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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

          Kenakalan remaja saat ini semakin menjamur dan semakin merajalela, 

mulai dari merokok, tawuran, norkoba, sexs bebas hingga tindak keriminal lain-

nya yang saat ini menjadi sorotan banyak pihak terutama oleh pemerintah. Fakta 

mengejutkan diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Keluarga berencana 

Nasional (BKKBN), Sugiri Syarief..Data yang dimilikinya menunjukkan sejak 

2010 ini diketahui sebanyak 50 persen remaja perempuan di wilayah Jakarta 

sudah pernah melakukan hubungan sexs di luar nikah artinya sudah 50 persen 

perempuan di Jakarta sudah tidak perawan. WHO memperkirakan ada 4,2 juta 

aborsi dilakukan per tahun, 750.000 sampai 2 juta dilakukan diIndonesi dan 70 

persen dilakukan oleh pelajar. Artinya setiap jam terjadi 140 lebih pelajar di 

Indonesia melakukan hubungan sexs di luar nikah. Selain sexs di luar nikah 

penggunaan narkoba juga merupakan salah satu kenakalan remaja yang marak 

terjadi saat ini.  Berdasarkan data hasil Survei Badan Narkotika Nasional (BNN) 

terkait penggunaan narkobatercatat sebanyak 921.695 orang atau sekitar 4,7 

persen dari total pelajar dan mahasiswa di Indonesia adalah sebagai pengguna 

narkoba. (http://www.scribd.com) 

          Akibat kenakalan remaja tersebut, banyak sekali kerugian yang terjadi, baik 

bagi remaja itu sendiri maupun orang di sekitar mereka. Remaja adalah seorang 

anak yang bisa dibilang berada pada usia belasan tahun, mereka belum bisa 
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disebut orang dewasa yang bisa dengan mudah membedakan baik buruknya suau 

hal, tapi mereka juga bukan anak kecil lagi yang tidak mengerti apa-apa.  

           Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa 

dewasa, yang dimasuki pada usia kira kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada 

usia 18 tahun hingga 22 tahun. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang 

cepat, pertambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk 

tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, 

perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara. Pada perkembangan ini, 

pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol (pemikiran semakin logis, 

abstrak, dan idealistis) dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. 

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 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Remaja). 

          Melihat kondisi tersebut apabila didukung oleh lingkungan yang kurang 

kondusif dan sifat keperibadian yang kurang baik akan menjadi pemicu timbulnya 

berbagai penyimpangan perilaku dan perbuatan-perbuatan negatif yang melanggar 

aturan dan norma yang ada di masyarakat yang biasanya disebut dengan 

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 
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diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, 

pembuat ribut, pengacau peneror, durjana dan lain sebagainya. Juvenile 

delinquency atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anakanak 

muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja 

yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian  sosial, sehingga mereka mengem-

bangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan remaja mengacu 

pada suatu rentang yang luas, dari tingkah  laku yang tidak dapat diterima sosial 

sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal.(Kartono, 1988: 6-7). 

         Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 17 tahun 

sangat beragam mulai dari perbuatan yang amoral dan anti sosial tidak dapat 

dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Bentuk kenakalan remaja tersebut 

seperti  kabur dari rumah, membawa senjata tajam, merokok dan kebut-kebutan di 

jalan, sampai pada perbuatan yang sudah menjurus pada perbuatan kriminal atau 

perbuatan yang melanggar hukum seperti minum-minuman keras, pembunuhan, 

perampokan, pemerkosaan, seks bebas, pemakaian obat-obatan terlarang, dan 

tindak kekerasan lainnya yang sering diberitakan media-media masa. 

         Anak remaja masih mempunyai emosi dan tingkah laku yang labil dan itu 

sangat perlu perhatian dari orang tua agar anak dapat menjalaini kehidupannya 

secara wajar dan tidak menyimpang karena Orangtua merupakan orang yang lebih 

tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya dimasyarakat pengertian orangtua 

itu adalah orang yang telah melahirkan kita. Orangtua selain telah melahirkan kita 

ke dunia ini, orangtua juga yang mengasuh dan yang telah membimbing remaja 

dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-
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hari, selain itu orangtua juga telah memperkenalkan remaja kedalam hal-hal yang 

terdapat didunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak 

dimengerti oleh remaja. Maka pengetahuan yang pertama diterima oleh anak 

remaja adalah dari orang tuanya. Orang tua adalah pusat kehidupan rohani remaja 

dan sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi 

anak dan pemikirannya dikemudian akan terpengaruh oleh sikapnya terhadap 

orangtuanya di permulaan hidup dahulu.  

          Orang tua atau ibu dan bapak memegang peranan yang penting dan amat 

berpengaruh atas kehidupan remaja. Selain memperhatikan tingkah laku dan 

perkembangan anak, orang tua harus memenuhi kebutuhan materi dan pendidikan 

bagi anak dan memenuhi kepentingan umum dalam bermasarakat, karena itu 

orang tua harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak 

jarang orang tua harus bekerja keluar kota untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarganya. Orang tua yang bekerja di luar kota akan meninggalkan anaknya di 

rumah dengan sodara bahkan tidak jarang anak yang di tinggal sendiri di rumah. 

Kenyatan seperti itu sering di jumpai peneliti di Desa Pamar Kecamatan Jatiyoso, 

dan hal tersebut sangat menggangu perkembangan remaja karna kurangnya 

perhatian dan bimbingan dari orang tua. 

         Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang dituntut untuk lebih 

inovatif dan kreatif serta penuh dedikasi. Ditangan merekalah penentu maju atau 

mundurnya kehidupan bangsa. Untuk itu penulis tertarik mengangkat masalah 

kehidupan remaja yang di tinggal orang tuanya bekerja diluar kota di desa Plamar, 

kecamatan Jatiyoso, alasan penulis memilih desa Plamar, kecamatan Jatiyosos 
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sebagai lokasi penelitian karena masyarakat daerah tersebut dominan memiliki 

tingkat sosial ekonomi menengah kebawah, karena daerah tersebut tidak 

mempunyai lapangan pekerjaan yang luas, lapangan pekerjaan yang ada hanyalah 

sebagai petani. Pakarjaan sebagai petani didaerah tersebut belum cukup untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan 

serta sempitnya lapangan pekerjaan memaksa penduduk di desa Plamar harus bekerja 

hingga luar kota. Mayoritas penduduk daerah tersebut bekerja di luar kota sebagai 

pedagang, dan untuk bekerja di luar kota para orang tua di Desa Plamar tidak jarang 

harus meninggalkan anak-anaknya tingal di rumah sendiri jauh dari orang tua. 

         Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan satu judul “Kenakalan 

Anak Remaja Ditinjau dari Pekerjaan Orang tua Diluar kota (setudi kasus di Desa 

Plamar Kelurahan Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)”. 

 
B. Perumusan Masalah  

         Perumusan masalah atau fokus penelitian merupakan bagian terpenting yang 

harus ada dalam karya ilmiah, oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian 

harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Proses pemecahan 

masalah akan terarah dan terfokus apabila permasalahannya dapat dirumuskan 

secara jelas, untuk itu dalam penelitian ini ditegaskan dan dirumuskan masalah 

yang diteliti berdasarkan latar belakang dan uraian di atas penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk kenakalan remaja ditinjau dari pekerjaan orang tua diluar 

kota di Desa Plamar Kelurahan Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso Kabupaten 

Karanganyar? 
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2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kenakalan remaja ditinjau dari pekerjaan 

orang tua diluar kota di Desa Plamar Kelurahan Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso 

Kabupaten Karanganyar? 

3. Apa dampak kenakalan remaja ditinjau dari pekerjaan orang tua diluar kota di 

Desa Plamar Kelurahan Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar? 

4. Apa solusi alternatif yang perlu dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja 

ditinjau dari pekerjaan orang tua diluar kota di Desa Plamar Kelurahan 

Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 
 

           Tujuan merupakan pedoman untuk merealisasikan aktifitas yang akan 

dilaksanakan, sekaligus memperjelas apa yang hendak diteliti, serta berfungsi 

sebagai acuan pokok untuk memecahkan masalah yang diteliti. Peneliti dapat 

bekerja secara terarah, mulai dari mengumpulkan data sampai pada analisis 

pemecahan masalahnya apabila terdapat tujuan penelitian yang tepat. Berdasarkan 

masalah yang dirumuskan, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut.   

1. Tujuan Umum 

a. Untuk mengetahui bentuk kenakalan remaja ditinjau dari pekerjaan orang 

tua diluar kota di Desa Plamar Kelurahan Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso 

Kabupaten Karanganyar. 

b. Untuk mengetahui faktor penyebab kenakalan remaja ditinjau dari pekerjaan 

orang tua diluar kota di Desa Plamar Kelurahan Jatiyoso Kecamatan 

Jatiyoso Kabupaten Karanganyar. 
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c. Untuk mengetahui dampak kenakalan remaja ditinjau dari pekerjaan orang tua 

diluar kota di Desa Plamar Kelurahan Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso Kabupaten 

Karanganyar. 

d. Untuk mengetahui solusi alternatif yang perlu dilakukan untuk mengatasi 

masalah kenakalan remaja ditinjau dari pekerjaan orang tua diluar kota di Desa 

Plamar Kelurahan Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar. 

1. Tujuan Khusus 

         Untuk mendeskripsikan kenakalan remaja ditinjau dari pekerjaan orang tua 

diluar kota dan solusi alternatifnya di Desa Plamar Kelurahan Jatiyoso Kecamatan 

Jatiyoso Kabupaten Karanganyar. 

 
D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau kegunaan secara teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan 

untuk memperdalam dan memperkaya khasanah ilmiah tentang kenakalan 

remaja, terutama remaja yang orang tuanya bekerja diluar kota. 

2.  Manfaat atau kegunaan secara praktis 

1. Dapat digunakan untuk lebih mendalami kenakalan anak remja yang di 

tinngal orang tua bekerja di luar kota 

2. Menjadi referensi dalam rangka pemahaman kenakalan anak remaja.  

3.  Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam rangka pemecahan 

masalah kenakalan anak remaja.  
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E. Daftar Istilah 

         Daftar istilah adalah suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam 

kata-kata kunci yang ada pada judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang 

terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kenakalan. kenakaln adalah tingkah laku secara ringan yg menyalahi norma 

yg berlaku dl suatu masyarakat. (http://www.artikata.com) 

2. Remaja: Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun yang 

merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan 

antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. (http://id.wikipedia.org/wiki/remaja.) 

3. Kenakalan remaja: Sarwono (2002: 200) mengungkapkan kenakalan remaja 

adalah sebagai tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma hukum 

pidana, 

4. Pekerjaan: Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan 

oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu 

tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. (http://id.wikipedia.-

org/wiki/Pekerjaan) 

5. Orang tua: Orang tua adalah ayah dan atau ibu seorang anak, baik melalui 

hubungan biologis maupun social. (http://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua) 


