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Lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi timbulnya kenakalan remaja selain lingkungan keluarga dan 
sekolah. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah 
lingkungan pergaulan di masyarakat berpengaruh terhadap kenakalan remaja 
di Kelurahan  Wonosari  Kecamatan  Ngaliyan Semarang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan 
pergaulan di masyarakat terhadap timbulnya kenakalan remaja di Kelurahan 
Wonosari Kecamatan Ngaliyan Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja di Kelurahan 
Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang berjumlah 2758 remaja. 
Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik Proporsional 
Random Sampling. Sampel diambil sebesar 10% dari tiap-tiap wilayah terpilih 
secara random/acak, sehingga jumlah sampel sebanyak 95 responden. 
Variabel yang diungkap meliputi variabel bebas yaitu lingkungan pergaulan di 
masyarakat dan variabel terikat yaitu kenakalan remaja di Kelurahan 
Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan metode angket dan dokumentasi. Untuk 
menganalisis data yang diperoleh digunakan analisis deskriptif persentase 
dan analisis statistik yaitu Analisis Regresi. 

Berdasarkan analisis korelasi product moment diperoleh Rhitung 
sebesar 0,805 kemudian dikonsultasikan dengan Rtabel N = 95 pada taraf 
signifikansi 5% = 0,632 dengan demikian hasil perhitungan lebih besar Rtabel. 
Dengan menggunakan Analisis Regresi diperoleh Fhitung 23,585 dengan 
probabilitas 0,000. Probabilitas tersebut lebih kecil daripada taraf kesalahan 
0,05 yang berarti bahwa model persamaan tersebut signifikan. Dengan 
demikian hipotesis yang menyebutkan bahwa “ada pengaruh yang positif 
antara lingkungan pergaulan di masyarakat terhadap timbulnya kenakalan 
remaja di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang diterima. 
Dan besarnya pengaruh lingkungan pergaulan terhadap kenakalan remaja 
sebesar 20,2% sedangkan 79,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Saran dalam 
penelitian ini adalah pembinaan-pembinaan iman kepada remaja maupun 
masyarakat sangat diperlukan untuk membentengi dari pergaulan-pergaulan 
yang tidak baik. Pembinaan iman bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan 
pengajian atau pembinaan dari tokoh agama maupun masyarakat. Karang 
Taruna sebagai ajang penyaluran bakat dan kegemaran para remaja seperti 
hobi olah raga, menyanyi dan bakti sosial. 


