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BAB III

KAJIAN TEORI

TINJAUAN UMUM TENTANG KENAKALAN REMAJA

A. Pengertian Kenakalan Remaja

Remaja adalah masa peralihan dari anak menjelang dewasa yang

merupakan masaperkembangan terakhir bagi pembinaan pribadi atau masa

persiapan untuk memasuki usia dewasa yang problemnya tidak sedikit.1

Istilah kenakalan Remaja dalam istilah bahasa Inggris “juvenile

delinquent”, dua kata ini selalu digunakan secara berbarengan. Istilah ini

bermakna remaja yang nakal2. Juvenile berarti Anak muda, dan delinquent

artinya perbuatan salah atau Prilaku menyimpang3.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kenakalan dengan kata dasar

Nakal adalah suka berbuat tidak baik, suka mengganggu, dan suka tidak

menurut. Sedangkan kenakalan adalah perbuatan Nakal, perbuatan tidak baik

dan bersifat mengganggu ketenangan Orang lain,  tingkah laku yang

melanggar norma kehidupan masyarakat4.

Istilah kenakalan remaja merupakan kata lain dari kenakalan Anak

yang terjemahan dari “ juvenile delinquency”. Kata juvenile berasal dari

bahasa Latin “juvenilis” yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik

pada masa muda,sifat-sifat khas pada periode Remaja. Sedangkan kata

1Emlit tabunan, mencegah kenakalan anak (yogyakarta: fak. Psikologi Ugm, 1982) h. 5
2B. Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja, (Bandung: Alumni, 1984), h. 7
3Ibid, h. 9
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:

Balai Pustaka, 1989), h. 136
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delinquent juga berasal dari bahasa Latin “delinquere” yang artinya

terabaikan, mengabaikan; yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat,

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

diperbaiki lagi, durjana dan dursila. Pengertian juvenile delinquent secara

terminology, banyak para tokoh-tokoh yang mendefinisikannya. Menurut

Simanjutak pengertian juvenile delinquency ialah suatu perbuatan yang

disebut delinquent apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan

norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup5.

Menurut ahli psikologi Bimo Walgito, merumuskan arti selengkapnya

dari “juvenile delinquency” yakni tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut

dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi

merupakan perbuatan melawan Hukum jika dilakukan oleh anak, khususnya

anak Remaja6.

Menurut Fuad Hasan, merumuskan definisi “juvenile delinquency”

sebagai berikut perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang

bila mana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindakan

kejahatan7. Menurut Arifin bahwa kenakalan remaja (juvenile delinquency)

adalah tingkah laku atau perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang

berlaku yang dilakukan oleh anak-anak antara umur 10 tahun sampai umur 21

tahun.

Pembahasan tentang kenakalan remaja telah didekati secara antar

disiplin ilmu baik dari segi rumusan maupun dari segi pembinaan dan

5Sudarsono, etika islam tentang remaja,(Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1991), hl. 9
6Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, (Jakarta; Amzah, 2010), h. 11
7Ibid.h. 14
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penanggulangan. Istilah kenakalan remaja merupakan penggunaan lain dari

istilah kenakalan anak sebagai terjemahan dari “juvenile delinquent”. Menurut

simanjuntak, suatu perbuatan disebut delinquent apabila perbuatan-perbuatan

tersebut bertentangan dengan norma-norma masyarakat dimana ia hidup, suatu

perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti

normative. Sedangkan menurut Bimo Walgito merumuskan arti selengkapnya

dari “juvenile delinquent” yakni tiap perbuatan yang bila dilakukan oleh orang

dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.8

Perbuatan atau perilaku remaja yang menyimpang dari norma-norma

masyarakat, maka perbuatan atau perilaku remaja tersebut termasuk dalam

kenakalan remaja, beliau mengatakan bahwa juvenile delinquency (kenakalan

remaja) bukan hanya perbuatan anak yang melawan hukum semata, akan

tetapi juga termasuk didalamnya perbuatan yang melanggar norma

Masyarakat. Dewasa ini sering terjadi seorang anak digolongkan sebagai

delinquent jika pada anak tersebut tampak adanya kecenderungan-

kecenderungan anti sosial yang sangat memuncak sehingga perbuatan-

perbuatan tersebut menimbulkan gangguan-gangguan terhadap keamanan

ketertiban masyarakat. Misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, judi ,

minumam, pemerasan, penipuan, penggelapan dan gelandangan serta

8Sudarsono, opcit, h.15
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perbutan-perbuatan lain yang dilakukan oleh anak remaja yang meresahkan

masyarakat9.

Selain itu Zakiah Dradjat mengelompokkan kenakalan menjadi dua

jenis kenakalan, yaitu: kenakalan ringan (keras kepala, tidak patuh pada

orangtua, bolos sekolah, tidak mau belajar, sering berkelahi, suka berkata-kata

tidak sopan, cara berpakaian yang mengganggu  ketentraman dan kenyamanan

orang lain). Kenakalan berat (Mencuri, Memfitnah, Merusak barang milik

Orang lain, ngebut, minuman keras, Judi, kenakalan Seksual yaitu tindakan

asusila terhadap lawan jenis, tindakan asusila terhadap remaja yang sejenis.10

Dalam kehidupan masyarakat ada suatu kelompok masyarakat terkecil

yaitu keluarga, namun peranan dari kelompok masyarakat terkecil tersebut

sangat penting dalam perkembangan anak. Agus Sujanto dalam bukunya

Sudarsono mengatakan, keluarga merupakan lingkungan terdekat untuk

membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan

yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan

tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak terutama

bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan

yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan

berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek

akan berpengaruh negatif. Oleh karena itu sejak kecil anak dibesarkan oleh

keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah didalam

9Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rehabilitas, dan Resosialisasi, (Jakarta: Rineka Cipta,
1995), h. 14

10Zakiah Dradjat, Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang,
1997) , h. 10
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keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya kenakalan itu

sebagian besar dari keluarga.11

William J. Goode mendefinisikan keluarga adalah satu-satunya

lembaga sosial, disamping Agama, yang secara resmi telah berkembang

disemua masyaratakat. Istilah struktur sosial dalam ilmu antropologi sering

kali dipergunakan dalam pengertian struktur keluarga dan kekeluargaan12.

Munandar Soelaeman mengatan bahwa bentuk keluarga terdiri seorang Suami,

seorang Istri, dan anak-anak yang biasanya tinggal dalam satu rumah yang

sama (disebut keluarga inti). Secara resmi biasanya selalu terbentuk oleh

adanya hubungan perkawinan.13

Seseorang anak atau remaja memerlukan tuntunan orangtua, saudara-

saudaranya, maupun kerabat dekatnya, mereka membutuhkan pengarahan,

perhatian, serta kepedulian dari keluarganya.  Seperti apa yang dikatakan

Soerjono Soekanto membiarkan anak atau remaja bersikap tidak semaunya

juga buruk dan tidak benar, mereka memerlukan tuntunan orangtua, saudara-

saudaranya, akan tetapi tuntunan itu tidak didapatkan. Lingkungan yang

berpola piker demikian juga tidak menghasilkan pengaruh yang menunjang

tumbuhnya motivasi dan keberhasilan studi, karena dilepas begitu saja14.

Menurut teori Durkheim kenakalan remaja disebabkan ketidak

berfungsian sebuah organisasi yang dalam hal ini adalah organisasi keluarga15.

11Sudarsono,kenakalan remaja, op, cit, h. 17.
12William J. Goode, Sosiaollogi Keluarga, terj. Lailahanoum Hasyim, (Jakarta: Bumi

aksara, 1983), h. 7
13 M. Moenandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Sosial Dasar, cet. 6,

(Bandung: Erescco, 1992), h. 9
14Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, cet,34, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2002), h. 8
15Wangmuba,KenakalanRemajadanFaktoryang

Mempengaruhinya,http://wangmuba.com/2015/03/02/kenakalan-remaja-dan-faktor-yang-
Mempengaruhinya/, diakses tanggal 02- januari- 2015, Pukul: 09.12 WIB.
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Hubungan antara sikap keluarga dalam pendidikan anaknya dengan tingkat

kenakalan. Salah satu sebab kenakalan yang disebutkan pada kerangka konsep

diatas adalah sikap keluarga dalam mendidik anaknya. Mereka yang

orangtuanya otoriter overprotection kurang memperhatikan dan tidak

memperhatikan sama sekali dalam pendidikan sangat besar pengaruhnya

terhadap kehidupan anak.

Hubungan antara interaksi keluarga dengan lingkungannya dengan

tingkat kenakalan, keluarga merupakan unit tekecil dalam masyarakat, oleh

karena itu mau tidak mau harus berhubungan dengan lingkungan sosialnya.

Adapun yang diharapkan dari hubungan tersebut adalahserasi, karena

keserasian akan menciptakan kenyamanan dan ketentraman. Apabila hal itu

dapat diciptakan, hal itu merupakan proses sosialisasi yang baik bagi anak-

anaknya. Mereka yang berhubungan serasi dengan lingkungan sosialnya bagi

keluarga yang kurang dan tidak serasi hubungannya dengan tetangga atau

lingkungan sosialnya mempunyai kecenderungan anaknya melakukan

kenakalan pada tingkat yang lebih berat yaitu kenakalan khusus, dari keluarga

yang interaksinya dengan tetangga kurang atau tidak serasi.

B. Kenakalan Remaja Dan Macam-Macamnya

Dalam hal ini ada beberapa pendapat tentang kenakalan remaja dan

macam-macam nya, antara lain:

1. Berdasarkan Akibat Yang Ditimbulkan

Menurut Sarlita Wirawan membagi menjadi empat jenis atau

bentuk kenakalan remaja dengan berdasarkan pendapat Jensen, adalah:
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a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti:

perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya.

b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti: perusakan,

pencurian, pencopetan, pemerasan, dan sebagainya.

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

seperti: pelacuran, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, diIndonesia

termasuk juga hubungan seks sebelum nikah.

d. Kenakalan yang melawan status, seperti: mengingkari status anak

sebagai pelajar dengan cara membolos mengingkari status orangtua

dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah orangtua,

dan sebagainya16.

2. Berdasarkan Sikap dan Corak Perbuatan

Kenakalan remaja jika ditinjau dari segi sikap dan corak perbutan,

menurut Sudarsono dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Delequent sosiologis, yaitu: apabila anak memusuhi seluruh konteks

kemasyarakatan kecuali konteks masyarakat atau kelompoknya sendiri

dalam kondisi tersebut kebanyakan anak tidak merasa berdosa walau

mencuri hak milik orang lain asal bukan kelompok sendiri yang

dirugikan.

b. Delequent individual, yaitu: apabila anak itu memusuhi orang, baik

tetangga, kawan, dalam sekolah atau sanak saudara bahkan termasuk

kedua orang tuanya sendiri17.

16M. Nipan Abdul Halim, anak shaleh dambaan keluarga, ( Yogyakarta, mitra Pustaka
2001), h, 46
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Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan

tentang berbagai macam kenakalan remaja menjadi dua bagian besar,

yaitu:

a. Kenakalan yang bersifat asocial yang belum sampai kepada

pelanggaran hukum positif.

b. Kenakalan yang telah melanggar hukum positif dan termasuk tindakan

kejahatan kriminal.

Mengenai macam-macam dan bentuk kenakalan remaja

disepanjang zaman tetap ada saja, hanya frekuensi dan akibat-akibatnya

pada zaman sekarang, zaman teknologi modern ini agak meningkat sesuai

dengan kemajuan tersebut.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja

1. Faktor Internal

Pada masa adolesen pertama, kegoncangan itu disebabkan oleh

tidak mampu dan mengertinya akan perubahan cepat yang sdang

dilaluinya, disamping kekurangan pengertian orangtua dan mesyarakat

sekitar akan kesukaran yang dialami oleh remaja, waktu itu. Bahkan

kadang-kadang perlakuan yang mereka terima dari lingkungan keluarga,

sekolah dan masyarakat, menambah goncangnya emosi yang sedang tidak

stabil itu18.

Anak-anak Delinquent itu melakukan banyak kejahatan didorong

oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka “mempraktikkan” konflik batinnya

18Zakiah Drajat, Pembinaan Remaja, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 12
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untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif,

impulsive dan primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya erat

berkaitan dengan temperamen, konstitusi kejiwaan yang galau semraut,

konflik batin dan frustasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan

keluar19.

Dengan semakin pesatnya usaha dan pembangunan, modernisasi,

urbanisasi dan indrustrialisasi yang berakibatsemakin kompleksnya

masyarakat sekarang, semakin banyak pula anak remaja yang tidak

mampu melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan sosial

itu. Mereka lalu mengalami banyak kejutan, frustasi, konflik terbuka baik

eksternal maupun internal, ketengangan batin dan gangguan kejiwaan.

Apalagi oleh semakin banyaknya tuntutan sosial, sanksi-sanksi dan

tekanan sosial atau masyrakat yang mereka melawan dorongan kebebasan

mutlak dan ambisi mereka yang sedang menggebu-gebu20.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Keluarga

Deliquensi yang dilakukan oleh anak-anak, para remaja dan

Adolesens itu pada umumnya merupakan produk dari konstitusi

defektif mental orangtua, anggot keluarga dan lingkungan tetangga

dekat, ditambah dengan nafsu primitive dan agrresivitas yang tidak

terkendali. Semua itu mempengaruhi mental dan kehidupan perasaan

anak-anak muda yang belum matang dan sangat labil. Di kemudianhari

19Kartini Kartono, Patologi Sosial ; Kenalan Remaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1987), h. 27

20Ibid, h. 29
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proses ini berkembang menjadi bentuk Defektif secara mental sebagai

akibat dari proses pengkondisian oleh lingkungan sosial yang buruk

dan jahat21

Selain hal diatas, pola tingkah laku orangtua, atau salah satu

anggota keluarga dengan mencetak pola kriminal anggota keluarga

lainnya, oleh karenanya, tradisi, sikap hidup, kebiasaan dan filsafat

hidup keluarga keluargaa besar berpengaruh dalam membentuk

tingkah laku dan sikap setiap anggota keluarga. Dengan kata lain,

tingkah laku kriminal orangtua mudah sekali berdampak pada anak-

anak, bagi kualitas rumah tangga atau kehidupan yang berantakan

disebabkan kematian ayah atau ibu, perceraian dintara orangtua, hidup

terpisah, dan keluarga yang dilipuri konflik. Semua itu merupakan

sumber yang subur untuk memunculkan kenakalan anak remaja. Dan

efeknya dapat menimbulkan:

1) Anak kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan tuntunan

pendidikan orangtua.

2) Kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis menjadi tidak terpenuhi,

keinginan dan harapan anak tidak disalurkan dan mendapatkan

konpensasinya.

3) Anak tidak pernah mendapatkan lahan fisik dan mental yang sangat

diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan dengan

disiplin dan control diri yang baik22.

21Ibid, h. 30
22Ibid, h. 32
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Indikasinya dari ketiga bentuk pengabdian diatas, yaitu

keluarga yang selalu membentuk masalah psikologis. Konflik terbuka

dan tertutup menjadi liar dan melakukan perbuatan-perbutan kriminal

sebagai akibat dari kekacauan rumah tangga.

Maka secara umum dapat dinyatakan bahwa, situasi dan

kondisi lingkungan awal kehidupan anak untuk keluarga (orangtua dan

kerabat dekat), cepat mempengaruhi pembentukan pola kenakalan

remaja. Kualitas dan agresifitas dari perilaku kriminal remaja pada

hakikatnya merupakan produk kebiasaan keluarga yang tidak terpuji.

Anak lalu menolak norma dan konvensi pergaulan hidup yang umum

sehingga menjadi kriminal23.

Keluarga merupakan sekolah pertama dalam pembinaan akhlaq

atau moral anak. Oleh karena itu, dalam menciptakan atau mengader

anak dan remaja menjadi baik, dituntut peran orangtua yang ideal dan

harmonis dalam keluarga. Dalam setiap masyarakat pasti akan

dijumpai masyarakat pasti akan dijumpai keluarga batih (Nuclear

Family), dimana keluarga tersebut merupakan kelompok social kecil

yang terdiri dari suami, istri, beserta anak-anak yang belum menikah,

keluarga batih tersebut lazimnya juga disebut rumah tangga, yang

merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses

pergaulan hidup24.

23Ibid, h. 35
24Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak,

OrangTua Ideal, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 5
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Karena itulah baik dan buruknya struktur keluarga sangat

menentukan terhadap baik buruknya perilaku dan karakter anak-anak

dan remaja. Sikap ayah, ibu atau salah seorang dari keluarga mudah

menular terhadap perkembangan anak-anak. Sikap pemarah,

sewenang-wenang serta kriminal dan kekerasan dalam rumah tangga

sangat berpengaruh terhadap terciptanya karakter anak. Kualitas rumah

tangga bisa dikatakan bahwa keluarga baik akan memberikan pengaruh

positif terhadap anak-anak. Keluarga yang buruk akan memberikan

pengaruh negatif terhadap perkembangan anak25.

Keluarga sebagai penyebab munculnya kenakalan remaja

disebabkan karena keluarga merupakan awal mula pembentukan watak

dan karakter seorang anak. Jika melihat realitas kehidupan dewasa ini,

tidak sedikit sikap orangtua dalam pembinaan moral anak dan remaja

bersikap cuek atau apatis.anak diberikan kebutuhan-kebutuhan

jasmani, namun rohaninya diabaikan, anak hanya diberikan ilmu

pendidikan umum atau teknologi tetapi tidak diberikan ilmu agama

atau akhlaq dan moral yang baik26.

Suatu ciri remaja adalah ingin bebas dan terlepas dari setiap

kekuasaan, terutama dari orang tua yang bersifat otoriter, suka

memaksakan pendapat, melarang dan menyuruh sepanjang hari,

walaupun pada masa sebelum remaja mereka patuh tanpa komentar,

akan tetapi setelah mereka remaja, dan tubuhnya telah menyerupai

25Ibid, h. 6
26Romli Atmasasmita,Problema Kenakalan Anak-anak atau Remaja, (Bandung; CV. Armico, 1984),
h.41
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orang dewasa, maka pandangan mereka terhadap kekuasaan orang itu

menjadi berubah, mereka merasa ingin bebas dan terlepas dari

belenggu orangtua27. Anak-anak yang Delinquin neurotic biasanya

mempunyai latar belakangFamiliar Religius yang ketat dan fanatic,

dalam penghayatan diri pribadi mengenai ketidak berhargaan personal

anak diperkuat oleh disiplin keras dan fanatisme religious orang tua

mereka mereka. Pada umumnya, remaja nakal tipe ini menderita

gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan,

merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa dan lain

sebagainya28.

Remaja lebih banyak memerlukan pengertian daripada sekedar

pengetahuan saja, dia harus mengerti mengapa manusia tidak boleh

terlalu bebas dan juga tidak boleh terlalu terikat. Memang orang tua

kadang-kadang lebih mementingkan disiplin atau keterikatan daripada

kebebasan, sedangkan remaja lebih menyukai kebebasan daripada

disiplin atau keterikatan daripada kebebasan, namun, manusia

memerlukan keduanya dalam keadaan yang serasi; manusia yang

terlalu disiplin hanya akan menjadi “robot” yang mati daya

kreatifitasnya, sedangkan manusia yang terlalu bebas akan menjadi

makhluk tidak terkontrol danmengikuti nafsu.

Hubungan antara interaksi keluarga dengan lingkungannya

dengan tingkat kenakalan keluarga merupakan merupakan unit terkecil

28Singgih. Gunarsa dan Yulia Singgih, Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga,
( Jakarta; Gunung Mulia, 2001 ) hal. 25
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dalam masyarakat, oleh karena itu mau tidak mau harus berhubungan

dengan lingkungan sosialnya. Adapun yang diharapkan dari hubungan

tersebut adalah serasi, karena keserasian akan menciptakan

kenyamanan dan ketenteraman. Apabila hal itu dapat diciptakan, hal

itu merupakan proses sosialisasi yang baik bagi anak-anaknya. Namun,

bagi keluarga yang kurang dan tidak serasi hubungannya dengan

tetangga atau lingkungan sosialnya mempunyai kecenderungan

anaknya melakukan kenakalan pada tingkat yang lebih berat yaitu

kenakalan khusus yakni kenakalan yang muncul dari kelurga yang

interaksinya dengan tetangga kurang atau tidak serasi.

Anak atau ramaja yang diharuskan belajar terus-menerus atau

dibebani dengan kewajiban mengikuti pelajaran tambahan atau

keterampilan tertentu, akan mengakibatkan kebosanan, sehingga

pekerjaan tersebut dianggapnya sebagai kegiatan rutin belaka. Dia

tidak sempat mengenyam kebebasan berfikir, oleh karena selalu

dibebani dengan keterikatan, dimana orangtua senantiasa memegang

peranan yang menentukan didalam mengambil keputusan-keputusan .

anak atau remaja tersebut hanya dilatih untuk berfikir semata-mata,

tanpa mendidiknya untuk senantiasa menyerasikan pikiran dengan

perasaan.

Membiarkan anak atau remajanya bersikap atau bertindak

semaunya juga buruk dan tidak benar. Mereka memerlukan tuntunan

orang tua, saudara-saudaranya maupun kerabat dekatnya; akan tetapi

tuntunan itu tidak diperolehnya. Lingkungan yang berpola pikiran
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demikianjuga tidak menghasilkan pengaruh yang menunjang

tumbuhnya motivasi dan keberhasilan studi, karena dilepas begitu

saja29.

b. Faktor Lingkungan

Jumlah remaja di kalangan masyarakat tani sangat sedikit jika

dibandingkan dengan remaja criminal yang ada dikota, perbandingan

jumlah tersebut kira 1:10 ini karena faktor banyaknya penduduk yang

tidak begitu banyak di desa di bandingkan di kota. Semangkin

berkurang pula dengan ketatnya kontrol sosial, dan besarnya kohesi di

antara lembaga penegak hukum dan keagamaan dengan penduduk desa

seperti polisi, dan penegak hukum lainnya.30

Masyarakat bisa menjadi penyebab munculnya kenakalan

remaja terutama dalam situasi sosial yang tidak begitu ketat dengan

pengawasan norma dan ajaran-ajaran agama. Situasi masyarakat yang

sangat potensial dalam menyebabkan kenakalan remaja adalah

pertama, kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara

konsekuen. Kedua, masyarakat yang kurang memperoleh pendidikan

para orang tua dan masyarakat menyebabkan mereka gagal dalam

memahami karakter anak-anaknya. Sehinngga kadang anak lebih

pintar dari orang tuanya dan menyebabkan para orang tua sering

dibohongi oleh remaja atau anak-anaknya. Ketiga, adanya pengarauh

dari luar. Pengaruh diluar bisa berupa dari barat atau masyarakat kota

29Ibid, h. 27
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serta melalui mendia elektronik. Karena kuatnya pengaruh dari luar

sehingga norma-norma asli seperti agama dan norma sosial di anggap

bertentangan dengan keinginan mereka31.

Pada dasarnya kemiskinan mengakibatkan bahaya besar bagi

jiwa manusia sebab adanya perbedaan yang sangat mencolok tersebut

akan mempengaruhi kestabilan mental manusia di dalam hidupnya,

termasuk perkembangan mental anak-anak remaja. Tidak jarang anak

remaja dari keluarga miskin yang memiliki perasaan rendah diri

sehingga terdorong untuk melakukan kejahatan terhadap hak milik

orang lain, perjudian, seperti, pencurian, penipuan, penggelapan,

pengrusakan, dan kejahatan lainnya.32

Jadi, anak remaja dari keluarga yang kurang mampu

kebanyakan terjurumus kebanyakan kedalam kehidupan yang tidak

normative. Karena, seperti apa yang telah dipaparkan di atas anak-anak

remaja dari keluarga yang kurang mampu yang memiliki perasaan

rendah diri mereka akan terdorong untuk melakukan kejahatan.

Seiring dengan kemajuan manusia di bidang ilmu pengetahuan

dan teknologi pada Era globalisasi yang telah membawa perubahan

yang besar pada sektor kehidupan manusia di dunia. Hal ini dapat

dilihat dari cepatnya laju imformasi dan trasparansi berbagai aktivitas

dari semua kalangan baik yang bersifat lokal maupun Internasional.

Dampaknya, apa yang terjadi di suatu Negara dapat dengan mudah

31Sofyan f. wilis, problem remaja dan pemecahnya, ( bandung: angkasa, 1986 ), h. 35
32Sudarsono, Etika islam tentang kenakalan Remaja,( Jakarta : Rineka cipta, 1993 ) h. 28
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dilihat dan diakses oleh komunitas manusia pada semua kalangan.

Begitu pula kemampuan IPTEK telah memudahkan umat manusia

untuk mendeteksi dan mengadopsi peristiwa yang terjadi di belahan

dunia yang satu dengan dunia yang lain dalam waktu relative singkat.33

Dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan system

imformasi, kadang-kadang tontonan yang berupa gambar-gambar

porno akan memberi rangsangan seks bagi anak-anak remaja, dan akan

memudahkan anak-anak remaja untuk melakukan permainan judi secar

online yang mengurangi resiko Hukum bagi remaja. Rangsangan seks

tersebut lebih banyak menimbulkan pengaruh negatif terhadap

perkembangan mental anak remaja. Tidak bisa dipungkiri pengaruh

IPTEK adakalanya memberi pengaruh positif kalau digunakan secara

tepat contoh nya: mencari sumber imformasi.

Indikasi lain yang dihasilkan dari kemajuan IPTEK tersebut

adalah adanya akulturasi budaya yang saling memegaruhi berbagai

corak budaya yang saling memengaruhi berbagai corak kebudayaaan,

adat istiadat, termasuk bahasa, system nilai dan juga sikap. Jadi, tidak

mustahil dalam keadaan seperti ini muncul ketidak serasian dan

ketegangan yang berdampak negative dalam lingkungan pergaulan34.

Karena perbedaan budaya masing-masing antara satu dengan lainnya,

juga aspek lain yang dapat dilihat faktor lingkungan sosial, religi dan

sebgainya.

33Hasan Basri, remaja Berkualitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 4
34 Musa As’Asyari, Pemuda dan Perkembangan IPTEK dan Perspektif Agama,

(Yogyakarta: P.D Hidayat, 1989), h. 38-39
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Lebih jauh lagi, dengan semakin transparannya dunia saat ini,

berarti telah hilang sekat-sekat yang membatasi budaya dan bangsa.

Terutama sekali menggambarkan bahwa adanya ketidakberesan,

terutama sekali terjadi pada individu dalam pergaulan baik lingkungan

keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Hampir

setiap hari dengan kejadian-kejadian yang membosankan untuk

didengar, kasus-kasus keluarga semakin semrawut sehingga

menimbulkan penghianatan suami istri, para gadis yang kebobolan dan

hamil sebelum menikah, kekejaman orangtua terhadap anak dan lain

sebagai nya. Semua itu disebabkan oleh ketegangan anak, sehingga

menimbulkan stres yang menimpa orang tua.

Dalam realitanya nilai-nilai baik dalam perkembangan iptek

tersebut tidak bisa diadopsi secara baik terutama bagi kalangan remaja

bahkan tidak jarang menyebabkan kerusakan bagi mereka. Justru,

berdampak negative, yakni moralitas remaja menjadi ikut ambruk,

disebabkan usia dan kematangan psikologinya belum mampu

menghadapi suatu perubahan dalam kehidupan, yang pada akhirnya

menimbulkan dampak negative pada dirinya.

Suatu bimbingan yang dilahirkan secara persuasif bukan

indoktrinasi, karena masa remaja dihiasi oleh faktor-faktor emosional

yang sangat tinggi, tanpa adanya bimbingan yang benar, akan terjadi

kesulitan dalam komunikasi dengan orang tua, kerabat, tetangga, guru

disekolah dan seterusnya. Maka terjadi frutasi yang mungkin
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mengakibatkan stress, sehingag terjerumus kelembah narkotika,

minuman keras, pergaulan bebas dan lain sebagainya35.

Masalah tersebut bertambah parah seiring masuknya unsur-

unsur budaya lain yang bersifat negative seperti pergaulan bebas,

pornografi sebagai akibat dari perkembangan zaman. Dan hal ini

menjadikan para remaja mengenal tata cara hidup mereka sehingga

gaya hidup remaja terpengaruhi oleh gaya hidup mereka.

Untuk memperbaiki kondisi ini orang tua sebagai pembentuk

kepribadian anak yang pertama, dan sebagai lingkungan terdekatnya

mencari solusi dan mengarahkan pada kehidupan yang lebih baik, agar

anak tidak terjerumus kedalam pergaulan yang justru bisa membawa

sifat distruktif terhadap jiwa dan masa depan mereka sendiri.

D. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja sebagai suatu keadaan yang kurang menyenangkan

dalam kehidupan sosial disebabkan menyentuh beberapa hal. Ada masalah

kenakalan remaja yang menyentuh masalah material atau kebendaan dan ada

pula kenakalan remaja yang meyentuh dalam hal psikologi, seperti:

tercemarnya nama baik seseorang, harga diri, martabat sesorang dan ada pula

kenakalan dalam kehidupan sosial, melanggar norma-norma sosial dan adat

yang berlaku, kebiasaan masyarakat dan hukum yang berlaku.36

35Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga dan Anak, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1992), h. 50

36Hasan Basri, op,cit h. 16



40

Menurut beberapa ahli dalam psikologi dan kriminologi bahwasannya

ciri-ciri remaja yang dikatakan nakal adalah sebagai berikut:

Menurut Adlerciri-ciri kenakalan remaja adalah sebagai berikut37:

1. Kebut-kebutan dijalanan yang mengganggu keamananlalulintas dan

membahayakan diri sendiri serta orang lain.

2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, mengacaukan ketentraman masyarakat

sekitar.

3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku,

sehingga terkadang membawa korban jiwa.

4. Membolos sekolah lalu, dan bergelandangan sepanjang jalan atau

bersembunyi ditempat-tempat terpencil.

5. Kriminalitas anak remaja dan adolesons seperti: memeras, mencuri,

mengancam dan intimidasi.

Kartini Katono menambahkan bahwa ciri-ciri kenakalan Remaja juga

bisa berupa38:

1. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan

2. Merokok

3. Melakukan hubungan seks bebas

4. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika

5. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan.

6. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan.

37Aat Syafaat, Sohari Sahrani, Muslih, Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah
Kenakalan Remaja, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 21

38Kartini Kartono, Patologi Sosial ; Kenalan Remaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1987), h. 43
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Sedangkan menurut Dadang Hawari ciri-ciri kenakalan remaja adalah

sebagai berikut39:

1. Sering membolos

2. Dikeluarkan atau diskors dari sekolah karena berkelakuan buruk

3. Minggat dari rumah dan bermalam diluar rumah

4. berbohong

5. mencuri

6. merusak barang milik orang lain

7. Sex diluar nikah

8. Judi.

39Aat Syafaat, Sohari ,Sahrani.Op.cit.24


