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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya pengembangan manusia tidak lain adalah upaya untuk 

mengembangkan segenap potensi yang ada pada diri manusia secara 

individual dalam segenap dimensi kemanusiaannya, agar ia menjadi manusia 

yang seimbang antara kehidupan individual dan sosialnya, kehidupan 

jasmamiah dan rohaniah, serta kehidupan dunia dan akhiratnya.  

Perilaku remaja masa kini semakin bertolak belakang dengan norma 

yang berlaku di Indonesia, perilaku remaja saat ini cenderung mendekti 

perilaku negatif tidak memunggiri karena semakin berkembang era globalisasi 

gaya hidup dan perilaku remaja saat ini, di dalam sebuah pergaulan dari luar, 

hasil banyak kebudayaan Indonesia tidak menjadi tradisi di kalangan remaja, 

perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak di tunjukan oleh seseorang 

sehingga dapat disebut dengan sesuatu tindakan sosial yang amat mendasar 

oleh sebagian manusia, tindakan manusia tidak sama dengan perilaku remaja 

karena perilaku manusia adalah yang khusus di tunjukan oleh manusia. 

Kenakalan remaja adalah semua perubahan anak remaja (usia belasan 

tahun) yang berlawan dengan kertiban umum(nilai dan norma yang diakui 

bersama) yang ditunjukan pada orang, bintang dan barang-barang yang dapat 

menimbulkan bahaya atau keruguan pada pihak lain. 

Secara psikologi masa remaja adalah usia di mana individu 

berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa 
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di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam 

tingkatan yang sama. 

Etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau 

tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang jahat. Istilah lain 

dari etika yaitu moral, sosial, budi pekertian, akhlak. 
1
 

Menyadari pentingnya agama bagi kehidupan manusia terutama dalam 

hubungan dengan orang lain. Maka agama hendaknya ditanamkan dan 

diperkenalkan setiap manusia dengan berbagai cara atau metode serta 

diorganizir dengan menajamen yang baik, dengan maksud supaya manusia 

tersebut menjalani ajaran agama secara sadar. Namun pada sekarang ini zaman 

sudah berubah, sangat berbeda sekali dengan zaman sekarang ini . Remaja 

lebih suka berhura-hura, berpoya-poya, menghambur-hamburkan uang demi 

kepentingan sendiri. Dapat kita lihat jika remaja tidak banyak mengingat 

Allah, mereka lebih suka mendekati apa yang dilarang oleh Allah. Allah tidak 

menyukai hambanya yang suka melanggar perintah-Nya. 

Sejalan dengan tuntutan remaja sebagai makhluk yang sangat 

membutuhkan bimbingan agama yang sesuai dengan syari’at islam, disinilah 

letak bimbingan agama terhadap remaja yang memiliki potensi fikiran. 

Karena pada saat ini remaja sudah tidak mengikuti ajaran agama lagi, 

disebabkan oleh banyaknya remaja yang sudah salah dalam pergaulan. Remaja 

saat ini sudah jarang terlihat yang mengerjakan perintah agama, justru 

kebanyakan diantara para remaja yang mendekati larangan-Nya. 

                                                 
1
 Muhammad Alfan, Filsafat Etika Islam,Bandung, Pustaka setia, hlm.17 
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Sejauh mana remaja dapat mengamalkan nilai-nilai yang di anutnya 

dan yang telah dicontohkan, perkembangan yang harus dilakukankan remaja 

adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompoknya lalu 

menyelesaikan tingkah lakunya dengan harapan sosial tanpa bimbingan, 

penggawasan, motivasi, dan ancaman sebagaimana sewaktu kecil. 

Remaja sebagai manusia disamping berusaha memahami kebutuhan 

yang bersifat fisik atau jasmaniah, ia juga harus memahami kebutuhan 

rohaniah. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya. 

Yang penting dari kebutuhan yang bersifat rohaniah, yaitu: 

Kebutuhan akan agama barangkali banyak dari kita yang tidak 

menyadari ketika mendengar bahwa dari sejak lahir kita telah membutuhkan 

agama yang dimaksud dengan agama dalam kehidupan adalah iman yang 

diyakini oleh pikiran diserap oleh perasaan dan dilaksanakan dalam tindakan 

perbuatan dan sikap.  

Perkembangan (development) berarti serangkaian perubahan progresif 

yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman.
2
 

Remaja adalah suatu usia di mana anak tidak merasa bawha dirinya 

berada di bawah tingkah orang yang lebih tua melainkan merasa banyak aspek 

afektif, lebih atau kurang dari usia pubertas. 
3
 

Masa remaja atau masa adolensi merupakan masa peralihan atau masa 

transisi antara masa anak ke masa dewasa. Individu mengalami perkembangan 

yang pesat mencapai kematangan fisik, sosial, dan emosi. 
4
 

                                                 
2
Ibid. hlm. 23 

3
Abul Mujib.Nuansa-nuansa Psikologi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2 

002.hlm.91 
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Etika Islam adalah kepercayaan yang mantap kepada Allah, para 

malaikaitNya, kitab-kitab suci-nya, para rasul-nya, hari akhir, qadar yang baik 

dan yang buruk, serta seluruh muatan Al-Quran Al-karim dan As-sunnah  

Ash.
5
 

Dapat kita ketahui bahwa remaja saat ini sangat memprihatinkan 

sekali. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah 

dengan judul:“PERUBAHAN PERILAKU MENYIMPANG REMAJA 

USIA 15-21 DI KELURAHAN LIPAT KAIN MELALUI PEMAHAMAN 

NILAI ETIKA KEISLAMAN” 

 

B. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kekeliruan dari segi penafsiran yang terhadap 

dalam judul ini, maka penulis menjelaskan penjelasan pengertian istilah-istilah 

tersebut, yaitu: 

1. Perkembangan adalah sebagai suatu proses perubahan yang bersifat 

progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan kerakteristik 

psikis yang baru.
6
 

2. Perilaku remaja adalah Remaja, yang dalam bahasa aslinya disebut 

adolescence, berasal dari bahasa latin adolescence yang artinya” tumbuh 

atau tumbuh untuk mencapai kematangan . 
7
 

                                                                                                                                      
4
Mohammad Ali. Psikologi Remaja.Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.hlm.9 

5
Anwar Rosihon. Akidah Akhlak. Bandung: CV PustakaSetia, 2008.hlm.14 

6
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7
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3. Masa remaja awal merupakan masa transisi, dimana usianya berkisar 

antara 13 sampai 16 tahun atau yang biasa disebut dengan usia belasan 

yang tidak menyenangkan, dimana terjadi juga perubahan pada dirinya 

baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial (Hurlock, 1973). Pada masa 

transisi tersebut kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis, yang 

ditandai dengankecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Pada 

kondisi tertentu perilaku menyimpang tersebut akan menjadi perilaku yang 

mengganggu (Ekowarni, 1993). Melihat kondisi tersebut apabila didukung 

oleh lingkungan yang kurang kondusif dan sifat keperibadian yang kurang 

baik akan menjadi pemicu timbulnya berbagai penyimpangan perilaku dan 

perbuatan-perbuatan negatif yang melanggar aturan dan norma yang ada di 

masyarakat yang biasanya disebut dengan kenakalan remaja.
8
 

4. Etika Islam 

Akhlak adalah bentuk batin, di mana sifat-sifat tercela akan diganti 

dengan sifat-sifat terpuji. Itu adalah akhlak yank baik. Akhlak baik yang 

sempurna adalah pada Rasulullah SAW. Karena dalam makna ini beliau 

mencapai derajat yang paling sempurna. Etika Islam adalah doktrin etis 

yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam. 
9
 

  

                                                 
8
 Muhammad Alfan, Filsafat Etika Islam,Bandung, Pustaka setia, hlm.89 

9
Sudarsono.  Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja. Jakarta.  PT Reneka Cipta. 

2005:hlm  42 
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5. Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri 

Adalah tempat tinggal, yang di tempati oleh sebagian orang yang 

tinggal didaerah lipat kain tersebut. Selain itu lipat kain ini, juga tempat 

penelitian yang akan diteliti. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diangkat 

dalam penelitian ini  :Bagaimana perubahan perilaku menyimpang remaja usia 

15-21 di kelurahan lipat kain melalui nilai etika keIslaman ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan  masalah di atas, maka tujuan  penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui bagaimana perubahan perilaku menyimpang remaja 

usia 15-21 di kelurahan lipat kain melalui nilai etika keIslaman 

2. Kegunaaan Penelitian 

a. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dan tugas-tugas dalam 

menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana (S1/strata satu) 

difakultas dakwah dan komunikasi jurusan bimbingan konseling Islam 

(BKI) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim pekanbaru riau. 

b. Untuk menambah pengetahuan bimbingan konseling Islam khususnya 

dalam perkembangan perilaku remaja di kelurahan lipat kain  

c. Untuk menambah wawasan penulis tentang pendidikan agama pada 

remaja  
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d. Sebagian perilaku remaja agar dapat mengetahui tentang kaidah-kaidah 

agama. 

e. Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai pedoman atau acuan 

maupun sebagai referensi dalam bidang Bimbingan Konseling Islam. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini terdiri dari enam bab , masing masing bab menguraikan 

beberapa penjelasan yang makna keseluruhan uraian tersebut mempunyai 

hubungan dan berkaitan dengan satu sama lainnya, adapun sistematika yang 

dipakai dalam penulisan ini adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan  tentang latar belakang, penegasan istilah, 

permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

BABII : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR  

  Bab ini mengemukakan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan 

kerangka pikir. 

BAB III : METODEOLOGI PENELITIAN  

  Bab ini menjelaskan tentang, Jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, 

teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM (subjek penelitian). 

  Bab ini mengemukakan mengenai gambaran lokasi penelitian 

Perkembangan Perilaku Remaja Di Kelurahan Lipat Kain 

Kecematan Kampar Kiri (Ditinjau dari etika Islam ) 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini akan menyajikan hasil penelitian, dan pembahasan 

tentang Etika Remaja dalam Mengembangkan Perkembangan 

Perilaku Remaja Di Kelurahan Lipat Kain Kecematan Kampar 

Kiri ( Di tinjau dari etika Islam ) 

BAB VI : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir menjelaskan dua bagian yaitu 

kesimpulan dan saran yang bermamfaat bagi penulis khususnya 

dan bagi pembaca umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 


