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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kenakalan Remaja 

1. Definisi Kenakalan Remaja 

Menurut Chaplin (1999) kecenderungan merupakan suatu susunan 

sikap untuk bertingkah laku dengan cara tertentu. Kecenderungan kenakalan 

remaja merupakan suatu dorongan untuk berperilaku yang melampaui batas 

toleransi orang lain atau lingkungan sekitar serta suatu tindakan yang dapat 

melanggar  norma-norma  dan  hukum.  Secara sosial kenakalan remaja ini 

dapat disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga remaja 

inidapat mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. 

Hurlock (1999), menyatakan kenakalan remaja adalah 

tindakanpelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, dimana tindakan 

tersebut dapat membuat seseorang atau remaja yang melakukannya masuk 

kedalampenjara. 

Berdasarkan beberapa pendapat daripara tokoh di atas, jadi yang 

dimaksud dengan kecenderungan kenakalan remaja adalah kecenderungan 

remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat 

mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun 

orang lain. 

2. Karakteristik Kenakalan Remaja 

Kartono (2003),  mengatakan bahwa remaja nakal mempunyai 

karakteristik umum yang sangat berbeda dengan remaja yang tidak nakal, 

perbedaan kenakalan remaja itu melingkupi : 
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a. Struktur  intelektual.  Fungsi-fungsi kognitif pada remaja yang nakalakan 

mendapatkan nilai lebih tinggi untuk tugas-tugas prestasi dari pada nilai 

untuk keterampilan verbal. Remaja yang nakal kurang toleran terhadap 

hal-hal yang ambisius dan kurang mampu memperhitungkan tingkah laku 

orang lain serta menganggap orang lain sebagai cerminan dari diri sendiri. 

b. Fisik dan psikis. Remaja yang nakal lebih ”idiot secara moral” dan 

memiliki karekteristik yang berbeda secara jasmaniah (fisik) sejak lahir 

jika dibandingkan remaja yang normal. Bentuk tubuhnya lebih kekar, 

berotot, kuat, dan bersikap lebih agresif. Fungsi fisiologis dan  neurologis 

yang khas pada remaja nakal adalah kurang bereaksi terhadap stimulus 

kesakitan dan menunjukkan ketidakmatangan jasmaniah. 

c. Serta bahaya dankurang memiliki disiplin diri serta  kontrol diri. Remaja 

nakal adalah remaja yang berbeda dari remaja biasa. 

Menurut Jensen (dalam Sarwono, 2013) membagi kenakalan remaja 

kedalam 4 jenis, yaitu: 

a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti 

perkelahian, perkosaan, pemerasan dan lain-lain. 

b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, 

pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain. 

c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain, 

seperti pelacuran, penyalahgunaan obat, minum-minuman keras dan 

hubungan seks sebelum menikah. 

d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak 

sebagai pelajar dengan cara mebolos, mengingkari status orang tua dengan 

cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya. 
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3. Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja 

Kartono (2003) menyatakan bahwa kenakalan remaja merupakan 

produk konstitusi mental serta emosi yang sangat labil dan defektif, sebagai 

akibat dari proses pengkondisian lingkungan buruk terhadap pribadi anak. 

Menurut Aroma dan Suminar (2012) rendahnya kontrol diri seorang remaja 

akan menimbulkan kecenderungan kenakalan pada remaja. Kemudian 

menurut Mutia dan Kumolohadi (2006) rendahnya dukungan sosial dari 

keluarga  mampu meningkatkan kecenderungan kenakalan pada remaja. 

Menurut Hurlock (2004) masalah remaja sering menjadi masalah yang 

sulit diatasi baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Terdapat dua 

alasan yang menjadi kesulitan tersebut, yaitu : 

1. Sepanjang masa kanak-kanak, masalah anak-anak sebagian diselesaikan 

oleh orang tua dan guru-guru, sehingga kebanyakan remaja tidak 

berpengalaman dalam mengatasi masalah. 

2. Para remaja merasa dirinya mandiri, sehingga mereka ingin mengatasi 

masalahnya sendiri, menolak bantuan orang tua dan guru-guru. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja 

dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku yang menyakiti diri sendiri dan 

orang lain, perilaku yang membahayakan hak milik orang lain, perilaku yang 

tidak terkendali dan perilaku yang membahayakan diri sendiri serta orang lain. 

 

B. Kontrol Diri 

1. Definisi Kontrol Diri 

Hurlock (2002) mengatakan Kontrol diri berkaitan dengan bagaimana 

individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dalam dirinya. 
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Kontrol diri merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan 

digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk dalam 

menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan tempat tinggalnya. Para ahli 

berpendapat bahwa selain dapat mereduksi efek-efek psikologis yang negatif 

dari stressor-stressor lingkungan. Kontrol diri juga dapat digunakan sebagai 

intervensi yang bersifat pencegahan (Gustinawati dalam Umami, 2012). 

Kontrol diri dapat mencakup semua bidang perilaku, yaitu perilaku politik, 

sosial, spiritual, budaya dan perilaku kerja. Pengaruh kontrol diri terhadap 

timbulnya tingkah laku seseorang dapat dianggap cukup besar, karena tingkah 

laku over merupakan hasil proses pengontrolan diri seseorang (Umami, 2012). 

Kontrol diri menurut Tangney, June P, Baumeister Roy F, Bonee, 

Angie Luzio (2004) adalah kemampuan untuk menolak atau mengubah respon 

inti pada individu, maupun untuk menyela kecenderungan perilaku yang tidak 

diinginkan dan menahan diri dari melakukan hal tersebut. Kontrol diri 

seharusnya memiliki kontribusi dalam menghasilkan konsekuensi positif 

dalam kehidupan. Sejalan dengan itu, Averill (1973) mengatakan kontrol diri 

merupakan variabel psikologis yang mencakup kemampuan individu untuk 

memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang 

tidak diinginkan dan kemampuan individu untuk memilih suatu tindakan 

berdasarkan sesuatu yang diyakini. 

Menurut Ghufron (2012) kontrol diri merupakan suatu kecakapan 

individu dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya, selain itu 

juga kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku 
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sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan 

sosialisasi kemampuan untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan 

menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, 

menyenangkan orang lain, selalu konform dengan orang lain, dan menutupi 

perasaannya. Safari dan Saputra (dalam Umami, 2012) mendefinisikan kontrol 

diri sebagai suatu kemampuan individu untuk mengendalikan setiap aspek 

dirinya, baik dalam pemikiran, emosi maupun perilaku. Selain itu kontrol diri 

juga menggambarkan kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, 

dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu kearah 

konsekuensi positif (Goldfried dan Merbaum dalam Umami, 2012). 

Menurut Averill (1973) self-control atau kontrol diri adalah 

kemampuan mengendalikan tingkah laku, perasaan, emosi, keputusan, dan 

tindakan yang muncul karena adanya kemauan sehingga dapat membawa ke 

arah yang positif. Kontrol diri tersebut meliputi kemampuan mengontrol 

tingkah laku, kemampuan mengontrol kognisi dan kemampuan mengontrol 

keputusan. 

Kontrol diri sebagaimana yang dikemukakan diatas, secara langsung 

sangat relevan untuk melihat hubungan antara pribadi dengan lingkungan 

masyarakat dalam mengatur kesan yang sesuai dengan isyarat situasional. 

2. Aspek-aspek Kontrol Diri 

Tangney, Baumeister dan Boone (2004) menyatakan kontrol diri terdiri 

atas lima aspek yaitu: 
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a. Kedisplinan Diri 

Mengacu pada kemampuan individu dalam melakukan disiplin diri. 

Hal ini berarti individu mampu memfokuskan diri saat melakukan tugas. 

Individu dengan self-discipline mampu menahan dirinya dari hal-hal lain 

yang dapat mengganggu konsentrasinya. 

b. Aksi yang Tidak Impulsif 

Kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu dengan 

pertimbangan tertentu, bersifat hati-hati, dan tidak tergesa-gesa. Ketika 

individu sedang bekerja, ia cenderung tidak mudah teralihkan. Individu 

yang tergolong non-impulsive mampu bersifat tenang dalam mengambil 

keputusan dan bertindak. 

c. Pola Hidup Sehat 

Kemampuan mengatur pola perilaku menjadi kebiasaan yang 

menyehatkan bagi individu. Oleh karena itu, individu dengan healthy 

habits akan menolak sesuatu yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi 

dirinya meskipun hal tersebut menyenangkan. Individu dengan healthy 

habits akan mengutamakan hal-hal yang memberikan dampak positif bagi 

dirinya meski dampak tersebut tidak diterima secara langsung. 

d. Etika Kerja  

Berkaitan dengan penilaian individu terhadap regulasi diri mereka 

di dalam layanan etika kerja. Individu mampu menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik tanpa dipengaruhi oleh hal-hal di luar tugasnya meskipun hal 

tersebut bersifat menyenangkan. Individu dengan work ethic mampu 

memberikan perhatiannya pada pekerjaan yang sedang dilakukan. 
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e. Reliability dan Kehandalan  

Dimensi yang terkait dengan penilaian individu terhadap 

kemampuan dirinya dalam pelaksanaan rancangan jangka panjang untuk 

pencapaian tertentu. Individu ini secara konsisten akan mengatur 

perilakunya untuk mewujudkan setiap perencanaannya. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kontrol Diri 

Sebagaimana faktor psikologis lainnya, kontrol diri di pengaruhi oleh 

beberapa faktor. Secara garis besarnya faktor-faktor yang mempengaruhi 

kontrol diri ini terdiri dari faktor internal (dari diri individu) dan faktor 

eksternal (lingkungan individu) (Ghufron, Risnawati, 2012). 

a. Faktor Internal 

Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia. 

Semakin bertambah usia seseorang, maka semakin baik kemampuan 

mengontrol diri seseorang itu. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal ini di antaranya adalah lingkungan keluarga. 

Lingkungan keluarga terutama orangtua menentukan bagaimana 

kemampuan mengontrol diri seseorang. Hasil penelitian Nasichah (2000) 

menunjukkan bahwa persepsi remaja terhadap penerapan disiplin orangtua 

yang semakin demokratis cenderung diikuti tingginya kemampuan 

mengontrol dirinya. Oleh sebab itu, bila orangtua menerapkan sikap 

disiplin kepada anaknya secara intens sejak dini, dan orangtua tetap 

konsisten terhadap semua konsekuensi yang dilakukan anak bila ia 

menyimpang dari yang sudah ditetapkan, maka sikap kekonsistensian ini 
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akan diinternalisasikan anak. Dikemudian akan menjadi kontrol diri 

baginya. 

 

C. Dukungan Keluarga 

1. Definisi Dukungan Keluarga 

Taylor (2003) mengatakan dukungan sosial merupakan bentuk 

pemberian informasi serta merasa dirinya dicintai dan diperhatikan, terhormat 

dan dihargai, serta merupakan bagian dari jaringan komunikasi dan kewajiban 

timbal balik dari orangtua, kekasih/ kerabat, teman, jaringan lingkungan sosial 

serta dalam lingkungan masyarakat. Sarafino (1998) menjelaskan dukungan 

sosial dapat berasal dari orang-orang sekitar individu yang termasuk kalangan 

non-profesional (signification others) seperti: keluarga, teman dekat, atau 

rekan. Serta dukungan sosial tersebut di jelaskan dalam komponen dukungan 

sosial, yaitu: Dukungan emosional (emotional support), Dukungan 

penghargaan (esteem support), Dukungan instrumental (instrumental support), 

Dukungan informasi (information support). 

Menurut Gottlieb (dalam Aprilia, 2015), menyatakan bahwa dukungan 

keluarga merupakan informasi atau nasehat verbal maupun nonverbal, bantuan 

nyata, saran atau tindakan, yang diperoleh dari orang-orang terdekat, dengan 

kehadirannya dapat memberikan keuntungan emosional dan berpengaruh 

kepada tingkah laku penerimanya. Dalam hal ini orang yang merasa 

memperoleh dukungan secara emosional merasa lega karena diperhatikan, 

mendapat saran atau kesan yang menyenangkan pada dirinya. 
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Dukungan keluarga menurut Sarason (dalam Aprilia, 2015) adalah 

keberadaan, kepedulian, serta kesediaan orang-orang terdekat menghargai dan 

menyayangi. Menurut Commission On The Family (dalam Kartika, 2010) 

bahwa dukungan keluarga dapat memperkuat setiap individu, menciptakan 

kekuatan keluarga, memperbesar penghargaan terhadap diri, mempunyai 

potensi sebagai strategi pencegahan yang utama bagi seluruh keluarga dalam 

menghadapi tantangan di dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan 

keluarga adalah bantuan berupa saran, nasehat secara verbal maupun non 

verbal yang diterima remaja. Dukungan yang diterima diharapkan dapat 

membantu individu beradaptasi dengan kejadian-kejadian hidup yang 

dialaminya agar individu menjadi sejahtera. 

2. Aspek-aspek Dukungan Keluarga  

Aspek-aspek dukungan keluarga dalam penelitian ini mengacu pada 

aspek-aspek dukungan sosial (social support), Coob, 1976; Cohen& McKay, 

1984; House, 1984; Schaefer, Coyne, & Lazarus, 1981; Wills, 1984 (Sarafino, 

1998) 

a. Dukungan Emosional 

Selama depresi berlangsung, individu sering menderita secara 

emosional, sedih, cemas dan kehilangan harga diri. Jika depresi 

mengurangi perasaan seseorang akan hal yang dimiliki dan dicintai. 

Dukungan emosional memberikan individu perasaan nyaman, merasa 

dicintai saat mengalami depresi, bantuan dalam bentuk semangat, empati, 

rasa percaya, perhatian sehingga individu yang menerimanya merasa 
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berharga. Pada dukungan emosional ini keluarga menyediakan tempat 

istirahat dan memberikan semangat. 

b. Dukungan Instrumental 

Dukungan ini meliputi penyediaan dukungan jasmaniah seperti 

pelayanan, bantuan finansial dan material berupa bantuan nyata 

(instrumental support material support), suatu kondisi dimana benda atau 

jasa akan membantu memecahkan masalah praktis, termasuk di dalamnya 

bantuan langsung, seperti saat seseorang memberi atau meminjamkan 

uang, membantu pekerjaan sehari-hari, menyampaikan pesan, 

menyediakan transportasi, menjaga dan merawat saat sakit ataupun 

mengalami depresi yang dapat membantu memecahkan masalah. 

Dukungan nyata paling efektif bila dihargai oleh individu dan mengurangi 

depresi individu. Pada dukungan nyata keluarga sebagai sumber untuk 

mencapai tujuan praktis dan tujuan nyata. 

c. Dukungan Informasi 

Jenis dukungan ini meliputi jaringan komunikasi dan tanggung 

jawab bersama, termasuk di dalamnya memberikan solusi dari masalah, 

memberikan nasehat, pengarahan, saran, atau umpan balik tentang apa 

yang dilakukan oleh seseorang. Keluarga dapat menyediakan informasi 

dengan menyarankan tentang dokter, terapi yang baik bagi dirinya dan 

tindakan spesifik bagi individu untuk melawan stresor. Individu yang 

mengalami depresi dapat keluar dari masalahnya dan memecahkan 

masalahnya dengan dukungan dari keluarga dengan menyediakan 
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feedback. Pada dukungan informasi ini keluarga sebagai penghimpun 

informasi dan pemberi informasi. 

d. Dukungan Penghargaan 

Dukungan ini meliputi pertolongan pada individu untuk memahami 

kejadian depresi dengan baik dan juga sumber depresi dan strategi koping 

yang dapat digunakan dalam menghadapi stressor. Dukungan ini juga 

merupakan dukungan yang terjadi bila ada ekspresi penilaian yang positif 

terhadap individu. Individu mempunyai seseorang yang dapat diajak bicara 

tentang masalah mereka, terjadi melalui ekspresi pengaharapan positif 

individu kepada individu lain, penyemangat, persetujuan terhadap ide-ide 

atau perasaan seseorang dan perbandingan positif seseorang dengan orang 

lain, misalnya orang yang kurang mampu. Dukungan keluarga dapat 

membantu meningkatkan strategi koping individu dengan strategi-strategi 

alternatif berdasarkan pengalaman yang berfokus pada aspek-aspek yang 

positif. 

 

D. Kerangka Berpikir 

Masa remaja merupakan masa peralihan atau perubahan dari anak-anak 

menuju dewasa yang meliputi perubahan biologis, psikologis dan sosial. Dalam 

masa peralihan ini remaja sering kali tidak dapat mengontrol keinginan  dan 

dorongan dari dirinya untuk menjadi sesuatu yang remaja inginkan. Peralihan dari 

anak-anak menuju dewasa tentu akan menciptakan berbagai perubahan-perubahan 

didalam diri remaja, kesiapan remaja untuk menerima norma-norma dan nilai-

nilai agama maupun lingkungan sosial menjadikan remaja dituntut untuk 
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mematuhinya. Namun, kenyataannya saat ini remaja banyak melakukan 

penyimpangan-penyimpangan dari nilai-nalai dan norma-norma yang ada. Pada 

tahun 1904 G. Stanley Hall menulis buku ilmiah pertamanya tentang masa 

perkembangan remaja. 

Masa remaja adalah masa yang penuh dengan tekanan sehingga 

memunculkan kecenderungan-kecenderungan menyimpang dari perilaku remaja 

akibat tidak mampunya remaja melalui fase tersebut. Penyimpangan yang 

dilakukan oleh remaja semakin hari semakin meningkat, akibat semakin 

banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh remaja membuat perilaku remaja 

tersebut tidak diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Tindakan 

kriminal merupakan sebuah penyimpangan remaja yang melampaui batas. 

Menurut Santrock (2007) kenakalan remaja merupakan kumpulan dari 

berbagai perilaku remaja yang tidak diterima secara sosial hingga terjadi tindakan 

kriminal. Banyak perilaku remaja saat ini yang tidak sesuai dengan nilai dan 

norma-norma sosial hingga terjadilah tindakan-tindakan kriminal oleh remaja. 

Melihat realita saat ini kita tentu tidak dapat menyalahkan faktor eksternal dari 

remaja secara penuh. Faktor dalam diri remaja juga perlu diperhatikan agar 

penyimpangan dan kejahatan oleh remaja dapat ditekan, salah satunya dengan 

memperhatikan kontrol diri remaja. Kenakalan remaja juga dapat digambarkan 

sebagai kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam hal 

tingkah laku (Santrock, 2007). Faktor keluarga juga sangat berpengaruh terhadap 

timbulnya kenakalan remaja. Kurangnya atau ketiadaan pemberian dukungan 

orang tua secara konsisten berhubungan dengan tingkah laku antisosial remaja 

(Santrock, 2007). 
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Hurlock (2002) mengatakan kontrol diri berkaitan dengan bagaimana 

individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dalam dirinya. Kontrol 

diri merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan 

individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi 

kondisi yang terdapat di lingkungan tempat tinggalnya. Para ahli berpendapat 

bahwa selain dapat mereduksi efek-efek psikologis yang negatif dari stressor-

stressor lingkungan. Kontrol diri juga dapat digunakan sebagai intervensi yang 

bersifat pencegahan (Gustinawati, dalam Umami, 2012). Hasil penelitian Aroma 

dan Suminar (2012) menyatakan bahwa adanya hubungan negatif antara kontrol 

diri dengan kecenderungan kenakalan pada remaja. Ini artinya semakin tinggi 

kemampuan kontrol diri remaja maka akan semakin rendah kecenderungan 

kenakalan pada remaja. 

Kemudian terdapat faktor lain yang juga mampu menurunkan 

kecenderungan kenakalan pada remaja, yakni dukungan keluarga terhadap remaja. 

Dukungan sosial yang berasal dari keluarga akan cenderung menurunkan stressor. 

Individu yang mendapat dukungan sosial merasa bahwa dirinya diperhatikan, 

dicintai, dan dihargai sehingga dapat menjadi kekuatan bagi individu, hal itu dapat 

menolong secara psikologis maupun secara fisik. Remaja yang mendapat 

dukungan sosial dari keluarga secara berulangkali merasakan berkurangnya 

kelelahan emosional dan dapat bersikap positif. Bentuk dukungan sosial dapat 

berupa kesempatan untuk bercerita, meminta pertimbangan, bantuan, nasihat, atau 

mengeluh bilamana sedang menghadapi persoalan pribadi Hartanti (Mutia dan 

Kumolohadi, 2006). 
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Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutia dan 

Kumolohadi (2006) bahwa adanya hubungan negatif antara dukungan keluarga 

dengan kecenderungan kenakalan pada remaja. Ini artinya adalah semakin tinggi 

dukungan keluarga maka semakin rendah kecenderungan kenakalan pada remaja. 

Berdasarkan pemaparan pada paragraf sebelumnya, maka peneliti ingin 

mengetahui lebih lanjut bagaimana hubungan antara kontrol diri dan dukungan 

keluarga terhadap kecenderungan kenakalan remaja. 

 

E. Hipotesis 

Berdasarkan kajian kepustakaan dan kerangka berfikir yang telah 

diuraikan, maka hipotesis yang diajukan yaitu ada hubungan negatif antara kontrol 

diri dan dukungan keluarga dengan kenakalan remaja. Artinya, semakin tinggi 

kontrol diri dan dukungan keluarga maka semakin rendah kecenderungan 

kenakalan remaja, begitu pula sebaliknya semakin rendah kontrol diri dan 

dukungan keluarga maka semakin tinggi kenakalan remaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 


