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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja (adolesensi) adalah masa peralihan dari masa anak-anak

menuju masa dewasa, anak-anak mengalami pertumbuhan cepat di segala

bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk jasmani, sikap, cara

berfikir dan bertindak. Tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang.

Masa ini mulai kira-kira pada umur 13 tahun dan berakhir kira-kira umur 21

tahun.1

Persoalan remaja selalu hangat dan menarik, baik di negara yang telah

maju maupun di negara terbelakang, terutama negara yang sedang

berkembang. Karena remaja adalah masa peralihan, seseorang telah

meninggalkan usia anak-anak yang penuh kelemahan dan ketergantungan

tanpa memikul sesuatu tanggung jawab, menuju kepada usia dewasa yang

sibuk dengan tanggung jawab penuh. Usia remaja adalah usia persiapan untuk

menjadi dewasa yang matang dan sehat. Kegoncangan emosi, kebimbangan

dalam mencari pegangan hidup,kesibukan mencari bekal pengetahuan dan

kepandaian untuk menjadi senjata dalam usia dewasa merupakan bagian yang

dialami oleh setiap remaja2.

Remaja pada hakikatnya sedang berjuang untuk menemukan dirinya

sendiri, jika dihadapkan pada keadaan luar atau lingkungan yang kurang serasi

1Zakiah,Daradjat, Perawatan Jiwa untuk Anak-anak, Cet 2, (Jakarta: Bulan
Bintang,1973) h. 10

2Ibid. h.11
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penuh kontradiksi dan labil, maka akan mudahlah mereka jatuh kepada

kesengsaraan batin, hidup penuh kecemasan, ketidakpastian dan kebimbangan.

Hal seperti ini telah menyebabkan remaja-remaja Indonesia jatuh pada

kelainan-kelainan kelakuan yang membawa bahaya terhadap dirinya sendiri

baik sekarang, maupun di kemudian hari.3

Banyak di antara mereka yang tidak sanggup mengikuti pelajaran,

hilang kemampuan untuk konsentrasi, malas belajar, patah semangat dan

sebagainya.Tidak sedikit pula yang telah jatuh kepada kelakuan yang lebih

berbahaya lagi, kelakuan yang berbahaya itu sebagai hasil dari bentuk

kenakalan, dan karena kenakalan itu dilakukan oleh remaja maka muncullah

julukan kenakalan remaja.Dalam kenyataannya terdapat kesenjangan antara

remaja yang baik dengan remaja yang nakal. Sehubungan dengan itu menurut

Kartini Kartono, juvenile delinquency (Penyimpangan Remaja) merupakan

gejala sakit atau patologi secara sosial sehingga ia berprilaku menyimpang,

kemudian disebut cacat secara sosial. Hal ini tidak lepas dari kurangnya

tanggung jawab sosial pada anak remaja, kerapuhan pendidikan serta

pendidikan masyarakat yang buruk4.

Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan

norma-norma dalam masyarakat.Sedangkan pelaku yang melakukan

penyimpangan itu disebut devian (deviant). Adapun perilaku yang sesuai

dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat disebut konformitas.

3Ibid., Hlm. 13
4Kartini Kartono, Seri Psikologi Terapan Bimbingan Bagi Anak dan Remaja yang

Bermasalah,(Jakarta: CV.Rajawali,1985), Hlm. 7-9
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Ada beberapa definisi perilaku menyimpang menurut sosiologi, antara

lain sebagaiberikut:

James Vender Zender mengatakanPerilaku menyimpang adalah

perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi

oleh sejumlah besar orang.

Bruce J Cohen adalahPerilaku menyimpang adalah setiap perilaku

yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat

atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

Robert M.Z. Lawang mengatakan Perilaku menyimpang adalah semua

tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu

sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam

sistem itu untuk menciptakan kedamain.5

Adapun menurut Dadang Hawari ciri-ciri kenakalan remaja adalah

sebagai berikut:

1. Sering membolos

2. Terlibat kenakalan remaja sehingga ditangkap dan diadili pengadilan

karena tingkah lakunya

3. Merokok bagi pelajar

4. Minggat dari rumah dan bermalam diluar rumah

5. berbohong

6. mencuri

7. merusak barang milik orang lain

6 Sarlito Wirawan , Psikologi Remaja, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.25
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8. Prestasi di sekolah yang jauh dibawah taraf kemampuan kecerdasan (IQ)

sehingga berakibat tidak naik kelas.

9. Hamil diluar Nikah

10. Judi.6

Berdasarkan pengamatan atau observasi sementara penulis, tentang

gejala penyimpangan perilaku pada remaja desa Alam Panjang, dapat penulis

rincikan penyimpangan prilaku Remaja di Desa Alam Panjang itu adalah:

Masalah perjudian, bolos sekolah bagi remaja yang sekolah,

masalah zina diaklangan remaja, tawuran antar remaja, minuman keras,

merokok, mencuri, yang kalau dibiarkan maka hal ini akan berkelanjutan dan

semangkin merusak moral dan akhlak remaja desa Alam Panjang, ini terbukti

dari wawancara dengan Bapak Danil selaku (Tokoh Masyarakat) 52 Tahun

beliau mengatakan :

“beberapa dari remaja didesa Alam Panjang melakukan prilaku yang
tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau yang sering disebut
dengan (prilaku menyimpang ),bisa dilihat dengan begitu banyak nya
remaja yang melakukan dari ketahuan judi, bolos sekolah yang
dilakukan oleh anak-anak dengan berkeliaran di warung-warung ps,
minuman keras, merokok, mencuri, hamil diluar nikah yang kadang
pelakunya  dibawah umur ,Kami telah melakukan berbagai upaya,
baik secara lisan maupun tulisan,tapi usaha yang kami lakukan itu
tidak menunjukkan hasil,kami selaku tokoh masyarakat, menghimbau
orang tua untuk menasehati anak serta mengawasi anak-anaknya,
agar anak terjaga dari perilaku menyimpang 7.

Menurut informasi dari sebahagian orang tua mereka telah

melakukan upaya pencegahan,tapi maseh belum mendapati hasil yang

maksimal :

6Aat Syafaat, Sohari Sahrani, Muslih, Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah
Kenakalan Remaja, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 23

7Danil, Tokoh Masyarakat , wawancara (17 November 2014)
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Berikut pernyataan Ibu Ari (ketua Pengajian) 34 Tahun:

“Saya selaku orang tua telah memberi nasehat kepada anaksaya
agar tidak terjebak kedalam perbuatan melanggar hukum dan
agama8’’

Kemudian wawancara dengan ibu Tiara (warga RT, 02) 45 Tahun,

meyatakan:

“Memberikan pemahaman agama kepada anak saya, itu salah satu
cara untuk mencegah perbuatan-perbuatan maksiat terlebih lagi
perbuatan yang mengarahkan kepada yang merugikan diri sendiri9’’

Adapun Pandangan Islam sebagai agama yang universal memiliki

wancana tersendiri dalam memberikan pendidikan kepada anak serta pola asuh

yang baik dalam mengatasi permasalahan nya,yang mana allah mengharamkan

perbuatan yang akan merusak diri dan orang lain,

Seperti dijelaskan dalam QS. Surat Ar-rum ayat 7:















Artinya: jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri

dan jika kamu berbuat jahat, Maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila

datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang

lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid,

8Ari, ketua pengajian, Wawancara (17 November 2014)
9Tiari, Orang tua, Wawancara (17 November  2014)
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sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk

membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.

Karena kurangnya pendidikan dan ekonomi, remaja tidak mampu

beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungan sehingga mereka

terbawa arus dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik dan perbuatan yang

tidak sesui dengan Agama Islam. Seperti diketahui kestabilan pribadi hanya

akan tercipta bila mana adanya keseimbangan antara pengetahuan umum dan

pengetahuan agama walaupun dalam ekonomi yang menengah kebawah. Oleh

karena itu, pendidikan agama baik anak-anak harus dibina sejak dini. Hal itu

dapat dilaksakana selain melalui pembinaan dengan rumah tangga oleh

orangtua  juga dengan memasukkan anak ke sekolah agama agar anak bisa

memahami Agama dengan mudah, karena pengaruh lingkungan luar lebih

tinggi dari pada lingkungan rumah tangga.

Pokok masalah yang sering muncul yaituterjadi perilaku menyimpang

dikalangan remaja ditengah-tengah masyarakat sepertihal, judi, tawuran antar

remaja, minuman keras, zina, bolos sekolah dan merokok,namun pada sisi

lain, para remaja melakukan hal tersebut karena adanya alasan tersendiridan

karna kurangnya pengawasan orangtua dalam memperhatikan prilaku anak.

Pengaruh lingkungandan masalah ekonomi, mempunyai andil besar

dalam membentuk prilaku seorang anak, kalau tidak cermat orang tua dalam

membimbing anaknya, maka akan menimbulkan banyak masalah dikemudian

hari. Maka dalam hal ini peranan orang tua dalam membimbing dan

mengarahkan prilaku anak remajanya sangat menentukan sekali.Peranan

orangtua dalam menyediakan kebutuhan bukan hanya bersifat materi saja,
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tetapi lebih dari itu orangtua berkewajiban pula memenuhi kebutuhan rohani

Anak10.

Menariknya untuk diteliti adalah karena masalah kenakalan remaja

sangat meresahkan orangtua, masyarakat, bahkan negara beberapa upaya telah

dilakukan oleh orangtua api masalah penyimpangan prilaku remaja ini masih

sering terjadi di berbagai wilayah diIndonesia khusus nya diDesa Alam

Panjang. Mengingat apa yang dilakukan oleh remaja saat ini adalah

membahayakan dirinya sendiri dan masyarakat, meskipun cara

penanggulangan kenakalan remaja telah diulas oleh para ahli dan begitu

banyak usaha yang dilakukan oleh orangtua, namun kenyataannya sampai saat

ini kenakalan remaja tidak makin berkurang, malahan boleh dikatakan

bertambah dalam frekuensi yang sangat mengkhawatirkan, seperti:

pornographi, tawuran, minuman-minuman keras, judi, bolos sekola dan lain-

lainnya, dan masih banyak lagi bentuk kenakalan remaja lainya.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis mengangkat tema ini

dengan judul : “PENYIMPANGAN PERILAKU REMAJA DAN UPAYA

ORANG TUA DALAM MENGATASINYA DITINJAU MENURUT

HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio

Jaya Kabupaten Kampar).

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan ini

hanya membahas tentang penyimpangan perilaku remaja dan upaya

10Mohd Noor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam, ( Bandung;PT. Raja
Grafindo Persada, 2008), h. 23
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orangtuadalam mengatasi penyimpangan prilaku remaja menurut Hukum

Islam, penelitian ini berdasarkan masalah yang terjadi pada tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa faktor penyebab penyimpangan prilaku remaja diDesa Alam Panjang?

2. Bagaimankah upaya orangtua mengatasi penyimpangan perilaku remaja?

3. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap paktor penyimpangan prilaku

remaja dan upaya orang tua dalam mencegahnya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka disini terdapat

beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, diantaranya yaitu:

a. Tujuan Penelitian untuk mengetahui, Apa sajakah faktor  yang

mempengaruhi penyimpangan prilaku remaja diDesa Alam Panjang

b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam

mendidik remaja agar teratasi dari penyimpangan perilaku.

c. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap penyimpangan prilaku

remaja diDesa Alam Panjang.

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi keluarga khususnya orang tua yang memiliki anak remaja, agar

senentiasa memberikan perhatian dan mendidik mereka agar tidak

melakukan perilaku yang menyimpangan.
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b. Bagi remaja, agar selalu berhati-hati dalam pergaulan karena pergaulan

tanpa didasarkan keimanan, akan menjerumuskan kehidupann yang

tidak bisa serta menghancurkan masa depan yang telah ditata rapi

sedimikian rupa.

c. Setelah penelitian ini, diharapkan kepada pemerintah agar

memperhatikan anak bangsa tetap berjalan pada norma-norma yang

berlaku higga perilaku penyimpangan seksual tidak terjadi.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang

mengambil lokasi diDesa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya

Kabupaten Kampar. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan lokasi ini

adalah tempat tinggal Penulis.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam Penelitian ini yaitu orang yang merespon atau

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan

dalam hal ini, 20 orang tua, dan 2 tokoh masyarakat, dan 20 remaja yang

ada diDesa Alam Panjang.

Objek dalam penelitian ini adalahupaya orang tua mengatasi

Penyimpangan Perilaku remaja Desa Alam Panjang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitan ini adalah para orang Tua, dan remaja

serta beberapa orang tokoh masyarakat, yang berada diDesa Alam Panjang

berjumlah(900)orangdengan rincian 390 (tiga ratus sembilan puluh)
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orangtua,dan 500 (lima ratus ) remaja, 10 (sepuluh) orang tokoh

masyarakat, karena populasinya terlalu banyak maka penulis mengambil

sampeluntuk mewakili dari populasi orangtua dan para remajamenjadi20

(Dua Puluh) Orangtua, dan 20 (Dua Puluh) anak remaja, 2orang (tokoh

masyarakat)dengan menggunakan teknik (Purposive sampling), yaitu

penulis memilih sendiri sampel secara cermat agar relevan dengan

rancangan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi

penelitian melalui Observasi, Wawancara, dan Angket.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari riset

perpustakaan buku-buku, literatur-literatur yanga berkaitan dengan

penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data ini adalah

sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan

untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek

maupun objek penelitian.

b. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan beberapaNarasumber

berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengarahkan objek kajian

penelitian.
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c. Angket, yaitu menulis sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat

agar dijawab oleh responden sehingga dapat diperoleh data yang

akurat.

6. Analisa Data

a. Metode Kualitatif: setelah data-data terkumpul, selanjutnya data

tersebut dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yang

diperoleh dari observasi. Data-data kualitatif itu kemudian dijelaskan

dengan cara menggabungkan satu fakta dengan fakta lain, kemudian

beberapa kesimpulan dapat diambil dari penggabungan data tersebut.

b. Metode Kuantitatif: yaitu data-data yang sudah terkumpul melalui

angket, proses selanjutnya adalah tahap editing, coding, dianalisa

kemudian ditabulasikan kedalam bentuk tabel kemudian tabel tersebut

diuraikan dan di interpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang

utuh tentang masalah yang diteliti

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif, yaitu menggambarkan data-data atau kaidah-kaidah yang

bersifat umum kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya secara

khusus.

b. Induktif, yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam

penelitian ini, dianalisa dan diambil kesimpulannya secara umum.

c. Deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan

objek berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.
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F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan pembahasan masing-masing

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan

masalah,perumasan masalah, tujuan dan menfaat penelitian,

metode penelitian, teknik pengumpumpulan data, metode

penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN TENTANG MASYARAKAT DESA ALAM

PANJANG

Menjelaskan tentang keadaan masyarakat di di Desa Alam

Panjang, yang meliputi geografis, demografis, sosial ekonomi,

pendidikan dan agama.

BAB III : KAJIAN TEORI

Bab ini terdiri dari konsep teoritis, penyimpanganperilaku

remaja, pembagian prilaku remaja, faktor prilaku

penyimpangan remaja,.

BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini akan menguraikan tentang paparan dan analisis data

yang diperoleh dilapangan yang dimulai dari deskripsi

penelitian, faktor penyimpangan prilaku remaja dan upaya

orangtua dalam mencegah penyimpangan prilaku remaja, dan

analisis menurut Hukum Islam.

BAB V : PENUTUP
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Dalam bab ini, akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari

permasalahan yang dikemukakan dan beberapa saran yang

berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini,

guna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian

yang akan datang dan kemudian diakhiri atau di tutup dengan

kata penutup.


