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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Seiring dengan lajunya perkembangan zaman di segala bidang, perubahan 

ke arah kemajuan bangsa semakin berkembang. Salah satu kemajuan itu tampak 

dalam teknologi informasi dengan penyebaran norma-norma dan nilai-nilai 

budaya yang sangat bervarian dapat dengan mudah menjangkau ruang dunia 

secara cepat dan merambah dunia yang sangat luas. Dalam era globalisasi yang 

sangat berkembang pesat dengan kemajuan teknologi yang sangat canggih serta 

mobilitas yang sering menyebarkan perilaku buruk dikalangan remaja pada saat 

ini sangat cepat, terutama remaja yang masih berstatus pelajar. Pergaulan 

merupakan interaksi antara beberapa orang baik berupa kekeluargaan, organisasi, 

masyarakat, maupun dalam lingkungan sekolah. Melalui pergaulan, remaja akan 

berkembang karena akan tahu tentang tata cara bergaul. 

Dunia pendidikan dewasa ini menghadapi berbagai masalah yang sangat 

komplek yang perlu mendapatkan perhatian. Masalah-masalah tersebut antara lain 

kurikulum yang berubah-ubah sehingga sekolah kurang siap dalam melaksanakan, 

keadaan guru yang kurang memenuhi syarat dari segi tingkat pendidikan, fasilitas 

yang tidak lengkap maupun masalah kesiswaan yang menyebabkan menurunnya 

tata krama sosial dan etika moral dalam praktek kehidupan sekolah yang 

mengakibatkan sejumlah ekses negatif yang amat merisaukan masyarakat. Ekses 

tersebut antara lain semakin maraknya berbagai penyimpangan norma kehidupan 
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agama dan sosial kemasyarakatan sehingga bisa menimbulkan perilaku yang 

kurang baik dan meyebabkan kenakalan pada remaja yang masih duduk di bangku 

sekolah menengah. 

Menurut Kartini Kartono (2002) definisi kenakalan remaja bisa 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 Deliquent berasal dari bahasa latin Delinquere yang berarti 

terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, 

anti sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, 

durjana dan lain-lain. Juvenile deliquent 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 yang menyimpang. 

Bentuk kenakalan remaja pelajar antara lain seperti membolos, mencuri, 

kurang hormat kepada guru dan karyawan, kurangnya disiplin terhadap waktu dan 

tidak mengindahkan peraturan, rendahnya pemeliharaan keindahan dan 

kebersihan lingkungan, perkelahian antar pelajar, merokok di sekolah, minum-

minuman keras, memakai narkoba, bahkan berbuat asusila. Untuk menanggulangi 

kenakalan remaja seperti itu maka sudah barang tentu menjadi kewajiban dan 

tugas dari orang tua, pendidik (guru), keluarga dan tentu saja peran dari 

kepolisian. 

Kepolisian sebagai lembaga yang berfungsi memelihara keamanan dan 

ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
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masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan 

nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya 

keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang 

mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan 

masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-

bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. 

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya 

disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Pada umumnya struktur 

komando Polri dibagi atas pusat (Mabes Polri), wilayah provinsi, kabupaten dan 

kota, dan tingkat kecamatan. Pada tingkat kecamatan sendiri terdapat Kepolisian 

Sektor Kota (Polsekta) dan Kepolisian Sektor (Polsek). Menurut Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan 

dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pasal 78, 

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas 

Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Di dalam susunan organisasi Polsek terdapat salah satu unsur yaitu unsur 

pelaksana tugas pokok. Unsur pelaksana tugas pokok yang dimaksud yaitu SPKT, 

Unitintelkam, Unitreskrim, Unitbinmas, Unitsabhara, Unitlantas dan Unitpolair. 

Unitbinmas (Unit Pembinaan Masyarakat) bertugas melaksanakan pembinaan 
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masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan 

Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan 

pembinaan terhadap bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa), 

Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, 

instansi, dan tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan 

masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Melalui Unitbinmas (Unit Pembinaan Masyarakat) jenis-jenis kegiatan yang 

dilakukan antara lain yaitu melaksanakan pembinaan remaja, anak, mahasiswa, 

pelajar, dan pemuda. Salah satu yang harus menjadi sorotan adalah pembinaan 

terhadap pelajar (siswa) sekolah. Kenakalan remaja memang sudah 

memprihatinkan, maka dari itu Unitbinmas diharapkan perannya dalam 

menanggulangi kenakalan remaja sebagai langkah untuk mewujudkan generasi 

muda yang taat kepada hukum dan menjalankan kewajiban sebagai peserta didik 

sebagaimana mestinya. 

Beberapa masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini mendorong 

keinginan peneliti untuk mengadakan penelitian pada Unitbinmas (Unit 

Pembinaan Masyarakat) Polsek Kerjo Kabupaten Karanganyar sebagai perannya 

dalam menanggulangi kenakalan remaja, dan remaja yang dimaksud disini adalah 

yang masih berstatus pelajar atau yang duduk di bangku sekolah menengah 

pertama dan sekolah menengah atas. Alasan memilih tempat penelitian pada 

Polsek Kerjo dikarenakan Unitbinmas sering kali mendapat pengaduan dari pihak 

sekolah di wilayah kecamatan Kerjo dan warga sekitarnya serta banyaknya pelajar 
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yang membolos pada saat jam belajar mengajar sekolah. Oleh karena itu, di 

pandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang “Peran Unitbinmas 

(Unit Pembinaan Masyarakat) dalam Menanggulangi Kenakalan remaja pelajar 

(Studi Kasus pada Polsek Kerjo Kabupaten Karanganyar)”. 

 

B. Rumusan Masalahan 

Rumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam karya 

ilmiah, oleh karena itu sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih 

dahulu permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana pelaksanaan Unitbinmas (Unit Pembinaan Masyarakat) dalam 

menanggulangi kenakalan remaja pelajar pada Polsek Kerjo Kabupaten 

Karanganyar? 

b. Bagaimana hambatan yang dialami Unitbinmas (Unit Pembinaan Masyarakat) 

dalam menanggulangi kenakalan remaja pelajar pada Polsek Kerjo Kabupaten 

Karanganyar? 

c. Bagaimana solusi yang dilakukan Unitbinmas (Unit Pembinaan masyarakat) 

dalam menanggulangi kenakalan remaja pelajar pada Polsek Kerjo Kabupaten 

Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Unitbinmas (Unit Pembinaan Masyarakat) 

dalam menanggulangi kenakalan remaja pelajar pada Polsek Kerjo Kabupaten 

Karanganyar. 

2. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dialami Unitbinmas (Unit Pembinaan 

Masyarakat) dalam menanggulangi kenakalan remaja pelajar pada Polsek 

Kerjo Kabupaten Karanganyar. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi yang dilakukan Unitbinmas (Unit Pembinaan 

Masyarakat) dalam menanggulangi kenakalan remaja pelajar pada Polsek 

Kerjo Kabupaten Karanganyar. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat atau kegunaan 

seperti berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis. 

a. Menambah khasanah teoritis tentang peran Unitbinmas (Unit Pembinaan 

Masyarakat) Polsek Kerjo Kabupaten Karanganyar dalam menanggulangi 

kenakalan remaja pelajar. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan serta pedoman untuk 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Mengetahui peran Unitbinmas (Unit Pembinaan Masyarakat) Polsek Kerjo 

Kabupaten Karanganyar dalam menanggulangi kenakalan remaja pelajar. 
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b. Mencegah remaja pelajar melakukan perbuatan yang melanggar aturan atau 

tata tertib. 

c. Bahan bagi sekolah dan guru untuk menangani dan mencegah kenakalan 

pada remaja pelajar. 

d. Bahan bagi orang tua untuk menangani dan mencegah kenakalan pada anak 

yang duduk di bangku sekolah. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah adalah suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam 

kata-kata kunci pada judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peran. Menurut Soekanto (2002:243) peran adalah aspek dinamis kedudukan 

(status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia 

menjalankan suatu peranan. 

2. Unitbinmas (Unit Pembinaan Masyarakat). Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi 

dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pasal 114 

ayat (2), Unitbinmas (Unit Pembinaan Masyarakat) merupakan unsur 

pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. 

3. Kenakalan Remaja Pelajar. Tingkah laku yang menyalahi norma berlaku dalam 

suatu masyarakat yang dilakukan oleh remaja yang kategorinya masih pelajar 

sekolah. 
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4. Polsek. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat 

Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pasal 76, Polsek merupakan unsur 

pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah Kapolres. 


