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Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati,
semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. (Q.S Al Isra":36)1
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ABSTRAK
Penelitaian ini dilakatarbelakangi oleh realitas yang sampai saat ini masih saja
terjadi yaitu kasus kenakalan yang dilakukan oleh remaja di desa Sungai Duren
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini peneliti
mendeskripsikan persepsi remaja tentang kenakalan remaja yang masih marak terjadi
di desa Sungai Duren.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research)
dalam tehnis kualitatif deskriptif, dengan mendeskripsikan persepsi remaja terhadap
perilaku kenakalan remaja di Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data
berupa wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik analisis data yaitu
pengumpulan data, Reduksi, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.
Berdasarkan penelitian ini maka peneliti menemukan bentuk-bentuk
kenakalan remaja yang terjadi di Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi adalah Mencuri, Perjudian, Minum-minuman keras,
Penyalahgunaan narkoba dan Ngelem atau Menghirup aroma lem. Faktor yang
mempengaruhi sehingga terjadinya kenakalan remaja di desa Sungai Duren adalah
faktor keluarga yang mana terjadi pada keluarga yang tidak harmonis dan juga
pengasuhan yang salah dari orang tua dan faktor pergaulan remaja. Persepsi remaja
tentang kenakalan remaja yang ada di Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar
Kota Kabupaten Muaro Jambi adalah suatu bentuk perilaku atau perbuatan yang
melanggar hukum dan norma dalam bermasyarakat yang dilakukan oleh remaja,
akiba dari pengabaian social sehingga mereka mengembangkan suatu perbuatan yang
menyimpang. Penyelesaian masalah Peneliti merekomendasikan kepada orang tua
dalam upaya pencegahan kenakalan remaja adalah dengan cara memberi pendidikan
yang baik serta menanamkan nilai moral dan agama kepada anak dari usia dini.
Kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga
yang harmonis, dan nyaman bagi remaja. Remaja dididik untuk pandai memilih
teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di
komunitas mana remaja harus bergaul.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa
dewasa. Anak-anak mengalami pertumbuhan cepat disegala 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
sepuluh tahun dan berakhir kira-kira umur dua puluh tahun2. Tahap ini merupakan
tahap yang paling kritis, karena merupakan tahap transisi dari masa kanak-kanak ke
masa dewasa. Pada masa ini, gejolak darah mudanya sedang bangkit. Keinginan
untuk mencari jati diri dan mendapat pengakuan dari keluarga serta lingkungan
sedang tinggi-tingginya. Kadang untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan,
remaja melakukan hal-hal yang diluar etika dan aturan.
Ditinjau dari psikologi perkembangan, masa remaja merupakan masa transisi
dari kanak-kanak ke masa dewasa. Secara umum dapat diketahui pada masa transisi
tidak menutup kemungkinan akan terjadi pergolakan-pergolakan fisik, psikis dan
sosial dalam rangka remaja mencari jati dirinya. Sisi lain pada masa remaja belum
memiliki kestabilan emosi dan mudah terpengaruh oleh kondisi sekitar3, sehingga
tidak mengherankan jika hal tersebut membuat remaja bertindak dengan resiko yang
tinggi.
Pada masa transisi tersebut kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis,
yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Pada
kondisi tertentu perilaku menyimpang tersebut akan menjadi perilaku yang
mengganggu, melihat kondisi tersebut apabila di dukung oleh lingkungan yang
kurang kondusif dan kondisi kepribadian yang kurang matang akan menjadi pemicu
2

Willis S. Sofyan, Remaja dan Masalahnya (Bandung: Alfabet 2012)Cet 3 hal 21
Hurlock, Elizabeth B, Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang
Kehidupan,(Jakarta:Erlangga,1980) hal56
3

timbulnya berbagai penyimpangan perilaku dan perbuatan-perbuatan negatif yang
melanggar aturan dan norma yang ada di masyarakat yang biasa disebut dengan
kenakalan remaja.
Masa remaja adalah ambang masa dewasa, yang ditandai dengan
memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa seperti
merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan cenderung
terlibat dalam perbuatan seks4. Remaja sedang mencari pola hidup yang paling
sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metode coba-coba walaupun
melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan
kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orang
tuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman
sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa
mencari identitas dirinya.
Kenakalan Remaja dalam bahasa Inggris dikenal denga istilah juvenile
delinguency merupakan gejala patologis sosial pada masa remaja yang disebabkan
oleh satu bentuk pengabaian sosial5. Akibatnya, remaja mengembangkan bentuk
perilaku yang menyimpang atau tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial
sampai pelanggaran hingga tindak kriminal. Kenakalan remaja merupakan perilaku
menyimpang, di mana perilaku tersebut dapat melangggar norma sosial atau aturanaturan yang sesuai dengan umurnya sehingga diperlakukan penerapan pola asuh
yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut6.
Ketika memasuki masa transisi kemungkinan dapat menimbulkan masa
krisis yang berarti bahwa masa kritis tersebut tidak dapat dilalui secara baik maka
dapat menimbulkan gejala-gejala seperti keterlambatan, ketegangan, kesulitan
penyesuaian diri kepribadian yang terganggu bahkan menjadi gagal sama sekali
4

Jurnal Saulia Safitri, Studi Tentang Persepsi Keharmonisan Keluarga Pada Remaja Pelaku
Pemerkosa Di Lapas Kelas II A Anak Martapura (Vol 1 No 2 April 2014)hal 70.
5
Kartono, Kartini,Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja,(Jakarta:PT. Rajawali Pers 2014),Cet
13hal 33
6
Jurnal Diah Nurvita Rahmasari, Kenakalan remaja Ditinjau Dari Persepsi Pola Asuh Orang
Tua Pada Siswa Sekolah Menengah (Vol 2 No 1 April 2014) hal 1

dalam tugas menjadi makhluk sosial untuk mengadakan hubungan antar manusia
yang memuaskan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang di lingkungannya,
seperti halnya yang terjadi di Desa Sungai duren Kecamatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi yang lagi maraknya terjadi kenakalan remaja adapun
bentuk-bentuk kenakalan remaja yang terjadi di desa Sungai Duren seperti berkata
kasar kepada orang tua, merokok, mabuk-mabukan, balapan liar, menghisap lem
atau ngelem, membuat geng yang mengacu terhadap tindakan negatif,
pengeroyokan, mencuri, bullying, membolos sekolah, serta pergaulan bebas hingga
penyalahgunaan narkoba7. Bentuk gangguan-gangguan perilaku yang ditimbulkan
remaja ini merupakan tindakan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat sekitar
karena bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada masyarakat
di Desa Sungai duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
Masa remaja memang masa yang menyenangkan sekaligus masa yang
tersulit dalam hidup seseorang. Dimasa ini seorang anak mulai mencari jati diri.
Seorang remaja tidak lagi dapat disebut sebagai anak kecil, tetapi belum juga dapat
dianggap sebagai orang dewasa di satu sisi remaja ingin bebas dan mandiri, lepas
dari pengaruh orang tua, disisi lain pada dasarnya remaja tetap membutuhkan
bantuan, dukungan serta perlindungan orang tuanya. Kenakalan remaja yang terjadi
di Desa Sungai duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dapat
ditinjau dari tiga faktor yaitu faktor keluarga dan faktor pergaulan yang secara
potensial dapat membentuk perilaku kenakalan remaja.
Saat berada pada tahap perkembangan awal sebagian besar waktu anak pada
umunya dihabiskan di lingkungan rumah atau berada pada pengawasan keluarga.
Sebelum anak mengenal lingkungan yang lebih luas, terlebih dahulu ia mengenal
lingkungan keluarga baik dari norma-norma maupun nilai-nilai yang berlaku dalam
keluarganya untuk dijadikan bagian dari kepribadiaannya. Hal ini berarti
perkembangan mental, fisik, dan sosial individu ada di bawah arahan orang tua atau
7

Hasil observasi penulis di Desa Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota kab. Muaro Jambi
Tanggal 15- 16 September 2018

terpola dengan kebiasaan yang berlaku di rumah tangga. 8 Tidak mengherankan jika
nilai-nilai yang dianut orang tua akhirnya juga dianut oleh anak sehingga muncul
pendapat bahwa segala sifat yang negatif dari anak bukan semata-mata faktor
bawaan atau keturunan, akan tetapi karena proses pendidikan atau sosialisasi dalam
keluarga.
Dalam QS. Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:

          
Artinya: dan ketahuilah bahwa hatamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai
cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar. (QS. Al-Anfal
ayat 28).
Ayat tersebut menjelaskan salah satu ujian yang diberikan oleh Allah kepada
orangtua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orangtua hendaklah
benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah SWT
sekaliguh menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang dididik
mengkuti ajaran islam maka orangtua akan memperolah ganjaran pahasa yang besar
dari hasil ketaatan mereka.9
Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kenakalan remaja adalah
tidak berfungsinya orang tua sebagai figur teladan bagi anak. Saat memasuki masa
remaja, individu akan cenderung untuk menjauh dari orang tua dan mulai
mengalihkan perhatiannya kepada teman-teman sebayanya10. Suasana keluarga
yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan serta hubungan
keluarga yang tidak baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi setiap usia

8

Abu Bakar Braja, Psikologi Perkembangan Tahapan dan Aspeknya, (jakarta: Studi Press,
2005),cet ke-1,hal.43
9
Robbani, Al Quran Per Kata Tajwid Warna (Jakarta:PT Surya Prisma Sinergi, 2016)
10
Jurnal Gabriella Prillycia Mantiri, Pengaruh Konformitas dan Persepsi Mengenai Pola
Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja (Vol 1 No 2 Juni 2012) hal 7

terutama pada masa remaja.11Masyarakat merasakan bahwa kenakalan remaja
menjadi meningkat secara dramatis yang dipengaruhi oleh media, urbanisasi,
keluarga, faktor ekonomi, sekolah, dan teman sebaya.12
Observasi yang sudah peneliti lakukan terdapat lima puluh delapan remaja
yang ada di desa sungai duren yang digolongkan dari umur tiga belas sampai dua
puluh tahun. Sekitar enam lima puluh persen remaja di desa sungai duren terlibat
dalam kenakalan remaja, akibat dari kenakalan remaja yang terjadi di desa sungai
duren kasus yang menonjol ialah banyak anak remaja yang putus sekolah, ini di
pengaruhkan oleh pergaulan remaja yang tidak baik kebanyakan remaja bergaul
atau mengumpul bersama orang dewasa yang tidak sekolah lagi atau tingkat
pendidikannya yang rendah13. Dampak dari pergaulan tersebut banyak remaja yang
malas bersekolah bahkan banyak yang putus sekolah.
Untuk mengetahui beberapa persepsi remaja tentang kenakalan remaja disini
peneliti menggunakan metode wawancara yang mana peneliti melakukan
wawancara kepada empat remaja yang tidak terlibat dari kenakalan remaja atau
remaja yang tingkat kenakalannya rendah.
Menurut Dodi kenakalan remaja merupakan “Perbuatan yang menyimpang
dilakukan oleh remaja yang mengarah pada tindakan negatif yang melanggar hukum
serta norma yang ada dimasyarkat dan juga perbuatan yang mencari sensasi yang
menganggu kesejahteraan masyarakat”.14 Menurut Muslim kenakalan remaja
merupakan “proses remaja dalam mencari bakat dalam dirinya atau jati diri yang
wajar dilakukan oleh remaja tetapi dalam perbuatan yang salah. Alasan kami
sebagai remaja menunjukkan kemampuan dalam diri kepada teman-teman
11

Jurnal Chaya Tomar, A Study of Perception toward Parebts in Juvenile Delingquents in
Delhi, India(Vol 3,Edisi 2 Januari-maret 2016) hal 2
12
Jurnal Mwaka martin, An Investigation of Public Perceptions of Youth Crime and Junevile
delingquency in Embakasi Sub-Country in Nairobi County,Kenya(Vol 6,No 14 2016) hl 2
13
Hasil Observasi Penulis di Desa Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota kab. Muaro Jambi
Tanggal 24 September 2018
14
Remaja Desa Sungai Duren, Dodi, Wawancara Peneliti, 28 September 2018, Kecamatan
Jambi Luar Kota.

merupakan suatu kebanggaan dalam perbuatan yang positif, tetapi kalau remaja
melakukan penunjukkan kehebatan dalam hal negatif itu yang dinamakan kenakalan
remaja”.15 Menurut Retno kenakalan remaja merupakan “perbuatan yang
ditunjukkan remaja dalam mencari jati diri yang sebenarnya bagi remaja, sehingga
remaja tersebut mendapat pengakuan hebat dari teman-temanya yang wajar
dilakukan oleh para remaja”.16 Menurut Zalvia kenakalan remaja merupakan “suatu
perilaku remaja yang menyimpang menggangu kentetraman bermasyrakat yang
mana dalam suatu masalah yang serius dalam melanggar norma dan adat istiadat
yang berlaku”.17
Dari hasil wawancara tersebut, persepsi remaja terhadap kenakalan remaja
itu berbeda-beda ada yang menganggap kenakalan remaja itu sebagai suatu masalah
yang serius perbuatan yang menyimpang, melanggar hukum dan norma yang
mengganggu kesejahteran masyarakat sekitar dan ada juga remaja yang
menganggapnya

suatu

perbuatan

yang

wajar

di

mana

remaja

tersebut

menganggapnya sebagai suatu proses dalam mencari jati diri.18 Terdapat banyak
perbedaan pendapat remaja tentang kenakalan remaja tersebut.
Permasalahan remaja selalu menarik perhatian. Masa remaja merupakan
masa yang identik dengan munculnya ide-ide kreatif yang terus

berkembang.

Merekalah generasi penerus bangsa yang diharapkan. kepandaian dan akhlak mulia
diharapkan ada pada diri remaja. Tidak semua remaja melakukan kenakalan remaja,
ada beberapa remaja yang melalui tugas-tugas perkembangannya dengan baik,
remaja-remaja yang tidak melakukan kenakalan tersebut mempunyai persepsi atau
anggapan terhadap kenakalan yang dilakukan remaja-remaja yang lain, ada yang
mengganggapnya suatu hal yang wajar bahkan ada juga yang mengaanggapnya
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sebagai

sesuatu

yang

menggangu

kenyamanan

lingkungan.

Dilihat

dari

permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul
Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Persepsi Remaja Di Desa Sungai Duren
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

B. Permasalahan
1. Apa saja bentuk-bentuk kenakalan remaja di Desa Sungai Duren Kecamatan
Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab kenakalan remaja di Desa Sungai Duren
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Bagaimana persepsi remaja tentang kenakalan remaja yang ada di Desa
Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ?

C. Batasan Masalah
Melihat pemasalahan diatas karena banyaknya remaja di desa Sungai Duren
maka penelitian ini hanya berbatas pada persepsi remaja yang tidak terlibat dalam
kenakalan remaja atau tingkat kenakalannya tergolong rendah, dilihat dari penilaian
masyarakat setempat, dan karena banyaknya kenakalan remaja, maka penelitian ini
hanya berfokus pada kenakalan yang sedang marak terjadi di kalangan remaja.

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunanan Penelitian
Penelitian ini di usahakan untuk mengetahui lebih banyak tentang kenakalan
yang terjadi pada remaja di desa Sungai Duren yaitu :
1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kenakalan remaja yang terjadi di desa
Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui tentang faktor penyebab kenakalan remaja di desa Sungai
Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

3. Untuk mengetahui tentang persepsi remaja tentang kenakalan remaja yang
ada di desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro
Jambi.
Penelitian ini diharapkan berguna bagi pembaca dan dipahami pada umunya
dan menjadi pemberi informasi yang bermanfaat:
1. Sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam
program studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI).
2. Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang kenakalan remaja dilihat
dari persepsi remaja itu sendiri.
3. Untuk menambah pengetahuan tentang bentuk dan faktor kenakalan remaja
bagi remaja itu sendiri.

E. Kerangka Teori
1. Remaja
Remaja merupakan masa perkembangan transisi antara anak-anak dan
masa dewasa yang mengcakup perubahan biologis, kognitif, dan sosialemosional.

Perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional yang terjadi

berkisar dari perkembangan fungsi seksual, proses berfikir abstrak sampai pada
kemandirian. Masa remaja berlangsung dari usia sepuluh sampai tiga belas
tahun dan berakhir pada usia delapan belas sampai dua puluh dua tahun19. Akan
tetapi banyak ahli perkembangan yang membedakan antara remaja awal dan
remaja akhir.
WHO (World Health Organization) memberikan definisi tentang remaja
yang bersifat lebih konseptual, dimana di dalamnya dikemukakan tiga kriteria,
yaitu biologik, psikologik, dan sosial ekonomi dengan menetapkan batas usia
sepuluh sampai dua puluh tahun tahun sebagai batasan usia remaja20
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Batasan remaja lebih singkat, yaitu awal masa remaja kira-kira dari tiga
belas tahun sampai enam belas atau tujuh belas tahun, dan akhir masa remaja
berlangsung dari usia enam belas atau tujuh belas tahun sampai delapan belas
tahun21. Masa remaja dimulai saat anak secara seksual menjadi matang dan
berakhir saat mencapai usia matang secara hukum.
Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka sudah
tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga diterima secara penuh
untuk masuk golongan orang dewasa. Remaja ada di antara anak dan orang
dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase mencari jati diri.
Remaja masih belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal
fungsi fisik maupun psikisnya22. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah
bahwa fase remaja merupakan fase perkembangan.
2. Tugas-tugas Perkembangan Masa Remaja
Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meninggalkan
sikap dan bentuk perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai
kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-tugas
perkembangan masa remaja menurut Hurlock dalam Psikologi Remaja
Perkembangan Peserta Didik adalah berusaha:
a. Mampu menerima keadaan fisiknya
b. Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa
c. Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang
berlainan jenis
d. Mencapai kemandirian emosional
e. Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat
diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat
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f. Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang
tua
g. Mencapai kemandirian ekonomi
h. Mengembangkan perilaku tangguang jawab sosial yang diperlukan untuk
memasuki dunia dewasa
i. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan
j. Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan
keluarga.
Tugas-tugas perkembangan fase remaja ini amat berkaitan dengan
perkembangan kognitifnya. Kematangan pencapaian fase kognitif akan sangat
membantu kemampuan melaksanakan tugas-tugas perkembangannya itu
dengan

baik.

Agar

dapat

memenuhi

dan

melaksanakan

tugas-tugas

perkembangan, diperlukan kemampuan kreatif remaja. Kemampuan kreatif ini
banyak diwarnai oleh perkembangan kognitifnya.23
3. Kenakalan remaja
a. Pengertian Kenakalan Remaja
Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah juvenile berasal dari
bahasa latin juvenilis, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik
pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan
delinquent berasal dari bahasa latin delinquere yang berarti terabaikan,
mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti
sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, dan
sebagainya.
Juvenile delinquency atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat
atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara
sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk
pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku
23
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menyimpang.24 Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang
luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran
status hingga tindak kriminal.
Menurut M.Gold dan J. Petronio dalam Sarwono bahwa Kenakalan
remaja adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja
melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika
perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai
hukuman.25
Dalam Al-quran mangajarkan kita untuk tidak melakukan perbuatan
yang menyimpang sebagaimana dijelaskan dalam surah QS Ali Imran ayat
104 berikut ini

           
   
Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (QS Ali Imran ayat 104).26
Ayat tersebut menjelakan hendaklah dalam pergaulan tetap disertai
dengan rasa istiqomah untuk menjaga diri agar tidak terjerumus dalam
perbuatan menyimpang. Di jaman yang sangat terbuka seperti ini dimana
berbagai contoh baik dan buruk mudah sekali didapat di media baik televisi
maupun internet, sebagai umat mukmin wajib menghindari segala sesuatu
yang tidak sesuai dengan syariat islam. Iman adalah pondasinya, dengan
memiliki iman yang kuat, seseorang akan mampu membedakan yang
boleh dan tidak boleh dilakukan.
b. Ciri-ciri Pokok Kenakalan Remaja
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Agar bisa membedakan kenakalan remaja dengan aktivitas yang
menunjukkan ciri khas remaja perlu diketahui ciri-ciri pokok kenakalan
remaja yaitu :
1. Harus terlihat adanya perbuatan atau tingkah laku yang bersifat
pelanggaran hukum yang berlaku dan pelanggaran nilai-nilai moral.
2. Kenakalan tersebut mempunyai tujuan yang asosial yakni dengan
perbuatan atau tingkah laku tersebut bertentangan dengan nilai atau
norma sosial yang ada di lingkungan hidupnya.
3. Kenakalan remaja dapat dilakukan oleh seorang remaja atau dapat juga
dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok remaja.27
c. Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja
Kenakalan remaja dibagikan menjadi dua kelompok besar, yaitu :
1. Kenakalan yang bersifat amoral dan asosial dan tidak diatur dalam
undang-undang

sehinggatidak

dapat

atau

sulit

digolongkan

pelanggaran hukum. Perilaku yang dapat digolongkan dalam kategori
ini adalah :
a. Berbohong, memutarbalikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang
atau menutup kesalahan.
b. Membolos, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak
sekolah.
c. Kabur, meninggalkan rumah tanpa izin orangtua atau menentang
keinginan orangtua.
d. Pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan dan mudah
menimbulkan perbuatan yang negatif.
e. Memiliki

dan

membawa

benda

yang

membahayakan

lain,sehingga mudah terangsang untuk mempergunakannya.
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orang

f. Bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk sehingga mudah
terjerat dalam perkara yang kriminal.
g. Berpesta tanpa pengawasan sehingga mudah timbul tindakan-tindakan
yang kurang bertanggungjawab.
h. Menonton film porno.
2. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai
dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan
melanggar hukum bilamana dilakukan oleh orang dewasa. Perilaku yang
dapat digolongkan dalam kategori ini, adalah :
a. Perjudian dan segala macam bentuk perjudian yang mempergunakan
uang.
b. Pencurian dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan (pencopetan,
perampasan).
c. Penggelapan barang.
d. Penipuan dan pemalsuan.
e. Pelanggaran tata susila, menjual gambar-gambar dan film porno,
pemerkosaan.
f. Pemalsuan uang dan pemalsuan surat-surat keterangan resmi.
g. Percobaan pembunuhan dan pengguguran kandungan
h. Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian seseorang28.
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja
Ada berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku
kenakalan remaja, yaitu faktor internal dan eksternal. Penjelasan faktor-faktor
kenakalan remaja yang mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja seperti
faktor keluarga, sekolah dan masyarakat.29 Penjelasan sebagai berikut:
a. Faktor Keluarga
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Keluarga merupakan kesatuan terkecil dalam masyarakat namun
menempati kedudukan yang primer dan fundamental. Keluarga pada
hakekatnya merupakan wadah pembentukan masing-masing anggotanya
terutama remaja yang masih dalam bimbingan tanggungjawab orangtuanya30
Pengaruh keluarga dalam munculnya perilaku kenakalan remaja ada tiga hal,
yaitu :
1) Keluarga tidak harmonis
Dikatakan tidak harmonis apabila struktur keluarga tidak utuh lagi
dan interaksi diantara keluarga tidak berjalan dengan baik. Masa remaja
adalah masa dimana seseorang mengalami saat krisis sebab ia akan
menginjak ke masa dewasa. Proses perkembangan yang serba sulit
membuat remaja membutuhkan bantuan dan perhatian dari orang-orang
terdekatnya terutama keluarganya. Masalah keluarga broken home
bukanlah hal baru tetapi merupakan masalah utama dalam akar-akar
kehidupan remaja. Penyebab timbulnya keluarga tidak harmonis, antara
lain :
a) Orangtua yang bercerai
Perceraian menunjukkan suatu kenyataan dari kehidupan hubungan
suami istri yang sudah tidak berlandaskan dasar-dasar perkawinan dan
tidak mampu menopang keutuhan kehidupan keluarga yang harmonis. Hal
ini menyebabkan hubungan antara suami istri tersebut makin lama menjadi
semakin renggang sehingga bisa berakibat perhatian pada anak-anaknya
menjadi terabaikan.
b) Minimnya komunikasi antar keluarga
Hal ini ditandai oleh tidak adanya komunikasi dan dialog yang baik
antar anggota keluarga, keadaan ini akan memunculkan rasa frustasi dan
rasa jengkel pada anak-anak. Bila orangtua tidak memberikan kesempatan
30
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dialog dan komunikasi dalam arti yang sungguh yaitu bukan basa-basi atau
sekedar bicara pada hal-hal yang penting saja, anak-anak tidak mungkin
mau mempercayakan permasalahannya dan membuka diri. Kenakalan
remaja dapat berakar pada kurangnya dialog dalam masa kanak-kanak dan
masa berikutnya karena orangtua terlalu menyibukkan diri sehingga
kebutuhan cinta kasih terabaikan dan pada akhirnya membuat anak menjadi
terlantar dalam kesendirian.
c) Konflik dalam keluarga
Konflik dalam keluarga ini tidak hanya kurang terciptanya dialog
tetapi juga disisipi adanya perselisihan dan rasa kebencian dari masingmasing pihak. Awalnya dapat disebabkan karena suami istri masingmasing

mau

mempertahankan

pendapatnya

dan

keinginannya

sendiri.Suasana tersebut dapat menimbulkan beberapa akibat, seperti rasa
takut pada anak sehingga menjadi tidak betah berada di rumah, anak
menjadi tertutup dan tidak dapat mendiskusikan masalah yang sedang
dialami, semangat belajar serta konsentrasi menjadi lemah, dan anak-anak
mencari kompensasi.
2) Pengasuhan yang salah
Pendidikan yang baik akan mengembangkan pribadi yang dewasa
bagi anak namun pendidikan yang salah dapat membawa akibat tidak baik
bagi perkembangan anak. pola asuh orangtua atau pola pemeliharaan
orangtua mencakup aspek pemenuhan kebutuhan, penerapan disiplin,
aturan, kontrol, dan cara komunikasi31. Ada tiga macam pola asuh yang
turut berpengaruh pada perkembangan remaja, yaitu :
a) Pengasuhan Otoriter
Pola pengasuhan ini adalah gaya yang membatasi dan bersifat
menghukum yang mendesak remaja untuk mengikuti petunjuk
31
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orangtua.32 Orangtua yang bersifat otoriter membuat batasan dan kendali
yang tegas terhadap remaja dan hanya sedikit melakukan komunikasi
verbal. Rasa takut yang disebabkan sikap otoriter orangtua akan
menyebabkan anak tidak berkembang daya kreativitasnya sehingga
menjadi orang yang penakut dan memiliki kemampuan komunikasi
yang rendah. Selain itu, sikap otoriter orangtua juga bisa menimbulkan
dendam sehingga merupakan sumber kenakalan remaja, seperti
menentang, tidak ada rasa kasih sayang terhadap orangtua, bahkan
melakukan hal-hal yang berlawanan dengan agama.
b) Pengasuhan Permisif
Pola pengasuhan ini adalah dimana orangtua terlalu memberikan
kebebasan terhadap anak tanpa adanya norma-norma tertentu yang harus
diikuti33. Pola pengasuhan ini berkaitan dengan ketidakcakapan social
remaja, terutama kurangnya

pengendalian

diri

sehingga dapat

menimbulkan gejala-gejala tingkah laku yang tidak baik, seperti agresif,
berbohong bahkan melampiaskan keinginan tanpa kekangan sehingga
merusak diri dan masyarakat sekitar.
c) Pengasuhan Demokratis
Pola pengasuhan ini adalah gaya dimana orangtua memberikan
kesempatan kepada setiap anaknya untuk menyatakan pendapat maupun
keluhan dan oleh orangtua ditanggapi secara wajar serta dibimbing
seperlunya. Orangtua yang seperti ini memahami akanhakekat
perkembangan anak, yakni mencapai kedewasaan fisik, mental, dan
sosial anak.
3) Anak yang ditolak
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Penolakan terhadap anak yaitu sikap menyesal dan tidak setuju
karena beberapa sebab dengan adanya anak itu.34Ketidaksukaan orangtua
pada anak sering ditunjukkan dalam bentuk penolakan terhadap kehadiran
anak, mengabaikan, dan kurang memperhatikan.Penolakan tersebut mudah
memunculkan ciri-ciri agresivitas dan tingkah laku bermusuhan pada anak
tersebut, membuat anak merasa tidak disayangi, tidak dihargai, tidak
dicintai, dan ditolak sehingga menimbulkan kemarahan dan dendam dalam
diri anak terhadap orangtua.
b. Faktor Sekolah
Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua setelah keluarga.
Terkadang tidak menutup kemungkinan sekolah menjadi penyebab dari
timbulnya perilaku kenakalan remaja, hal ini bisa bersumber dari guru dan
fasilitas pendidikan.35
1) Faktor Guru
Guru yang baik tahu bagaimana caranya menghargai usaha khusus
yang telah dilakukan murid. Mereka juga tahu bagaimana menciptakan
keadaan dimana remaja merasa nyaman terhadap dirinya sendiri dan tahu
bagaimana menghadapi remaja yang tidak menganggap pergi ke sekolah
sebagai suatu hal yang penting untuk dilakukan Berbeda dengan guru
yang bekerja tanpa dedikasi dan hanya sekedar bermotif mencari uang
tanpa rasa tanggungjawab biasanya bersikap tidak peduli dengan masalah
murid.Akibatnya murid yang menjadi korban, kelas kacau, murid menjadi
terlantar, disiplin murid menjadi menurun dan inilah yang bisa menjadi
sumber kenakalan sebab guru tidak memberikan perhatian penuh pada
tugasnya.
2) Faktor Fasilitas Pendidikan
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Fasilitas pendidikan dalam hal ini adalah gedung, alat-alat
sekolah, fasilitas belajar dan lingkungan sosial lainnya dimana
lingkungan sekolah yang tidak teratur, kotor, tidak ada tanam-tanaman
akan menimbulkan kebosanan. Kurangnya fasilitas atau alat-alat yang
membantu kelancaran pendidikan membuat murid kesulitan dalam belajar
dan tugas guru akan menjadi lebih berat. Selain itu, ketidaklengkapan
fasilitas pendidikan dapat menyebabkan penyaluran bakat serta keinginan
murid-murid menjadi terhalang sehingga ketika semuanya tidak dapat
tersalur pada masa sekolah, mungkin akan mencari penyaluran pada halhal yang negatif.
c. Faktor Masyarakat/ Pergaulan
Remaja biasanya dengan mudah menelan apa pun yang dilihatnya
namun terkadang bertentangan dengan masyarakat yang masih berpegang
pada norma-norma asli yang bersumber pada agama dan adat-istiadat
Keterbelakangan pendidikan banyak terjadi dalam masyarakat dan ini
berpengaruh pada bagaimana cara orangtua mendidik anak-anaknya dimana
kurang memahami perkembangan jiwa anak, bagaimana membantu ke arah
pendewasaan anak dan bagaimana membantu usaha sekolah dalam
meningkatkan kecerdasan anak sehingga sering membiarkan saja keinginan
anak-anaknya.Lingkungan dengan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga
banyak pengangguran dan kemiskinan akan berpengaruh pada kehidupan
remaja, asumsinya adalah seseorang belajar menjadi kriminal karena interaksi.
Dalam Islam dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh
sehingga kita nantinya dapat mencontoh teladan kebaikannya sebagaimana
yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Ali Imran Ayat 101 berikut ini:

          
       

Artinya: Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, Padahal ayatayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di
tengah-tengah kamu? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada
(agama) Allah, Maka Sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada
jalan yang lurus.(Q.S Ali Imran Ayat 101).36
Dalam surah tersebut menjelaskan bahwa didalam bergaul hendaklah
kita dapat memilih teman bergaul agar kita dapat mencontoh teladan
kebaikannya, dapat mengambil ilmu darinya, serta dapat mencegah kita dari
pergaulan yang tidak sehat sehingga pergaulan tersebut berdampak positif dan
menjadi sarana kita dalam memperbaiki diri.
4. Persepsi
a. Pengertian Persepsi
Persepsi adalah suatu proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh
individu melalui alat reseptornya. Proses tersebut langsung diteruskan ke
pusat susunan syaraf otak dan terjadilah proses psikologis, sehingga individu
menyadari yang dilihat dan didengarnya.37Persepsi meruapakan proses
kognitif yang membantu seseorang untuk menyeleksi, mengolah, menyimpan,
dan mengiterpretasikan stimuli menjadi gambaran yang bermakna dan
koheren
Persepsi sebagai proses penerimaan dan penginterpretasian stimulasi
(rangsangan) dari lingkungan (obyek). Proses ini akhirnya mengarah pada
mempercayai informasi dari obyek yang dipersepsi tersebut. Persepsi proses
individu dalam mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan memberi arti
atas stimulus yang diterima inderanya dari lingkungan.38
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan persepsi adalah proses
pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus.
Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, ataupun
36
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hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak atau
sebuah anggapan atau pendapat seseorang tentang suatu objek.
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi
Persepsi dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan
faktor eksternal
1). Faktor internal, yaitu faktor yang ada pada suatu individu dan terdiridari
kebutuhan, nilai-nilai, motivasi, suasana hati, serta kemauan.
2). Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari obyek itu sendiri, misalnya
intensitas ukuran, keberlawanan, pengulangan, dan gerakan.39
c. Ciri-ciri Persepsi
Proses mempersepsi akan menghasilkan persepsi dengan derajat
ketepatan yang bervariasi. Hal ini sangat bergantung pada orang sebagai pihak
yang mempersepsikan , dimana persepsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1). Persepsi tidak bersifat eksperimental, artinya seseorang dalam membangun
persepsi

berangkat

dari

sejumlah

pengalaman

sendiri

maupun

pengalaman orang lain dan tidak berangkat dari nol.
2). Persepsi tidak bersifat selektif, yaitu tidak semua rangsangan yang
ditangkap oleh panca indera berhasil membentuk kesan.Dan bahkan
perhatian dalam bentuk interpretasi tidak diberikan pada semua
rangsangan yang telah ditangkap.
3). Persepsi bersifat inferensial, yaitu bahwa wujud dari persepsi adalah
penyimpulan tentang suatu obyek yang dibuat berdasarkan seleksi.
4). Dalam banyak hal persepsi sering tidak akurat, akibat dari sifatnya yang
selektif, eksperimental, dan hasil kesimpulan yang diambil melalui
rekaan-rekaan secara kreatif.40
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan penelitian
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Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Dengan
penelitian ini digunakan agar dapat memberikan argumen yang mampu
memberikan pola pikir yang dapat merubah pola pikir sempit menuju yang luas
dan memberi makna yang mendalam41. Secara umum, penelitian kualitatif
dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Penelitian ini memfokuskan
pada metode wawancara, wawancara merupakan teknik pengumpulan data
dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara
tak berstruktur, dimana responden mendapat kebebasan dan kesempatan untuk
mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural. Dalam proses
wawancara ini didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan audio visual,
hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas data yang diperoleh.
2. Setting dan Subjek Penelitian
Penelitian ini bertempat di Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar
Kota Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini berfokus pada persepsi remaja yang
tidak terlibat dalam kenakalan remaja tentang perilaku kenakalan remaja atau
remaja yang tingkat kenakalannya tergolong rendah.
Pemilihan tempat ini didasarkan atas pertimbangan ekonomis dimana
tempat, jarak, dan waktu yang menurut peneliti mudah dijangkau. Dan penelitian
ini juga didasarkan pada banyaknya kasus kenakalan remaja yang terjadi di Desa
Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Subjek
penelitian ini terdiri dari 20 (dua puluh) subjek yang mana kepala desa,
Sekretaris desa, Ketua RT, Tokoh agama, 3 (tiga) tokoh masyarakat. 10 (sepuluh)
remaja, 5 (lima) laki-laki dan 5 (lima) perempuan, para remaja-remaja tersebut
merupakan remaja yang tidak melakukan kenakalan remaja atau remaja yang
tingkat kenakalannya masih tergolong rendah atau masih wajar, karena remaja
tersebut melalui tugas-tugas perkembangan dengan baik dan mereka memiiki
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pemikiran yang baik sehingga persepsi mereka lebih objektif dan mereka tau
bagaimana cara agar tidak terjerumus dalam perilaku kenakalan remaja.
3. Sumber dan Jenis Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari manusia, situasi, peristiwa
dan dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan maupun tindakan
orang yang bisa memberikan data melalui wawancara. Sumber data suasana atau
kejadian berupa suasana yang bergerak ataupun diam, meliputi ruangan, suasana,
dan proses. Sumber data tersebut merupakan objek yang diobsevasi. Sumber dari
berbagai referensi yang menjadi bahan rujukan dan berkaitan langsung dengan
masalah yang diteliti.42
Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan menjadi data
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
sumber utama melalui observasi dan wawancara dilapangan. Sedangkan data
sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang
melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.43Seperti data-data
pendukung, tulisan, catatan, rekaman, audio, video, dan surat Keputusan.Sumber
data dalam penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi atau peristiwa, dan
dokumentasi.
4. Metode Pengumpulan Data
Upaya peneliian dalam mendapatkan data yang akurat dan penelitian
yang mendalam serta agar keabsahan datanya dapat dipertanggung jawabkan,
maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
Pertama, Obsevasi, menurut Margono, “Observasi diartikan sebagai
pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada
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objek penelitian”.44 Observasi adalah pengamatan terhadap suat objek yang
diteliti secara langsung maupun dengan cara mencari informasi disekitarnya.
Dalam hal ini yang menjadi fokus pada tindakan kenakalan remaja yang ada di
Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
Kedua, Wawancara adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan
untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.45 Wawancara adalah suat
teknik untuk mengumpulkan data agar mendapat informasi yang benar dari
sumber data agar mendapat informasi yang benar dari sumber data melalui
percakapan atau tanya jawab. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara
terhadap remaja yang tidak terlibat dalam kenakalan remaja.
Ketiga, Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggaln
tertulis, seperti arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori,
dalil dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik
dokumenter46. Dokumentasi di sini berupa data remaja yang ada di Desa Sungai
Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif di lakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.
Analisis data menjadi pegangan bagi peneliti selanjutnya sampai jika mungkin,
namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih memfokuskan selama
proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.47 Data yang telah
peneliti peroleh di lapangan kemudian diproses dan diolah sehingga didapat
sebuah kesimpulan dari hasil penelitian. Proses analisis data menurut Miles dan
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Huberman dilakukan melalui 4 tahap yakni: pengumpulan data, Reduksi,
Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.48
a. Pengumpulan Data
Pertama-tama dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu dengan
wawancara, pengamatan yang kemudian ditulis dalam catatan lapangan,
memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan
sebagainya.
b. Display Data (penyajian Data)
Mendisplay data kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini
dapat di lakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Pada proses
ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi
informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna.
c. Data reduction (Reduksi Data)
Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu
maka perlu dicatat secara teliti dan rinci mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dalam hal-hal
yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah
direduks akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya
bila diperlukan.
Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan
suat bentuk analisis yang menjamkan, menggolongkan, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara
sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan
diverifikasi.
d. Penarikan kesimpulan
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Pada langkah Penarikan kesimpulan peneliti menuju ke arah
kesimpulan yang sifatnya terbuka, juga peneliti masih dapat menerima
masukan data dari peneliti lain.
G. Pemeriksa Keabsahan Data
Pemeriksaan keabsahan data berisi cara-cara yang di gunakan untuk
menjamin bahwa data yang di peroleh dapat dipercaya dan valid. Seperti dengan
cara-cara berikut:
1. Perpanjang masa pengamatan
Perpanjangan

pengamatan

ini

berarti

hubungan

penelitian

dan

narasumber akan semakin terbentuk keakraban, semakin terbuka, saling
mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Dalam
perpanjang masa pengamatan ini peneliti lakukan dalam organisasi remaja
masjid yang mana peneliti juga mengikuti kegiatan remaja masjid.
2. Pengamatan yang terus menerus
Berarti

melakukan

pengamatan

secara

lebih

cermat

dan

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan
peristiwa akan di dokumentasikan.
3. Triangulasi
Dalam teknik pengumpulan data, trianggulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Disini peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan
data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan
dokumentasi untuk sumber data yang sama sehingga mendapatkan hasil yang
akurat.
4. Diskusi dengan teman sejawat
Langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, peneliti akan melakukan
diskusi dengan teman sejawat, guna memastikan bahwa data yang diterima
benar-benar real dan bukan semata persepsi sepihak dari peneliti atau informan,

melalui cara tersebut peneliti mengharapkan mendapat sumbangan, masukan,
dan saran yang berharga dan konstruktif dalam meninjau keabsahan data.49
H. Studi Relevan
Kajian penelitian-penelitian mengenai kenakalan remaja sudah banyak
dilakukan

tidak

sedikit

penelitian-penelitian

yang

telah

dibuat

untuk

mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan persepsi remaja tentang kenakalan
remaja untuk itu dapat ditampilkan beberapa kaya akademik yang telah rampung
dan berkontribusi bagi upaya penggambaran persepsi remaja tentang kenakalan
remaja yaitu:
1. Skripsi yang ditulis oleh Olivia Janesari dengan judul, Persepsi Remaja
Tentang Penyebab Perilaku Kenakalan Remaja pada tahun 2009 yang mana
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi remaja tentang faktor
penyebab perilaku kenakalan remaja. Subjek dalam penelitian ini adalah
siswa SMU BOPKRI II Yogyakarta yang berjumlah lima puluh dua orang
siswa dari dua puluh sembilan laki-laki dan dua puluh tiga perempuan
berusia antara enam belas sampai tujuh belas tahun. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa keluarga merupakan faktor penyebab perilaku
kenakalan remaja yang dominan menurut persepsi remaja.50 Perbedaan
dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian tersebut hanya
melihat persepsi remaja tentang faktor nya saja tidak menyeluruh seperti
tidak adanya pendapat remaja tentang apa itu kenakalan remaja dan bentukbentuk kenakalan remaja.
2. Skripsi yang ditulis oleh Tri yukanti dengan judul, Persepsi Masyarakat
Terhadap Faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Dusun IV kampung
Nambahdadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada
tahun 2017, yang mana pada skripsi ini membahas tentang persepsi
49
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masayakat terhadap faktor penyebab kenakalan remaja. hasil penelitian
menunjukkan bahwa faktor penyebab kenakalan remaja adalah keadaan
keluarga yang kurang mengawasi dan kurang membimbing anak remajanya.
Disamping itu faktor keadaan sekolah yang kurang menegakkan disiplin dan
masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar yang
menyebakan kenakalan remaja.51Perbedaan dengan peneliti lakukan ialah
Penelitian ini hanya melihat persepsi masyarakat tentang faktor penyebab
kenalakan remaja tidak membahas persepsi dari remaja itu sendiri seperti
yang peneliti lakukan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Indra Kurmala Sari dengan judul, Persepsi Remaja
Terhadap Dimensi Seksualitas Hubungan Seks Bebas Pada Siswa SMA
Negeri 10 Makassar pada tahun 2011, yang mana skripsi ini ingin melihat
Persepsi remaja remaja terhadap dimensi seksualitas hubungan seks
bebas.Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi remaja tentang seksualitas
hubungan seks bebas siswa/siswi SMA cukup baik karena mereka
mengetahui tentang seks bebas, faktor yang menyebabkan, dampak yang
ditimbulkan, dan strategi yang dilakukan agar tidak terjerumus dalam
melakukan hal tersebut52. Perbedaan penelitian dengan peneliti lakukan ialah
Penelitian ini hanya memfokuskan persepsi remaja tentang seks bebas.
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BAB II
PROFIL DESA SUNGAI DUREN

A. Sejarah Desa
Sebelum menjadi Desa devinitif, Desa Sungai Duren adalah salah satu
desa yang tergabung dalam marga “MESTONG” di pimpin oleh seorang yang
bergelar Pasirah bernama SULAIMAN QURIS. pada tahun 1940 Sungai
Duren dipimpin oleh seorang penghulu hingga tahun 1970 dan diperkirakan
kisaran tahun 1982-1983 Sungai Duren telah resmi menjadi desa.
Menurut nenek mamak dan para tuo tengganai Desa Sungai Duren,
nama Sungai Duren berasal dari nama tempat pada zaman dahulu di sebelah
bangsal Banhin milik orang tua tasman ada sebatang pohon durian yang hidup
di pinggir sungai tersebut.Hingga saat ini masih terdapat sebuah rumah yang
menjadi saksi sejarah berdirinya Desa Sungai Duren yakni rumah kediaman
Pasirah Sulaiman Quris yang masih dalam kondisi baik .
Saat ini juga masih terdapat peralatan peninggalan sejarah Desa
Sungai Duren di dalam rumah berupa : Pedang,Guci antik,Parang Ikan Hiu,
Lencana dan peralatan lainnya.
Berikut daftar susunan nama pejabat kepala desa sejak berdirinya Desa
Sungai Duren Hingga sekarang.
1. Penghulu Yasin pada Tahun 1940-1948
2. Penghulu Muhammad Thojjib pada tahun 1948-1953
3. Penghulu H.A. Rapani pada Tahun 1953-1980
4. Penghulu Bujang Asmuni pada Tahun 1980-1988
5. Kepala DesaSaibi Abdullah pada Tahun 1988-1999
6. Pj.Kepala DesaBujang Jailani pada Tahun 1999-2000
7. Kepala Desa Mansur Ishak pada tahun 2000-2010
8. Kepala Desa Ardiyanto. SE, pada Tahun 2010-2016

9. Pj.Kepala DesaBudiman. SE, pada tahun 2016-2017
10.

Kepala Desa Zaini pada saat sekarang53

B. Demografi
Secara Geografis Desa Sungai Duren terletak di Kabupaten Muaro
Jambi Kec Jambi Luar Kota dengan Luas Wilayah lebih kurang 814 Ha Km
persegi, berada di posisi -1.61742 lintang selatan sampai dengan bujur
103.559852 bujur timur dengan ketinggian13 dpl (diatas permukaan laut).
1. Batas Wilayah Desa
Letak geografi Desa Sungai Duren , terletak diantara :
Sebelah Utara

: Desa Sarang Burung

Sebelah selatan

: Desa Simpang Sungai Duren

Sebelah Barat

: Desa Muaro Pijoan

Sebelah Timur

: Desa Mendalo Indah dan Mendalo Laut

2. Luas Wilayah Desa

: ± 814 ha

3. Orbitasi
a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat

: 9 KM

b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan

: 15 Menit

c. Jarak ke ibu kota kabupaten

: 30 KM

d. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten

: 60 Menit

e. jarak tempuh ke Provinsi

: 20 KM

f. Lama jarak tempuh ke Provinsi

: 30 Menit

4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
a.

Kepala Keluarga

b. Laki-laki

: 1554 Orang

c. Perempuan

: 1477 Orang

d. Jumlah Seluruh

: 3031 Jiwa54

C. Keadaan Sosial
53
54

: 822 KK
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1. Pendidikan
a. SD/ MI

: 390 Orang

b. SLTP/ MTs

: 372 Orang

c. SLTA/ MA

: 333 Orang

d. S1

: 42 Orang

e. Diploma

: 17 Orang

f. S2

: 2 Orang

g. S3

: 1 Orang

h. Putus Sekolah

: 0 Orang

i. Buta Huruf

: 0 Orang

j. SLB

: 3 Orang

2. Lembaga Pendidikan
a. Gedung TK/PAUD

: 2 buah

b. SD

: 2 buah

c. Madrasah Diniah

: 2 buah

d. Ponpes

: 1 buah

3. Kesehatan
a. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini

: 56orang

b. Jumlah Bayi meninggal tahun ini

: 1 orang

Kematian Ibu Melahirkan
a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini

: 56orang

b. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini

: 0 orang

Cakupan Imunisasi
a. Cakupan Imunisasi Polio 3

:56 orang

b. Cakupan Imunisasi DPT-1

: 56orang

c. Cakupan Imunisasi Cacar

: 0 orang

Gizi Balita
a. Jumlah Balita

: 225orang

b. Balita gizi buruk

:

0 orang

c. Balita gizi baik

: 119 orang

d. Balita gizi kurang

:

6 orang

Pemenuhan air bersih
a. Pengguna sumur galian

: 120 KK

b. Pengguna air PAH

: 0 KK

c. Pengguna sumur pompa

: 0 KK

d. Pengguna sumur hidran umum

: 0 KK

e. Pengguna air sungai

: 0 KK

f. Pengguna Air PAM

: 702 KK

4. Keagamaan.
a. Data Keagamaan Desa Sungai Duren Jumlah Pemeluk :
1) Islam

: 2.998orang

2) Katolik

:

11 orang

3) Kristen

:

15 orang

4) Hindu

:

0 orang

5) Budha

:

5 orang

6) Konghucu

:

0 orang

b. Data Tempat Ibadah Jumlah tempat ibadah :
1) Masjid

: 2 buah

2) Musholla

: 2 buah

3) Gereja

: - buah

4) Pura

: - buah

5) Vihara

: - buah55

D. Keadaan Ekonomi
1. Pertanian
Jenis Tanaman :
a. Padi sawah
55
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: 70 ha

b. Padi Ladang

: - ha

c. Jagung

: 20 ha

d. Palawija

: 5 ha

e. Tembakau

: - ha

f. Tebu

: - ha

g. Kakao/ Coklat

: 5 ha

h. Sawit

: 25 ha

i. Karet

: 50 ha

j. Kelapa

: 1 ha

k. Kopi

: - ha

l. Singkong

: 1 ha

m. Lain-lain

: 2 ha

2. Peternakan
Jenis ternak
a. Kambing

: 150 ekor

b. Sapi

: 100 ekor

c. Kerbau

:

d. Ayam

: 10.000-70.000 ekor

e. Itik

: 100 ekor

f. Burung

: 100 ekor

g. Lain-lain

: 200 ekor

5 ekor

3. Perikanan
a. Kerambah ikan (KJA)

: 50 Orang

b. Kolam Ikan

: 20 Orang

c. Pembibitan

: 3 Orang

d. Lain-Lain

: -

4. Struktur Mata Pencaharian
Jenis Pekerjaan :

a. Petani

: 167 orang

b. Pedagang

: 30 orang

c. PNS

: 35 orang

d. Tukang Bangunan

: 55 orang

e. Guru

: 35 orang

f. Bidan/Perawat

: 7 orang

g. TNI/ Polri

: 6 orang

h. Pesiunan

: 10 orang

i. Sopir/ Angkutan

: 35 orang

j. Buruh

: 121 orang

k. Jasa persewaan

: 5 orang

l. Swasta

: 160 orang

m. Peternak

: 62 orang56

E. Kondisi Pemerintahan Desa
1) Lembaga pemerintahan
Jumlah aparat desa :
a. Kepala Desa

:1

orang

b. Sekretaris Desa

:1

orang

c. Perangkat Desa

:7

orang

d. BPD

:7

orang

2) Lembaga kemasyarakatan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

56

a. LPM

:1

b. PKK

:1

c. LAD

:1

d. RT

: 11
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e. BKMT

: 4 Kelompok

f. KPMD

:1

g. Posyandu

: 3 Kelompok

h. Pengajian

: 22 Kelompok

i. Arisan

: 22 Ke lompok

j. Simpan Pinjam

: 7 Kelompok

k. Kelompok Tani

: 4 Kelompok

l. Gapoktan

: 1 Ke lompok

m. Pokdakan

: 4 Kelompok

n. Karang Taruna

: 1 Kelompok

o. Ormas/LSM

: - Kelompok

p. BUMDes

:1

q. BUMADES

:-

r. Koperasi

:1

3) Pembagian Wilayah
Nama Dusun :

57

a. Dusun Tuo

: Jumlah 4 RT (RT.01,03,04 dan 09)

b. Dusun Pasir Raya

: Jumlah 3 RT (RT.05,06 dan 07)

c. Dusun Baru

: Jumlah 4 RT (RT.02, 08, 10, 11)57
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F. Strukur Organisasi Desa
SUSUNAN ORGANISASI TATA KELOLA PEMERINTAH
DESA SUNGAI DUREN
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI

NAMA-NAMA APARAT DESA :
Kepala Desa

: ZAINI

Sekretaris Desa

: HERAWATI,S.Pt

Kasi Pemerintahan

: M. ALI SADIKIN

Kasi Kesejahteraan Rakyat

: M SULAIMAN,SE

Kasi Pelayanan Umum

:

Kepala Urusan Umum dan TU

:

Kepala Urusan Perencanaan

: DEDI ZAMZAMI,A.Md

Kepala Urusan Keuangan

: AL MUSRI AKBAR,S.Pd.I

Kepala Dusun

58

1. Dusun Tuo

: ALFIAN,S.Pd

2. Dusun Pasir Raya

: ABDUL HAMID

3.Dusun Baru

: MUHAMMAD IQBAL58
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SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUNGAI DUREN
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
Ketua

: DARMAWI,S.Pd

Wakil Ketua

: SUTARKO

sekretaris

: SURATMAN

Anggota

: 1. A. RAHMAN
2. M. GUNAWAN
3. EDIANSYAH
4. SUHENDRA59

G. Masalah Dan Potensi
Masalah dan potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut:
1. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa;
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Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa
yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan, kesehatan,
pendidikan,

ekonomi,

sosial-budaya,

keamanan

dan

sumberdaya

perekonomian yang ada di desa.
Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi
lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang
bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.
2. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim;
Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil
pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan
situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim
pancaroba; dan musim hujan).
Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya
alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah
(sosial, ekonomi,kesehatan,pendidikan dan lingkungan dll) yang ditimbulkan
oleh faktor musim.
3. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan.
Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang
menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di
desa, seperti pada pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Rukun Tetangga (RT), Kelompok Tani, kelembagaan simpan pinjam,
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Kontak Majelis Taklim
(BKMT), dll.
Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa
dikembangkan

dari

kondisi/keadaan

yang

ada

dari

masing-masing

kelembagaan yang ada di desa Sungai Duren.
Daftar masalah dan potensi yang didapat melalui musyawarah dusun
maupun musyawarah kelompok terperinci dalam lampiran dokumen ini yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Desa Sungai Duren.60
H. Visi Dan Misi
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui
Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada
sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif
masyarakat

agar

masyarakat

senantiasa

memiliki

dan

turut

serta

bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai
sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (
enam ) tahun ke depan diharapkan pembangunan di desa melalui bidang
penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang
kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat,dapat benarbenar menjadi solusi mengatasi persoalan ditingkat masyarakat dengan tetap
mengacu pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara
bertahap Desa Sungai Duren maju ,mandiri ,kuat dan sejahtera. Sebagaimana
rumusan Visi dan Misi Kepala Desa Sungai Duren.
1. Visi Desa
“TERWUJUD

DESA

SUNGAI

DUREN

YANG

AMAN,SEHAT,

CERDAS,BERDAYA SAING ,BERBUDAYA DAN BERAKHLAQ MULIA”
Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang
luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sungai Duren baik secara individu
maupun kelembagaan sehingga 6 ( enam ) tahun ke depan. Visi merupakan
60
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harapan Desa Sungai Duren agar mengalami suatu perubahan yang lebih baik
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan
dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelaksanaan Pembangunan.61
2. Misi
a. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di Lingkungan Desa Sungai
Duren;
b. Meningkatkan kesehatan, kebersihan Desa serta mengusahakan
jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah;
c. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola
pemerintahan Desa yang baik;
d. Meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat desa dan daya
saing desa;
e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk
membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan
produksi rumah tangga miskin (RTM);
f. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik ekonomi,
pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di Desa;
g. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati
dalam kehidupan berbudaya dan beragama;
h. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan
sehari – hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat
desa.62
I. Kebijakan Pembangunan
1. Bidang Pemerintahan Desa
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Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil dari Pemerintahan
Nasional, dimana berbagai permasalahan dimulai dari Desa. Untuk itu
pemerintahan desa harus solid, akuntabel, profesional, amanah serta ramah
dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mencapai hal
tersebut di atas dan menciptakan pemerintahan yang baik (Good Goverment)
perlu dilakukan beberapa hal :
a. Pembenahan Aparatur Pemerintah Desa
Aparatur Pemerintah Desa Sungai Duren perlu dibenahi dan dibina
agar masing – masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan
tugas sesuai dengan tupoksi masing – masing, sehingga tidak terjadi tumpang
tindih tugas. Dengan demikian diharapkan Aparatur Desa akan mendapat
kepercayaan dari masyarakat.
b. Peningkatan Pelayanan Publik
Pelayanan

terhadap

masyarakat

perlu

ditingkatkan

sehingga

masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan sesuai dengan
kebutauhan dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat,
sepanjang pelayanan yang di butuhkan oleh masyarakat tidak bertentangan
dengan norma-norma dalam masyarakat dan hukum yang berlaku.
c. Transparansi Keuangan
Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan
aparaturnya, Masalah keuangan harus transparan (terbuka). Transparansi
keuangan yang dimaksud adalah dimana masyarakat harus mengetahui sumbersumber keuangan yang didapat dengan pengalokasiannya minimal satu kali
dalam setahun dan membuat laporan kepada BPD dan disosialisasikan kepada
masyarakat melalui RT.
d. Sinergitas dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan
Tokoh/Wakil masyarakat dan sebagai Mitra Sejajar Kepala Desa serta
penampung Aspirasi masyarakat harus diajak musyawarah terutama

menyangkut maslah-maslah yang strategis terhadap pembangunan di Desa.
Selain itu BPD juga dapat diminta pendapat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.63
2. Bidang Pembangunan Desa
Pembangunan pada hakekatnya adalah mengadakan perubahan
terhadap sesuatu dari yang tidak/kurang baik menjadi baik, dari yang tidak
mamfaat menjadi bermamfaat dan dari yang rusak menjadi bagus.
Pembangunan ada dua macam yaitu pembangunan Mental atau Akhlak dan
Pembangunan Fisik.
a. Pembangunan Akhlak
Pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlaqul
karimah sehingga Kuat, Sabar dan selalu Tegar dalam menghadapi
tantangan hidup. Sarananya adalah pengajian-pengajian, diskusi-diskusi
keagamaan. Hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama generasi
muda untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat.
b. Pembangunan Fisik
1. Sarana Transportasi
Pembangunan

Sarana

Transportasi

diarahakan

untuk

menjaga

perekonomian masyarakat yaitu dengan pengaspalan jalan dan
pelebaran jalan sempit agara transportasi hasil pertanian lancar dan
menekan biaya angkut.
2. Sarana Kesehatan
Pembangunan Sarana kesehatan anatara lain Poskesdes dan Posyandu
3. Keamanan
Pembangunan sarana keamanan antara lain Pengadaan POSKAMLING
di setiap dusun dan RT.
63
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4. Sarana Pendidikan
Pembangunan Sarana pendidikan diarahkan kepada pendidikan formal
dan non formal. Pendidikan Formal antara lain TK,SD/MI,SLTP,SLTA
dan Perguruan Tinggi, sedangkan Pendidikan non formal diantara
kelompok bermain,TPA,DTA dan Pondok Pesantren.
5. Sarana Olahraga
Pembangunan sarana Olahraga antara lain Lapangan Sepak Bola,
lapangan Futsal, Lapangan Volly dll.
6. Sarana seni dan Budaya
Bidang Seni antara lain Pengadaan alat-alat seni tradisioanal seperti
Kompangan, Pencak Silat, dll.
Bidang Budaya antara lain Merehab tempat ibadah (Musholla/Masjid),
Pembangunan Rumah Adat.64
5. Pertanian dan Peternakan.
Sebagian Penduduk Desa Sungai Duren adalah hidup dari pertanian.
Untuk itu wajar apabila Pertanian mendapat perhatian serius. Selain
Pertanian Desang Sungai Duren berpotensi dibidang perikanan dan
peternakan yang perlu ditingkatkan di bidang ini:
1. Penyuluhan kepada para petani dan peternak
2. Pengaturan air untuk Pertanian
3. Membentuk/mengoptimalkan kelompok tani, peternakan dan perikanan
4. Memfasilitasi Peralatan bagi Pertanian,Peternakan dan Perikanan
d. Industri Kecil dan Kerajinan
Industri Kecil dan Kerajinan berpotensi unutk bisa meningkatakan
Perekonomian. Hal ini perlu dibina dan dikembangkan untuk lebih maju
lagi, salah satunya dengan membentuk koperasi pengrajin yang dikelola

64
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secara profesional serta mengupayakan bantuan dana dari departemen
terkait.65
e. Sosial dan Kemasyarakatan
Bidang Sosial dan Kemsyarakatan Meliputi :
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah Lembaga
kemasyarakatan yang bertujuan menggerakan dan mengembangkan
Partisipasi, Gotong Royong dan Fungsinya.
2. Pembinaan Kinerja RT
Rukun Tetangga (RT) merupakan Pemimpin yang paling bawah dan
paling dekat dengan masyarakat. Permasalahan-permasalahan muncul
dilingkungan masyarakat sehingga kebaradaan RT, perlu dibina dalam
menyelesaikan masalah dilingkungannya.
3. Pembinaan Generasi Muda
Pembinaan generasi muda sangat penting karena Generasi Muda adalah
pemilik Negara dimasa yang akan datang, Oleh karena itu yang sangat
penting membina Akhlak melalui Pengajian-pengajian, Ceramah
Agama, Diskusi Keagamaan melalui wadah Remaja Masjid, Karang
Taruna dan yang sejenisnya. Selain Akhlak Generasi Muda harus kuat
fisiknya yaitu melali pembinaan olah raga, melalui wadah karang
taruna, Club-Club Olah Raga, yang semuanya untuk mendukung dan
berperan dalam memajukan Desa Sungai Duren.
4. Pembinaan PKK
PKK merupakan wadah Pembinaan Ibu-Ibu diharafkan perannya dalam
masyarakat dapat meningkatkan peran ibu dalam mendidik anak,
meminimalisir kenakalan remaja, pergaulan bebas, kekerasan terhadap
anak. Karena ibu dalah pendidik anak yang pertama dan utama dalam
65
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keluarga, sehingga ketika anak remaja meskipun Anak Gaul tapi
berakhlak Mulia.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat.
Mendorong Masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat dan
mengoptimalkan

serta

melakukan

pendampingan.

Peran

kader

Posyandu Balita dan Lansia agar tercapai kesehatan masyarakat secara
lahir bathin dan melakukan upaya kerja sama dengan pihak-pihak
terkait lainnya.
6. Lembaga Lain
Lembaga Lain yang berada di Desa harus dapat memberikan
Kontribusinya terhadap kemajuan Pembangunan Desa Sungai Duren.
7. Badan Usaha Milik Desa
BUMDes merupakan Badan Profit yang harus mampu meningkatkan
PAD. Lembaga ini belum berfungsi karena belum ada modal sehingga
perlu diupayakan modal dan penguatan Kelembagaannya.66

66
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BAB III
BENTUK DAN FAKTOR KENAKALAN REMAJA DESA SUNGAI DUREN

A. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja di Desa Sungai Duren
Kenakalan remaja yang dilakukan sering kali menimbulkan kekhawatiran
serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi orang tua serta lingkungannya.
Kenakalan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan diri sendiri
dan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih
dalam masa mencari identitas diri namun dalam perbuatan yang salah.
Kenakalan remaja merupakan suatu permasalah yang selalu timbul dalam
masyarakat, begitu juga di Desa Sungai Duren, kenakalan remaja sudah tidak
asing lagi terdengar di telinga segenap lapisan masyarakat, Ketika memasuki usia
remaja masa transisi kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis yang berarti
bahwa masa kritis tersebut tidak dapat dilalui secara baik maka dapat
menimbulkan

gejala-gejala

seperti

keterlambatan,

ketegangan,

kesulitan

penyesuaian diri kepribadian yang terganggu bahkan menjadi gagal sama sekali
dalam tugas menjadi makhluk sosial untuk mengadakan hubungan antar manusia
yang memuaskan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang di lingkungannya,
seperti halnya yang terjadi di Desa Sungai duren Kecamatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi yang lagi maraknya terjadi kenakalan remaja adapun
bentuk-bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi di desa Sungai Duren
adalah:
1.

Mencuri
Mencuri merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang terjadi di

desa sungai duren, mencuri adalah mengambil barang atau sesuatu benda milik
orang lain untuk dimiliki dengan cara melanggar hukum artinya mengambil
tanpa sepengetahuan orang lain. Dari hasil wawancara peneliti lakukan bersama
Bapak Zaini selaku kepala desa sungai duren ada sekitarsepuluh kali kasus
pencurian yang di lakukan oleh remaja di Desa Sungai Duren dalam kurun

waktu satu tahun terakhir.Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Zaini selaku
kepala desa sungai duren, ia mengatakan;
[B]entuk kenakalan remaja yang kerap kali terjadi di desa sungai duren
ini yang pertama itu kasus pencurian. Pencurian yang terjadi di desa
sungai duren untuk satu tahun terakhir ini semuanya dilakukan oleh para
remaja, seingat bapak sekitar sepuluh kasus pencurian yang dilakukan
oleh remaja, pencuriannya ini mencuri ternak orang seperti ayam,
bebek, dan juga burung, ada juga yang mencuri hp temannya sendiri,
mencuri atau memancing ikan di keramba orang, mencuri helm, bahkan
ada kasus mencuri uang mak nya sendiri. Dan semua kasus ini
diselesaikan secara kekeluargaan dibalai desa kita ini kecuali untuk
kasus yang satu tadi yang maling uang mak nya sendiri itu mereka
selesaikan dirumah sendiri.67
Berdasarkan wawancara bersama bapak zaini tersebut kasus pencurian
untuk satu tahun terakhir semua dilakukan oleh remaja dan dikatakannya
bahwa terdapat sepuluh kasus pencurian yang dilakukan oleh remaja tersebut.
Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Sulaiman selaku sekretaris desa
sungai duren, ia mengatakan:
[P]encurian yang dilakukan remaja dikampung kita ini membuat bapak
khawatir masih kecil aja sudah pandai mencuri yang bapak takutkan
kalau mereka tidak ada jeranya kebiasaan mencuri ini akan dibawanya
hiangga tumbuh dewasa apalagi di desa kita ini banyak juga remaja
yang sudah putus sekolah dan lalu lalang dak karuan. Pencurian yang
dilakukan remaja ini rata-rata karena desekan kebutuhan untuk
mempermudah mendapatkan uang apalagi rata-rata remaja ini perokok
semua maka mereka berbuat demikian, lain halnya dengan pencurian
yang dilakukan oleh remaja karena frustasi biasanya dilakukan oleh
anak sebagai perwujudan tidak puas atau protes terhadap orang tuanya
atau lingkungan masyarakat.68
Keterangan diatas memang benar, bahwa adanya desakan kebutuhan
akan membuat orang berbuat apa saja terutama mencuri untuk mendapatkan
apa yang mereka butuhkan seperti halnya kalau remaja perokok yang sudah
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Kepala Desa Sungai Duren, Zaini, Wawancara Peneliti, 22 Desember 2018, Kecamatan
Jambi Luar Kota.
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Sekretaris Desa Sungai Duren, Sulaiman, Wawancara Peneliti, 22 Desember 2018,
Kecamatan Jambi Luar Kota.

kecanduan merokok dan tidak mendapat uang jajan dari ibunya maka mereka
akan menhalalkan segala cara untuk mendapatkan uang agar dapat membeli
rokok. Begitu juga pada remaja yang frustasi sebagai perwujudan rasa kecewa
dan protes maka mereka bertindak melanggar hokum. Remaja yang kurang
perhatian dan control dari orang tua ataupun masyarakat akan selalu berindak
melanggar nilai dan norma yang berlaku.
2.

Perjudian
Judi merupakan perbuatan haram, dimana setiap umat ataupun lapisan
masyarakat selalu resah dengan adanya perjudian. Tak dapt dipungkiri judi
telah mendarah daging dan berkembang dikalangan warga tak luput juga
masyarakat desa sungai duren. Dampak bagi perjudian dalam masyarakat
adalah tidak hanya pada lingkungan sekitarnya tapi juga perkembangan
mental anak, dimana mereka yang awalnya mendengar, kemudian melihat,
dan pada akhirnya mereka akan menirukan, hal ini perlu menjadi kekhawatirn
para orang tua.
Perjudian ini sudah mulai menjadi kebiasaan para remaja yang
tergolong dalam kenakalan remaja. Permainan judi yang dilakukan oleh
remaja di desa sungai duren banyak sekali ragamya seperti judi togel, judi
kartu remi, dan juga taruhan bola serta taruhan Playstation (PS). Hal ini sesuai
yang di ungkapkan oleh Bapak Zaini selaku kepala desa, ia mengatakan:
[K]enakalan remaja yang selanjutnya yang menjadi sorotan ialah kasus
perjudian yang dilakukan oleh remaja, di desa kita ini banyak jenis
judinya seperti judi togel, kemudian judi kartu remi, judi kartu remi ini
bapak sering lihat para remaja memainkannya pada malam-malam
dekorasi tempat pengantenan dan judi ini bukan hanya dilakukan oleh
orang dewasa tetapi juga remaja bergabung disitu kegiatan ini
sepertinya sudah menjadi kebiasaan orang desa kita ini tidak
semuanya yang bermain kartu remi itu bertaruh pakai uang ada juga
yang main biasa seperti main dengan hukuman kuping dikaretin,
kemudian ada juga judi taruhan sepak bola.69
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Pengaruh

perjudian

masa

sekarang

telah

berkembang

pesat

dilingkungan masyarakat desa sungai duren, peringatan telah diberitahukan
kepada masyarakat baik itu dari kepolisian maupun dari para alim ulama dan
tokoh-tokoh masyarakat, namun hal ini tidak membuat mereka sadar, begitu
juga para remaja yang ikut bermain.Sebagaimana disampaikan oleh salah
seorang tokoh agama desa sungai duren Bapak Darmawan, ia mengatakan:
[P]ara remaja di desa kita ini sangat rawan dengan adanya judi ini
apalagi perjudian togel itu, mereka selalu berangan-angan ingin cepat
dan mudah untuk mendapatkan uang tanpa peras keringat banting
tulang dan dengan modal kecil mendapatkan hasil yang besar, bahkan
bermain togel ini bisa menimbulkan kemyusrikan dengan meminta
nomor di kuburan atau kata orang-orang itu dengan istilah nelok,
bapak pernah memperingatin beberapa remaja tentang betapa
bahayanya bermain judi ada yang sebagian sadar dan ada juga cuek
dansampai sekarang masih bermain judi dan itu masih banyak sekali.
Padahal kalau dikaji perbuatan ini menjerumuskan dan akan membuat
kita jatuh kejurang kemiskinan.70
Perjudian yang dilakukan oleh para remaja di desa sungai duren ini
yang awal mulanya mereka medengar kemudian melihat dan kemudian
terlibat dalam perjudian tersebut lama-lama menjadi kebiasaan hal ini sangat
mengkhawatirkan dimana para remaja terjebak dalam perjudian yang
membuat mereka menjadi pemalas dan ingin mendapatkan uang tanpa harus
membanting tulang mengkuras keringat atau berusaha.
Menurut ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perjudian
sebagai berikut:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu
agar kamu mendapat keberuntungan.(Q.S Al-Maidah:90)71
Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa perilaku judi termasuk
perbuatan syaitan dan jelas diharamkan dalam hokum islam maka kita
hendaknya menjauhi perbuatan itu agar mendapat keberuntungan atau
mendapat keberkahan.
Kondisi ini akan membawa keresahan dan problem bagi orang tua,
kondisi demikian tidak bisa dibiarkan harus cepat ditanggulangi apabila
terlambat akan mengakibatkan generasi yang akan dating menjadi rusak dan
tidak berpendidikan.
3. Minum-minuman Keras
Minum-minuman keras merupakan minuman beralkohol yang dapat
menyebabkan peminum mabuk dan hilang kesadarannya.

Minuman

beralkohol ini dapat merusak pikiran, sehingga orang berperilaku menjadi
tidak sewajarnya atau tidak normal. Minuman keras akan membawa dampak
yang tidak baik buat kesehatan fisik dan psikis seseorang.
Mengonsumsi minuman keras merupakan salah satu bentuk kenakalan
remaja yang terjadi di desa sungai duren, semakin maju perkembangan pada
pasar global saat ini maka semakin banyak beredarnya berbagai macam
minum-minuman keras baik itu yang dijual secara sembunyi-sembunyi
maupun terang-terangan, di desa sungai duren minum-minuman keras sudah
tampak digemari para remaja, awalnya mereka mencoba-coba melepas rasa
penasaran namun akhirnya menjadi kebiasaan. Dalam wawancara bersama
Bapak Ar-rahman selaku salah satu tokoh masyarakat, ia mengatakan:
[S]alah satu kenakalan yang dilakukan remaja sekarang yang menonjol
yang tidak asing ditelinga kita ialah mabuk-mabukan minum bir,
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minum tuak. Minum-minuman itu sangat mudah mereka dapatkan di
toko-toko langganan mereka yang disembunyikan. Hal semacam ini
perilaku ini tidak bisa kita terima selaku orang tua di desa kita ini, kita
semua tahu minuman-minuman itu sangat berbahaya dan akan
menimbulkan perilaku yang negatif. Sudah banyak kasus yang kita
dengar gara-gara minuman keras contoh dua minggu yang lalu mereka
betinju sesama mereka saat sedang minum-minuman keras.72
Pengamatan yang peneliti lakukan beberapa minggu terakhir memang
benar telah terjadi perkelahian antara para remaja yang sedang meminum
minuman keras yang mereka lakukan pada malam hari dimana kasus ini
diawal mulakan karena pada saat mereka mengonsumsi minuman ada dua
remaja yang sedang bercanda saling ejek kemudian karena kehilangan
kesadaran diri mereka akhirnya betinju. Akibat dari minuman keras ini yang
awalnya mereka berteman dan pada akhirnya menjadi permusuhan. Pada
penyimpangan yang dilakukan oleh remaja seperti minum-minuman keras ini
biasanya mereka tidak akan langsung melakukannya, akan tetapi diajak oleh
teman sekelompoknya untuk mencoba terlebih dahulu untuk membuktikan
bahwa mereka telah menjadi orang dewasa, lama kelamaan seseorang akan
dapat pengakuan dari kelompoknya dan menjadi bagian dari kelompok
tersebut.
Menurut ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang minumminuman keras sebagai berikut:

           
           
      
Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.
Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat
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bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka
bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari
keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya
kamu berfikir, (Q.S Al Baqarah:219)73
Ayat tersebut menjelaskan bahwa minuman keras itu merupakan
perbuatan dosa besar dan tidak ada manfaatnya bagi manusia, maka
hendaknya manusia berfikir sebelum melakukan sesuatu yang mana yang
tidak bermanfaat bagi dirinya jangan dikerjakan.
Dampak dari minuman keras ini sangatlah berbahaya, beredarnya
minuman keras sudah tidak bisa dibendung lagi pemerintah juga dengan
berbagai upaya sudah menanggulangi namun hasilnya masih minim, kondisi
demikian sangat mengkhawatirkan, sebab apabila ini terus berkelanjutan akan
berdampak pada generasi yang akan datang apabila para remaja selalu berbuat
yang tidak baik seperti halnya meminum minuman keras ini.
4. Penggunaan Obat Terlarang (Napza)
Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan
Zat Adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat
penegak hukum, seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika
Nasional), jaksa, hakim dan petugas Permasyarakatan. Selain narkoba,
sebutan lain yang menunjuk pada pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak
dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitas. Akan tetapi pada intinya
pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada ketiga jenis zat yang
sama.
Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan”. Psikotropika adalah “zat atau obat, baik alamiah
maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui
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pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan
perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Bahan adiktif
lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narotika dan psikotropika
yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan
ketergantungan”.74
Masa remaja merupakan masa yang kerawanan akan kehancuran dan
kenakalan tentu sangat butuh yang namanya bimbingan baik dari orang tua
maupun lingkungan, hingga perkembangan sesuai dengan apa yang
diharapkan. Lain halnya yang sedang terjadi dilapangan dimana para remaja
sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan keluarga dan
lingkungan. Ada beberapa remaja mereka yang terdapat menggunakan
narkotika dan zat adiktif lainnya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak
Darmawan selaku tokoh masyarakat, ia mengatakan:
[K]enakalan remaja di desa kita ini sangat mengkhawatirkan apalagi
ada beberapa yang mengosumsi narkoba perilaku ini mereka dapatkan
akibat bergaul dengan orang dewasa yang tidak baik seperti preman
dan juga lingkungan luar desa kita. Kemarin dua remaja kita
direhabilitasi karena sudah kecanduan narkoba. Mereka yang
penasaran akan rasa narkoba ini awalnya hanya menyicip saja lamakelamaan merekah nagih dan pada akhirnya menjadi candu ini lah
yang menyebabkan genersi penerus bangsa jadi hancur dampak
narkoba ini sangatlah berbahaya dapat menyebabkan mulai dari jadi
gila hingga kematian.75
Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa perilaku remaja
yang mengonsumsi narkoba diawali dengan rasa penasaran dan dipengaruhi
oleh pergaulan remaja tersebut. Perilaku ini juga tidak terlepas dari kurangnya
kontrol dari orang tua terhadap pergaulan anaknya. Dampak dari narkoba ini
sangatlah berbahaya bagi kesehatan bahakan bisa menyebakan kematian.
5. Ngelem atau menghirup aroma lem
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Pada masa sekarang ini penggunaan lem telah melenceng dari fungsi
utamanya. Salah satu contohnya adalah fenomena menghirup aroma lem
dikalangan remaja. Hal ini merupakan kebiasaan yang sangat buruk bagi
kesehatan, apalagi jika didalam lem yang dihirup mengandung Asam lisergat
dietilamida (LSD) jika pengguna zat adiktif tersebut terus dilakukan dalam
jangka waktu panjangmaka bias menyebabkan gangguan dalam tubuh seperti
depresi pernafasan, otak, dan paru. Selain itu efeknya juga bias membuat
kecanduan76.
Salah satu bentuk kenakalan remaja di desa sungai duren ialah
perilaku ngelem dikalangan remaja dari hasil observasi peneliti lakukan
terdapat beberapa remaja yang sudah kecanduan lem. Perilaku ini mereka
lakukan disuatu tempat yaitu di pabrik yang sudah tua dan tidak beroperasi
lagi yang bernama PT RUDI. Dalam wawancara bersama Bapak Sam selaku
penjaga pabrik tersebut. Ia mengatakan:
[B]anyak sekali di pabrik itu bungkus lemdan plastik untuk ngelem,
yang bapak perhatikan semuanya itu dilakukan oleh para remaja,
hampir setiap hari pada sore hari mereka ke pabrik untuk ngelem
seperti sudah menjadi markas mereka. mereka semua sudah pernah
bapak tegur beberapa kali tetapi tidak ada perubahan dan sekarang
kalau bapak hampirin mereka lari dan ada juga yang menyumput. Dan
ada juga sebagian yang bapak sudah laporkan ke orang tuanya
semenjak sudah bapak laporkan bapak perhatikan sudah jarang anakanak yang bapak laporkan tersebut ke pabrik lagi.77
Dari penjelasan Bapak Sam tersebut memang benar setelah peneliti
melakukan observasi ke pabrik tersebut terlihat pada sore hari beberapa
remaja menglem dan ketika saya hampiri mereka tidak lari. Dan dari beberapa
remaja tersebut peneliti melakukan wawancara bersama salah seorang remaja
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yang bernama Andre yang baru mau memulai menghisap lem. Dari
pengakuan salah satu remaja tersebut ia mengatakan:
[M]enghisap lem tu enak bang nikmat kito meraso melayang-layang
buatnyo, ngilangin stres, masalah disekolah banyak jadi ko la gawe
aku bang untuk melupokan masalah-masalah sekolah tu orang tuo aku
juga dak tau, beli lem ko dari duit jajan la jadi disekolah aku dak jajan
lagi lem ko la jajan aku bang.78
Dari pengakuan Andre tersebut mengelem merupakan pelampiasannya
untuk melupakan masalah-masalah yang ia terima disekolahnya tanpa dia
mengetahui dampak dari ngelem tersebut. Lem ini sangat mudah didapat serta
harganya yang relatif murah. Banyak cara yang mereka lakukan demi
mencapai keinginan mereka ini. Kebiasaan ngelem yang biasa dilakukan oleh
para remaja memang termasuk dalam masalah yang serius dan harus segera
ditanggulangi karena dapat berakibat buruk bagi kesehatan mereka.
B. Faktor-faktor Kenakalan Remaja di Desa Sungai Duren
Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa
dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatkan sebagai anak-anak,
namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. remaja
sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering
dilakukan dengan cara mencoba hal-hal yang baru dikenalnya walaupun
melalui banyak kesalahan.
Masa remaja memang masa yang menyenangkan sekaligus masa yang
tersulit dalam hidup seseorang. Dimasa ini seorang anak mulai mencari jati
diri. Seorang remaja tidak lagi dapat disebut sebagai anak kecil, tetapi belum
juga dapat dianggap sebagai orang dewasa di satu sisi remaja ingin bebas dan
mandiri, hidup pasti tidak lepas dari permasalahan, dengan adanya
permasalahan tentu ada penyebab, begitu juga yang terjadi pada kenakalan
remaja di desa sungai duren, masa remaja merupakan masa peralihan diantara
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masa anak-anak dan dewasa, jiwa belum stabil bila menghadapi permasalahan
yang berat.
Pada masa sekarang ini zaman dimana remaja hidup dengan dikelilingi
oleh perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, dengan berbagai
kemudahan untuk mendapat sumber apapun yang mereka butuhkan baik dari
media elektronik, maupun media cetak atau dari masyarakat disekitar. Dengan
berbagai kemudahan inilah yang dapat menjadi remaja berbuat sekehendak
hatinya tanpa memandang akibat yang akan ditanggung nantinya. Ada
berbagai macam faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku kenakalan
remaja di desa sungai duren, sebagai berikut:
1. Faktor Keluarga
Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas
kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu
tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Perhatian
orang tua sangat penting bagi perkembangan anak terutama ketika anak
menginjak masa remaja karena masa remaja merupakan masa pencarian jati
diri.
Dalam proses pencarian jati diri remaja harus diberikan bimbingan,
arahan dan pendidikan dari lingkungan lingkungan keluarga agar proses
pencarian jati diri tersebut mengarah pada perilaku terpuji. Dalam uapaya
mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran penting dari orang terdekat dengan
anak yaitu kedua orang tua. Namun, pada kenyataannya yang terjadi di desa
sungai duren kebanyakan orang tua yang kurang atau bahkan tidak
mempehatikan perkembangan sikap dan perilaku anak remaja, hal ini sesuai
yang di ungkapkan oleh bapak Zaini selaku kepala desa. Ia mengatakan :
[M]enurut bapak penyebab kenakalan remaja di desa kita ini
disebabkan yang pertama akar masalahnya kurangnya perhatian orang
tua terhadap anak kemudian pergaulan anak tersebut. Yang bapak
perhatikan remaja-remaja yang nakal di desa kita ini perhatian dan

kontrol dari orang tuanya sangat minim sekali.contoh kecilnya saja
terkadang ada anak nya yang merokok kemudian ketahuan oleh orang
tua nya tetapi tidak ada tindakan dari orang tuanya malah dibiarkannya
saja.79
Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa perhatian orang tua terhadap
anaknya minim sekali.kondisi dimikian inilah yang dapat menyebabkan
mereka berperilaku tidak baik. Hal ini juga dikatakan oleh salah satu remaja
Robi :
[P]erhatian ayah dan ibu saya hanya pada pekerjaan, mereka pergi pagi
pulang sore terkadang sampai malam, jadi saya merasa jenuh plus
bosan didalam rumah, ya…untuk melepaskan kejenuhan saya bermain
playstation (PS) bersama teman-teman sambil taroan kecil-kecilan
siapo yang kalah beli rokok, beli makanan biar tambah seru.80
Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan
selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti dan
kepribadian tiap-tiap manusia. Padahal sikap orang tua dalam mendidik anak
merupakan hal yang utama bagi anak dalam bertingkah laku dan dan bergaul
baik dilingkungan keluarga maupun di masyarakat. Orang tua merupakan
teladan utama bagi seorang anak dalam bersikap dan berperilaku. Kurangnya
perhatian orang tua pada anaknya akan menjadikan anak berperilaku tidak
baik, hal ini kebanyakan terjadi pada :
a. Keluarga tidak harmonis
Dikatakan tidak harmonis apabila struktur keluarga tidak utuh lagi dan
interaksi diantara keluarga tidak berjalan dengan baik. Seperti terjadinya
konflik dalam keluarga, kurangnya komunikasi di dalam keluarga, serta
terjadinya perceraian dalam keluarga. Perhatian dan kasih sayang yang
seharusnya mereka dapatkan sebagaimana kalangan remaja lain tidak mereka
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dapatkan, hal ini bisa membuat mereka merasa iri dan melampiaskan pada
perbuatan yang berbau negatif. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak
Sulaiman selaku sekretaris desa ia mengatakan:
[K]alau Bapak perhatikan anak-anak yang nakal di desa kita
penyebabnya itu yang paling besar berpengaruh ialah dari
keluarganya. Mereka kurang mendapat perhatian oleh kedua orang tua
nya kalau keluarganya tidak harmonis kedua orang tua nya sering
bebala, besar kemungkinan anak tersebut nakal, kenapa..? karena anak
tersebut muak dirumahnya mendengar bapak ibunya betengkar jadi
melampiaskan kekesalannya diluar rumah. Apalagi kalau kedua orang
tua nya tidak beres misal ayahnya preman, besar kemungkinan
anaknya mengikuti perangai bapaknya.81
Karena tidak adanya keharmonisan dalam keluarga maka para remaja
tersebut mencari hiburan keluar rumah yang mengarah pada perilaku negatif.
Kenakalan remaja dapat berakar pada keluarga yang tidak harmonis seperti
kurangnya komunikasi dalam keluarga padahal dalam keluarga komunikasi
atau dialog antar keluarga sangatlah penting untuk menghidupkan suasana
rumah dan membuat anak merasa nyaman dirumah kalau suatu keluarga tidak
harmonis pada akhirnya membuat anak menjadi terlantar dalam kesendirian.
b. Pengasuhan yang salah
Pola asuh yang baik akan mengembangkan pribadi atau perilaku yang
baik bagi anak namun pola asuh yang salah dapat membawa akibat tidak baik
bagi perkembangan anak. Pola asuh orang tua atau pola pendidikan dari orang
tua samgatlah besar pengaruhya terhadap kepribadian anak. Ada tiga macam
pola asuh yang turut berpengaruh pada perkembangan remaja yaitu pola asuh
Otoriter, pola asuh Permisif, pola asuh Demokratis. Dari hasil observasi serta
wawancara yang peneliti lakukan pola asuh yang banyak diterapkan oleh
orang tua di desa sungai durena dalah pola asuh permisif.
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Pola asuh permisif merupakan pola pengasuhan dimana orang tua
terlalu memberikan kebebasan terhadap anak tanpa adanya norma-norma
tertentu yang harus diikuti82. Cara mendidik ini tidak tepat jika dilaksanakan
secara murni di lingkungan keluarga karena dapat mengakibatkan anak
berkepribadian buruk. Bentuk perilaku permisif, antara lain membiarkan anak
bertindak sendiri tanpa pengawasan dan membimbingnya, mendidik anak
secara acuh tak acuh, bersifat masa bodoh, dan orang tua hanya
mengutamakan

pemberian

materi

semata

bagi

anak.

Sebagaimana

disampaikan oleh Bapak Suardi selaku tokoh masyarakat, ia mengatakan :
[Pola] asuh orang tua terhadap anak di desa kita ini kebanyakan orang
tua cara pengasuhan dan mendidiknya tidak memberikan aturan seperti
kalau membuat kesahalahan dihukum, tidak memberikan pengarahan
tentang norma-norma terhadap anak nya, kontrol orang tua nya sangat
lemah seakan acuh tak acuh terhadap perilaku anak. Hal semacam
inilah yang membuat anak berperilaku menyimpang sehingga
terjadinya kenakalan remaja dan perilaku tersebut dibawalah hingga
tumbuh dewasa.83
Hal ini diperkuat oleh penjelasan salah satu remaja yang bernama
Lisin, ia mengatakan :
[S]etiap aku ado masalah orang tua aku dak nak marahin aku, kamaren
aku ketahuan merokok diam be lah bapak aku. Dulu ado jugo masalah
aku betinju tau di bapak aku, diam jugo bapak aku dak keno marah.84
Dari hasil wawancara tersebut dan hasil observasi peneliti lakukan
pola asuh orang tua di desa sungai duren kebanyakan menggunakan pola asuh
permisif yang mana orang tua tidak memberikan bimbingan yang cukup dan

82

83

Santrock. Adolescense (terjemahan) (Jakarta:Erlangga 2003) hal 116

Tokoh Masyarakat Desa Sungai Duren, Suardi, Wawancara Peneliti, 28Desember 2018,
Kecamatan Jambi Luar Kota.
84
Remaja Desa Sungai Duren, Lisin, Wawancara Peneliti, 17 Desember 2018, Kecamatan
Jambi Luar Kota.

cara mendidik dengan membiarkan anak berbuat sekehendaknya oraang tua
tidak memberi teguran ketika anaknya membuat kesalahan.
Dampak dari pola asuh yang salah ini akan membuat anak merasa
kurang mendapatkan kasih sayang dan perrhatian dari orang tuanya, anak
akan kurang memperhatiak disiplin baik dilingkungan keluarga, sekolah
maupun pergaulan di masyatakat bahkan akan berakibat bertingkah laku
menentang.
2. Pergaulan
Pergaulan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada perilaku
remaja di desa sungai duren. Pergaulan merupakan proses interaksi yang
dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan
kelompok. Pada masa remaja dimana merupakan masa perkembangan tentu
pergaulan sangat dibutuhkan untuk memperluas pengalaman dan temannya
namun disamping itu jika pergaulan ini salah dikemudikan maka ia akan
melenceng pada tindakan yang diluar batas, ia akan terjerumus kedalam
pergaulan bebas jika tampa control baik dari orang tua maupun masyarakat.
Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan
kepribadian seorang individu. Pergaulan yang dilakukan remaja akan
mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun yang
negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau
kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang
negatif itu lebih mengarah perilaku yang menyimpang seperti hal nya
pergaulan bebas di kalangan remaja.
Dikalangan remaja, memiliki banyak kawan adalah merupakan satu
bentuk prestasi tersendiri. Makin banyak kawan, makin tinggi nilai mereka
dimata teman-temannya. Pengaruh kawan ini memang cukup besar. Pengaruh
kawan sering diumpamakan sebagai segumpal daging busuk apabila
dibungkus dengan selembar daun maka daun itupun akan berbau busuk.

Sedangkan bila sebatang kayu cendana dibungkus dengan selembar kertas,
kertas itu pun akan wangi baunya. Perumpamaan ini menunjukkan sedemikian
besarnya pengaruh pergaulan dalam membentuk watak dan kepribadian
seseorang ketika remaja, khususnya. Oleh karena itu, orangtua para remaja
hendaknya berhati-hati dan bijaksana dalam memberikan kesempatan anaknya
bergaul. Jangan biarkan anak bergaul dengan kawan-kawan yang tidak benar.
Memiliki teman bergaul yang tidak sesuai, anak di kemudian hari akan banyak
menimbulkan masalah bagi orangtuanya. Pergaulan remaja didesa sungai
duren kebanyakan dipengaruhi oleh pengaruh dari luar sebagaimana yang
disampaikan oleh Bapak Jalil selaku ketua RT, ia mengatakan:
[K]enakalan yang dilakukan remaja di desa kita ini tidak terlepas juga dari
pengaruh luar. Pergaulan remaja yang tidak baik, perilaku yang tidak baik
dari remaja diluar sana akan dibawa oleh remaja desa kita ini kemudian
perilaku itu diikuti oleh remaja-remaja lainnya. Pernah bapak temukan
beberapa remaja desa kita sedang berkumpul bersama remaja luar di Kota
Baru pada malam hari pada saat bapak lihat itu mereka sepertinya sedang
mabuk-mabukan. Dari pergaulan remaja yang salah itu akan berpengaruh
terhadap tingkah lakunya di dalam bermasyarakat dan pengaruh luar itu
sangat mengkhawatirkan.85

Ketika mereka memiliki banyak teman mereka merasa bangga
terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak
sepantasnya. Pergaulan remaja sungai duren ini di dapatkannya dari teman
sekolahnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu remaja Rizki. ia
mengatakan:
[K]ami biaso nyo malam minggu tu bang ngumpul di telanai di kobar.
Ngumpul-ngumpul dengan budak luar kawan sekolah gawe kami tu kalau
ngumpul minum nengok orang balapan liar kadang jugo ketemuan dengan
cewek.86
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Pergaulan remaja ini mereka membuat kelompok berkumpul yang
mana perkumpulan tersebut mengarah pada tindakan negatif seperti mabukmabukan, kebut-kebutan dijalan bahkan pengeroyokan. Ketika mereka
melakukan perkumpulan mereka merasa kuat dalam kebersamaan hingga
sering terjadi yang namanya pengeroyokan dikalangan remaja. Pada masa
remaja merupakan masa transisi remaja sedang mencari pola hidup yang
paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metode coba-coba
dari hasil pergaulan remaja walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan
yang dilakukannya sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang
tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orang tuanya. Kesalahan yang
diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini
karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari
identitas dirinya.

BAB IV
PERSEPSI REMAJA TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI DESA
SUNGAI DUREN

A. Persepsi Remaja Terhadap Kenakalan Remaja
Persepsi merupakan proses pemahaman ataupun pemberian makna atas
suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan
terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya
diproses oleh otak. Disini peneliti ingin mendeskripsikan persepsi remaja
terhadap perilaku kenalakan remaja yang lagi marak terjadi di desa sungai duren.
Persepsi remaja tentang perilaku kenakalan remaja merupakan cara pandang atau
pendapat remaja tentang perilaku kenakalan remaja. Hal ini melibatkan
pengalaman masa lalu yang telah dimiliki oleh remaja itu sendiri. Maka dalam
mempersepsi, remaja menyeleksi informasi baru yang didapatkannya yaitu
tentang kenakalan remaja, lalu membandingkan dengan informasi yang telah
dimiliki sebelumnya. Pada akhirnya remaja akan mendapatkan sebuah informasi
baru berdasarkan informasi-informasi secara keseluruhan.
Persepsi terhadap perilaku kenakalan remaja akan lebih objektif apabila
didapatkan dari persepsi remaja itu sendiri dibandingkan melalui persepsi orang
tua mereka hal ini dipengaruhi oleh perbedaan masa remaja orang tua dan masa
remaja yang sekarang. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanakkanak menuju masa dewasa. Anak-anak mengalami pertumbuhan cepat disegala
bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk jasmani, sikap, cara berfikir,
dan bertindak. Masa transisi ini membuat banyak hal-hal baru muncul dalam diri
remaja yang nantinya membantu perkembangan diri atau mungkin justru menjadi
penghambat dalam perkembangan dirinya.
Perilaku kenakalan remaja merupakan perbuatan yang bertentangan
dengan hukum, agama, norma-norma masyarakat sehingga akibatnya dapat

merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak diri
sendiri. Tidak semua remaja melakukan kenakalan remaja ada remaja yang
mampu melalui tugas-tugas perkembangan masa remaja dengan baik dan mereka
mempunyai persepsi tersendiri tentang perilaku kenakalan remaja untuk
mengetahui beberapa persepsi remaja tentang kenakalan remaja disini peneliti
menggunakan metode wawancara, yang mana peneliti melakukan wawancara
kepada sepuluh remaja yang tidak terlibat dalam kenakalan remaja, lima laki-laki
dan lima perempuan. Sebagai berikut:
Hasil wawancara peneliti bersama Dodi, ia mempersepsikan tentang
kenakalan remaja sebagai berikut:
[K]enakalan remaja merupakan Perbuatan yang menyimpang dilakukan
oleh remaja yang mengarah pada tindakan negatif yang melanggar hukum
serta norma yang ada dimasyarkat dan juga perbuatan yang mencari
sensasi yang menganggu kesejahteraan masyarakat87.
Berdasarkan persepsi Dodi tersebut ia beranggapan bahwa kenakalan
remaja merupakan tindakan yang dilakukan oleh remaja yang mengarah pada
perilaku yang negatif, yang mana perbuatan remaja yang nakal itu hanya
perbuatan yang mencari sensasi yang mana remaja tersebut ingin mendapat
pengakuan hebat dari teman sebaya dan lingkungannya.
Hasil wawancara peneliti bersama Muslim, ia mempersepsi tentang
kenakalan remaja sebagai berikut:
[P]roses remaja dalam mencari bakat dalam dirinya atau jati diri yang
wajar dilakukan oleh remaja tetapi dalam perbuatan yang salah. Alasan
kami sebagai remaja menunjukkan kemampuan dalam diri kepada temanteman merupakan suatu kebanggaan dalam perbuatan yang positif, tetapi
kalau remaja melakukan penunjukkan kehebatan dalam hal negatif itu
yang dinamakan kenakalan remaja88.
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Berdasarkan persepsi Muslim tersebut ia beranggapan bahwa kenakalan
remaja ialah proses dimana remaja mencari jati dirinya namun dalam perbuatan
yang salah yang mana ia beranggapan kenakalan yang dilakukan oleh remaja
adalah suatu hal yang biasa atau wajar yang dilakukan remaja dalam mencari
bakat serta jati diri remaja
Hasil wawancara peneliti bersama Ilham, ia mempersepsikan tentang
kenakalan remaja sebagai berikut:
[P]erilaku remaja yang tidak baik didalam bermasyarakat yang melanggar
norma bermasyarakat yang mengganggu ketentraman warga sekitar
seperti yang kita ketahui akibat dari kenakalan remaja teman saya
berkelahi gara-gara lagi minum-minuman keras bersama rombongannya
perilaku remaja-remaja yang nakal ini juga akan berdampak buruk untuk
masa depanya89.
Berdasarkan persepsi Ilham ia beranggapan bahwa kenakalan remaja
adalah perilaku remaja yang menyimpang dari norma bermasyarakat sekitar yang
diakibatkan oleh pergaulan remaja yang tidak baik dan ia beranggapan juga
bahwa perilaku tersebut akan berdampak tidak baik untuk masa depan remaja
tersebut.
Hasil wawancara peneliti bersama Haris, ia mempersepsikan kenakalan
remaja sebagai berikut:
[P]erilaku remaja yang salah dalam mencari jati diri sehingga
menimbulkan perbuatan yang tidak di senangi oleh orang banyak seperti
contoh kasus balapan liar yang dianggap oleh mereka itu sebuah
kebanggaan padahal perilaku mereka menyimpang dari norma sosial90.
Berdasarkan persepsi Haris tersebut ia mempersepsi kenakalan remaja
merupakan perilaku remaja yang salah dalam mencari jati diri yang sebenarnya
yang mana perbuatan yang dilakukan oleh ramaja yang nakal tersebut tidak
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disenangi oleh lingkungan sekitar yang mana dapat mengganggu kentraman
dalam bermasyarakat.
Hasil wawancara peneliti bersama Indra, ia mempersepsikan tentang
kenakalan remaja sebagai berikut:
[P]erbuatan atau kelakuan remaja yang tidak baik yang melanggar norma
dan hukum yang mengarah pada tindakan negatif. Yang disebabkan oleh
pergaulan mereka yang tidak baik. Kebanyakan remaja didesa kita ini
para remaja yang nakal bergaul bersama orang yang dewasa. Akibat dari
itu pula banyak remaja seumuran kami di desa kita ini menjadi putus
sekolah91.
Berdasarkan persepsi Indra tersebut ia mempersepsikan kenakalan remaja
merupakan perilaku remaja yang menyimpang yang mana perilaku tersebut
melanggar norma dan hukum. Perilaku ini di pengaruhi oleh faktor pergaulan
remaja tersebut yang mana remaja tersebut bergaul dengan orang yang dewasa
yang tidak bersekolah lagi dan akibatnya remaja tersebut jadi malas bersekolah
sampai putus sekolah
Hasil wawancara peneliti bersama Retno, ia mempersepsikan tentang
kenakalan remaja sebagai berikut:
[P]erbuatan yang ditunjukkan remaja dalam mencari jati diri yang
sebenarnya bagi remaja, sehingga remaja tersebut mendapat pengakuan
hebat dari teman-temanya yang wajar dilakukan oleh para remaja92.
Berdasarkan persepsi Retno tersebut ia mempersepsi kenakalan remaja
merupakan perilaku remaja dalam mencari jati dirinya. Yang mana agar remaja
tersebut mendapat apresiasi dari teman sebayanya dan ia beranggapan perilaku
yang wajar dilakukan oleh para remaja.
Hasil wawancara peneliti bersama Zalvia, ia mempersepsikan tentang
kenakalan remaja sebagai berikut:
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[S]uatu perilaku remaja yang menyimpang menggangu ketentraman
bermasyrakat yang mana dalam suatu masalah yang serius dalam
melanggar norma dan adat istiadat yang berlaku93.
Berdasarkan persepsi Zalvi tersebut, ia beranggapan kenakalan remaja
merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja yang mana
perilaku tersebut mengganggu ketentraman masyarakat sekitar, perilaku
menyimpang yang dilakukan remaja tersebut perilaku yang melanggar norma dan
adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.
Hasil wawancara peneliti bersama Divi, ia mempersepsikan tentang
kenakalan remaja sebagai berikut:
[K]enakalan remaja merupakan perilaku remaja yang melanggar norma
yang disebabkan kurangnya pendidikan agama, pendidikan moral
sehingga remaja berperilaku menyimpang94.
Berdasarkan persepsi Divi tersebut ia mempersepsi kenakalan remaja
merupakan perilaku remaja yang melanggar norma yang mana Divi beranggapan
bahwa kenakalan remaja tersebut disebabkan oleh kurangnya pendidikan agama
dan moral dari orang tuanya.
Hasil wawancara peneliti bersama Indri, ia mempersepsikan tentang
kenakalan remaja sebagai berikut:
[P]erilaku remaja yang bersifat negatif yang tidak bermanfaat dan
meresahkan bagi masyarakat perilaku yang sok-sokan, sok hebat dan ia
tidak menyadari kalau perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang
salah95.
Berdasarkan persepsi Indri tersebut ia mempersepsi kenakalan remaja
merupakan perilaku remaja yang mengarah pada tindakan negatif yang
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meresahkan masyarakat sekitar yang mana dalam hal ini remaja ingin mencari
perhatian lingkungannya.
Hasil wawancara peneliti bersama Deta, ia mempersepsikan tentang
kenakalan remaja sebagai berikut:
[T]indakan remaja dalam pergaulan yang salah ingin menunjukkan siapa
di antara paling hebat mereka ingin diakui tapi dalam perbuatan yang
salah perbuatan yang menyimpang96.
Berdasarkan persepsi Deta tersebut ia mempersepsi kenakalan remaja
merupakan tindakan remaja yang mana remaja tersebut saling menunjukkan
siapa yang hebat di antara mereka namun dalam perbuatan yang salah yang mana
dalam perilaku yang menyimpang.
Dari hasil wawancara tersebut, persepsi remaja terhadap kenakalan
remaja itu berbeda-beda ada yang menganggap kenakalan remaja itu sebagai
suatu masalah yang serius perbuatan yang menyimpang, melanggar hukum dan
norma yang mengganggu kesejahteraan masyarakat sekitar dan ada juga remaja
yang menganggapnya suatu perbuatan yang wajar dimana remaja tersebut
menganggapnya sebagai suatu proses dalam mencari jati diri.
B. Faktor Kenakalan Remaja Berdasarkan Persepsi Remaja
Setiap perilaku atau tindakan tentu ada faktor atau penyebabnya yang
melatarbelakangi sehingga perilaku tersebut terjadi. Dalam mencari jati diri
remaja tidak jarang membuat masalah sosial seperti kenakalan remaja. Sampai
saat ini terus berkembang dan kian hari kian memprihatikan, saat ini sudah
banyak kenakalan remaja diberbagai kalangan remaja-remaja masa kini. Untuk
itu remaja mempunyai persepsi sendiri tenang faktor atau penyebab terjadinya
kenakalan remaja di desa sungai duren. berdasarkan wawancara bersama Deta ia
mengatakan bahwa:
[F]aktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya kenakalan remaja untuk
remaja di desa kita menurut saya ialah karena remaja tersebut kurang
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mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya bahkan tidak
mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Dan juga mereka dari kecil
tidak dibekali pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Mereka
yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya akan merasa tidak
betah dirumah sehingga remaja tersebut bergaul dengan teman-teman
yang kebanyakan terjadi didesa kita remaja bergaul bersama orang
dewasa yang tidak bersekolah lagi. jadi faktor pergaulan termasuk juga
yang lebih besar pengaruhnya menurut saya faktor keluarga karena
perilaku kita didasari oleh pendidikan yang diberikah orang tua kita
kepada kita97.
Menurut persepsi deta tersebut peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang
mempegaruhi sehingga terjadinya kenakalan merupakan faktor dari kurangnya
perhatian orang tua yang mana akibat dari kurangnya perhatian si anak akan
mencari perhatiaan di luar rumah sehingga anak tersebut bergaul dengan remaja
atau orang dewasa yang tidak baik sehingga faktor pergaulan termasuk dari fakor
terjadinya kenakalan remaja. Persepsi remaja selajutnya tentang factor terjadinya
kenakalan remaja ialah dodi ia mengatakan:
[F]aktor kenakalan remaja menurut saya ialah dikarenakan orang tua nya
tidak menanamkan pendidikan agama dan moral kepada anak nya di
waktu kecil sehingga pada masa remajanya menjadi nakal. Dan juga
karena pergaulan remajanya yang tidak baik ia bergaul dengan premanpreman dan juga pergaulan disekolahnya, kadang mereka diajak
temannya minggat itulah pengaruh luar atau pergaulan dengan teman
sekolahnya juga tidak baik98.
Persepsi Dodi tersebut faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya
kenakalan remaja dikarenakan tidak ditanamakanya nilai agama dan moral oleh
orang tuanya di waktu kecil sehingga pada masa remaja nya mudah terpengaruh
oleh perilaku yang tidak baik. Hal ini juga dikarenakan kurangnya pengetahuan
orang tua dalam mendidik anak. orang tua seperti membiarkan anak nya tumbuh
besar tanpa memberi pendidikan kepada anaknya padahal pendidikan agama dan
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moral sangatlah penting ditanamkan pada usia dini agar mereka mempunyai
perilaku baik dan berakhlak baik yang diharapkan masyarakat dan tidak mudah
terpengaruhi oleh pergaulan yag tidak baik. Lingkungan keluarga merupakan
pendidikan pertama bagi anak dalam pembentukan karakter anak sehingga
keadaan keluarga yang harmonis akan berpengaruh besar terhadap perilaku anak.
Persepsi remaja, Divi tentang faktor sehingga terjadinya kenakalan
remaja. Ia mengatakan bahwa :
[K]enakalan remaja itu disebabkan yang pertama karena keluarga yang
broken home kemudian lingkungan yang tidak baik banyak pemuda desa
kita terutama yang laki-laki bergaul dengan orang yang lebih dewasa
yang perilakunya itu tidak baik juga dan kemudian disebakan
perkumpulan remaja untuk menunjukkan siapa yang paling hebat diantara
mereka dalam penunjukkan siapa yang hebat itu mereka melakukan
seperti kebut-kebutan dijalan kemudian menjadi sok kuat99.
Dari persesi Divi tersebut bukan hanya dari factor keluarga kenakalan
remaja dapat terjadi tetapi juga karena remaja ingin di akui hebat atau jagoan
oleh temannya sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang. Dengan
banyaknya waktu luang yang dimiliki remaja maka tindakan iseng sering
dilakukan untuk mengisi waktu luang hal ini dimaksudkan juga untuk menarik
perhatian lingkungannya. Perhatian yang diharapakan dapat berasal dari orang
tuanya maupun kawan sepermainannya. Celakanya, kawan sebaya sering
menganggap iseng berbahaya adalah salah satu bentuk pamer sifat jagoan yang
sangat membanggakan. Kebut-kebutan, mencuri, merusak, minum minuman
keras, dan sebagainya.
Dari beberapa persepsi remaja tesebut dapat disimpulkan faktor yang
lebih dominan merupakan faktor keluarga kemudian faktor pergaulan. Perhatian
orang tua serta pendidikan yang diberikan orang tua sangatlah penting bagi
pembentukan perilaku anak hingga tumbuh dewasa. Saat berada pada tahap
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perkembangan awal sebagian besar waktu anak pada umumnya dihabiskan di
lingkungan rumah atau berada pada pengawasan keluarga.
Sebelum seorang anak mengenal lingkungan yang lebih luas, terlebih
dahulu ia mengenal lingkungan keluarga baik dari norma-norma maupun nilainilai yang berlaku dalam keluarganya untuk dijadikan kepribadiaannya. Hal ini
berarti perkembangan mental, fisik, dan sosial individu ada di bawah arahan
orang tua atau terpola dengan kebiasaan yang berlaku di dalam keluarga.
C. Persepsi Remaja Dalam Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja
Semua masalah tersebut perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak
mengingat remaja merupakan calon penerus generasi bangsa. Ditangan remaja
lah masa depan bangsa ini digantungkan. Kegagalan mencapai identitas peran
dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan.
Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa
yang telah melampaui masa remajanya dengan baik juga mereka yang berhasil
memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini.
Terdapat beberapa persepsi remaja bagaimana cara yang dapat dilakukan
dalam upaya untuk mencegah semakin meningkatnya masalah yang terjadi pada
remaja, berdasarkan wawancara bersama Ilham, ia mengatakan:
[M]encegah agar remaja tidak melakukan perbuatan menyimpang harus
dimulai dari keluarganya, orang tuanya harus memberi pendidikan atau
contoh perilaku yang baik dari kecil dan kalau dari masyarakatnya kita
bisa membentuk suatu organisasi yang positif seperti organisasi remaja
masjid agar remaja-remaja yang belum terlibat kenakalan remaja tidak
bergaul dengan remaja yang berperilaku tidak baik100.
Berdasarkan persepsi dari indra tersebut hal yang harus dilakukan dalam
mencegah kenakalan remaja ialah dari keluarga yang mana keluarga harus
memberi pendidikan atau mendidik anak nya dengan baik, dibutuhkan
pendekatan yang baik terhadap remaja yang diawali dari keluarga dan juga bisa
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dilakukan dengan cara membentuk perkumpulan ntar remaja dalam hal yang
bersifat positif seperti organisasi remaja masjid yang mana organisasi remaja
masjid di desa sungai duren pada saat ini sudah terbentuk dan berjalan dengan
baik rutinitas remaja masjid desa sungai duren ialah membaca yasin setiap
malam jumat tetapi ada juga sebagian remaja yang tidak bergabung dengan
remaja masjid tersebut.
Persepsi remaja tentang upaya pencegahan berikutnya disampaikan oleh
Indriani. Ia mengatakan:
[K]ita harus memberi informasi tentang dampak dari kenakalan remaja
kemudian juga keluarganya harus mengawasi pergaulan anaknya
kemudian hendaknya orang tua memberikan kasih sayang dan perhatian
dalam bentuk apapun101.
Berdasarkan persepsi indri tersebut untuk mencegah terjadinya kenakalan
remaja. Mereka sesama remaja dan juga orang dewasa harus memberi informasi
atau pandangan tentang dampak dari perilaku kenakalan remaja. dengan memberi
pandangan tersebut diharapkan para remaja enggang untuk melakukan perbuatan
yang menyimpang dan juga orang tua harus mengawasi dengan siapa anaknya
bergaul dan juga harus memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anaknya
dalam bentuk apapun dalam artian membentuk keluarga yang harmonis.
Persepsi remaja tentang upaya pencegahan berikutnya disampaikan oleh
Muslim. Ia mengatakan:
[M]encegahnya harus dimulai dari usia dini si orang tua harus
menanamkan moral dan memberi pendidikan agama yang baik misal bisa
juga memasukkan anaknya ke sekolah pesantren. Dan Perlu melakukan
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pengawasan yang penuh dan intensif terhadap media komunikasi seperti
tv, internet, dan handphone102.
Berdasarkan persepsi Muslim tersebut dalam mencegah kenakalan remaja
harus dimulai sejak dini atau sebelum memasuki masa remaja dengan cara
menanamkan nilai moral dan agama kepada anak agar anaknya berperilaku
sesuai norma-norma yang berlaku didalam masyarakat dalam menanamkan nilai
agama tidak hanya diberikan oleh orang tua didalam rumah tetapi juga
memasukkan anak ke sekolah pesantren. Perlunya pembelajaran agama yang
dilakukan sejak dini, seperti beribadah dan mengunjungi tempat ibadah sesuai
dengan iman kepercayaannya, dan juga hendaknya komunikasi orang tua dengan
si remaja senantiasa terjalin dengan baik, agar si remaja selalu merasa tenang
karena orang tua selalu mendampingi.
Dalam mencegah serta mengatasi kenakalan remaja adalah dengan cara
memberi pendidikan yang baik serta menanamkan nilai moral dan agama kepada
anak dari usia dini. Kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga
sehingga tercipta keluarga yang harmonis, dan nyaman bagi remaja. Remaja
dididik untuk pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua
memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul.
Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata
teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan.
Selanjutnya apabila suasana dirumah nyaman, orang tua tidak berlaku
otoriter dan anak merasakan kedamaian dan kasih sayang di rumah komunikasi
terjalin dengan baik antara orang tua dengan anak, serta penanaman nilai agama
diberikan sejak dini maka anak tidak akan berlaku mencari perhatian dan
kenyamanan di luar rumah yang bisa mengakibatkan terjerumus pada kenakalan
remaja.
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Dalam pencegahan kenakalan remaja dilakukan dengan mengurangi
sebab-sebab yang mendorong anak remaja melakukan perbuatan menyimpang.
Selain itu upaya pencegahan kenakalan remaja juga dapat dilakukan dengan cara
berusaha mengerti pribadi anak dan minatnya serta memberikan cinta kasih yang
simpatik.
D. Analisis Persepsi Remaja Terhadap Kenakalan Remaja
Hasil temuan penelitian ini sesuai dengan landasan teori yang mana
dalam landasan teori beberapa pendapat mengemukakan bahwa kenakalan
remaja menurut M.Gold dan J.Petronio dalam Psikologi Remaja merupakan
tindakan oleh seorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan
yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat
diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman103. Hasil temuan yang
menyimpulkan bahwa kenakalan remaja merupakan suatu bentu perbuatan yang
melanggar hukum dan norma dalam bermasyarakat yang dilakukan oleh remaja
sebagai akibat dari pengabaian sosial, sehingga remaja tersebut mengembangkan
suatu bentuk perbuatan yang menyimpang. Sehingga akibatnya dapat merugikan
orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak diri sendiri.
Dari hasil penemuan ini mendapat kesamaan persepsi bahwa kenakalan
remaja tersebut meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma
hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan
dirinya sendiri dan orang lain disekitarnya.
Hasil temuan peneliti pada bagian faktor kenakalan remaja itu tidak sama
yang mana dalam landasan teori faktor kenakalan remaja dibagi menjadi dua
yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
1. Faktor inernal
a. Kontrol diri yang lemah
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b. Cacat tubuh
c. Ketidakmapuan untuk menyesuaikan diri
2. Faktor eksternal
a. Faktor keluarga
b. Faktor sekolah
c. Faktor lingkungan atau pergaulan104
Hasil temuan peniliti pada bagian faktor tidak sama dengan landasan teori
yang mana faktor-faktor kenakalan remaja di sungai duren itu difaktori hanya
fakor eksternal yang mana di pengaruhi oleh faktor keluarga dan faktor pegaulan
hal ini sesuai dengan temuan peneliti melalui hasil observasi dan hasil
wawancara bersama tokoh-tokoh masyarakat sungai duren serta wawancara
bersama remaja itu sendiri. Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja di Desa
Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yang
pertama adalah faktor keluarga yang mana terjadi pada keluarga yang tidak
harmonis dan juga pengasuhan yang salah dari orang tua, kedua adalah faktor
pergaulan remaja.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang terjadi di Desa Sungai Duren
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi adalah mencuri,
perjudian, minum-minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan Ngelem
atau Menghirup aroma lem.
2. Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja di Desa Sungai Duren Kecamatan
Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yang pertama

adalah faktor

keluarga yang mana terjadi pada keluarga yang tidak harmonis dan juga
pengasuhan yang salah dari orang tua, kedua adalah faktor pergaulan remaja.
3. Persepsi remaja tentang kenakalan remaja yang ada di Desa Sungai Duren
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi adalah suatu bentuk
perilaku atau perbuatan yang melanggar hukum dan norma dalam
bermasyarakat yang dilakukan oleh remaja, akibat dari pengabaiaan social
sehingga mereka mengembangkan suatu perbuatan yang menyimpang.
Persepsi remaja dalam upaya pencegahan kenakalan remaja adalah dengan
cara memberi pendidikan yang baik serta menanamkan nilai moral dan
agama kepada anak dari usia dini. Kemauan orang tua untuk membenahi
kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, dan nyaman bagi
remaja. Remaja dididik untuk pandai memilih teman dan lingkungan yang
baik serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana
remaja harus bergaul.
B. Saran
Sesuai dengan skripsi yang peneliti susun, maka peneliti dapat memberi
saran-saran yang berguna untuk bahan masukan bagi pembaca yaitu sebagai
berikut:

1.

Sebagai generasi muda, yang perjalanan hidupnya masih sangat panjang
diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh tindakan atau perilaku yang
mengarah pada tindakan negatif. Dan harus tetap semangat dalam
menggapai cita-cita karena pemuda merupakan generasi bangsa yang
diharapkan untuk kemajuan bangsa dimasa yang akan datang.

2.

Sebagai seorang anak hendaknya lebih semangat dalam menuntut ilmu
pengetahuan guna bekal untuk masa depan agar dapat membanggakan
keluarganya.

3.

Manusia yang sejatinya diharapkan dapat memberi kepedulian dan rasa
saling menyayangi antar sesama manusia serta saling mengingatkan ketika
berbuat salah agar terciptanya suasana yang aman, nyaman dan juga tentram
dilingkungan bermasyarakat.
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