awal masa kanak-kanak : enam sampai sepuluh atau dua belas tahun. 

5) Masa puber atau pramasa remaja : sepuluh atau dua belas sampai tiga belas 

atau empat belas tahun. 

6) Masa remaja : tiga belas atau empat belas sampai delapan belas tahun. 

7) Awal masa dewasa : delapan belas sampai empat puluh tahun. 

8) Usia pertengahan : empat puluh sampai enam puluh tahun. 

9) Masa tua atau usia lanjut : enam puluh tahun sampai meninggal.                                                  

Lazimnya masa remaja dianggap mulai pada saat remaja secara seksual 

menjadi matang dan berakhir saat ia mencapai usia matang secara hukum. Awal 

masa remaja berlangsung kira-kira tiga belas tahun sampai enam belas tahun, dan 

akhir masa remaja bermula dari usia enam belas sampai tujuh belas tahun, yaitu 

usia matang secara hukum. Dengan demikian akhir masa remaja merupakan 

periode yang sangat singkat. Garis pemisah antara awal masa dan akhir masa 

remaja kira-kira terletak di sekitar usia tujuh belas, usia saat mana rata-rata setiap 

remaja memasuki sekolah menengah tingkat atas. (Hurlock, 1980: 206). 

Ketika remaja duduk di kelas terakhir, biasanya orang tua 

menganggapnya hampir dewasa dan berada diambang perbatasan untuk memasuki 

dunia kerja orang dewasa, melanjutkan ke pendidikan tinggi, atau mendapatkan 
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pelatihan kerja tertentu. Status di sekolah juga membuat remaja sadar akan 

tanggung jawab yang sebelumnya belum pernah terpikirkan. Kesadaran akan 

status formal yang baru, baik di rumah maupun di sekolah, mendorong sebagian 

besar remaja untuk berperilaku lebih matang. (Hurlock, 1980: 206). 

Awal masa remaja biasanya disebut sebagai usia belasan, kadang-kadang 

bahkan disebut usia belasan yang tidak menyenangkan. Remaja yang lebih tua 

sebenarnya tergolong remaja belasan tahun sampai ia berusia dua puluh satu 

tahun. Istilah belasan tahun disini secara populer dihubungkan dengan pola 

perilaku khas remaja muda dan jarang dikenakan pada remaja yang lebih tua,  

biasanya disebut juga pemuda atau pemudi atau malahan kawula muda. Yang 

menunjukkan masyarakat belum melihat adanya perilaku yang matang selama 

awal masa remaja. (Hurlock, 1980: 206-207). 

Semua periode yang penting selama rentang kehidupan, masa remaja 

memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelum dan 

sesudahnya. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut: 

1) Masa Remaja Sebagai Periode Yang Penting 

Semua periode dalam rentan kehidupan adalah penting, namun kadar 

kepentingannya berbeda-beda. Ada beberapa periode yang lebih penting dari 

pada periode lainnya, karena akibatnya yang langsung terhadap sikap dan 

perilaku, dan ada lagi yang penting karena akibat-akibat jangka panjangnya. 

Pada periode remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka panjang 

tetap penting. Ada periode yang penting karena akibat fisik dan ada lagi akibat 

psikologis. Pada periode remaja kedua-duanya sama penting. 
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Perkembangan fisik yang cepat di sertai dengan perkembangan mental 

yang cepat pula, terutama pada awal masa remaja. Semua perkembangan itu 

menimbulkan perlunya penyesuaian mental dan perlunya membentuk sikap, 

nilai dan minat baru.  

2) Masa Remaja Sebagai Periode Peralihan 

Masa peralihan biasanya merupakan masa yang paling sulit bagi 

remaja sendiri, bagi orang tua maupun lingkungan karena pada masa peralihan 

remaja mempunyai energi yang besar dan emosi yang berkobar-kobar. Remaja 

pada masa peralihan membutuhkan perhatian yang khusus baik dari orang tua 

maupun lingkungan di sekitarnya. 

Peralihan tidak berarti terputus atau berubah dari apa yang telah terjadi 

sebelumnya. Melainkan sebuah peralihan dari suatu tahap perkembangan ke 

tahap berikutnya. Artinya apa yang telah terjadi sebelumnya akan 

meninggalkan bekasnya pada apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. 

Bila remaja-remaja beralih dari masa kremaja-kremaja kemasa dewasa, 

remaja-remaja harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekremaja-

kremajaan dan juga harus mempelajari pola perilaku dan sikap baru untuk 

menggantikan perilaku dan sikap yang sudah ditinggalkan. 

Namun perlu disadari bahwa apa yang telah terjadi akan menimbulkan 

bekasnya dan akan mempengaruhi pola perilaku dan sikap yang baru. 

Perubahan fisik yang terjadi selama tahun awal masa remaja mempengaruhi 

tingkat perilaku individu dan mengakibatkan diadakanya penilaian yang telah 

bergeser. 
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Dalam setiap periode peralihan, status individu tidaklah jelas dan 

terdapat keraguan akan peran yang harus dilakukan pada masa ini, remaja 

bukan lagi seorang remaja dan juga bukan orang dewasa. Di lain pihak, status 

remaja yang tidak jelas memberi waktu kepadanya untuk mencoba gaya hidup 

yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai 

bagi dirinya.  

3) Masa Remaja Sebagai Periode Perubahan 

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja 

sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika 

perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga 

berlangsung pesat. Kalau perubahan fisik menurun maka perubahan dan 

perilaku menurun juga. 

Ada beberapa perubahan yang sama yang hampir bersifat universal, 

yaitu : 

a) Meningginya emosi yang intensitasnya bergantung pada perubahan fisik 

dan psikologis yang terjadi. Karena perubahan emosi biasanya terjadi lebih 

cepat pada masa awal remaja, maka meningginya emosi lebih menonjol 

pada masa awal periode akhir masa remaja. 

b) Perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial 

untuk dipesankan, menimbulkan masalah baru. Bagi remaja muda, 

masalah baru yang timbul tampaknya lebih banyak dan lebih sulit 

diselesaikan dibandingkan masalah yang dihadapi sebelumnya. Remaja 
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akan merasa tetap ditimbuni masalah, sampai ia sendiri menyelesaikannya 

menurut kepuasannya. 

c) Dengan berubahnya minat dan pola perilaku, maka nilai-nilai juga 

berubah. Apa yang pada masa kremaja-kremaja dianggap penting, 

sckarang setelah hampir dewasa tidak penting lagi. Misalnya, sebagian 

besar remaja tidak lagi menganggap bahwa banyaknya teman merupakan 

petunjuk popularitas yang lebih penting dari pada sifat-sifat yang 

dikagumi dan dihargai oleh teman-teman sebaya. Sekarang mereka 

mengerti bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. 

d) Sebagian besar remaja bersikap ambivalen terhadap perubahan. Mereka 

menginginkan menuntut kebebasan, tetapi mereka sering takut 

bertanggung jawab akan akibatnya dan meragukan kemampuan untuk 

dapat mengatasi tanggung jawab tersebut. 

4) Masa Remaja Sebagai Usia Bermasalah 

Setiap periode mempunyai masalahnya sendiri-sendiri, namun masalah 

masa remaja menjadi masalah yang sulit diatasi baik oleh remaja laki-laki 

maupun perempuan. Terdapat dua alasan bagi kesulitan itu. Pertama, 

sepanjang masa remaja, masalah remaja sebagian diselesaikan oleh orang tua 

dan guru, sehingga kebanyakan remaja tidak berpengalaman dalam mengatasi 

masalah. Kedua, karena para remaja merasa dirinya mandiri, sehingga mereka 

ingin mengatasi masalahnya sendiri, menolak bantuan orang tua dan guru. 

Karena ketidakmampuannya mereka mengatasi sendiri masalahnya menurut 
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cara yang mereka yakni, banyak remaja akhirnya menemukan bahwa 

penyelesaiannya tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. 

5) Masa Remaja Sebagai Masa Mencari Identitas 

Sepanjang usia geng pada akhir masa kremaja-kremaja, penyesuaian 

diri standart kelompok adalah jauh lebih penting bagi remaja yang lebih besar 

daripada individualitas. 

Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri dengan 

kelompok masih tetap penting bagi remaja-remaja laki-laki dan perempuan. 

Lambat laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi 

dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal, seperti 

sebelumnya. 

6) Masa Remaja Sebagai Usia Yang Menimbulkan Ketakutan 

Anggapan stereotip budaya remaja adalah remaja-remaja yang tidak 

rapi, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung merusak dan berperilaku 

merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan 

mengawasi kehidupan remaja muda takut bertanggung jawab dan bersikap 

tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang normal.  

Stereotip populer juga mempengaruhi konsep diri dan sikap remaja 

terhadap dirinya-sendiri. Stereotip juga berfungsi sebagai cermin yang 

terhadap dirinya juga  masyarakat bagi remaja, yang menggambarkan citra diri 

remaja sendiri yang lambat laun dianggap sebagai gambaran yang asli dan 

remaja membentuk perilakunya sesuai dengan gambaran ini. 
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Menerima stereotip ini dan adanya keyakinan bahwa orang dewasa 

mempunyai pandangan yang buruk tentang remaja, rnembuat peralihan ke 

masa dewasa menjadi sulit. Hal ini menimbulkan pertentangan orang tua dan 

remaja terjadi jarak yang menghalangi remaja untuk meminta bantuan orang 

tua untuk mengatasi berbagai masalahnya. 

7) Masa Remaja Sebagai Masa Yang Tidak Realistik 

Bertambahnya pengalaman pribadi dan pengalaman sosial dan dengan 

meningkatnya kemampuan untuk berpikir rasional, remaja yang lebih besar 

memandang diri sendiri, keluarga, teman-teman dan kehidupan pada 

umumnya secara lebih realistik. Berakhirnya masa-masa remaja, pada 

umumnya baik remaja laki-laki maupun perempuan sering terganggu oleh 

idealisme yang berlebihan bahwa mereka segera harus melepaskan kehidupan 

mereka yang bebas bila telah mencapai status orang dewasa. Bila telah 

mencapai usia dewasa ia merasa bahwa periode remaja lebih bahagia dari 

pada periode masa dewasa, bersama dengan tuntutan dan tanggung jawabnya, 

terdapat kecenderungan untuk mengagungkan masa remaja dan 

kecenderungan untuk merasa bahwa masa bebas yang penuh bahagia telah 

hilang selamanya. 

8) Masa Remaja Sebagai Ambang Masa Dewasa 

Semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja menjadi 

gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan untuk memberikan 

kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Berpakaian dan bertindak seperti 

orang dewasa ternyata belumlah cukup. Oleh karena itu, remaja mulai 
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memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu 

merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat 

dalam perbutan seks, norma-norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang 

berlaku dimasyarakat. (Hurlock, 1980: 207-209). 

2.1.2. Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja 

Kenakalan remaja yang dirasakan mengganggu kehidupan masyarakat, 

sebenarnya bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Kenakalan remaja 

muncul karena beberapa sebab baik karena salah satu maupun bersamaan. Yang 

disebut faktor-faktor yang melatarbelakangi kenakalan remaja adalah suatu 

keadaan atau peristiwa yang mendorong, mempengaruhi dan menyebabkan 

seorang remaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum 

yang berlaku dan dirasakan serta ditafsirkan mayarakat sebagai perbuatan tercela 

(Atmasasmita, 1984: 23). 

Faktor yang menyebabkan kenakalan remaja dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu : 

1) Faktor intrinsik 

Yaitu faktor yang timbul dari dalam seorang remaja itu sendiri untuk 

mengejar nilai-nilai positif perbuatan itu sendiri. Faktor intrinsik yang 

memunculkan kenakalan remaja adalah sebagai berikut : 

a) Faktor intelegensi 

Yaitu kemampuan seseorang yang untuk menyesuaikan diri dengan 

situasi atau memecahkan suatu problem yang dihadapi. Menurut 

penyelidikan remaja yang mempunyai IQ 85 - 90 (bodoh) paling banyak 
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menjadi juvenile delinquent. Orang ini termasuk dalam klasifikasi feeble 

minded, mentality retarted person. Mereka ini sering berbuat kenakalan 

karena tidak dapat memperhitungkan lagi akibat-akibat perbuatannya lagi 

tak dapat bersaing sehingga berbuat kenakalan. Menurut penelitian 

Norvig, remaja ini sering melakukan kenakalan-kenakalan (Simanjutak 

1989:115).  

b) Faktor usia 

Faktor usia menjadi motivasi intrinsik, karena dengan usia tersebut 

tidak jarang membawa kemampuan berfikir dan bertindak dan sering pula 

menghendaki adanya suatu perlakuan yang berlainan. Sehubungan dengan 

itu ada pendapat bahwa usia seseorang adalah merupakan faktor yang 

penting dalam sebab-sebab timbulnya kejahatan. 

c) Faktor jenis kelamin 

Di dalam penyelidikannya Paul W. Tappan (Novilianti, 2008: 24) 

mengemukakan bahwa kenakalan dapat dilakukan baik oleh remaja laki-

laki maupun remaja perempuan sekalipun dalam prakteknya lebih banyak 

dilakukan remaja-remaja laki-laki. Dalam laporannya dijelaskan bahwa 

kenakalan yang dilakukan antara remaja laki-laki dengan remaja 

perempuan adalah 13 : 1 atau 90% dilakukan remaja laki-laki. 

d) Faktor kedudukan dalam keluarga 

Kedudukan remaja dalam keluarga yang dimaksudkan disini 

adalah kedudukan seorang remaja menurut urutan kelahirannya. Walaupun 

sesungguhnya tidak relevan dalam rangka membahas kenakalan remaja, 
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tetapi beberapa pendapat ada yang menyatakan bahwa kedudukan remaja 

menjadi faktor bila ditinjau dari kenakalan remaja (Atmasasmita, 1984: 

50). Status para remaja dalam keluarga juga berperanan sebagai faktor 

yang dapat keluarga mempengaruhi perkembangan sosialnya, misalnya 

remaja sulung, remaja bungsu, atau remaja tunggal (Ahmadi, 1991: 235). 

2) Faktor Ekstrinsik 

Ialah faktor yang timbul karena pengaruh dari luar remaja itu sendiri, 

artinya dalam mengejar nilai-nilai tersebut terdorong oleh faktor-faktor dari 

luar. Faktor-faktor Ekstinsik meliputi: 

a)  Faktor lingkungan dalam keluarga 

Faktor rumah tangga adalah memiliki pengaruh yang besar 

terhadap bentuk kepribadian seorang remaja. Walaupun sebaliknya dilain 

pihak ada yang mengatakan bahwa faktor keluarga merupakan faktor 

intern. Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

mental dan kepribadian remaja itu sendiri. Masa-masa lampau bagi 

remaja sangat melekat dan membekas padanya, apalagi di masa puber 

dan awal masa remaja, peranan rumah tangga atau keluarga, bimbingan 

orang tua dan keluarga adalah kompas yang menunjukan arah tujuan 

bahtera dan cita-cita si remaja. (Atmasasmita, 1984: 53) 

Lingkungan keluarga merupakan unsur terpenting dalam 

perkembangan jiwa remaja. Dalam lingkungan keluarga inilah remaja 

dapat melihat perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya. Hubungan 

keluarga yang tidak serasi akan mengakibatkan perkembangan jiwa 
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remaja. Jika dalam keluarga sering terjadi pertengkaran maka dapat 

berakibat menipisnya rasa sosial dan kemanusiaan remaja dan akan 

mengalami kesukaran-kesukaran dalam menyesuaikan dirinya dalam 

lingkungan, sehingga sering menimbulkan kenakalan. (Alit, 1995: 103-

170). 

Sama halnya dengan pendapat Ahmadi, bahwa keluarga 

merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia dimana 

ia belajar sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan kelompoknya. 

Di dalam keluarga, seorang remaja belajar memegang peranan sebagai 

makhluk sosial yang memiliki norma-norma tertentu. Apabila dalam 

keluarga orang tidak utuh lagi atau hubungan orang tua tidak harmonis 

atau sampai pada perceraian, maka berpengaruh pada jiwa remaja, karena 

kurang perhatian dan kasih sayang dapat menimbulkan kenakalan. 

(Ahmadi, 1991: 225) 

Pendapat Socito (Novilianti, 2008: 26) tentang kenakalan remaja 

yang banyak disebabkan oleh keadaan keluarga adalah sebagai berikut: 

i. Kurangnya perhatian orang tua dalam keluarga, hal tersebut terjadi 

karena terlalu sibuk dalam pekerjaan dengan kemewahan sehingga 

membiarkan remajanya berlaku aman dari tingkah laku remaja itu 

sendiri. 

ii. Ketidaklengkapan orang tua dalam keluarga karena salah Satu orang 

tua meninggal dunia, karena perceraian yang mengakibatkan 

terjadinya broken home. 



24 

 

 

 

iii. Sikap orang tua terlalu keras, menurut kenyataan mendidik remaja 

tidaklah mutlak harus dengan kekerasan. Orang tua yang mendidik 

remajanya secara keras malah justru akan mendapat hasil yang 

sebaliknya dari apa yang diharapkan, bahkan dapat mencelakakan 

orang tua atau remaja itu sendiri. 

iv. Sikap orang tua masa bodoh terhadap remajanya, remaja adalah 

seorang manusia yang membutuhkan bimbingan dan kasih sayang 

dari orang tua. Apabila orang tua bersikap masa bodoh terhadap 

remajanya, ia akan mencari pelampiasan kepada hal-hal yang lain 

yang dapat menimbulkan sikap kenakalan. 

v. Sikap orang tua yang memperlakukan remajanya secara berlebihan. 

Sikap memanjakan remaja secara berlebihan kurang baik, apalagi 

kalau orang tua kurang kontrol terhadap perbuatan sang remaja. 

Apalagi seluruh keluarga terlalu memanjakan dan menyayangi, 

setiap permintaan remaja selalu dikabulkan, terlalu banyak memiliki 

uang dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif dan 

menyebabkan terjerumus dalam tindakan kenakalan. 

b) Faktor lingkungan pergaulan 

Lingkungan pergaulan seorang remaja sangat besar pengaruhnya 

terhadap pengembangan kepribadian sikap dan perilaku seorang remaja. 

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membentuk dan menghasilkan 

norma-norma baru. Dan pengaruh pergaulan di dalam dan di luar 

rumahnya adalah timbal balik masalah pergaulan yang berbeda-beda yang 
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dilakukan oleh anggota keluarga sebagai motivasi yang melekat pada 

masalah kenakalan remaja. Berdasarkan teori “Differential association” 

dinyatakan bahwa yang timbulnya kenakalan seseorang adalah merupakan 

akibat pertemuan antara norma lama yang membekas dengan norma norma 

baru yang saling berbeda. Dan proses mempelajari norma baru 

menghasilkan suatu pendapat mengenali norma yang berlaku itu adalah 

disetujuinya atau tidak disetujuinya. Jadi seorang melakukan suatu 

pergaulan rnenghadapkan dirinya kepada norma-norma yang mempunyai 

pendapat yang berbeda-beda yang dapat menimbulkan sikap dan perilaku 

kejahatan dan kenakalan. (Edwin Sutherland dalam Romli, 1984: 75). 

c) Faktor sosial 

Yaitu faktor yang terjadi di lingkungan masyarakat mengenai 

kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat. Pelaksanaan 

pembangunan nasional juga membawa dampak negatif bagi kehidupan 

manusia, terutama bagi penduduk yang bermukim di kota-kota besar. 

Penduduk kota-kota besar yang beraneka ragam akan membawa pengaruh 

yang sangat luas yang dapat menimbulkan masalah baru dalam tata nilai 

kehidupan sosial. 

d) Faktor ekonomi 

Kita sadari bersama pada akhir-akhir ini tingkat ekonomi 

masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis yang berkepanjangan, 

maka banyak anggota masyarakat yang mengalami kesulitan hidup 

sedangkan lingkungan merangsang setiap orang untuk turut aktif 
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menyesuaikan diri dengan kenyataan dan kemewahan di sekelilingnya. Hal 

ini jelas akan berpengaruh terhadap perilaku anggota masyarakat tersebut. 

Remaja-remaja yang orang tuanya kurang mampu, berusaha ingin 

menyesuaikan diri dengan masyarakat yang mewah, bila tidak dipenuhi 

permintaannya, akan memunculkan tindakan-tindakan yang bersifat 

negatif, misalnya mencuri, merampok atau ikut terlibat dalam jual beli 

narkotika, bahkan para remaja perempuan tega menjual diri hanya untuk 

mendapatkan uang banyak. 

Jadi jelaslah bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi 

timbulnya kenakalan para remaja. (Hawari dalam Alit, 1995: 143). 

Sedangkan pendapat Ahmadi yang menguraikan bahwa faktor sosial 

ekonomi akan mempengaruhi perkembangan jiwa remaja. Hasil 

penelitiannya dari remaja-remaja yang latar belakang ekonominya kurang 

mampu, lebih cepat dalam menyelesaikan tugas dan masalah, karena lebih 

biasa mengerjakan tugas dan pekerjaan yang baru dengan kemampuan 

dirinya sendiri. (Ahmadi, 1991: 258) 

e) Faktor budaya asing 

Dengan semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi 

menyebabkan kehidupan seluruh umat manusia di dunia seolah-olah sudah 

tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Adanya pembangunan di dalam 

bidang informasi pun telah mulai berkembang dengan pesat, sehingga mau 

tidak mau telah menjadi fluktuasi di bidang kebudayaan. Karena tidak 

adanya batasan ruang dan waktu, maka kebudayaan asing dapat 
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berkembang dan mempengaruhi budaya bangsa kita sendiri bila anggota 

masyarakat terutama para remaja dan pelajar tidak membentengi dirinya 

dengan iman dan takwa terhadap Tuhan yang kuat (Allah SWT), maka 

perilakunya dapat terpengaruhi budaya asing melalui tayangan film di 

TV,VCD atau taman bacaan anggota masyarakat, terutama para remaja 

telah menerima perilaku kehidupan masyarakat budaya asing misalnya 

dengan adanya free seks, tindakan love affair, tindakan kekerasan perilaku 

yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. 

Hal-hal tersebut menjelaskan bahwa faktor budaya asing sangat 

erat hubungannya dengan faktor-faktor yang menimbulkan kenakalan bagi 

para remaja (Hawari dalam Alit, 1995: 169). Teori yang dikemukakan oleh 

Ahmadi bahwa terbentuknya suatu sikap itu banyak dipengaruhi oleh 

perangsang dalam lingkungan sosial dan kebudayaan, misalnya keluarga, 

norma, golongan agama, dan adat istiadat, yang terdiri dari pengaruh 

intern dan pengaruh ekstern terhadap pengaruh dari luar biasanya 

disesuaikan dengan minat dan setiap dalam diri manusia. Sedangkan dari 

faktor eksteren terhadap pengaruh dari luar manusia memperolehnya dari 

interaksi dengan manusia lain maupun dengan basil kebudayaan yang 

sampai padanya melalui surat kabar, televisi, VCD, majalah, dan 

sebagainya. (Ahmadi, 1991: 170) 

f) Faktor Subversif 

Sesuai dengan isi UU No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, 

dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat dipakai untuk kepentingan 
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pengobatan dan ilmu pengetahuan saja, sedangkan pengedaran, pengadaan 

dan pemakaian diatur oleh pemerintah yaitu Departemen Kesehatan tetapi 

dalam kenyataannya banyak barang-barang terlarang masuk ke Indonesia 

atau ada di Indonesia melalui jalan illegal sehingga menimbulkan masalah 

bagi pemerintah. Pengedaran barang-barang terlarang tersebut dilakukan 

oleh unsur-unsur subversif yang ingin mengganggu keamanan, ketertiban 

dan kelancaran pembangunan negara Indonesia, sedangkan korbannya 

ialah para remaja dan remaja sebagai generasi penerus perjuangan bangsa 

Indonesia. 

2.1.3. Pola Asuh Orang Tua 

2.1.3.1. Pengertian Pola Asuh 

Pola asuh identik dengan sebuah proses pembentukan karakter dari tiap-

tiap individu di dalam ruang lingkup keluarga pada umumnya. Pola asuh yang 

baik di dalam keluarga akan menghasilkan individu yang baik pula, dan berbeda 

apabila pola asuh didalam dilakukan secara asal-asalan. Kata pola asuh berasal 

dari dua kata yaitu pola dan asuh. ”Pola” adalah gambaran yang dipakai untuk 

contoh Batik (corak batik), potongan kertas yang dipakai contoh membuat baju 

dan sebagai patron, model. ”Asuh” adalah menjaga (merawat dan mendidik) anak 

kecil, memimpin (membantu, melatih) orang tua atau negara agar dapat berdiri 

sendiri, menyelenggarakan atau memimpin sekolah , siaran radio untuk anak-anak  

(Poerwadarminta, 1985: 763). Pola asuh dapat dikatakan juga sebagai suatu 

sistem, cara atau pola yang digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari dalam anak.  Jadi pola asuh adalah cara pengasuhan remaja, usaha membina, 
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membimbing, mendidik, dan melindungi remaja dalam suatu keluarga. Pola asuh 

adalah model yang digunakan dalam memimpin orang atau mendidik remaja. 

Menurut tim penggerak PKK pusat dalam pedoman pola asuh remaja memberikan 

pengertian bahwa pola asuh adalah cara pengasuhan remaja, usaha memulihkan, 

membimbing, membina, melindungi remaja untuk kelangsungan hidupnya. Dari 

kedua batasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua merupakan 

suatu pola interaksi antara remaja dan orang tua (ibu dan ayah) selama 

mengadakan pengasuhan. Di dalam pengasuhan ini tidak hanya bagaimana orang 

tua memperlakukan remaja melainkan membina serta melindungi remaja untuk 

mencapai kedewasaan remaja itu sendiri. 

Menurut David (Shochib, 1998: 19) pola asuh orang tua dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

1) Keluarga seimbang 

Keluarga yang ditandai dengan keharmonisan hubungan (relasi) antara ayah 

dengan ibu, ayah dengan remaja serta ibu dengan remaja. Dalam keluarga ini 

orang tua bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Orang tua sebagai 

koordinator keluarga dengan berperilaku aktif. Jika remaja menentang 

otoritas, segera ditertibkan bahwa di dalam keluarga terdapat aturan-aturan 

dan larangan-larangan, walaupun tidak selalu disadari, diantara anggota 

keluarga saling mendengarkan jika berbicara. Setiap masalah dihadapi dan 

diupayakan untuk dipecahkan bersama. 
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2) Keluarga kuasa 

Keluarga ini lebih menekankan pada kekuasaan lari pada relasi. Remaja 

merasa seakan-akan ayah dan ibu mempunyai buku peraturan, ketetapan, 

ditambah daftar pekerjaan yang tak pernah habis. 

3) Keluarga protektif 

Keluarga ini lebih menekankan pada tugas dan saling menyadari perasaan 

satu sama lain. Orang tua lebih banyak pada upaya memberikan dukungan, 

perhatian, dan garis-garis pedoman sebagai rujukan kegiatan. 

4) Keluarga kacau 

Keluarga kurang teratur dan selalu mendua. Dalam keluarga ini cenderung 

timbul konflik (masalah) dan kurang peka memenuhi kebutuhan remaja. 

Remaja sering diabaikan dan diperlakukan secara kejam atau kasar karena 

kesenjangan hubungan antara remaja dengan orang tua. 

5) Keluarga simbiotis 

Ciri keluarga ini adalah orientasi dan perhatian keluarga yang kuat bahkan 

hampir seluruhnya terpusat pada remaja-remajanya. 

2.1.3.2. Landasan Pola Asuh 

Semenjak bayi masih dalam kandungan hingga dewasa interaksi yang 

harmonis antar ayah, ibu dan remaja maupun anggota keluarga yang lain 

merupakan faktor yang amat penting. Pada interaksi tersebut atas rasa cinta kasih 

dalam anggota keluarga, cinta kasih dijadikan dasar dalam membina remaja, cinta 

menjadi dasar-dasar pendidikan kemanusiaan (Ali  1975: 93). 
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Tim PKK Pusat (1992: 6) menyatakan bahwa hal-hal yang menjadi 

landasan pola asuh yaitu: 

a) Berperilaku dengan landasan kasih sayang penuh pengertian di dalam 

keluarga. 

b) Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa harus ditanamkan dalam diri 

remaja sesuai dengan perkembangannya. 

c) Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dengan membiasakan 

remaja untuk melakukan ibadah dalam hidup sehari-hari. 

Dalam menanamkan atau memasukkan sikap perilaku dan nilai-nilai 

senantiasa berdasarkan pada ajaran agama, ramah-tamah, berbakti, hormat 

terhadap orang tua dan anggota keluarga yang lain, dapat menilai yang baik, 

buruk dan yang benar, salah. 

2.1.3.3. Jenis-jenis Pola Asuh Orang Tua 

Di dalam kondisi masyarakat pada umumnya dibedakan 4 jenis pola 

asuh, antara lain :  

a) Pola asuh otoriter 

Pola asuh mempunyai ciri adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua. 

Kebebasan remaja sangat dibatasi, orang tua memaksa remaja untuk 

berperilaku sesuai yang diinginkan oleh mereka. 

b) Pola asuh permisif 

Pola asuh ini ditandai dengan kebebasan tanpa batas pada remaja untuk 

bertingkah laku sesuai dengan kehendaknya sendiri. Orang tua tidak pernah 

memberikan aturan dan mengarahkan remaja. 
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c) Pola asuh pemberian hadiah 

Pola asuh ini mempunyai ciri bahwa orang tua selalu memberikan hadiah 

yang bersifat materi atau janji ketika menyuruh remaja berperilaku sesuai 

dengan keinginan mereka. 

d) Pola asuh demokratis 

Pola asuh ini mempunyai ciri adanya sifat terbuka antara orang tua dengan 

remaja. Mereka membuat aturan yang disetujui bersama. Remaja diberi 

kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan keinginannya serta 

belajar untuk dapat menanggapi orang lain, orang tua hanya bersikap sebagai 

pemberi pendapat dan pertimbangan terhadap aktivitas remaja. 

(Yatim, 1986: 31-34). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena secara langsung 

dapat menyajikan hubungan antara peneliti dan responden lebih peka. dalam 

penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data berdasarkan pengamatan situasi 

yang wajar (alamiah) sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi atau dimanipulasi 

(Kaelan,  2005: 18). Dalam penelitian kualitatif bukan menggunakan angka-angka 

sebagai alat metode utamanya, data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-

kata, simbol, gambar, walaupun demikian juga dapat dimungkinkan 

berkumpulnya data-data yang bersifat kuantitaif (Kaelan, 2005: 20). 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti obyek, baik berupa 

nila-nilai budaya manusia, sistem pemikiran, nilai-nilai etika, nilai karya seni, 

sekelompok manusia, peristiwa atau obyek budaya lainnya (Kaelan, 2005: 58). 

Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan obyektif, 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur 

yang ada atau suatu fenomena tertentu. 

Menurut Whitney (Kaelan, 2005: 58) metode deskriptif adalah pencarian 

fakta dengan interpretasi yang tepat dan sistematis. Penelitian deskriptif 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku 

dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang  hubungan-hubungan 
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kegiatan, sikap-sikap, pandagan-pandangan, serta proses-proses yang sedang 

berlangsung dengan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di desa Kecitran kecamatan Purwareja Klampok 

kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. 

3.2 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, fokus yang diteliti adalah : 

3.2.1 Kenakalan Remaja di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok 

Kabupaten Banjarnegara. 

3.2.2 Pola asuh yang diterapkan orang tua di Desa Kecitran Kecamatan 

Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.  

3.3 Sumber Data Penelitian 

3.3.1 Informan 

Informan adalah individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk 

keperluan informasi, atau orang yang dapat memberikan informasi/keterangan 

data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan 

adalah semua masyarakat di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok 

Kabupaten Banjarnegara. 

3.3.2 Responden 

Responden yaitu individu-individu yang menjadi subyek penelitian. 

Responden dalam penelitian ini yaitu seluruh remaja di desa kecitran yang  terdiri 
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dari 10 orang remaja yang berumur 14 sampai 18 tahun dan 10 orang tua yang ada 

di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten banjarnegara. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Metode Wawancara 

Wawancara percakapan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

diwawancarai (nterviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2002: 135). 

Metode wawancara atau metode interview, mencakup cara yang 

dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan tertentu, mencoba mendapatkan 

keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-

cakap berhadapan muka dengan orang itu (Koentjaraningrat, 1993: 129) 

Dalam pengumpulan data ini penelitian menggunakan wawancara 

terbuka dimana para subyeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan 

mengetahui pula apa maksud wawancara itu, hal ini agar sesuai dengan penelitian 

kualitatif yang biasanya berpandangan terbuka.  Subyek wawancara yaitu orang 

tua dan remaja di desa Kecitran kecamatan Purwareja Klampok kabupaten 

Banjarnegara. Wawancara digunakan untuk menggali/memperoleh informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. 

3.4.2. Pengamatan atau Observasi 

Pengamatan atau observasi yaitu cara penulis melakukan pengamatan 

secara langsung tentang cara pembinaan pola asuh orang tua terhadap anaknya. 
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3.4.3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui foto, buku-buku, arsip-

arsip dan lain-lain sebagai bukti yang menunjukkan kegiatan yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Dokumentasi diperlukan dalam penelitian agar dapat 

memberikan keterangan dengan jelas mengenai penelitian yang diteliti. 

Dokumentasi dilakukan dengan jalan memotret atau mengambil foto 

dengan kamera pada saat kegiatan pembinaan dilakukan orang tua. 

3.5 Validitas Data 

Validitas data yang diharapkan dalam penelitian ini, digunakan teknik 

triangulasi sebagai teknik pemeriksa data. Teknik triangulasi adalah suatu teknik 

pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu sebagai pembanding 

terhadap data itu (Moleong, 2006:  178). Teknik triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksa data dengan memanfaatkan 

penggunaan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 

Dalam hal ini akan diperoleh dengan jalan : 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

3) Kemudian selanjutnya mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi 

kode dan mengkategorikannya. 

4) Proses analisis data dilakukan secara teliti dan cermat agar diperoleh hasil 

penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. 
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3.6 Analisis Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap, 

yaitu (Moleong, 1998: 161) : 

 

 

 

 

 

 

1) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data 

melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data 

yang lengkap. 

2) Reduksi Data 

Reduksi data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian kemudian dicari temannya. Data-data yang telah direduksi 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

mempermudah peneliti untuk mencarinya apabila sewaktu-waktu diperlukan. 

3) Sajian Data 

Sajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan 

(Miles, 1992: 17). 

 

Pengumpulan 
Data 

Penyajian 
Data 

Kesimpulan 
/ verifikasi 

Reduksi 
Data 
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4) Kesimpulan atau Verifikasi Data 

Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi dan sajian yang merupakan 

jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Kondisi Umum Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok 

Kabupaten Banjarnegara 

 

Desa Kecitran adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Purwareja 

Klampok Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah. Desa Kecitran terdiri 

dari 5 RW (Rukun Warga) dan 30 RT (Rukun Tetangga) dengan jumlah penduduk 

6.242 jiwa pada tahun 2009, luas wilayah 241.253 Ha, dengan permukaan tanah 

berbentuk daratan. 

1) Kondisi Geografis 

Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten 

Banjarnegara berjarak sekitar 30 km dari Ibu Kota Kabupaten Banjarnegara. 

2) Penduduk 

Dari data yang diperoleh dapat diketahuai bahwa jumlah penduduk 

Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara pada 

tahun 2009 adalah : 6.242 jiwa, yang terbagi dalam 1.571 Kepala Keluarga. 

Dari jumlah tersebut terbagi 3.151 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 3.091 

jiwa berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan data monografi, antara jenis 

kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan adalah lebih banyak jenis 

kelamin laki-laki. 
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Dibawah ini adalah deskripsi penduduk Desa Kecitran Kecamatan 

Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara berdasarkan data yang 

diperoleh dari Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten 

Banjarnegara. 

Tabel 1 

Penduduk Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten 

Banjarnegara menurut kelompok umur 

 

No Kelompok Umur Jumlah 

1 0-4 487 

2 5-9 911 

3 10-14 759 

4 15-19 464 

5 20-24 478 

6 25-29 535 

7 30-34 458 

8 35-39 359 

9 40-44 309 

10 45-49 359 

11 50-54 340 

12 55-59 344 

13 60 ke atas 442 

Jumlah 6.242 

Sumber : Monografi Desa Kecitran Tahun 2009 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Desa Kecitran 

Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara sebanyak 6.242 

jiwa. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Desa Kecitran Kecamatan 

Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara seluas 241.253 Ha, maka 

penduduknya jarang. Dari tabel di atas yang disebut dengan remaja yaitu 

umur 14 tahun sampai 18 tahun. 

 

 



41 

 

 

 

Tabel 2 

Jumlah penduduk menurut pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

1 Tidak pernah sekolah - 

2 Belum tamat SD 604 

3 Tidak tamat SD - 

4 Tamat SD 110 

5 Tamat SLTP / Sederajat 100 

6 Tamat SLTA / Sederajat 92 

7 Tamat Akademi / Perguruan 65 

Sumber : Monografi Desa Kecitran tahun 2009 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Desa 

Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yang 

bersekolah berjumlah 971 orang yang terbagi dalam berbagai jenjang 

pendidikan. Tingkat pendidikan dari yang tidak pernah sekolah di Desa 

Kecitran tidak ada hampir semua penduduk bersekolah, yang belum tamat SD 

berjumlah 604 orang, tidak tamat SD tidak ada, yang tamat SD berjumlah 110 

orang, tamat SLTP/sederajat 100 orang, tamat SLTA/sederajat 92 orang dan 

tamat akademi/perguruan berjumlah 65 orang. Untuk meningkatkan taraf 

pendidikan masyarakat Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok 

Kabupaten Banjarnegara, maka  para orang tua menganjurkan kepada anak-

anaknya agar masuk sekolah ke jenjang berikutnya tetapi kenyataanya tidak 

sesuai dengan data yang ada. Dari data diatas ada data yang menyatakan 

belum tamat SD maksudnya dari pernyataan tersebut adalah masih ada anak-

anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar dan belum tamat SD. 
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Tabel 3 

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian 

 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 467 

2 Buruh tani 299 

3 Jasa sosial 190 

4 Pengusaha 30 

5 Buruh industri 270 

6 Pedagang 147 

7 Angkutan 201 

8 PNS / TNI / POLRI 118 

9 Pensiunan 165 

10 Lain-lain 203 

Jumlah 2090 

Sumber : Monografi Desa Kecitran tahun 2009 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mata pencaharian 

penduduk Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten 

Banjarnegara secara keseluruhan beragam tapi presentase terbesar adalah 

sebagai petani. 

3) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana yang tersedia di Desa Kecitran Kecamatan 

Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4 

Sarana Pendidikan 

No Jenjang Pendidikan Jumlah 

1 TK 2 

2 SD 3 

3 Madrasah 1 

Sumber : Monografi Desa Kecitran tahun 2009 

 



43 

 

 

 

Dari data yang ada pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa sarana 

pendidikan di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten 

Banjarnegara dapat dikatakan kurang lengkap. 

4) Identitas Responden Tentang Kenakalan Remaja di Tinjau dari Pola Asuh 

Orang Tua di Desa Kecitran Kecamatan Purwarejo Klampok Kabupaten 

Banjarnegara. 

Tabel 5 

Indentitas Responden 

No Nama Umur Alamat Orang Tua 

1. Rendy Yulianto 16 Tahun 
Dusun Legok Rt 05 Rw 

02 Kecitran 
Martin 

2. Riyanto 18 Tahun 
Dusun Legok Rt 05 Rw 

02 Kecitran 

Agus 

Purwanto 

3. Jefry Prananto 18 Tahun 
Dusun Legok Rt 02 Rw 

05 Kecitran 
Sugiyanti 

4. Gayuh Rakasia 18 Tahun 
Dusun Legok Rt 03 Rw 

05 Kecitran 
Agung 

5. Tenang Yunanto 17 Tahun 
Dusun Legok Rt 01 Rw 

01 Kecitran 
Marsum 

6. Diasmoro Abadi 18 Tahun 
Kecitran Rt 06 Rw 08 

Kecitran 

Teguh 

Rahayu 

7. Fredika Atmaja 17 Tahun 
Dusun Bilungan Rt 09 

Rw 03 Kecitran 

Edi 

Kusworo 

8. 
Prasetyo 

Bangkit Hutomo 
18 Tahun 

Dusun Bilungan Rt 08 

Rw 03 Kecitran 
Rosyadi 

9. 
Bangkit 

Maulana 
16 Tahun 

Kecitran Rt 04 Rw 04 

Kecitran 
Suwardi 

10. Arif Subiyanto 17 Tahun 
Kecitran Rt 05 Rw 04 

Kecitran 
Amiatun 

                 Sumber : masyarakat desa kecitran 
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4.1.2. Jenis Kenakalan Remaja di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja 

Klampok Kabupaten Banjarnegara 

 

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari 

norma-norma hukum yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan 

merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitar. Berdasarkan pengamatan dan 

hasil wawancara dengan responden dan informan maka gambaran umum tentang 

jenis dan bentuk kenakalan remaja yang terjadi di Desa Kecitran Kecamatan 

Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara adalah :   

Tabel 6 

Jenis kenakalan remaja di tinjau dari pola asuh orang tua di Desa kecitran 

Kecamatan Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara 

No Jenis Kenakalan Umur Pendidikan Jumlah 

1. Berkelahi 16-18 th Pelajar SMA      2 

2. Minum-minuman keras 14-18 th Pelajar SMP,SMA      3 

3. Pemerasan  16-17 th Pelajar SMA      1  

4. Membolos sekolah 16-18 th Pelajar SMA      2 

5. Mencuri 15-17 th Pelajar SMP,SMA      2  

Sumber : masyarakat Desa Kecitran 

4.1.3. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Kenakalan Remaja di desa 

Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara 

 

Kenakalan pada remaja tidak muncul dengan sendirinya dan tiba-tiba, 

tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apabila faktor tersebut 

mempengaruhi seorang anak yang lemah pada waktu yang sama, maka mudahlah 

anak menjadi seorang yang nakal. Kenakalan remaja disebabkan oleh dua faktor 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu penyebab 

yang terdapat dalam diri anak. Sedangkan faktor eksternal adalah sebagai 

pengaruh lingkungan sekitar, faktor sosial yaitu semua perangsang dan pengaruh 

dari luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu pada anak remaja. Faktor 

eksternal yaitu faktor lingkungan keluarga dan sekolah. Berdasarkan data yang 
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diperoleh, bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi remaja berbuat nakal atau 

menyimpang dari norma-norma yang berlaku, tidak saja faktor yang datang dari 

dalam lingkungan keluarga misalnya lingkungan masyarakat atau lingkungan 

pertemanan di mana remaja itu berada dalam kelompoknya. 

Dalam tingkatan kenakalan anak yang penulis temui di lapangan pada 

umumnya sudah melebihi dan tidak dapat di kendalikan. Namun demikian untuk 

mengendalikan kenakalan tersebut perlu adanya koordinasi yang baik antara 

orang tua dan masyarakat. 

Adapun dampak atau pengaruh dari kenakalan remaja tersebut di atas 

membawa akibat yang tidak baik terutama citra dan masa depan mereka. Dampak 

negatif itu tadak saja menimpa remaja itu sendiri, akan tetapi membawa pengaruh 

pula terhadap lingkungan keluarga terutama orang tuanya dan lingkungan 

masyarakat. Orang tua merasa prihatin dan khawatir tentang anak-anak mereka 

yang berbuat menyimpang. 

Berdasarkan informasi dari beberapa informan yang penulis teliti dan 

temui di lapangan hubungannya dengan penelitian tentang  kenakalan remaja yang 

penulis teliti di Desa Kecitran, secara umum disebabkan oleh faktor yang berasal 

dari keluarga, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor lingkungan pertemanan 

dimana remaja itu bergaul. 

Berdasarkan beberapa pengakuan dari informan ( remaja ) tentang sebab-

sebab berbuat nakal atau berbuat menyimpang dari norma-norma yang berlaku di 

masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh abadi, seorang anak berumur 18 tahun 

mengatakan bahwa: 
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”saya berbuat nakal yaitu sering membolos sekolah karena saya kalau di rumah 

tidak ada yang memperhatikan dan perbuatan membolos saya tidak ada yang 

mengetahuinya, sedangkan ayah sibuk sendiri mencari uang.”  

 

( wawancara tanggal 21 juni 2009  ). 

 

Penuturan lain juga dikemukakan oleh gayuh, yang mengutarakan  bahwa: 

”saya kadang membolos sekolah karena diajak teman dekat saya.”  

( wawancara tanggal 5 juni 2009). 

Dari pernyataan abadi diatas yang suka membolos sekolah, dia 

mengatakan bahwa meskipun sudah kelas 3 SMA dan sebentar lagi harus 

menghadapi ujian nasional tetapi hal tersebut kadang masih suka dilakukan 

meskipun pada akhirnya orang tuanya mengetahui kejadian tersebut dari pihak 

sekolah yang memberikan surat peringatan yang menerangkan bahwa anaknya 

sering tidak masuk sekolah. Dia anak yang pintar dan berprestasi di sekolah tetapi 

karena kemalasannya untuk bersekolah dan menganggap sekolah tidak terlalu 

penting, padahalmorang tuanya berkali-kali menasehatinya agar tidak melakukan 

perbuatan tersebut. Dari penuturan abadi apabila dia membolos sekolah maka 

yang dilakukannya yaitu berkumpul dengan teman-temannya yang membolos 

sekolah juga dan duduk-duduk di depan ruko-ruko toko pinggir jalan raya sambil 

merokok. Hal tersebut dilakukannya tanpa rasa malu ataupun takut ketahuan 

orang tuanya serta pihak sekolah karena masih memakai seragam sekolah 

lengkap. dapat diketahui bahwa faktor intern atau faktor yang terdapat dalam diri 

seseorang, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua serta pengaruh 

teman sebaya juga dapat menjadikan remaja nakal atau berbuat menyimpang dari 

norma-norma yang berlaku. 
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Dari beberapa pendapat para remaja yang mempunyai masalah yaitu 

berbuat menyimpang dari norma-norma yang berlaku maka dapatlah penulis 

simpulkan bahwa kenakalan remaja banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu faktor dalam diri remaja itu sendiri, faktor yang berasal dari lingkungan 

keluarga yaitu kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, faktor yang 

berasal dari lingkungan luar seprerti pengaruh teman sebaya atau kelompoknya 

yang bersifat negatif. Penuturan lain juga dikemukakan oleh Rendy yang berumur 

18 tahun yang mengutarakan bahwa: 

”Saya suka minum-minuman keras dengan teman-teman rumah  dan biasanya 

saya lakukan denagn beberapa orang dan waktunya pada malam hari.”  

 

( wawancara tanggal 24 mei 2009). 

Dari pernyataan Rendy diatas dapat kita jelaskan bahwa remaja yang suka 

minum-minuman keras karena ada faktor yang menyebabkan mereka berbuat 

seperti itu. Biasanya mereka berkelompok atau bersama-sama menyaksikan acara 

dangdutan pada malam hari di tempat orang hajatan atau pada acara-acara tertentu 

yang diadakan di desa kami. Setelah puas menonton dan berjogaed biasanya 

mereka tidak langsung pulang ke rumah tetapi mereka minum-minuman 

beralkohol, yang dilakukannya tidak jauh dari tempat acara tadi tepatnya dipinggir 

jalan atau depan rumah warga desa tersebut. Mereka bersenang-senang, berteriak 

dan menyanyi-nyanyi tanpa memperdulikan kenyamanan warga desa di tempat 

tersebut. Selain karena adanya acara dangdutan biasanya para remaja juga minum-

minuman keras pada waktu malam idul fitri atau satu hari sebelum hari raya idul 

fitri yang dilakukan terkadang pada waktu siang hari di tempat terbuka di pinggir 

jalan tanpa rasa malu meskipun hari itu masih puasa. Alasannya mereka berbuat 
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seperti itu karena ingin melepaskan kepenatan dan bersenang-senang dengan 

teman-temannya karena di rumah tidak ada yang memperdulikan mereka. Faktor 

pendorong  para remaja berbuat hal seperti itu karena yang pertama dari faktor 

intern yaitu faktor yang datang dari dalam diri remaja itu sendiri dalam hal ini 

yaitu keluarga seperti keadaan keluarga, suasana rumah yang tidak menyokong 

perkembangan mereka sehingga mereka menjadi remaja yang tidak bertanggung 

jawab dan melakukan perbuatan anti social dan amoral. Anak memperoleh segala 

kemampuan dasar, baik intelektual maupun sosial dari anggota keluarga. Bahkan 

penyaluran emosi banyak ditiru dan dipelajarinya dari anggota-anggota lain 

keluarganya. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak yang tidak pernah merasakan 

kasih sayang, juga tidak dapat menyatakan kasih saying kepada orang lain. Selain 

itu juga kurangnya pengawasan dari orang tua karena kesibukan mereka bekerja 

mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian besar atau mayoritas 

pekerjaan orang tua di tempat kami adalah petani dan buruh. Mereka dari pagi 

sudah pergi ke sawah dan pulang pada waktu sore hari maka dari itu anak-anak 

mereka kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya.  

Selain itu juga minimnya pengetahuan orang tua karena tingkat 

pendidikan yang rendah sehingga mereka kurang mengikuti perkembangan 

zaman. Anak kurang memperoleh kontrol serta pengetahuan dari orang tuanya, 

dalam hal ini orang tua kurang memiliki konsep yang baik untuk mendidik anak-

anaknya. Disamping faktor intern juga ada faktor ekstern yaitu faktor yang 

datangnya dari luar remaja itu sendiri seperti salah satunya adalah kuatnya 

pengaruh reman sebaya karena remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama 
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teman-teman sebaya sebagai kelompok, maka dapat dimengerti bahwa pengaruh 

teman-teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan dan perilaku 

lebih besar dari pengaruh keluarga. Contohnya seperti yang telah dikemukakan di 

atas yaitu bila anggota kelompoknya mencoba minum-minuman keras, maka 

remaja cenderung mengikutinya tanpa memperdulikan perasaan mereka sendiri. 

Selain faktor pengaruh teman sebaya juga ada pengaruh lingkungan pergaulan 

masyarakat sekitar yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan 

sikap dan perilaku seorang remaja.        

Penuturan lain juga dikemukakan oleh tenang Yunanto yang berumur 17 

tahun yang mengutarakan bahwa: 

”Saya pernah berkelahi dengan dengan anak dari tetangga desa sebelah karena dia 

ingin merebut perempuan yang saya sukai dan saya juga dibantu oleh teman-

teman dalam perkelahian tersebut .”  

 

( wawancara tanggal 13 juni 2009 ). 

Penuturan lain juga dikemukakan oleh Ryanto yang mengutarakan bahwa : 

” Saya pernah berkelahi karena pada waktu itu ingin membantu teman saya .” 

 ( wawancara tanggal 19 juni 2009 ). 

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa para remaja melakukan 

perkelahian dengan teman sebaya dari tetangga desa lain karena ada faktor 

penyebabnya. Biasanya mereka membentuk suatu kelompok untuk bersama-sama 

melakukan aksinya. Pada saat itu remaja dari desa kecitran sedang bermain ke 

desa kalilandak dan salah satu remaja dari desa kecitran berkenalan dengan 

seorang wanita dari desa kalilandak dan dari perkenalan tersebut akhirnya 

menimbulkan suatu perasaan suka diantara keduanya. Tetapi ada pihak-pihak 
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yang menyukai hal tersebut yaitu salah satu remaja dari desa kalilandak juga 

menyukai wanita tersebut, maka muncul persaingan diantara mereka yang pada 

akhirnya memiicu perkelahian. Pada suatu hari terjadi penyerangan dari pihak 

remaja desa kalilandak terhadap remaja desa kecitran yang dilakukan 

berkelompok dan mereka menggunakan senjata tajam seperti bambu runcing, 

pisau panjang atau clurit, alat penyemprot yang didalamnya berisi bahan yang 

membahayakan mata dan lain-lain. Untuk menelesaikan perkelahian tersebut 

maka dari pihak yang berwajib ikut turun tangan untuk mengamankan perkelahian 

tersebut. Dari kejadian itu dapat kita simpulkan bahwa yang menyebabkan mereka 

berkelahi adalah karena adanya faktor percintaan diantara para remaja untuk 

bersaing memperoleh wanita yang disukainya. Dan remaja lain yang ikut 

berkelahi karena rasa setia kawan dan ingin membantu temannya. 

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh bangkit maulana yang 

mengatakan bahwa : 

“ saya melakukan perbuatan mengompas kepada orang yang sedang lewat 

bersama dengan teman-teman saya karena untuk membeli minuman keras .” 

 

 ( wawancara tanggal 20 juni 2009). 

Dari pernyataan yang diungkapkan di atas bahwa perilaku mengompas 

yang dilakukan para remaja di desa kecitran kadang kala dilakukan apalagi pada 

saat hari-hari setelah idul fitri karena kebanyakan remaja-remaja di desa kami 

tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi tetapi malah bekerja ke 

luar kota seperti Jakarta. Maka dari itu remaja-remaja yang ada di desa kami  
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memanfaatkan kepulangan mereka dengan meminta uang secara paksa dan uang 

itu dipergunakan biasanya untuk membeli minum-minuman beralkohol. Selain itu 

juga para remaja di desa kecitran tidak hanya mengompas kepada warga desa 

kecitran tetapi terhadap warga desa di luar desa kecitranpun dilakukannya. 

Mereka biasanya berkelompok duduk-duduk dipinggir jalan sambil mabuk-

mabukan dan apabila ada orang lewat lalu mereka menyuruh untuk berhenti dan 

secara paksa meminta uang kepada orang yang lewat tadi. Faktor pendorong 

mereka berbuat hal seperti itu karena pengaruh teman sebaya yang ikut-ikutan 

serta kurangnya kasih sayamg dari orang tua. Terkadang mereka mengompas 

karena tidak dikasih uang oleh orang tuanya hanya dikasih secukupnya saja untuk 

kebutuhan mereka. 

4.1.4. Pola Asuh yang Diterapkan Oleh Orang Tua Terhadap Anak 

Remajanya di desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok 

Kabupaten Banjarnegara. 

 

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan 20 orang responden yang 

terdiri dari 10 orang remaja dan 10 orang tua, dapat diketahui bahwa orang tua di 

desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara 

menggunakan pola asuh yang hampir sama, hal ini dikarenakan umur anak-anak 

mereka yang tidak terpaut jauh. Sebagian besar orang tua di Desa Kecitran 

Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara menggunakan pola 

asuh. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu martin, beliau mengatakan 

bahwa: 

“ Ya, tidak terlalu membatasi anak dalam bergaul karena kalau anak dibatasi 

mereka menjadi pemberontak dan akibatnya tidak baik, saya tahu anak juga perlu 
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bergaul dengan teman-temannya. Saya sebagai orang tua hanya dapat bisa 

mengawasi anak saya saja”. 

 

(wawancara tanggal 24 mei 2009 ).   

Pertanyaan di atas juga diungkapkan oleh putranya yaitu Rendy yang berumur 17 

tahun. Rendy mengatakan bahwa :  

“saya tidak dibatasi oleh orang tua dalam bergaul dengan siapa saja asalkan orang 

tua mengetahui dengan siapa saja saya bergaul.” 

 

(wawancara tanggal 24 mei 2009).  

Dari pernyataan ibu martin, sebagai orang tua jangan terlalu membatasi 

anak secara ketat karena hasilnya tidak akan baik yang terpenting kita sebagai 

orang tua hanya bias menasehati agar anak tidak terjebak dalam pergaulan yang 

buruk. Dengan demikian anak akan mempunyai tanggung jawab dalam segala 

aktivitasnya sehari-hari karena telah diberi kepercayaan oleh orang tuanya. 

Pemberian hadiah tersebut dapat berupa pujian, perhatian, atau bisa juga dengan 

pemberian sesuatu yang sangat diinginkan anak misalnya uang. Namun dalam 

pemberian hadiah harus bijaksana jangan sampai pemberian hadiah tersebut 

menjadi rangsangan anak untuk berbuat yang tidak sesuai dengan tujuan 

pemberian hadiah dan menjadi anak menjadi manja.  

Pemberian hadiah yang bijaksana misalnya orang tua menjanjikan akan 

memberikan uang kepada anaknya kalau si anak berhasil melakukan sesuatu, 

tetapi orang tua dalam memberikan hadiah tersebut harus disertai dengan 

penjelasan pada anak. Dengan demikian anak mengetahui bahwa jika mereka 

berhasil melakukan sesuatu misalnya mendapat ranking sepuluh besar di kelas 

mereka akan mendapatkan hadiah, meskipun tidak ada hadiah mereka harus tetap 
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mendapatkan ranking sepuluh besar di kelasnya. Pemberian hadiah yang tidak 

bijaksana justru kurang mendukung jiwa anak, anak nanti melakukan suatu 

perbuatan atas dasar agar mendapat hadiah sehingga kurang ada rasa tanggung 

jawab dalam diri anak. Penuturan lain juga diungkapkan oleh Bapak Rosyadi, 

beliau mengatakan bahwa : 

“saya masalah anak tidak terlalu memperhatikan karena tugas saya sebagai kepala 

keluarga  hanya mencari nafkah dan urusan anak saya serahkan semuanya kepada 

ibunya. ” 

 

( wawancara tanggal 29 mei 2009). 

Pernyataan lain juga dikemukakan oleh beberapa orang tua lainnya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edi kusworo, beliau mengatakan bahwa : 

“saya tidak mengekang kebebasan anak tetapi saya sebagai orang tua juga 

memberikan batasan-batasan tertentu kepeda anak dalam mereka bergaul.” 

 

( wawancara tanggal 31 mei 2009). 

Pola asuh yang demikian seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agung. 

Beliau mengatakan bahwa : 

“Saya sering berdiskusi dengan anak-anak saya, apabila ada masalah yang penting 

dan perlu untuk didiskusikan bersama-sama. Saya selalu memberikan kesempatan 

pada anak utuk memberikan pendapatnya pada saya dan ibunya. Setelah itu kita 

selalu membahas bersama-sama.” 

 

(wawancara tanggal 5 juni 2009). 

Pernyataan lain juga dikemukakan oleh beberapa orang tua lainnya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edi kusworo, beliau mengatakan bahwa : 

“Menurut saya hadiah itu perlu untuk memotivasi anak dalam berprestasi atau 

lainnya. Tetapi kita tidak boleh terlalu sering memberi hadiah pada anak sebab, 

jika kita tidak boleh terlalu sering memberi hadiah pada anak nantinya anak akan 

menjadi manja dan hal itu juga tidak baik bagi perkembangan anak.” 
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( wawancara tanggal 31 mei 2009).  

 Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh putra bapak rosyadi yang 

bernama prasetyo yang mengatakan bahwa : 

“memang saya tidak dibatasi oleh orang tua dalam bergaul apalagi bapak sibuk 

bekerja dan ibu juga mengurus rumah dan anak-anak yang lain.”  

 

( wawancara tanggal 29 mei 2009 ). 

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, dapat diketahui  bahwa 

orang tua di desa kecitran dalam menerapkan pola asuh berbeda-beda. Ada  

beberapa orang tua yang memberikan kebebasan penuh terhadap anaknya tanpa 

memperhatikan perilaku mereka karena kesibukan orang tua bekerja, dan ada juga 

orang tua yang memberikan kebebasan terhadap anaknya tetapi mereka masih 

memberikan batasan-batasan tertentu terhadap anak. Orabg tua harus 

memperhatikan dan menghargai kebebasan anak agar mereka tidak menjadi anak 

yang pemberontak tetapi kebebasan tersebut tidak boleh bersifat penuh atau 

mutlak. Orang tua seharusnya senantiasa memberikan bimbingan dengan penuh 

pengertian. Keinginan dan pendapat anak selama tidak bertentangan dengan 

norma-norma yang berlaku dalam keluarga dan tidak berdampak buruk pada anak, 

orang tua akan selalu mendukung apa yang dilakukan oleh anak. Tetapi kadang 

anak tidak dapat memanfaatkan kepercayaan yang telah orang tua berikan kepada 

mereka dan anak mudah sekali terjebak kedalam pergaulan yang memberikan 

dampak negatif tanpa mereka sadari yang berdampak tidak baik serta merugikan 

nereka sendiri. 

Di dalam keluarga terdapat ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya, 

mereka adalah satu kesatuan utuh yang saling berhubungan dan membutuhkan 
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satu sama lain. Di dalam keluarga perlu adanya sikap keterbukaan antara orang 

tua dengan anaknya. Ini akan berdampak nbaik bagi perkembangannya nanti. 

Tetapi tidak semua keluarga seperti itu dan hal inilah yang memjadi pemicu 

terjadinya pertengkaran diantara anggota keluarga.  

Seperti yang diungkapkan seperti yang diungkapkan oleh  Ibu Sugiyanti. 

Beliau mengatakan bahwa : 

“Kadang-kadang saya terbuka sama anak saya, kalau menurut saya itu perlu. 

Tetapi kalau menurut saya dan bapaknya tidak perlu mengasih tahu anak maka 

saya dan bapaknya tidak akan kasih tahu anak saya.”  

 

( wawancara tanggal 7 juni 2009). 

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh putranya yang bernama Jefry 

Prananto. Dia mengatakan bahwa : 

“Orang tua saya itu kadang terbuka kadang juga tidak. Orang tua saya mengasih 

tahu saya hanya masalah atau hal-hal tertentu saja.”  

 

( wawancara tanggal 7 juni 2009). 

Pendidikan menurut orang tua di desa Kecitran Kecamatan Purwareja 

Klampok Kabupaten Banjarnegara penting sekali walaupun dilihat dari faktor 

ekonomi tergolong baik meskipun tidak semua . Tindakan ibu bilamana anak 

tidak masuk/bolos sekolah sebagian orang tua bertindak dengan memarahi bahkan 

memukul anaknya. Karena orang tua ini beranggapan bahwa pendidikan itu 

sebagai bekal dimasa mendatang, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Marsum 

sebagai berikut : 

“ Menurut saya pendidikan itu penting, jadi kalau tidak masuk sekolah saya 

marahi kadang saya pukul.” 

 

(wawancara tanggal 13 juni 2009). 
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Hal tersebut juga sama diungkapkan oleh Ibu Amiatun bahwa pendidikan 

itu sangat penting dan semua orang tua pasti mengharapkan anak-anaknya 

menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa dan setiap orang tua 

menginginkan anaknya lebih baik dari mereka ( orang tua). 

“Pendidikan itu penting sekali. Saya berharap anak saya jadi orang yang berguna 

dan lebih baik daripada saya.”  

 

( wawancara tanggal 17 juni 2009). 

 Masalah pendidikan anak ada sebagian orang tua yang memperhatikan 

sikap anak tetapi ada juga sebagian yang memberikan sedikit perhatian pada 

pendidikan anak. Pernyataan yang disampaikan oleh Agus Purwanto sebagai 

berikut : 

“Ketika anak saya tidak belajar pada malam hari, saya sebagai orang tua akan 

memberi nasehat. Setiap anak sekolah mempunyai kewajiban dan tugas untuk 

belajar, saya rela pergi bekerja setiap hari juga demi anak saya, berarti kalau tidak 

mau belajar anak tidak kasihan pada orang tua saya.”  

 

(wawancara tanggal 19 juni 2009). 

Lain halnya dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Suwardi, 

dimana melalui pernyataan yang disampaikan terkesan kurang memperhatikan 

pada pendidikan anak. Pendapat yang disampaikan adalah sebagai berikut : 

“ Ketika anak tidak belajar saya akan menyuruh belajar tetapi itu semua 

tergantung pada anak mau belajar atau tidak, karena kalau belajar dipaksa juga 

tidak ada hasilnya”.  

 

(wawancara tanggal 20 juni 2009). 

Sikap anak terhadap orang tua tidak mendapatkan perhatian yang serius. 

Pernyataan di bawah ini menunjukkan bahwa orang tua tidak mempersoalkan 
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sikap anak terhadap orang tuanya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Marsum   

sebagai berikut : 

“Anak-anak saya bebaskan untuk bermain tanpa ada larangan”. 

 

 (wawancara tanggal 13 juni 2009)  

Namun demikian ada juga orang tua yang tidak memberikan secara 

mutlak pada anak untuk bermain tanpa ada batasan waktu, hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Teguh Rahayu sebagai berikut : 

“ Saya tidak pernah melarang anak saya untuk bermain, tetapi kalau bermain 

sampai lupa waktu saya marahi.”  

 

(wawancara tanggal 21 juni 2009). 

Ibu Amiatun juga mengatakan hal yang sama, yaitu : 

“ Ketika anak saya bermain sampai sore hari dan lupa waktu, saya akan 

mencarinya”.  

 

(wawancara tanggal 23 juni 2009). 

 

Pada pernyataan bapak marsum di atas nampak bahwa orang tua tersebut 

tidak memerdulikan dan kurang memberikan kasih saying terhadap anaknya. Hal 

ini kurang berdampak baik karena anak akan merasa tidak dianggap dan mecari 

kesenangan diluar rumah bersama dengan teman-temannya. Di lain pihak 

pernyataan yang diungkapkan oleh ibu Amiatun menggambarkan meskipun tidak 

membatasi anak dalam bergaul tetapi tetap memberikan perhatian seorang ibu 

yang penuh rasa sayang pada anak-anaknya. Orang tua tidak mengharapkan hal 

yang berlebihan pada diri anak, hanya saja ibu mengharapkan anak terlatih 

disiplin pada diri anak.  Diharapkan pada hari-hari selanjutnya anak mampu 
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melatih dirinya sendiri untuk pulang pada waktunya sehingga ibu tidak perlu 

mencari dan menyuruh pulang. 

Beragam pola asuh yang digunakan orang tua untuk menjadikan anak-

anaknya menjadi anak yang baik dan dapat diterima di masyarakat, ada sebagian 

orang tua yang menggunakan pola asuh yang demokratis dimana orang tua sangat 

memperhatikan dan menghargai kebebasan anak-anaknya. Namun kebebasan 

yang tidak mutlak dan dengan bimbingan dan pengertian kedua belah pihak yaitu 

antara orang tua dan anak. Orang tua yang anaknya sudah besar dan dianggap 

mampu untuk mencari jati dirinya. Dan ada juga yang menggunakan pola asuh 

otoriter (harus mentaati apa kata orang tua dalam hal yang prinsip misalnya dalam 

menjalankan sholat, sopan terhadap orang tua yang lebih tua). 

 

4.1.5. Kendala yang Dihadapi Orang Tua dalam Menerapkan Pola Asuh 

terhadap Anak Remajanya di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja 

Klampok Kabupaten Banjarnegara. 

 

Orang tua di desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten 

Banjarnegara dalam menerapkan pola asuh orang tua mengalami beberapa 

kendala. Kendala-kendala  yang dihadapi orang tua tersebut, diantaranya: 

1) Kendala Intern 

Kendala intern diartikan sebagai suatu hambatan yang diakibatkan 

oleh faktor dari dalam keluarga, dalam hal ini orang tua. Setiap orang tua 

tentunya mengharapkan anaknya  menjadi anak yang memiliki kepribadian 

yang baik dan menjadi anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa 

dan negara. 
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Untuk mewujudkan semua harapan orang tua tersebut, dibutuhkan 

adanya pola asuh yang tepat dari orang tua. Namun orang tua di Desa 

Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dalam 

menerapkan pola asuh terhadap anak remajanya mengalami beberapa 

kendala.  

Berdasarkan pengakuan dari responden yang peneliti lakukan  ada 

beberapa pernyataan salah satunya yang diungkapkan oleh Bapak Marsum Rt 

01 RW. 01  Kecitran yang mempunyai anak yang berumur 17 tahun : 

“Mungkin menurut saya yang paling sulit adalah mengawasi anak saat anak 

diluar rumah karena tugas kita sebagai orang tua tidak hanya mengawasi anak 

saja tetapi ada banyak tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan.” 

 

 (Wawancara tanggal 13 juni 2009). 

 

Dari pernyataan bapak marsum dapat diketahui bahwa kesibukan 

orang tua bekerja menjadi salah satu kendala dalam membina kepribadian 

anak. Padahal bimbingan dan kontrol orang tua sangat dibutuhkan oleh anak. 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agung RT. 03 RW. 05 

Dusun legok Kecitran, yang mempunyai anak yang berumur 18 tahun: 

“Mungkin menurut saya yang paling sulit adalah mengawasi anak saat anak 

berada diluar rumah, saya tidak bisa mengawasi anak saya itu apalagi saya 

mempunyai banyak anak. Saya tidak bisa mengawasi anak saya satu persatu.”  

 

(wawancara tanggal 5 juni 2009). 

Pendapat dari Bapak Agung menerangkan bahwa kurangnya 

pengawasan terhadap anak dapat menjadi kendala dalam membina dan 

mengasuh anak supaya anak menjadi anak yang memiliki kepribadian serta 

perilaku yang baik. 
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Pengawasan yang kurang baik dapat menjadi salah satu faktor anak 

melakukan penyimpangan. Salah satu contoh dari kurangnya pengawasan 

terhadap anak yaitu anak minum-minuman keras seperti yang diungkapkan 

oleh Ryanto Putranya Bapak Agus Purwanto. Dia mengatakan bahwa : 

“Saya kadang suka minum-minuman keras dengan teman-teman 

saya,biasanya saya dan teman-teman berkumpul di tempat yang jauh dari 

rumah kami dan kami membeli minuman tersebut iuran bersama-sama 

dengan teman-teman dan apabila tidak mempunyai uang maka kami 

mengompas kepada orang-orang.” 

 

(wawancara tanggal 19 juni 2009). 

Pernyataan serupa diungkapkan oleh Arif Subiyanto putranya Ibu 

Amiatun. Dia mengatakan bahwa : 

“Biasanya saya juga ikut-ikutan teman nongkrong bareng-bareng apalagi 

pada waktu malam minggu mereka mengajak pergi bersenang-senang  dan 

kadang tidak pulang rumah. ” 

 

(wawancara tanggal 17 juni 2009).  

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa kurangnnya 

pengawasan terhadap anak dapat menyebabkan anak melakukan 

penyimpangan-penyimpangan, salah satunya adalah minum-minuman keras. 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suwardi RT. 04 RW. 04 

kecitran, yang mempunyai anak bernama bangkit maulana yang berumur 16 

tahun: 

“Kadang-kadang anak saya itu susah untuk diaturnya, apalagi kalau saya 

menyuruhnya untuk belajar. Saya harus membujuk atau memaksa anak saya 

dulu baru anak saya mau belajar dan sukanya main terus dengan teman-

temannya tanpa mengenal waktu.” 

 

(wawancara tanggal 20 juni 2009) 
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Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Suwardi dapat 

diketahui bahwa anak susah untuk diatur menjadi salah satu kendala dalam 

membina dan membimbing anak menjadi anak yang berkepribadian baik. 

Jadi, dari pendapat Bapak Marsum, Bapak Agung dan Bapak 

Suwardi diatas, dapat diketahui bahwa kesibukan orang tua, kurangnya 

pengawasan terhadap anak dan anak susah diatur dapat menjadi kendala bagi 

orang tua dalam menerapkan pola asuh terhadap anak remajanya. 

2) Kendala Ekstern 

Kendala ekstern yaitu suatu hambatan yang dihadapi oleh orang tua 

karena pengaruh dari luar atau lingkungan. Pada umumnya orang tua di Desa 

Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara 

menyatakan bahwa dalam menerapkan pola asuh supaya anak memiliki 

kepribadian yang baik tidaklah mudah. Orang tua di Desa Kecitran 

Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara menghadapi 

kendala baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Setelah 

peneliti melakukan penelitian dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi 

orang tua seperti penuturan yang diungkapkan oleh beberapa responden 

berikut ini: 

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Teguh Rahayu RT. 

06 RW. 08 Kecitran, yang mempunyai anak yang berumur 18 tahun: 

“Kendala yang paling sulit bagi saya dan ibunya dalam menerapkan pola asuh 

yaitu adanya pola pergaulan seperti sekarang ini yang semakin 

mengkhawatirkan dan adanya siaran televisi yang film-filmnya yang kadang-

kadang kurang mendidik. Tidak mungkin orang tua terus-menerus 

mendampingi anak saat menonton televise dan saat mereka bermain diluar 

dengan teman-temannya.”  
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(wawancara tanggal 21 juni 2009). 

Pernyataan serupa diungkapkan oleh Ibu Martin RT. 05 RW. 02 

Dusun legok, yang mempunyai anak berumur 18 tahun: 

“Kadang saya suka jengkel dengan anak saya karena suka ikut-ikutan teman-

temannya minum-minuman beralkohol.”  

 

(wawancara tanggal 24 mei 2009). 

Dari pernyataan diatas, mengandung ungkapan bahwa orang tua di 

Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara 

sangat prihatin atas perkembangan zaman yang semakin modern. Pada saat 

ini orang tua dituntut untuk bisa membina, mendidik, membimbing dan 

memberikan arahan yang sesuai dengan norma yang berlaku, namun di satu 

sisi pesatnya arus perubahan sosial-budaya yang sangat kuat mempengaruhi 

perkembangan jiwa anak serta pengaruh lingkungan pergaulan yang dapat 

membawa dampak buruk. 

Disinilah  orang tua dituntut untuk membina dan menerapkan pola 

asuh yang tepat bagi anak supaya anak memiliki kepribadian yang baik dan 

tidak terjerumus oleh arus perubahan sosial-budaya yang memiliki dampak 

negatif bagi anak. 

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Edi Kusworo RT.09 RW. 03  dan 

Ibu Sugiyanti RT. 02 RW. 05 Dusun legok, yang mempunyai anak yang 

berumur 17 dan 18  tahun: 

“Menurut kami yang paling sulit dalam menerapkan pola asuh adalah 

pengaruh dari lingkungan sekitar, baik teman maupun masyarakatnya. Itu 

sebabnya kami sebagai orang tua selalu bertanya pada anak, dengan siapa dia 

bermain dan apakah temannya itu baik apa tidak.”  
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(wawancara tangga 31 mei 2009). 

 

Pernyataan serupa diungkapkan oleh Bapak Rosyadi  RT. 08 RW. 

03  Dusun Bilungan Kecitran, yang mempunyai anak yang berumur 18 tahun: 

“Menurut kami yang paling sulit adalah adanya pengaruh dari lingkungan 

sekitar karena lingkungan sekitar juga dapat menjadi salah satu faktor yang 

membentuk kepribadian anak. Jika lingkungannya baik, maka anak akan 

terbawa baik dan jika lingkungannya tidak baik, maka anak ikut tidak baik 

perilakunya.”  

 

(wawancara tanggal 29 mei 2009). 

Dari ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Edi Kusworo dan 

Bapak Rosyadi dapat di ketahui bahwa kepribadian anak dapat dipengaruhi 

oleh lingkungan masyarakat sekitar dimana anak tersebut bergaul. 

Ini seperti yang diungkapkan oleh Diasmoro Abadi putranya Bapak 

Teguh Rahayu. Dia mengatakan bahwa: 

“Yang mengajak saya minum-minuman keras, merokok untuk pertama kali 

adalah teman bermain saya karena ikut-ikutan teman dan rasa toleransi dan 

orang tua tidak mengetahuinya karena mereka tidak terlalu memperhatikan 

anaknya.”  

 

(wawancara tanggal 21 juni 2009). 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Tenang Yunanto putranya Bapak 

Marsum. Dia mengatakan bahwa: 

“Teman saya yang pertama kali mengajak saya untuk minum-minuman keras, 

merokok dan hal tersebut jarang diketahui oleh orang tua karena saya 

melakukannya diluar rumah.” 

 

 (wawancara tanggal 13 juni 2009). 
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Dari ungkapan yang disampaikan diatas, dapat diketahui bahwa 

pengaruh lingkungan sekitar dapat membawa pengaruh yang tidak baik, salah 

satunya pengaruh dari teman bermain. 

Jadi, orang tua di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok 

Kabupaten Banjarnegara dalam menerapkan pola asuh terhadap anak 

remajanya dipengaruhi oleh pesatnya arus perubahan sosial-budaya serta 

pengaruh lingkungan pergaulan sekitar. Pengaruh kuat yang dapat 

mempengaruhi seorang anak adalah pengaruh lingkungan sekitar, salah 

satunya adalah teman bermain. Di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja 

Klampok Kabupaten Banjarnegara banyak anak-anak remaja yang melakukan 

kenakalan, hal ini karena adanya pengaruh dari teman bermain yang 

mengajak untuk melakukan perilaku menyimpang. 

4.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para remaja di atas tentang faktor-

faktor penyebab kenakalan remaja dapat dijelaskan secara teori bahwa faktor 

ekonomi keluarga sangat mempengaruhi timbulnya kenakalan remaja (Hawari 

dalam Ali, 1995: 143). Selain itu juga faktor lingkungan masyarakat sangat besar 

pengaruhnya terhadap pengembangan kepribadian sikap dan perilaku seorang 

remaja.  

Berdasarkan teori “Differential association” dinyatakan bahwa timbulnya 

kenakalan seseorang adalah merupakan akibat pertemuan antara norma lama yang 

membekas dengan norma baru yang saling berbeda. Jadi seorang melakukan suatu 

pergaulan menghadapkan dirinya kepada norma-norma yang mempunyai 
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pendapat yang berbeda-beda yang dapat menimbulkan sikap dan perilaku 

kejahatan serta kenakalan. (Edwin Sutherland dalam Romli, 1984: 75).                        

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan responden diketahui juga 

bahwa yang melatarbelakangi kenakalan remaja di desa Kecitran Kecamatan 

Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yaitu antara lain faktor keluarga 

yang meliputi kurang kasih sayang orang tua, dan yang kedua faktor lingkungan 

pergaulan. Bahwa kenakalan pada dasarnya sama dengan melakukan pelanggaran 

dan kejahatan hanya karena yang melakukan adalah anak dalam arti orang di 

bawah umur maka belum dikenakan sanksi pidana, dan apabila dikenakan sanksi 

maka yang melaksanakan adalah peradilan anak. 

Masa remaja merupakan fase kehidupan yang bersifat peralihan dari anak 

menuju  dewasa. Pada masa ini anak mengalami perkembangan untuk 

kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Rentang usia remaja antara 13-

21 tahun yang dibagi dua tahap yaitu remaja awal (13-17 tahun) dan masa remaja 

akhir (17-21 tahun). Masalah remaja adalah sesuatu yang bersifat peralihan yang 

tidak mantap. 

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari di masyarakat, para orang tua 

belum secara penuh atau maksimal dalam menerapkan pola pendidikan anak yang 

baik dan benar. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Adapun faktor-faktor internal tersebut adalah faktor keluarga. 

1) Faktor keluarga 

Faktor keluarga adalah salah satu persoalan penting di dalam 

kehidupan keluarga itu sendiri. Adapun faktor-faktor keluarga tersebut 



66 

 

 

 

bersumber dari keutuhan keluarga, ekonomi  keluarga dan lain-lain. Namun 

demikian faktor yang terjadi didesa Kecitran berkaitan dengan anak yang 

nakal atau berbuat menyimpang dari norma-norma yang berlaku banyak 

disebabkan oleh faktor ekonomi  keluarga. Kondisi  keluarga yang 

kekurangan ataupun cukup dan berlebihan akan membawa pengaruh kepada 

anak-anak kita. Sehingga apabila kita sebagai orang tua tidak bisa memahami 

bagaimana cara mendidik anak akan membawa anak itu ke arah perbuatan 

yang tidak baik. Kelemahan lain dari para orang tua dalam mendidik anak 

adalah karena dangkalnya pemahaman tentang cara mendidik anak. Para 

orang tua masih berpendapat bahwa seorang anak harus menurut apa yang 

menjadi kehendak dan keinginan dari orang tuanya, sehingga ada 

ketidakharmonisan antara keinginan anak dengan keinginan orang tuanya. 

Maka terjadi benturan-benturan satu sama lain di dalam  keluarga atau terjadi 

disharmoni. Cara mendidik yang dilakukan orang tua masih bersifat totaliter 

dan memaksakan. 

Menurut Singgih D. Gunarsa dalam Psikolog Perkembangan (1978: 

5) mengatakan bahwa orang tua harus bertanggung jawab 

memperkembangkan keseluruhan eksistensi anak yang didalamnya termasuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik kebutuhan yang bersifat organis 

psikologi maupun kebutuhan psikis, yang akhirnya kita mengharapkan anak 

dapat tumbuh dan berkembang ke arah suatu gambaran kepribadian yang 

harmonis dan matang. 
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Adapun menurut Zakiah Drajat dalam membina nilai-nilai moral di 

Indonesia (1977: 16) mengatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi kondisi keluarga adalah faktor ekonomi, yang merupakan 

faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan  keluarganya. 

Dan menurut Freud (dalam M.J Langeveld, 1978: 13) mengatakan 

bahwa perkembangan anak membutuhkan kasih sayang, dan kasih sayang itu 

tidak cukup dengan memelihara badannya saja, tetapi ketentraman hati 

seorang anak yang diberikan oleh orang tuanya. 

Selain faktor internal yang menjadi penyebab kenakalan remaja juga 

terdapat faktor eksternal diantaranya yaitu : 

1) Faktor Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat adalah salah satu lingkungan yang dapat 

membentuk perkembangan jiwa anak. Anak akan berbuat baik atau tidak baik  

dapat bergantung kepada kondisi lingkungan  masyarakat dimana  anak itu 

tinggal. Sehingga apabila keadaan lingkungan  masyarakat baik maka baik 

pula anak, tetapi bila lingkungan  masyarakat tidak baik maka tidak baik pula 

anak tersebut. 

Menurut Zakiah Drajat dalam membina nilai-nilai moral di 

Indonesia (1977: 22) mengatakan bahwa kondisi masyarakat itu sangat besar 

pengaruhnya dalam pembinaan moral anak, sehingga pendidikan anak harus 

ditanamkan secara maksimal. 

Adapun menurut M.J Langeveld dalam ilmu jiwa perkembangan 

(1978: 19) mengatakan bahwa kehidupan masyarakat mempunyai bentuk-
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bentuk yang teratur misalnya, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Anak 

akan diangkat masuk kedalam bentuk-bentuk itu dengan kesabaran dan 

ketidaksadaran, anak akan mengalami bantuan banyak atau sedikit 

bergantung kepada pribadi anak itu sendiri. 

Dan menurut Bimo Walgito dalam kenakalan anak (1978: 12) 

mengatakan bahwa kondisi masyarakat sekitar langsung atau tidak langsung 

akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan anak, karenanya masyarakat 

dapat menjadi sumber akan terjadinya perbuatan-perbuatan yang mengarah 

kedalam kenakalan anak. 

2) Faktor Pertemanan 

Faktor lingkungan teman dimana anak itu dalam kelompoknya 

merupakan masalah yang sangat penting. Sebab keberadaan teman kelompok 

sangat dibutuhkan oleh anak itu saling mengenal sifat-sifat dari teman lewat 

kelompoknya. Bila baik teman kelompoknya maka baik pula anak tersebut, 

tetapi bila teman kelompoknya banyak yang menimbulkan perbuatan negatif 

maka dapat pula menggiring anak ke arah yang negatif pula, sebab peranan 

teman dalam kelompoknya sangat berpengaruh besar diantara pengaruh yang 

ada dalam lingkungan keluarga, masyarakat, atau pertemanan. Anak akan 

menjadi nakal atau baik dapat lewat teman kelompoknya. 

Menurut Zakiah Drajat dalam membina nilai-nilai moral di 

Indonesia (1977: 93) mengatakan bahwa apabila dalam kelompok pertemanan 

tidak ada kecenderungan kepada agama, maka kegelisahan dan kegoncangan 

jiwa dengan mudah akan disalurkan dengan cara yang bertentangan dengan 
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agama, dan mereka akan mendapatkan kepuasan sementara dengan kenakalan 

itu. 

Dalam menerapkan pola asuh terhada anak remajanya orang tua 

menggunakan pola asuh yang hampir sama,  hal ini dikarenakan umur anak-

anak mereka tidak terpaut jauh. Yatim (1986: 31-34) , pola asuh orang tua 

dibagi empat, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh permisif, pola asuh 

pemberian hadiah dan pola asuh demokratis. Sebagian besar orang tua di 

Desa Kecitran Kecamatan Klampok  Banjarnegara menggabungkan keempat 

pola asuh tapi orang tua tidak menyadari hal tersebut. Pola asuh yang paling 

banyak digunakan adalah pola asuh demokratis dan pola asuh permisif. 

Orang tua kurang mengawasi, memberikan perhatian dan kasih 

saying terhadap anaknya karena mereka sibuk bekerja sehingga anak kurang 

dapat mengontrol perilaku mereka serta mudah terpengaruh oleh teman-

temannya. Sebaliknya orang tua yang demokratis yaitu adanya sikap 

keterbukaan antara sesama anggota keluarga, orang tua memberikan 

kebebasan kepada anak tetapi mereka masih memberi batasan-batasan 

tertentu dan orang tua hanya sebagai pemberi pendapat atau nasehat terhadap 

aktifitas remaja. Orang tua bersikap otoriter, namun otoriter ini disini masih 

dalam batasan-batasan tertentu yaitu membatasi anak dalam bergaul di 

masyarakat maupun dalam keluarga. Orangtua tidak selamanya otoriter dan 

mengekang kreativitas anak, namun anak dalam berkreativitas mendapatkan 

pengawasan dan bimbingan dari orang tua. 
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Pemberian hadiah yang bijaksana misalnya orang tua menjanjikan 

akan memberikan uang kepada anak jika si anak berhasil melakukan sesuatu, 

dalam memberikan hadiah tersebut orang tua harus memberikan penjelasan 

pada  anak tentang alasan orang tua memberi hadiah padanya. dengan 

demikian anak mengetahui bahwa jika mereka berhasil melakukan sesuatu 

misalnya rangking lima besar di kelas mereka akan mendapat hadiah, 

meskipun tidak ada hadiah mereka harus tetap mendapat ranking lima besar 

di kelas. Pemberian hadiah yang tidak bijaksana justru kurang mendukung 

jiwa anak, nantiya jika anak melakukan sesuatu atas dasar agar mendapat 

hadiah sehingga kurang ada rasa tanggung jawab dalam diri anak. 

Dalam membina kepribadian anak, selain orang tua menerapkan pola 

asuh otoriter permisif dan pemberian hadiah orang tua menerapkan pola asuh 

demokratis karena ini penting bagi perkembangan anak. Orang tua harus 

memperhatikan dan menghargai kebebasan anak dalam menyampaikan 

pendapatnya, namun kebebasan tersebut harus mendapat kontrol agar tidak 

menyimpang. Keinginan dan pendapat anak sepanjang tidak bertentangan 

dengan norma-norma yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat serta 

tidak berdampak buruk pada anak, orang tua akan selalu mendukung dan 

menyetujui untuk dilaksanakan. Sebaliknya keinginan dan pendapat yang 

bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam keluarga dan 

masyarakat, orang tua akan memberi pengertian secara rasional dan objektif 

sehingga akan mengerti apa yang menjadi keinginan dan pendapatnya 

tersebut tidak disetujui orang tua. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan uraian tentang kenakalan remaja ditinjau dari pola asuh 

orang tua di desa Kecitran Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten 

Banjarnegara, dapat disimpulkan : 

1) Kenakalan remaja yang terjadi di desa Kecitran Kecamatan Purworejo 

Klampok Kabupaten Banjarnegara tidak muncul dengan sendirinya dan secara 

tiba-tiba, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut  di 

antaranya ialah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu  

faktor yang timbul dari dalam seorang remaja itu sendiri. Sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor yang timbul karena pengaruh dari luar remaja itu 

sendiri, artinya dalam mengejar nilai-nilai tersebut terdorong oleh faktor-

faktor dari luar. Faktor ini dapat disebut sebagai faktor lingkungan yang 

memberikan contoh atau teladan negatif serta didukung pula oleh lingkungan 

yang memberikan kesempatan. Faktor sosial atau faktor sosiologis yaitu 

semua perangsang dan pengaruh dari luar yang mendorong timbulnya tingkah 

laku tertentu pada anak remaja. 

2) Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak remajanya di desa 

Kecitran Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara 

menggunakan pola asuh yang hampir sama, hal ini dikarenakan umur anak-
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anak mereka yang tidak terpaut jauh. Pola asuh  yang banyak digunakan oleh 

orang tua di desa Kecitran Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten 

Banjarnegara yaitu menggunakan pola asuh demokratis dan pola asuh 

permisif. Pola asuh demokratis yaitu pola asuh yang mempunyai ciri adanya 

sifat terbuka antara orang tua dengan remaja untuk membuat aturan yang 

disetujui bersama, remaja diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, 

perasaan dan keinginannya serta belajar untuk dapat menanggapi orang lain, 

orang tua hanya bersikap sebagai pemberi pendapat dan pertimbangan 

terhadap aktivitas remaja. Sedangkan pola asuh permisif yaitu pola asuh yang 

ditandai dengan kebebasan tanpa batas pada remaja untuk bertingkah laku 

sesuai dengan kehendaknya sendiri. Orang tua tidak pernah memberikan 

aturan dan mengarahkan remaja.  

3) Kendala orang tua dalam menerapkan pola asuh terhadap anak remaja yaitu 

kendala internal, meliputi : kesibukan orang tua, kurangnya pengawasan 

terhadap anak dan anak susah diatur. Sedangkan kendala eksternal, meliputi : 

pengaruh lingkungan pergaulan seperti pengaruh teman sebaya dan 

lingkungan masyarakat sekitar.selain itu juga pesatnya arus perubahan sosial-

budaya seperti adanya budaya asing yang masuk contohnya maraknya 

berbagai macam HP dari luar maupun dalam negeri yang setiap bulan atau 

tahun berganti-ganti model. Hal tersebut memunculkan berbagai ketimpangan 

dalam masyarakat khususnya para remaja yang sering menggunakan barang 

tersebut untuk alat komunikasi sehingga hal tersebut dapat memunculkan 

kenakalan remaja seperti remaja lebih mudah mengakses berbagai macam 
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informasi lewat internet baik yang bersifat positif maupun negatif dan 

pengaruh lingkungan sekitar seperti pengaruh teman sebaya.  

5.2. Saran  

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas dapat diberikan saran bahwa : 

1) Kepada remaja agar tidak mudah terpengaruh ke dalam pergaulan negatif serta 

dapat mengontrol perilaku mereka baik dilingkungan keluarga, sekolah 

maupun masyarakat. 

2) Sebaiknya orang tua lebih bijaksana dalam  menerapkan pola asuh terhadap 

anak remajanya agar dapat menjalin komunikasi yang lebih baik lagi sehingga 

menciptakan kehidupan yang harmonis antara anak dan orang tua. 

3) Sebaiknya orang tua lebih meningkatkan lagi dalam memberi perhatian serta 

pengawasan dan membimbing anak dalam bersikap serta berperilaku dan 

kepada masyarakat agar turut serta menciptakan situasi kehidupan yang 

memperlihatkan nilai-nilai atau norma-norma yang sudah ada dan peran serta 

masyarakat untuk ikut membantu mengawasi perilaku anak yang ada di sekitar 

tempat tinggal mereka.  
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