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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perilaku Delinquent

1. Definisi Perilaku Delinquent

Perilaku delinquent adalah gejala sakit secara sosial pada remaja yang

disebabkan oleh satubentuk pengabaian sosial, sehingga remaja mengembangkan

bentuk perilaku menyimpang.Perilaku delinquent adalah perilaku menyimpang

atau melanggar hukum yang dilakukan individu (Kartono, 2009).Menurut

Santrock (2007) perilaku delinquent merujuk pada berbagai perilaku, mulai dari

perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial (seperti berbuat onar disekolah),

status pelanggaran (melarikan diri dari rumah), hingga tindakan kriminal (seperti

pencurian).

Menurut Cavan (dalam Willis, 2005) mendefinisikan perilaku delinquent

merupakan kenakalan anak dan remaja disebabkan kegagalan mereka dalam

memperoleh penghargaan dari masyarakat tempat mereka tinggal, menginginkan

suatu peran yang dilakukan seperti orang dewasa tetapi orang dewasa tidak dapat

memberikan tanggung jawab itu karena rasa kepercayaan yang kurang terhadap

mereka. Perilaku delinquent adalah “kelakuan atau kegiatan anti sosial dan anti

norma”. Selanjutnya menurut Kusumanto (dalam Willis, 2005) memberi

pengertian sebagai berikut: perilaku delinquent atau kenakalan remaja ialah

tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum
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yang dianggap sebagai acceptable dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum

yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku

delinquent adalah tindak perbuatan remaja yang bertentangan dengan hukum,

agama dan norma-norma masyarakat sehingga akibatnya dapat merugikan orang

lain, mengganggu ketenteraman umum dan merusak dirinya sendiri. Apabila

tindakan yang sama dilakukan oleh orang dewasa hal itu disebut dengan kejahatan

atau kriminal.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Perilaku Delinquent

Menurut Kartono (2009) faktor-faktor timbulnya perilaku delinquent

adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan rumah tangga / keluarga

1) Status ekonomi orangtua rendah, banyak penghuni / keluarga

besar, rumah kotor.

2) Memiliki kebiasaan kurang baik, moralitasnya merupakan tanda

tanya.

3) Tidak melaksanakan tata tertib dan kedisiplinan, atau justru

menerapkan disiplin yang salah

4) Tidak mampu mengembangkan ketenangan emosional

5) Anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dari orangtua

6) Anak diasuh oleh bukan orangtuanya

7) Tidak ada rasa persekutuan antar anggota keluarga

8) Ada penolakan baik dari ibu maupun dari ayah
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9) Broken home (karena kematian, perceraian, hukuman dan lain-

lainnya)

b. Lingkungan sekolah

1) Sekolah yang berusaha memandai-mandaikan anak yang

sebenarnya kurang mampu, hal ini membuat anak merasa

menguasai pelajaran sehingga malas belajar.

2) Guru bersikap menolak. Hal ini membuat siswa yang

membutuhkan perhatian lebih dalam hal pelajaran terabaikan.

3) Sekolah atau guru yang mendisiplinkan anak dengan cara yang

kaku, tanpa menghiraukan perasaan anak. Ini membuat anak

membenci guru dan tidak menyukai pelajaran yang disampaikan

guru.

4) Suasana sekolah buruk. Hal ini menimbulkan anak suka bolos,

malas belajar, melawan peraturan sekolah dan lain-lain.

c. Lingkungan masyarakat

1) Tak menghiraukan kepentingan anak dan tidak melindunginya

2) Tidak memberikan kesempatan bagi anak untuk melaksanakan

kehidupan sosial, dan tidak mampu menyalurkan emosi anak.

3) Contoh tingkal laku dan tempat-tempat tercela serta melawan

norma (misalnya: pelacuran, perjudian, kriminalitas, hasut-

menghasut dan lain-lainya)
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Menurut Ahmadi (1991) latar belakang sosial yang rupa-rupanya

mempunyai pengaruh terhadap perilakudelinquent pada remaja, adalah sebagai

berikut:

a. Anak delinquent lebih banyak berasal dari keluarga yang rumah

tangganya tidak utuh lagi struktur dan interaksinya. Ketidakutuhan

keluarga itu disebabkan oleh: bercerainya orangtua, ayah meninggal,

ibu meninggal, atau keduanya meninggal, tidak seringnya dirumah

ayah ibunya, sering orang tuanya bercek-cok.

b. Remaja delinquent kurang mengalami perhatian akan perkembangan

norma-norma dan disiplin. Dirumah tangganya. Seperti kelalaian

dalam memelihara norma-norma tingkah laku yang wajar antara anak

dan orangtua, tak pernah mengalami hukuman, sering melakukan

tindakan-tindakan pelanggaran sosial

c. Remaja delinquent kurang mempunyai kesempatan hiburan dirumah

tangga sendiri sehingga ia mencarinya diluar.

d. Remaja delinquent lebih terbelakang pendidikan sekolahnya, dan baru

masuk sekolah pada usia yang lebih lanjut, dibandingkan denga teman-

teman normal seumur.

Gerungan (2010) menyebutkan bahwa sebagian besar remaja delinquent

berasal dari keluarga yang sudah tidak utuh lagi strukturnya. Contohnya seperti :

ayah-ibu hidup bercerai, ayah meninggal, ibu meninggal, ayah dan ibu meninggal,

orangtua jarang berada dirumah. Dari beberapa pendapat ahli mengenai

penyebabkan perilaku delinquent diatas dapat disimpulkan bahwa faktor
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timbulnya perilaku delinquent adalah dari dari lingkungan keluarga, lingkungan

masyarakat, lingkungan sekolah.

3. Aspek-Aspek Perilaku Delinquent

Ada beberapa aspek dalam perilaku menyimpang. Aspek-aspek tersebut

merupakan ciri-ciri tingkah laku yang menyimpang yang menurut Kartono (2009)

bisa dibedakan dengan tugas sebagai berikut:

1. Aspek lahiriah

Aspek ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu berupa:

a) Deviasi lahiriah yang verbal dalam bentuk: kata-kata makian, kata-kata

kotor atau tidak senonoh, sumpah serapah dll.

b) Deviasi lahiriah non verbal, yaitu semua tingkah laku yang dapat dlihat.

2. Aspek-aspek simbolik yang tersembunyi

Khususnya mencakup sikap-sikap hidup, emosi-emosi, sentimen-

sentimen,dan motivasi yang mengembangkan tingkah laku menyimpang

yaitu berupa itikad kriminal di balik semua aksikejahatan dan tingkah laku.

4. Jenis-Jenis Perilaku Delinquent

Jensen (dalam Sarwono, 2003) membagi perilaku delinquent menjadi

empat jenis, yakni:

a. Perilaku delinquent yang menimbulkan korban fisik pada orang lain,

misalnya perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain

b. Perilaku delinquent yang menimbulkan korban materi seperti, pengerusakan,

pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
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c. Perilaku delinquent sosial yang tidak menimbulkan korban dari pihak orang

lain, misalnya pelacuran, penyalahgunaan obat dan hubungan seks sebelum

menikah.

d. Perilaku delinquent yang melawan status, misalnya mengingkari status anak

anak sebagai pelajar dengan cara membolos. Mengingkari status orangtua

dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan

sebagainya.

B. KeberfungsianKeluarga

1. Definisi KeberfungsianKeluarga

Keluarga adalah sistem sosial dan fundaments masyarakat yang dibentuk

melalui kesepakatan bersama keluarga pria dan wanita.Keluarga memiliki efek

tertinggi pada individu dan membentuk perilaku mereka setiap saat. Sebuah

perilaku yang dibuat dalam kaitannya dengan anggota keluarga lainnya tidak

terbatas pada perilaku menyenangkan dapat dikatakan normal, tetapi keluarga

juga dapat membentuk fungsi yang abnormal juga (Epstein dkk, 2003)

Menurut Walsh (2003) keberfungsian keluarga sebagai interaksi keluarga

dalam menjalankan tugas penting, yaitu menjaga pertumbuhan dan kesehatan dari

masing-masing anggotanya, dan dalam mempertahankan integritasnya.Kemudian

Epstein dkk (dalam Mardiani, 2012) juga menjelaskan keberfungsian keluarga

sebagai sejauhmana interaksi dalam keluarga memiliki dampak terhadap

kesehatan fisik dan emosional anggota keluarga.

Hurlock (1980) mengungkapkan keberfungsian keluarga adalah keluarga

yang dapat menjalankan fungsinya secara normal dan sehat. Fahrudin (2012)
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menyatakan bahwa keluarga memainkan peranan penting dalam membangunkan

kesejahteraan, pengasuhan dan pendidikan dasar kepada anggota-anggota

keluarga.

Menurut karakteristik keberfungsian keluarga menurut Hurlock (1980)

dimana diantaranya menyebutkan bahwa keluarga dapat memenuhi kebutuhan

anak baik fisik maupun psikis, pemberi bimbingan dalam berperilaku, menjadi

sumber persahabatan hingga anak cukup besar.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).

Menurut Epstein (2003) keluarga yang berfungsi dengan baik akan

membuat langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah terlebih

dahulu, mendiskusikan permasalahan, mengkomunikasikan permasalahan tersebut

satu sama lain, dan memutuskan tindakan yang tepat.

Benton (1993) menyebutkan keluarga yang sehat atau keberfungsian

keluarga tidaklah keluarga yang sempurna, keluarga sehat mungkin mereka

berteriak, bertengkar, salah paham, ketegangan, sakit hati dan marah tetapi tidak

sepanjang waktu. Dalam keluarga yang sehat ekspresi emosional diperbolehkan

dan diterima. Anggota keluarga sehat bisa bebas meminta dan memberikan

perhatian. Aturan cenderung dibuat eksplisit dan tetap konsisten, tetapi dengan
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beberapa fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kebutuhan individu dan situasi

tertentu.

Menurut Yusuf (2007) keluarga yang fungsional atau keberfungsian

keluarga yaitu keluarga yang mampu melaksanakan fungsinya secara baik dan

sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian Walsh (2003) mendefinisikan

mengenai keberfungsian keluarga yakni suatu kondisi keluarga yang memiliki ciri

dan sifat yang ideal yang mana keluarga tersebut dapat menjalankan fungsi secara

normal.

Menurut Ahmadi (1991) keluarga fungsional tidak sekedar utuh dalam arti

berkumpulnya ayah dan ibu tetapi utuh dalam fisik (kehadiran) dan juga utuh

dalam bentuk psikis (perhatian dan kasih sayang) kepada anak. Dalam

penelitiannya Gerungan (2010) mengenai keluarga tidak utuh ia menyebutkan jika

keluarga yang dimaksud adalah kedua orangtua. Dengan demikian dalam

penelitian ini peneliti memakai sebutan keluarga sebagai ”orangtua”.

Maka dari penjelasan teori diatas dapat disimpulkan keberfungsian

keluarga adalah kehadiran dan kemampuan dari orangtua untuk memperhatikan

kebutuhan-kebutuhan dan menjalankan kewajibannya sebagai orangtua, keluarga

sehat bukanlah orangtua yang fungsi-fungsinya berjalan dengan selalu baik,

keluarga sehat bukanlah keluarga yang tidak pernah terdapat konflik melainkan

keluarga sehat atau normal adalah keluarga yang dapat menempatkan posisi dan

dapat mengontrol diri baik secara emosi dan tindakan.
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2. McMaster Model of Family Functioning

Keberfungsian keluarga menurut The McMaster model of family

functioning diartikan sebagai suatu keadaan dalam keluarga dimana setiap unit

dari keluarga mampu menjalankan denganbaik tugas-tugas dasarnya dalam

kehidupan keseharian di keluarga yang berkaitan dengan pemecahan masalah,

komunikasi, peran, respon afektif, keterlibatan afektif dan kontrol perilaku

Epstein dkk (2003) mengemukakan bahwa McMaster Model of Family

Functioningtelah berkembang selama jangka waktu dua puluh tahun.

Pengembangan model telah terlibat konseptualisasi dan kemudian menguji

konsep-konsep dalam bidang klinis, penelitian dan mengajar/pendidikan.

McMaster Model of Family Functioning(MMFF) adalah salah satu model

teori keberfungsian keluarga yang dihasilkan dari studi penelitian klinis terhadap

unit-unit keluarga berdasarkan teori system keluarga (family system). Menurut

Epstein, Bishop dan Baldwin (1983) system keluarga berdasarkan MMFF terdapat

beberapa aspek, yaitu:

1. setiap bagian dari keluarga saling terkait satu sama lain

2. satu bagian dari keluarga tidak dapat dimengerti sepenuhnya dengan

hanya memahami setiap anggota keluarga

3. struktur dan organisasi keluarga penting dalam mempengaruhi dan

menentukan perilaku anggota keluarga

4. pola transaksional dari sistem keluarga berpengaruh dalam membentuk

perilaku anggota keluarga
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3. Dimensi Keberfungsian Keluarga

Terdapat enam dimensi dari fungsi keluarga menurut teori The McMaster

Model yaitu pemecahan masalah, komunikasi, peran, responsivitas afektif,

keterlibatan afektif, dan kontrol perilaku.The McMaster Model menggunakan

seluruh dimensi tersebut untuk menilai dan memahami bagian dari keluarga yang

kompleks (Epstein dkk, 1983).Dalam alat ukur Family Assessment Device (FAD),

terdapat tambahan satu dimensi yaitu dimensi fungsi keluarga secara umum yang

mengukur kesehatan atau patologi dari sebuah keluarga secara keseluruhan.

Maksud dari dimensi ini merujuk kepada kemampuan keluarga untuk

memecahkan masalah pada setiap level sehingga dapat menjaga fungsi keluarga

tetap efektif. Isu-isu dalam keluarga yang menjadi masalah dapat mengancam

keutuhan dari keluarga (baik secara fisik maupun secara emosional dari setiap

anggota keluarga), sehingga keluarga yang memiliki fungsi keluarga yang efektif

dapat menyelesaikan masalah tersebut.Setiap keluarga bisa memiliki tingkat dan

jumlah masalah yang berbeda-beda. Keluarga yang berfungsi  dengan efektif

dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, sementara itu keluarga yang tidak

berfungsi secara efektif hanya memperhatikan sebagian masalah dari semua

masalah yang keluarga mereka hadapi (Epstein, 2003).

Adapun penjelasan dari dimensi-dimensi tersebut ialah:

a. Penyelesaian masalah
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Penyelesaian masaalah dalam hal ini mengacu pada kemampuan keluarga

untuk menyelesaikan masalahnya sehingga dapat mempertahankan

keefektifan fungsi keluarganya

b. Komunikasi

Yang dimaksud dengan komunikasi adalah bagaimana anggota keluarga

saling bertukar informasi.

c. Peran

Peran merupakan perilaku anggota keluarga dengan pola berulang untuk

memenuhi fungsinya dalam keluarga

d. Respon afektif

Respon afektif didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk merespon

berbagai macam stimulus dengan perasaan yang tepat.

e. Keterlibatan afektif

Keterlibatan afektif adalah sejauhmana anggota keluarga menunjukkan

rasa ketertarikan dan penghargaannya terhadap aktivitas dan minat

anggota keluarga lainnyaa.

f. Kontrol perilaku

Dimensi kontrol perilaku didefinisikan sebagaipola yang diadopsi oleh

sebuah keluarga mengenai perilaku dalam tiga area berikut: situasi yang

membahayakan secara fisik, situasi dalam pemenuhan dan ekspresi

kebutuhan dan dorongan psikobiologis, dan situasi yang melibatkan

perilaku sosialisasi interpersonal, baik diantara anggota keluarga maupun

dengan oranglain yang bukan keluarga.
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g. Keberfungsian keluarga secara umum yang mengukur kesehatan atau

patologis dari sebuah keluarga secara keseluruhan

C. Minat Belajar

1. Definisi Minat Belajar

Minat belajar apabila dipaparkan, ia terdiri dari dua istilah yaitu “minat”

dan“belajar”. Secara bahasa minat berarti “kecenderungan hati yang  tinggi

terhadap sesuatu.”  Minat merupakan sifat yang relatif menetap pada diri

seseorang. Minat besar sekali pengaruhnya terhadap kegiatan seseorang sebab

dengan minat ia akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya tanpa

minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu (Hasrul, 2009).

Menurut Jahja (2011) minat ialah suatu dorongan yang meyebabkan

terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran,

benda dan orang.Minat berhubungan dengan aspek kognitif, afektif dan motorik.

Minat merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan. Minat

berhubungan dengan sesuatu yang menguntungkan dan dapat menimbulkan

kepuasan bagi dirinya. Kesenangan merupakan minat yang sifatnya sementara.

Adapun minat bersifat tetap dan ada unsur memenuhi kebutuhan dan memberikan

kepuasan. Semakin sering minat diekspresikan dalam kegiatan akan semakin kuat

minat tersebut, sebaliknya minat akan menjadi pupus kalau tidak ada kesempatan

untuk mengekpresikannya.

Minat dapat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. Minat

adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa

kegiatan (Tohirin, 2005). Menurut Crow dan Crow (dalam Djaali, 2008)
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mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong

seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan,

pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.

Menurut Witherington (dalam, Sukmadinata, 2007) belajar adalah

perubahan kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi

berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian atau suatu pengertian. Menurut

Nasution (1986) dalam melakukan aktifitas atau kegiatan belajar, minat penting

dimiliki oleh setiap individu, karena minat dapat diartikan dengan adanya

kesediaan jiwa yang bersifat aktif untuk menerima suatu pengaruh yang berasal

dari luar dirinya.

Menurut Tohirin (2005) minat besar pengaruhnya terhadap belajar karena

apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa atau tidak

diminati siswa, maka siswa yang bersangkutan tidak akan belajar sebaik-baiknya,

karena tidak adanya daya tarik baginya. Sebaliknya bahan pelajaran yang diminati

siswa, akan lebih mudah dipahami dan disimpan dalam memori kognitif siswa

karena minat dapat menambah kegiatan belajar.

Menurut Wasti (2013) minat belajar adalah  suatu  perasaan senang,

perhatian dalam belajar dan adanya  ketertarikan siswa  kepada pelajaran yang

dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang

berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan minat belajar merupakan

salah satu bentuk keaktifan yang mendorong untuk melakukan berbagai aktifitas
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jasmani dan rohani guna mendapatkan suatu perubahan positif sebagai hasil dari

interaksi kognitif, psikomotor, dan afektif.

2. Aspek-Aspek Minat Belajar

Aspek minat belajar menurut Kartono (2009) adalah:

a. Aspek kognitif

Aspek kognitif merupakan komponen minat tersusun pada informasi

yang dimiliki oleh individu tentang obyek minat yang kemudian

menimbulkan ketertarikan.

b. Aspek afektif

Aspek afektif minat bersifat subyektif yang umumnya berhubungan

dengan gejala-gejala yang mengenal meliputi perasaan senang atau

terhadap suatu obyek.

c. Aspek konatif

Aspek konatif keinginan dan kemauan individu untuk mencapai obyek

yang diminati.

Menurut Crow dan Crow (dalam imaningtiyas: 2008) aspek dari minat

belajar adalah:

1. Motif: berfungsi sebagai daya penggerak yang mendorong

individu untuk merasa tertarik pada orang, benda atau kegiatan

tertentu.

2. Ketertarikan: ada perhatian individu mengenai sesuatu kegiatan

atau sesuatu hal.
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3. Keinginan: dorongan untuk mengetahui secara lebih mendalam

tentang suatu obyek.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek-aspek

dari minat belajar adalah aspek kognitif, aspek afektif, aspek konatif, motif,

ketertarikan dan keinginan.

3. Sifat-sifat dan Karakter Minat Belajar

Menurut Jahja (2011) minat memiliki sifat dan karakter khusus, sebagai

berikut:

a. Minat bersifat pribadi (individual), ada  perbedaan antara minat

seseorang dan orang lain

b. Minat menimbulkan efek diskriminatif

c. Erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi, dan

dipengaruhi motivasi

d. Minat merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan lahir dan

dapat berubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan model.

D. Definisi Remaja

Menurut Papalia dan Olds  (2008)  masa remaja adalah masa transisi

perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai

pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal

duapuluhan tahun. Menurut Hurlock (1980) transisi perkembangan pada masa

remaja berarti sebagian perkembangan masa kanak-kanak masih dialami namun

sebagian kematangan masa dewasa sudah dicapai.
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Pikunas (dalam Yusuf, 2007)  mengungkapkan masa remaja dalam budaya

Amerika dipandang sebagai masa “Storm dan Stress”, frustasi dan penderitaan,

konflik dan krisis penyesuaian, mimpi dan melamun tentang cinta, dan perasaan

tersisihkan dari kehidupan sosial budaya  orang dewasa.

Jahja (2011) mengemukakan bahwa pada masa menjelang dewasa ini

hampir selalu merupakan masa-masa sulit bagi remaja maupun orangtuanya,

alasannya karena:

1. Remaja mulai menyampaikan kebebasan dan haknya untuk

mengemukakan pendapatnya sendiri. Tidak terhindarkan, ini dapat

menciptakan ketegangan dan perselisihan, dan dapat menjauhkan ia dari

keluarganya.

2. Remaja lebih mudah dipengaruhi teman-temannya daripada ketika masih

lebih muda. Ini berarti pengaruh orangtua pun melemah. Anak remaja

berperilaku dan mempunyai kesenangan yang berbeda bahkan

bertentangan dengan perilaku dan kesenangan keluarga.

3. Remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhan

maupun seksualitasnya. Perasaan seksual yang mulai muncul dapat

menakutkan, membingungkan dan menjadi sumber perasaan salah dan

frustasi.

4. Remaja sering menjadi terlalu percaya diri dan ini bersama-sama dengan

emosinya yang biasanya meningkat, mengakibatkan ia sukar menerima

nasihat orangtua.

E. Kerangka Berfikir



26

Kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan variabel keberfungsian

keluarga dan minat belajar dengan perilaku delinquent pada remaja.Teori utama

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori MenurutHurlock (1978) yang

menyatakan bahwa keberfungsian keluarga mempengaruhi sikap dan perilaku

anak. Banyak kasus penyesuaian yang buruk pada anak maupun pada orang

dewasa dan penyebabnya dapat ditelusuri kembali berdasarkan hubungan awal

orangtua-anak yang kurang baik akibat sikap orangtua.Hurlock (1978) juga

menyatakan  tidak berminatnya siswa belajar cenderung menjadi nakal dan

berbuat delinquent. Karena mereka tidak atau kurang berminat belajar,

menghabiskan waktu dengan mengganggu anak lain dan merepotkan guru.

Berfungsinya keluarga dan minat belajar yang dipupuk akan berdampak

pada perkembangan remaja, dimana remaja cenderung tidak melakukan perilaku

delinquent.Seperti yang dikemukakan oleh Yusuf (2007) bahwa perawatan

orangtua terhadap anak penuh kasih dan pendidikan tentang nilai kehidupan, baik

agama maupun sosial budaya merupakan faktor kondusif untuk memersiapkan

anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat sehat.Dalam penelitian ini berfokus

pada perilaku delinquent yang disebabkan oleh keberfungsian keluarga yang

rendah dan minat belajar rendah.Perilaku delinquent menurun karena tidak

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan psikologis dan materi dari keberfungsian

keluarga dan minat belajar yang konsisten pada pelajaran menekan dan

menurunkan tingkat perilaku-perilaku delinquent dari remaja.

Hurlock (1978) menyatakan anak yang bosan atau tidak berminat belajar

cenderung menjadi nakal dan berbuat obar melakukan perilaku delinquent.Karena
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mereka tidak atau kurang berminat belajar atau ikut serta dengan kegiatan sekolah

atau ekstrakurikuler, mereka menghabiskan waktu dengan mengganggu anak lain

dan merepotkaan guru. Sedangkan menurut Yusuf (2007) disfungsi keluarga

menyebabkan hilangnya kasih sayang, kehangatan keluarga dan rasa saling

menghargai.Keberfungsian keluarga turut menentukan perilaku yang dimunculkan

oleh remaja.Remaja melakukan imitasi pada hal-hal yang sering di lihat.Dalam

hal ini keluarga sangat berperan dalam memberikan pendidikan perilaku baik pada

remaja.

Menurut Cavan (dalam Willis, 2005) mendefinisikan perilaku delinquent

merupakan kenakalan anak dan remaja itu disebabkan kegagalan mereka dalam

memperoleh penghargaan dari masyarakat tempat mereka tinggal.Sarwono (2003)

yang menggunakan definisi perilaku delinquent adalah “bentuk perilaku yang

menyimpang terhadap hukum pidana bila hal tersebut dilakukan oleh orang

dewasa disebut dengan kejahatan dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya

disebut perilaku menyimpang”.Bronfrenbrenner dan Crouter (dalam Yusuf, 2007)

perilaku yang timbul dari anak adalah hasil dari serapan selama masa tumbuh dan

berkembang.Perilaku tersebut didapat berdasarkan pendidikan sekolah, orangtua

serta realita yang anak lihat. Untuk membentuk perilaku remaja yang baik

dibutuhkan iklim lingkungan yang mendukung baik pula, seperti komunikasi yang

lancar, kehangatan keluarga, terpenuhinya kasih sayang, perhatian, pendidikan

moral dan lain-lain.

Menurut Hawari (dalam Yusuf, 2007) ketika iklim diatas tidak terdapat

pada keluarga, bahkan yang terjadi dalam keluarga adalah sebaliknya, misalkan
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terjadi perceraian, komunikasi tidak lancar, terjadi ketegangan dalam keluarga,

adanya konflik yang berkepanjangan, kematian salah satu orangtua, hubungan

keluarga tidak baik, orangtua sibuk bekerja maka remaja akan cenderung mencari

perhatian keluar lingkungan keluarga. Tidak jarang remaja melakukannya dengan

cara melampiaskan pada perilaku-perilaku negatif, misalnya merokok,

mengkonsumsi minuman keras/alkohol, dan obat-obatan terlarang. Dan oleh

Kartono (2009) perilaku tersebut dikategorikan dalam jenis-jenis perilaku

delinquent.

Maka peran keluarga sangat mempengaruhi pembentukan perilaku remaja.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan

pribadi anak. Bronfrenbrenner dan Crouter (dalam Yusuf, 2007) mengemukakan

bahwa lingkungan perkembangan merupakan “berbagai peristiwa, situasi dan

kondisi diluar organisme yang diduga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh

perkembangan individu”. Yusuf  (2007) mengemukakan perawatan orangtua

terhadap anak  yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai

kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan

faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota

masyarakat yang sehat.

Dalam karakteristik keberfungsian keluarga yang dikemukakan Hurlock

(1980) menyatakan bahwa peran keluarga adalah memenuhi kebutuhan fisik dan

psikis anak, memberi rasa aman pada anak, menjadi sumber kasih sayang,

menjadi model perilaku yang baik, pemberi bimbingan, memberi kontribusi dalam

memecahkan masalah anak, menjadi sumber persahabatan bagi anak sebelum
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menjalin persahabatan dengan orang diluar keluarga. Dari beberapa karakteristik

tersebut semua peran keberfungsian tersebut ditujukan kepada orangtua. Dimana

yang memberikan kebutuhan psikis, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan.

Kemudian kebutuhan psikis, seperti kasih sayang, perhatian dan rasa aman adalah

tugas orangtua. Demikian dengan beberapa karakteritik lainnya.

Dalam penelitian Gerungan (2010) yang mengambil tema perilaku

delinquent dan hubungannya dengan keluarga tidak utuh, ia menyebutkan bahwa

keluarga mencakup orangtua. Hal ini ditunjukan denganpenggunaan  keadaan

keluarga hanya meliputi keadaan orangtua saja. Dan keadaan tersebut ialah: ayah-

ibu hidup bercerai, ayah meninggal, ibu meninggal, ayah dan ibu meninggal.

Gerungan tidak membahas mengenai adik, kakak atau saudara yang lain.

Dilatarbelakangi oleh teori Erickson (dalam Ali dan Ansori, 2009) yang

mengatakan posisi remaja yang mencari jati diri, remaja butuh pengarahan dari

lingkungan khususnya orangtua dalam membuat keputusan agar tidak terjerumus.

Tidak terjerumus disini ditujukan kepada pengambilan tindakan dan bersikap.

Remaja diharapkan mampu bijak dalam bersikap baik dalam pendidikan,

pergaulan serta dalam menentukan perilaku. Menurut Erickson (dalam Yusuf,

2007) tahap perkembangan psikologis dalam kehidupan seorang individu semua

bergantung pada pengalaman yang diperolehnya dalam keluarga. Jadi, apabila

siswa memiliki minat belajar yang kuat maka ia akan mengikuti dan bersungguh-

sungguh dalam hal belajar tanpa harus ada paksaan, karena ada daya tarik

baginya. Siswa yang memiliki minat belajar kuat akan terus mengasah

kemampuannya dan mengisi waktunya dengan kegiatan yang memuaskan minat
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belajarnya. Sehingga keinginan atau godaan untuk melakukan perilaku delinquent

dikesampingkan.

F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan

dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara keberfungsian

keluarga dan minat belajar dengan perilaku delinquent pada remaja studi di

SMPIT Madani Pekanbaru”.


