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BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah

Saat ini banyak kita jumpai remaja yang berperilaku ugal-ugalan dan tidak

taat pada peraturan dan norma. Perilaku tersebut umum terjadi dan remaja

melakukannya sebagai kebiasaan.Kebiasaan tersebut sepertiberkelahi, tawuran,

memalak, merokok, mengkonsumsi minuman keras/alkohol, kebut-kebutan

dijalan, bolos sekolah, melihat konten porno, penyalahgunaan obat-obatan

terlarang, seks bebas, mencuri hingga tega melukai seseorang. Media cetak dan

media elektronik setiap hari menayangkan berbagai kejadian-kejadian yang

menunjukkan adanya perilaku nakal remaja. Sebagai contoh perilaku delinquent

yaitu dikelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki tahun 2012,

berdasarkan data POLRI Resort Kota Pekanbaru Sektor Payung Sekaki 2012,

banyak remaja yang melakukan pencurian motor roda 2, pemerasan, penggelapan,

pengeroyokan (Sumber: Polri Resort Kota PekanbaruSektorPayungSekaki, 2013).

Tidak hanya terjadi dikota-kota besar, perilaku-perilaku kenakalan remaja

juga dapat terjadi dipelosok daerah. Ketika kontrol sosial, norma dan pengawasan

orangtua tidak berjalan dengan baik, maka tidak jarang perilaku menyimpang itu

terjadi. Beberapa perilaku menyimpang remaja diantaranya tawuran, penangkapan

remaja yang mengkonsumsi alkohol bahkan narkoba, pemalakan, pelecehan

seksual dan lain-lain. Perilaku-perilaku inilah yang disebut dengan perilaku

delinquent (menyimpang/nakal).
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Menurut Weiner (dalam Sarwono, 2003) perilaku delinquent adalah

tindakan oleh seorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan

yang diketahui oleh remaja itu sendiri bahwa perbuatannya jika sempat diketahui

oleh petugas hukum dapat dikenai hukuman. Menurut Kartono (2009) contoh

perilaku delinquent adalah kebut-kebutan dijalan, perilaku ugal-ugalan,

berandalan, urakan yang mengacau ketentraman sekitar, perkelahian antar

geng/kelompok, membolos sekolah, kriminalitas anak (memeras, intimidasi dll),

berpesta pora, mabuk-mabukan, seks bebas, perkosaan, tindakan immoral, seksual

secara terang-terangan, homo seksualitas, perjudian, pengguguran janin pada

remaja perempuan, tindakan radikal dan ekstrim, perbuatan anti sosial yang

disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada remaja-remaja psikotik.

Saat ini perilaku delinquent marak terjadi baik disekitar lingkungan

bahkan di media massa. Contoh perilaku delinquent adalah merokok,

mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol, dan mengkonsumsi

obat-obatan terlarang. Sebagai remaja mereka belum memiliki penghasilan, dan

untuk mendapatkan rokok, minuman keras tersebut mereka membutuhkan

uang.Remaja melakukan perilaku menyimpang demi mendapatkan apa yang

mereka inginkan. Perilaku menyimpang pada remaja tersebut termasuk dalam

juvenile delinquent atau perilaku nakal.Hurlock (1978) menyebutkan delikuensi

(deliquency) berasal dari bahasa Latin ”deliquere”, yang artinya terabaikan,

kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut pengacau, penteror dan tidak dapat

diatur. Dengan demikian perilaku delinquent lebih mengacu pada suatu bentuk
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perilaku menyimpang, yang merupakan hasil dari pergolakan mental serta emosi

yang sangat labil.

Remaja dikatakan melakukan perilaku delinquent tidak hanya berdasarkan

frekuensi dan intensitas dari perilaku delinquent yang dimunculkan. Sekali saja

remaja memunculkan karakteristik dari perilaku delinquentseperti melanggar

norma dan hukum yang berlaku, maka remaja disebut melakukan

kenakalan/delinquent.Berdasarkan pendapat Harriman (1995) perilaku delinquent

adalah remaja yang melakukan pelanggaran norma dan hukum, biasanya

dilakukan oleh usia dibawah umur dan mengakibatkan terbentuknya perilaku

menyimpang yang mengganggu ketentraman diri sendiri maupun oranglain.

Menurut Gerungan (2004) perilaku delinquent pada anak dapat dilihat pada

frekuensi dan intensitas dalam menonton film percintaan, keluar rumah tanpa

pamit, membolos sekolah dan prosentase rendah terhadap minat meneruskan

sekolah.

Fenomena perilaku delinquent juga terdapat di SMPIT MADANI

Pekanbaru.Sekolah ini didirikan khusus untuk menyekolahkan anak terlantar,

anak jalanan, serta tidak mampu dalam hal ekonomi. Penerimaan siswanya

dilakukan berdasarkan tinjauan dari pihak sekolah, dimana pihak sekolah akan

mendatangi tempat tinggal anak dan menelusuri latarbelakang keluarga calon

siswa. Berdasarkan informasi dari mahasiswa yang pernah praktek di SMPIT

MADANI, mengungkapkan bahwa disekolah ini siswa sering membuat keributan

disaat jam pelajaran. Seperti selalu ramai dikelas, ngobrol ketika guru

menjelaskan, membolos, berkelahi, mengerjai mahasiswa praktek, dan suka
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menyembunyikan sepatu bahkan helm mahasiswa praktek, kemudian contoh lain

perilaku delinquent pada siswa adalah ketahuan merokok, memiliki dan

menyimpan gambar porno dalam flashdisc. Selanjutnya berdasarkan informasi

mahasiswa tersebut guru yang mengabdi disekolah tersebut juga berhenti

mengajar karena merasa kewalahan menangani perilaku delinquent siswanya.

Siswa-siswa delinquent tersebut sudah di tegur, diberi peringatan dan bahkan di

hukum, namun perilaku delinquent masih muncul.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 28 januari 2014 dengan ibu Kepala

Sekolah SMPIT Madani perilaku delinquent lain yang terjadi disekolah tersebut

adalah merokok dan penyalahgunaan internet yaitu mengakses situs porno. Ketika

hal itu terjadi disekolah maka pihak sekolah akan bertindak seperti menghukum

siswa, agar memberikan efek jera pada siswa sehingga siswa tidak lagi

melakukannya. Namun kenyataannya, Kepala Sekolah mengungkapkan ketika

memanggil orangtua dan menghukum siswa sudah dilakukan, tidak jarang siswa

masih juga mengulangi perilaku-perilaku negatif tersebut. Awalnya siswa merasa

jera dan berjanji untuk tidak mengulangi namun kenyataannya siswa mengulangi

perbuatannya kembali.

Fahrudin (2012)

menyatakanbahwakeluargamemainkanperananpentingdalammembangunkankeseja

hteraan, pengasuhandanpendidikandasarkepadaanggota-

anggotakeluarga.Menurutkarakteristikkeberfungsiankeluargamenurut Hurlock

(1978)

dimanadiantaranyamenyebutkanbahwakeluargadapatmemenuhikebutuhananakbai
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kfisikmaupunpsikis, pemberibimbingandalamberperilaku,

menjadisumberpersahabatanhinggaanakcukupbesar.Dari beberapa karakteristik

tersebut jelas bahwa keluarga yang dimaksud adalah orangtua. Dimana orangtua

yang berfungsi  adalah orangtua yang bersahabat, memenuhi kebutuhan fisik

(seperti makan, tempat tinggal, pendidikan) dan psikis (seperti kasih sayang,

perhatian).

MenurutHurlock (1978) keluarga mempengaruhi sikap dan perilaku anak.

Banyak kasus penyesuaian yang buruk pada anak maupun pada orang dewasa, dan

penyebabnya dapat ditelusuri kembali kehubungan awal orangtua-anak yang

kurang baik akibat sikap orangtua. Hurlock (1978) juga menyatakan tidak

berminatnya siswa belajar cenderung menjadi nakal dan berbuat delinquent.

Karena anak tidak atau kurang berminat belajar, menghabiskan waktu dengan

mengganggu anak lain dan merepotkan guru.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, peneliti tertarik

untuk meneliti ” Hubungan Keberfungsian Keluarga dan Minat Belajar dengan

Perilaku Delinquent pada Remaja Studi di SMPIT Madani Pekanbaru”.

B. RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangmasalah yang

diuraikandiatasmakapenulisdapatmerumuskanmasalahsebagaiberikut:

“Apakahterdapathubunganantarakeberfungsiankeluargadanminatbelajardenganper

ilakudelinquentpadaremajastudi di SMPIT MadaniPekanbaru?”
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C. TujuanPenelitian

Untukmengetahuiapakahterdapathubunganantarakeberfungsiankeluargada

nminatbelajardenganperilakudelinquentpadaremajastudi di SMPIT

MadaniPekanbaru?.

D. KeaslianPenelitian

Berdasarkanpenelusuranterhadapjudulpenelitianini,

ditemukanbeberapajudulpenelitianterdahuluterkaitdengandisfungsikeluargayaitup

adapenelitianHijazi (2009) yang berjudul“Domestic Violence And Family

Dysfunction As Risk Factor For Violent Behavior Among University Students In

North Jordan”

(kekerasandalamrumahtanggadankeluargadisfungsisebagaifaktorrisikoperilakukek

erasanuntukkalanganmahasiswa di Jordan utara)

menyimpulkankekerasandalamrumahtanggadankeluargadisfungsimenjadifaktorpe

nting yang menyebabkanterjadinyakekerasandikalanganmahasiswa. Menurut

Bandura (dalamHijazi, 2009) pembentukanperilakuindividudimulaidarikeluarga,

sumberutamaperilaku model danentitassosialdasardimanasetiap orang

memperolehperilaku.

Penelitiandiatasmemilikiperbedaandaripenelitian yang

akanpenelititelitiadapunperbedaanyaitupadapenelitiandiatasmembahastentangkead

aankeluarga yang tidakberfungsi, sedangkanpadapenelitian yang

akanditelitimembahastentangkeberfungsiankeluarga.
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SelanjutnyapenelitianRahmalia (2007) yang berjudul

“hubungankeberfungsiankeluargadenganeksplorasidankomitmendalampembentuk

anidentitasvokasional.StudipadasiswakelasIII  SMAN 4 Pekanbaru

”dalampenelitiannyadisimpulkanbahwaterdapathubunganantarakeberfungsiankelu

argadenganaktivitaseksplorasiterkaitdenganpilihanvokasionalremajapertengahan

yang berstatussebagaisiswakelas III SMA Negri 4 Pekanbaru. Artinyakeluarga

yang dapatmenjalankanfungsinyadenganbaikmenjadi model

perilakupadaanakdanberdampakkepadaaktivitaseksplorasiterkaitdenganpekerjaan/

pendidikanlanjutan.

PenelitianHapsari

(2010)mengenaiminatdenganjudul”hubunganantaraminatmengikutikegiatanekstra

kurikulerdenganintensidelikuensiremajapadasiswaSekolahMenengahKejuruan(S

MK) dikotaSemarang”.Dalam penelitian ini menyimpulakan bahwa semakin

tinggi minat mengikuti ekstrakurikuler maka semakin rendah intensi delikuensi.

Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti

teliti yakni pada salah satu variabelnya yang sama-sama membahas mengenai

minat. Namun perbedaannya minat yang diteliti pada penelitian Hapsari (2010)

berfokus pada minat mengikuti ekstrakurikuler sedangkan yang akan peneliti

telitiberfokus pada minat belajar secara umum.

Penelitian Nahawa (2010) mengenai perilaku delinquent dengan judul

”Hubungan antara Konsep Diri dengan Kenakalan Remaja pada Remaja Putus

Sekolah diKelurahan Enok Kecamatan Enok”. Penelitian ini membuktikan adanya

korelasi antara perilaku delinquent dengan konsep diri, dimana ketika remaja
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memiliki konsep diri yang baik maka perilaku delinquent-nya rendah, begitu

sebaliknya. Pada penelitian ini memiliki kesamaan satu variabel dengan penelitian

yang akan peneliti teliti yakni kenakalan remaja/perilaku delinquent.

Dari beberapa penemuan penelitian terdahulu diatas, penelitian tentang “

hubungan keberfungsian keluarga dan minat belajar dengan perilaku delinquent

pada remaja” belum pernah diteliti oleh mahasiswa/i Fakultas Psikologi UIN

Suska Riau. Serta penelitian-penelitian sebelumnya secara spesifik belum ada

yang meneliti tentang timbulnya perilaku delinquent pada remaja yang

dilatarbelakangi oleh keberfungsian dalam keluarganya dan minat belajar. Namun

terdapat beberapa tema atau variabel yang sama yang telah diteliti pada penelitian

terdahulu. Kesimpulannya bahwa belum ada yang secara spesifik meneliti dengan

variabel-variabel yang peneliti ajukan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk

mengangkat tema yang berjudul “Hubungan Keberfungsian Keluarga dan Minat

Belajar dengan Perilaku Delinquent pada Remaja”.

E. ManfaatPenelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun praktis. Manfaattersebutadalah:

1. Manfaatteoritis

Manfaatteoritisdaripenelitianinidiharapakanbermanfaatbagiilmuwanpsikologi,

danmateripsikologisebagaibahanreferensibarudalammengkajiataumenambahin
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formasimengenaihubungankeberfungsiankeluargadanminatbelajardenganperil

akudelinquent padaremaja.

2. Manfaatpraktis

Hasil penelitian ini diharapkaan dapat menjadi masukan kepada pihak sekolah

dan orangtua serta remaja bahwa ada banyak hal yang menjadi latar belakang

anak melakukan perilaku delinquent. Keberfungsian keluarga yang terjaga dan

iklim sekolah yang meningkatkan minat belajar akan membantu

meminimalisir timbulnya perilaku delinquent pada remaja.


