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ABSTRAKSI 
 

HUBUNGAN ANTARA KONTROL DIRI DENGAN  
KENAKALAN REMAJA  

  
Kenakalan remaja merupakan persoalan masyarakat luas dan telah menjadi 

masalah banyak pihak seperti orangtua, pendidik dan petugas negara. Suatu 
kenyataan bahwa banyak remaja laki- laki maupun remaja perempuan yang 
melakukan pelanggaran-pelanggaran sudah menuju ke perbuatan kriminal disertai 
dengan tindakan yang melanggar ketentraman masyarakat. Tujuan penelitian yaitu 
ingin mengetahui : 1) Hubungan antara kontrol diri  dengan kenakalan remaja; 2) 
Tingkat kontrol diri  dan kenakalan remaja;  3) Pengaruh atau sumbangan efektif 
kontrol diri  terhadap kenakalan remaja. Hipotesis yang diajukan: Ada hubungan 
negatif antara kontrol diri dengan kenakalan remaja. Semakin tinggi kontrol diri maka 
akan semakin rendah kenakalan remaja, sebaliknya semakin rendah kontrol diri maka 
akan semakin tinggi kenakalan remaja. 

Subjek penelitian yaitu siswa-siswi SMA Muhammadiyah I Sragen. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling dengan cara 
mengundi dari 8 kelas yang ada terpilih kelas XI IPA2,  XI IPS1 dan kelas XI IPS3. 
Jumlah total subjek penelitian sebanyak 75 siswa. Alat pengumpulan data 
menggunakan skala kontrol diri dan skala kenakalan remaja. Metode analisis data 
menggunakan teknik korelasi product moment. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien  korelasi r = -0,493;   
p = 0,000 (p < 0,01). Hasil ini menunjukkan ada hubungan negatif  yang sangat 
signifikan antara kontrol diri  dengan kenakalan remaja. Artinya semakin tinggi 
kontrol diri  maka semakin rendah kenakalan remaja. Sumbangan efektif kontrol diri  
terhadap kenakalan remaja sebesar 24,3%. Berdasarkan hasil analisis diketahui 
kontrol diri  pada subjek penelitian tergolong sedang  ditunjukkan oleh rerata empirik 
(RE) = 68,99 dan rerata hipotetik (RH) = 70. Kenakalan pada subjek penelitian 
tergolong sedang, ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) = 56,45 dan rerata hipotetik 
(RH) = 70.  
 

Kata kunci: kontrol diri,   kenakalan remaja. 
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A. PENGANTAR  
Kenakalan remaja merupakan 

persoalan masyarakat luas dan telah 
menjadi masalah banyak pihak seperti 
orangtua, pendidik dan petugas 
negara. Suatu kenyataan bahwa 
banyak remaja laki- laki maupun 
remaja perempuan yang melakukan 
pelanggaran-pelanggaran sudah 
menuju ke perbuatan kriminal disertai 
dengan tindakan yang melanggar 
ketentraman masyarakat.  

Menurut Kartono, (2010) 
Juvenile delinquent ialah perilaku 
jahat (dursila), atau 
kejahatan/kenakalan anak-anak muda, 
merupakan gejala sakit (patologis) 
secara sosial pada anak-anak dan 
remaja yang disebabkan oleh suatu 
bentuk tingkah- laku yang 
menyimpang. Sudarsono (2008) 
mengatakan pedoman yang paling 
mudah dan amat sederhana untuk 
mengerti suatu perbuatan tergolong 
kenakalan remaja yaitu jika perbuatan 
tersebut melawan hukum, anti sosial, 
anti susila atau yang melanggar 
norma-norma agama yang dilakukan 
oleh subjek yang berusia remaja 
antara umur13 sampai 21 tahun, maka 
perbuatannya  tersebut cukup disebut 
kenakalan remaja.  Menurut Gerungan 
(2006) anak digolongkan nakal 
apabila dalam dirinya nampak 
kecenderungan-kecenderungan anti 
sosial yang memuncak sehingga yang 
berwajib terpaksa atau perlu 
mengambil suatu tindakan 
terhadapnya, dengan jalan 
menahannya atau mengasingkannya. 
Santrock (2008) menambahkan 
kenakalan remaja sebagai kumpulan 
dari berbagai perilaku, dari perilaku 

yang tidak dapat diterima secara 
sosial sampai tindakan kriminal.  

Gunarsa (2005) 
menggolongkan kenakalan remaja 
dalam dua aspek, sebagai berikut: 

a. Aspek asosial dan tidak 
diatur dalam undang-undang dan 
hukum sehingga tidak dapat atau sulit 
digolongkan sebagai pelanggaran 
hukum. Kenakalan yang dilakukan 
oleh remaja dan para muda-mudi di 
sekolah maupun, remaja yang putus 
sekolah maupun tidak sekolah. 
Indikatornya antara lain: 1) 
Berbohong, memutarbalikkan 
kenyataan dengan tujuan menutupi 
kesalahan; 2) Membolos, pergi 
meninggalkan tempat tanpa 
sepengetahuan sekolah; 3) Kabur, 
meninggalkan rumah tanpa ijin 
orangtua, menentang pengertian; 4) 
Keluyuran, pergi sendiri atau 
berkelompok tanpa tujuan dan mudah 
menimbulkan perbuatan iseng yang 
negatif; 5) Memiliki dan membawa 
benda yang membahayakan bagi 
orang lain sehingga mudah terangsang 
untuk menggunakannya; 6) Bergaul 
dengan teman yang memberi 
pengaruh buruk sehingga mudah 
terjebak dalam perkara yang benar-
benar kriminal; 7) Membawa buku-
buku cabul dan kebiasaan 
menggunakan bahasa yang tidak 
sopan, tidak senonoh, seolah 
menggambarkan kurang perhatian 
orangtua; 8) Berpesta pora semalam 
suntuk tanpa pengawasan sehingga 
mudah terjebak dalam perkara 
kriminal; 9) Secara berkelompok di 
rumah makan tanpa membayar atau 
naik bus tanpa membeli tiket atau 
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karcis; 10) Meminum minuman keras 
beralkohol secara berlebihan.  

b. Aspek hukum. Kenakalan 
yang dianggap melanggar hukum 
diselesaikan melalui hukum dan 
seringkali bisa disebut dengan 
kejahatan. Kejahatan ini bisa 
diklasifikasikan sesuai dengan berat 
ringannya kejahatan yang dilakukan 
tersebut. Indikator aspek hukum 
antara lain: 1) Perjudian dengan 
segala bentuk judi dengan uang; 2) 
Pencurian dengan kekerasan maupun 
tanpa kekerasan, pencopetan, 
perampokan, penjambretan; 3) 
Penggelapan uang; 4) Pelanggaran 
tata susila, menjual gambar porno dan 
pemerkosaan; 5) Penipuan dan 
pemalsuan; 6) Pemalsuan uang dan 
surat resmi; 7) Tindakan anti sosial, 
perbuatan yang merugikan milik 
orang lain; 8) Percobaan 
pembunuhan; 9) Pengguguran 
kandungan; 10) Penganiayaan berat 
yang mengakibatkan kematian.  

Sudarsono (2008), 
mengemukakan aspek-aspek 
kenakalan remaja sebagai berikut : 
 a. Aspek yang dianggap anti 
sosial atau yang menimbulkan 
keresahan di masyarakat, keluarga 
dan sekolah seperti pencurian oleh 
remaja, perkelahian antar geng atau 
anak didik, menganggu wanita 
dijalan, serta coret-coret tembok yang 
bukan tempatnya. 
 b. Aspek yang bersifat anti 
susila atau melanggar norma agama, 
seperti memusuhi orangtua, tetangga, 
menghisap ganja, minum-minuman 
keras dan sebagainya. 
  Menurut Gunarsa (2005) 
faktor pribadi, keluarga dan 

lingkungan sosial adalah penyebab 
utama kenakalan remaja, sementara 
Santrock (2008) menyatakan salah 
satu faktor yang mempengaruhi 
kenakalan remaja yaitu kontrol diri. 
Pengaruh kontrol diri terhadap 
timbulnya perilaku membolos dapat 
dianggap cukup besar, karena perilaku 
juga terjadi dari hasil proses 
pengendalian diri seseorang. Sebagai 
contoh siswa yang memiliki kontrol 
diri tinggi maka tidak akan mudah 
diajak membolos atau merokok oleh 
siswa lain, jadi kontrol diri merupakan 
suatu ciri perilaku yang mengontrol 
tindakan seseorang.  

Menurut Goldfriend dan 
Merbaum (dalam Lazarus, 2006) 
kontrol diri  adalah proses yang 
menjadikan individu sebagai agen 
utama dalam memandu, 
mengarahkan, mengatur perilaku yang 
dapat membawa ke arah konsekuensi 
positif. Mahfiana dkk, (2009) dalam 
penelitiannya menyatakan bahwa 
kurangnya kontrol diri remaja menjadi 
salah satu pemicu maraknya perilaku 
menyimpang seperti seks bebas, 
narkoba, perjudian, minum-minuam 
keras. tawuran dan sebagainya.  
Dijelaskan oleh Sarwono (2005), 
remaja yang mampu mengontrol 
dirinya sendiri akan berkurang 
perilaku negatifnya daripada remaja 
yang merasa dirinya mudah 
dipengaruhi atau merasa bahwa 
keadaan dirinya lebih banyak 
ditentukan oleh faktor- faktor luar. 
Remaja yang dapat menahan diri 
cenderung tidak melanggar larangan-
larangan seperti perilaku seks bebas 
dan narkoba dan perilaku  kenakalan 
lainnya. Menahan diri berarti 
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melakukan pengendalian atau 
pengontrolan terhadap dorongan atau 
keinginan dari dalam diri sehingga 
perilakunya dapat terkendali. Jadi 
kontrol diri juga merupakan salah satu 
faktor yang berpengaruh terhadap 
kenakalan remaja 

Pemaparan beberapa kasus 
kenakalan di atas menunjukkan bahwa 
kenyataan yang terjadi pada masa 
sekarang perilaku kenakalan yang 
dilakukan remaja semakin beragam 
yang menggambarkan mulai pudarnya 
nilai-nilai moral di kalangan remaja. 
Remaja tidak lagi hanya mencoret-
coret tembok, membolos, kebut-
kebutan di jalan raya atau pun 
berkelahi, tetapi perbuatan remaja  
yang dilakukan saat ini mulai 
merambah ke segi-segi kriminal 
secara yuridis formal, menyalahi 
ketentuan-ketentuan yang ada di 
dalam kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP), seperti pencurian, 
pencopetan, pemerasan, pemerkosaan, 
pembunuhan atau penyalahgunaan 
obat terlarang.  

Menurut pendapat Walgito 
(2007), faktor-faktor yang 
mempengaruhi kenakalan remaja 
adalah: 

a. Faktor situasi keluarga. 
Situasi keluarga yang baik akan 
sangat mendukung tumbuhnya 
hubungan yang baik antara anak dan 
orangtua dan situasi keluarga yang 
kurang baik atau kurang harmonis 
akan mengakibatkan gangguan 
didalam hubungan dengan orangtua 
dengan anak. Masalah yang erat 
kaitannya dengan situasi keluarga 
adalah : 

1) Keutuhan keluarga. Pada 
keluarga yang tidak normal, dengan 
istilah broken home, maka dalam 
keluarga itu akan terjadi disintegrasi. 
Keadaan ini memberikan pengaruh 
yang kurang menguntungkan bagi 
perkembangan anak dimana 
ketidakharmonisan keluarga 
mempunyai pengaruh negatif terhadap 
perkembangan sosial anak. 

2) Kesibukan orangtua 
dalam pekerjaan.  Kesibukan 
orangtua dalam pekerjaan akan cepat 
menimbulkan kesulitan tingkahlaku 
anak. Pada keluarga dengan keadaan 
ekonomi yang kurang, orangtua akan 
bekerja lebih keras untuk memenuhi 
kebutuhan rumahtangganya. 
Demikian pula halnya dengan 
keluarga yang kaya, berpikir 
bagaimana cara untuk memupuk 
kekayaan dan mengejar keuntungan 
yang banyak sehingga tidak menutup 
kemungkinan bimbingan dari 
orangtua yang berkurang.  

3) Jumlah anggota dalam 
keluarga. Keadaan keluarga yang 
besar jumlahnya berbeda dengan 
keluarga kecil. Bagi keluarga besar 
soal pengawasan agak  sulit dilakukan  
dengan baik. Lain dengan keluarga 
kecil, pengawasan dan disiplin lebih 
mudah dilakukan. Di samping itu, 
perhatian orangtua terhadap masing-
masing anak lebih mudah diberikan, 
baik pendidikan akhlak, pendidikan di 
sekolah, pergaulan dan sebagainya. 

4) Sikap anak betah tinggal 
di rumah. Rumah dianggap sebagai 
tempat berlindung, tempat mencari 
ketenangan, tetapi apabila orangtua 
tidak berperan seperti sewajarnya, 
maka terbentuk sikap negatif terhadap 
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rumah. Rumah dilihatnya sebagai 
sumber frustrasi dan sumber 
kekacauan.  

5) Hiburan-hiburan dalam 
keluarga. Semakin kurang 
kesempatan anak untuk bersama 
keluarga (misalnya, rekreasi atau 
berlibur bersama keluarga), maka 
semakin besar pula kemungkinannya 
bahwa ia mengalami kekurangan 
dalam perkembangan sosialnya.  

b. Faktor-faktor yang ada 
dalam diri remaja.  Faktor-faktor  
yang ada dalam diri remaja sendiri 
yang menyebabkan kenakalan, 
misalnya lemahnya kemampuan 
pengawasan diri dan penyesuaian diri 
terhadap pengaruh lingkungan, tidak 
memiliki  dasar-dasar keagamaan 
yang kuat sehingga sukar mengukur 
norma luar atau memilih norma yang 
baik di lingkungan masyarakat. 

c. Faktor sosial budaya. 
Lingkungan sosial budaya merupakan 
lingkungan yang sangat penting 
apabila lingkungan ini tidak 
mendukung secara positif, remaja bisa 
terperosok dalam pergaulan yang 
tidak bertanggung-jawab. Perhatian 
remaja terhadap masyarakat di 
lingkungan sangat besar dan pengaruh 
sosial ekonomi serta budaya 
lingkungannya sangat mempengaruhi 
keadaan jiwanya dan menentukan 
pula sikap tindakannya dalam hidup.  

Kontrol diri merupakan 
variabel yang diprediksi 
mempengaruh kenakalan remaja. 
Siswa yang tidak memiliki kontrol 
diri tinggi lebih mudah dipengaruhi 
oleh kelompok sosial. Apabila siswa 
berinteraksi dengan siswa lain yang 
memiliki kebiasaan negatif, misalnya 

merokok, membolos, minum-
minuman keras  maka siswa tersebut 
meniru perbuatan teman-temannya, 
maka intensitas munculnya perilaku 
kenakalan akan semakin tinggi. 

Kenakalan pada remaja terjadi 
melalui serangkaian hal atau faktor 
yang melatar belakanginya, baik 
faktor dari dalam maupun dari luar 
individu saat berinteraksi dengan 
lingkungannya. Kartono (2010) 
menjelaskan bahwa timbulnya 
perilaku kenakalan pada remaja 
dikarenakan adanya faktor-faktor 
yang bersifat majemuk, dimana 
faktor- faktor tersebut berkombinasi 
dan dapat memprodusir tipe-tipe 
psikologis anak-anak remaja 
cenderung menjadi nakal. Salah satu 
faktor yang diprediksikan 
berpengaruh terhadap kenakalan 
remaja yaitu kontrol diri.  

Menurut Bandura (1997) salah 
satu konsep dalam aliran 
behaviorisme menekankan pada 
komponen kognitif dari fikiran, 
pemahaman dan evaluasi. Eksperimen 
yang sangat terkenal adalah 
eksperimen Bobo Doll yang 
menunjukkan anak – anak meniru 
seperti perilaku agresif dari orang 
dewasa disekitarnya. Teori kognitif 
sosial Bandura menyatakan bahwa 
faktor sosial dan kognitif serta faktor 
pelaku memainkan peranan penting 
dalam pembelajaran.  

Kartono (2010) menyatakan 
bahwa faktor kontrol diri berperan 
besar terhadap munculnya perilaku 
kenakalan pada remaja. Begitu pula 
penelitian Widiana dkk. (2004) juga 
menyatakan kontrol diri sebagai suatu 
mekanisme yang dapat membantu 
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mengatur dan mengarahkan perilaku 
individu. Ketidakmampun individu 
mengontrol diri dapat menyebabkan 
timbulnya perilaku negatif, salah 
satunya yaitu kenakalan. Berdasarkan 
ulasan tersebut menunjukkan bahwa 
perilaku kenakalan pada remaja dapat 
dipengaruhi oleh kontrol diri.  
 Menurut Averill (dalam 
Sarafino, 2000) aspek-aspek kontrol 
diri  antara lain: 

a. Behavioral Control. 
Merupakan kesiapan atau tersedianya 
suatu respon yang dapat secara 
langsung mempengaruhi atau 
memodifikasi suatu keadaan yang 
tidak menyenangkan. Kemampuan 
mengontrol perilaku ini diperinci 
menjadi dua komponen, yaitu 
mengatur pelaksanaan (regulated 
administration) dan kemampuan 
memodifikasi stimulus 
(stimulusmodifiability). Kemampuan 
mengatur pelaksanaan merupakan 
kemampuan individu untuk 
menentukan siapa yang 
mengendalikan situasi atau keadaan, 
dirinya sendiri atau sesuatu diluar 
dirinya. Kemampuan mengatur 
stimulus merupakan kemampuan 
untuk mengetahui bagaimana dan 
kapan suatu stimulus yang tidak 
dikehendaki dihadapi. Ada beberapa 
cara yang dapat digunakan, yaitu 
mencegah atau menjauhi stimulus, 
menempatkan tenggang waktu di 
antara rangkaian stimulus yang 
sedang berlangsung, menghentikan 
stimulus sebelum waktunya berakhir, 
dan membatasi intensitasnya. 

b. Cognitive Control. 
Merupakan kemampuan individu 
dalam mengolah informasi yang tidak 

diinginkan dengan cara 
menginterpretasi, menilai, atau 
menggabungkan suatu kejadian dalam 
suatu kerangka kognitif sebagai 
adaptasi psikologis atau untuk 
mengurangi tekanan. Aspek ini terdiri 
atas dua komponen, yaitu 
memperoleh informasi (information 
gain) dan melakukan penilaian 
(appraisal). Informasi yang dimiliki 
oleh individu mengenai suatu keadaan 
yang tidak menyenangkan, individu 
dapat mengantisipasi keadaan tersebut 
dengan berbagai pertimbangan. 
Melakukan penilaian berarti individu 
berusaha menilai dan dan menafsirkan 
suatu keadaan atau peristiwa dengan 
cara memperhatikan segi-segi positif 
secara subjektif. 

c. Decisional Control. 
Merupakan kemampuan seseorang 
untuk memilih hasil atau suatu 
tindakan berdasarkan pada sesuatu 
yang diyakini atau disetujuinya. 
Kontrol diri  dalam menentukan 
pilihan akan berfungsi baik dengan 
adanya suatu kesempatan, kebebasan, 
atau kemungkinan pada diri individu 
untuk memilih berbagai kemungkinan 
tindakan.  

d. Informational Control. 
Merupakan kesempatan seseorang 
dalam mendapatkan pengetahuan dari 
suatu kejadian yang menekankan, 
kenapa akan terjadi, mengapa dan apa 
konsekuansi yang akan terjadi. 
Pengendalian informasi dapat 
membantu meredam tekanan (stres) 
dengan meningkatkan kemampuan 
seseorang dalam mempresdiksikan 
dan mempersiapkan apa yang akan 
terjadi dan mengurangi ketakutan 
tentang sesuatu yang tidak diketahui 
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Kontrol diri berperan besar 
mencegah terjadinya kenakalan pada 
remaja. Sesuai dengan pendapat Stein 
(Hendra, 2008) yang menyatakan 
bahwa individu yang memiliki kontrol 
diri akan mampu menahan diri untuk 
tidak melampiaskan amarahnya di 
depan umum, dapat memberikan 
penilaian terhadap peristiwa atau 
perilaku negatif yang diterimanya 
dengan mempertimbangakan apakah 
hal itu benar atau tidak, mampu 
melakukan introspeksi dan koreksi 
pada diri sendiri sebelum bereaksi 
terhadap suatu peristiwa atau 
kejadian. Sebaliknya  remaja yang 
memiliki kontrol diri yang rendah 
mudah terpengaruh hal negatif.  
Misalnya pada saat berduaan dengan 
pacar, remaja yang memiliki kontrol 
diri akan mudah melakukan hal-hal 
yang tabu misalnya, melakukan 
persetubuhan. 

Menurut Goldfriend dan 
Merbaum (dalam Lazarus, 2006) 
kontrol diri  adalah proses yang 
menjadikan individu sebagai agen 
utama dalam memandu, 
mengarahkan, mengatur perilaku yang 
dapat membawa ke arah konsekuensi 
positif. 

 Mahfiana dkk, (2009) dalam 
penelitiannya menyatakan bahwa 
kurangnya kontrol diri remaja menjadi 
salah satu pemicu maraknya perilaku 
menyimpang seperti seks bebas, 
narkoba, perjudian, minum-minuam 
keras. tawuran dan sebagainya.  
Dijelaskan oleh Sarwono (2005), 
remaja yang mampu mengontrol 
dirinya sendiri akan berkurang 
perilaku negatifnya daripada remaja 
yang merasa dirinya mudah 

dipengaruhi atau merasa bahwa 
keadaan dirinya lebih banyak 
ditentukan oleh faktor- faktor luar. 
Remaja yang dapat menahan diri 
cenderung tidak melanggar larangan-
larangan seperti perilaku seks bebas 
dan narkoba dan perilaku  kenakalan 
lainnya. Menahan diri berarti 
melakukan pengendalian atau 
pengontrolan terhadap dorongan atau 
keinginan dari dalam diri sehingga 
perilakunya dapat terkendali. Jadi 
kontrol diri juga merupakan salah satu 
faktor yang berpengaruh terhadap 
kenakalan remaja 

 Berdasarkan uraian-uraian di 
atas maka dapat disimpulkan bahwa 
manakala berada di luar rumah 
bersama teman-teman sebaya sebagai 
kelompok maka remaja dapat 
terpengaruh oleh teman-teman sebaya 
baik pada sikap, pembicaraan, minat, 
penampilan dan perilaku lebih besar 
daripada pengaruh keluarga, misalnya 
sebagian besar remaja mengetahui 
bahwa bila memakai pakaian yang 
sama dengan pakaian anggota 
kelompok yang populer, maka 
kesempatan baginya untuk diterima 
oleh kelompok menjadi lebih besar.  
Demikian pula bila anggota kelompok 
mencoba minum alkohol, obat-obatan 
terlarang atau rokok maka remaja 
cenderung mengikutinya.  

Hipotesis yang diajukan yaitu: 
Ada hubungan negatif antara kontrol 
diri dengan kenakalan remaja. 
Semakin tinggi baik kontrol diri maka 
akan semakin rendah kenakalan 
remaja, sebaliknya semakin buruk 
kontrol diri maka akan semakin tinggi 
kenakalan remaja. 
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METODE 
Populasi penelitian ini adalah 

siwa-siswi kelas XI SMA 
Muhammadiyah 1 Sragen yang terdiri 
dari 8 kelas, yaitu 4 kelas jurusan IPA 
dan 4 kelas jurusan IPS. Jumlah siswa 
perkelas kurang lebih 25 siswa. 
Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah cluster random 
sampling dengan cara mengundi dari 
8 kelas yang ada terpilih kelas XI 
IPA2,  XI IPS1 dan kelas XI IPS3. 
Jumlah total subjek penelitian 
sebanyak 75 siswa.    

Alat ukur yang digunakan terdiri 
dari skala kontrol diri dan skala 
kenakalan remaja.  Teknik analisis 
data yang digunakan untuk 
mengetahui hubungan antara kontrol 
diri dengan kenakalan remaja adalah 
product moment.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Perhitungan validitas aitem 
Skala kontrol diri  diketahui dari 32 
aitem yang diujikan terdapat 28 aitem 
valid dan 4 aitem gugur yaitu nomor 
2,20,21,26. Aitem valid mempunyai 
nilai corrected aitem-total correlation 
bergerak dari 0,342 sampai 0,815 dan 
koefisien reliabilitas alpha = 0,916. 
Adapun Skala kenakalan remaja. 
Berdasarkan 30 aitem yang diujikan 
terdapat 28 aitem valid dan 2 aitem 
gugur yaitu nomor 14,22. Aitem valid 
mempunyai nilai corrected aitem-
total correlation bergerak dari 0,311 
sampai 0,656 dan koefisien reliabilitas 
alpha = 0,887. 

Hasil uji normalitas sebaran 
variabel kontrol diri diperoleh  nilai 
Kolmogorof Smirnof (KS-Z) sebesar 
1,150; p = 0.142  (p > 0,05) artinya 

data variabel kontrol diri memenuhi 
sebaran distribusi normal. Selanjutnya 
variabel kenakalan remaja diperoleh 
nilai Kolmogorof Smirnof (KS-Z) 
sebesar = 0.986; p=0,286 (p > 0,05) 
artinya data kenakalan remaja 
memenuhi sebaran distribusi normal.  
Adapun hasil Uji Variabel kontrol diri 
dengan kenakalan remaja memiliki 
korelasi yang linier, hal ini 
ditunjukkan nilai Flinierity sebesar 
0,829; p= 0,711 (p > 0,05).   

Berdasarkan hasil perhitungan 
diperoleh nilai koefisien  korelasi r = -
0,493;  p = 0,000 (p < 0,01). Hasil ini 
menunjukkan ada hubungan negatif  
yang sangat signifikan antara kontrol 
diri  dengan kenakalan remaja. 
Artinya semakin tinggi kontrol diri  
maka semakin rendah kenakalan 
remaja.  Hasil koefisien determinan 
(r2) sebesar 0,243. Hal ini berarti 
sumbangan kontrol diri  terhadap 
kenakalan remaja sebesar 24,3%, 
maka masih terdapat 75,7% faktor-
faktor lain yang mempengaruhi 
kenakalan remaja  selain variabel 
kontrol diri.    

Berdasarkan hasil analisis 
diketahui kontrol diri  pada subjek 
penelitian tergolong sedang  
ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) 
= 68,99 dan rerata hipotetik (RH) = 
70. Kenakalan pada subjek penelitian 
tergolong sedang, ditunjukkan oleh 
rerata empirik (RE) = 56,45 dan rerata 
hipotetik (RH) = 70. Lebih jelasnya 
kriteria, frekuensi, dan persentase 
kontrol diri  dan kenakalan   dapat 
dilihat pada tabel 1 dan 2. 
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Tabel 1 
Frekuensi dan Presentase  

Kontrol diri    
 

Kategori Frekuensi Persentase 
(%) 

Tinggi  12 16% 
Sedang  53 70,7% 
Rendah 10 13,3% 
Total 75 100 

Berdasarkan hasil perhitungan 
tingkat kategorisasi dan frekuensi 
variabel kontrol diri diketahui dari 75 
subjek terdapat 12 subjek (16%) yang 
memiliki kontrol diri  tinggi, 53 
subjek (70,7%) memiliki kontrol diri  
sedang dan 10 subjek (13,3%) 
memiliki kontrol diri  rendah. Tidak 
ada subjek yang memiliki kontrol diri 
sangat tinggi dan sangat rendah.  

 
Tabel 2 

Frekuensi dan Presentase 
Kenakalan  

Kategori  Frekuensi Persentase 
(%) 

Tinggi 2 2,7% 
Sedang 32 42,7% 
Rendah 38 50,7% 
Sangat 
Rendah 3 4% 

Total 75 100% 
 

Berdasarkan perhitungan 
kategorisasi dan frekuensi kenakalan 
remaja diketahui dari 75 subjek, 
terdapat 3 subjek (4%) memiliki 
tingkat kategori kenakalan sangat 
rendah, 38 subjek (50,7%) memiliki 
kenakalan rendah,  32 subjek (42,7%) 
memiliki kenakalan sedang dan 2 

subjek (2,7%) memiliki kenakalan  
tinggi.  Hasil rangkuman analisis data 
dan kategorisasi dapat dilihat pada 
tabel berikut ini : 

 
Tabel 3 

Rangkuman Hasil Analisis  
Uji 

Hipotesis 
Variabel  Hasil 

Analisis 
Inter -
pretasi 

Korelasi 
product 
moment 

Kontrol diri    
dengan 
kenakalan 
remaja  

rxy  = -0,493 
p = 0,000  
(p < 0,01) 

Korelasi 
negatif 
sangat 

signifikan 
Sumbang
an efektif 

Kontrol diri    
terhadap 
kenakalan  
remaja 

r2 = 0,243 
   = 24,3% 
 

Faktor lain 
= 75,7% 
 

 
 
 
 
 
 
Kategori-
sasi 

 
 
Kontrol diri    

Rerata 
empirik = 
68,99 
Rerata 
hipotetik = 
70 

Sedang 

 
Kenakalan  
remaja 

Rerata 
empirik = 
56,45 
Rerata 
hipotetik = 
70 

Sedang  

 
 

Berdasarkan hasil analisis 
diketahui ada hubungan negatif  yang 
sangat signifikan antara kontrol diri 
dengan kenakalan remaja. Artinya 
semakin tinggi kontrol diri  maka 
semakin rendah kenakalan remaja. 
Hal ini berarti hipotesis yang 
menyatakan “Ada hubungan negatif  
antara kontrol diri  dengan kenakalan 
remaja ” dapat diterima. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan beberapa 
pendapat yang telah dikemukakan 
Stein (Hendra, 2008) yang 
menyatakan bahwa individu yang 
memiliki kontrol diri akan mampu 
menahan diri untuk tidak 
melampiaskan amarahnya di depan 
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umum, dapat memberikan penilaian 
terhadap peristiwa atau perilaku 
negatif yang diterimanya dengan 
mempertimbangakan apakah hal itu 
benar atau tidak, mampu melakukan 
introspeksi dan koreksi pada diri 
sendiri sebelum bereaksi terhadap 
suatu peristiwa atau kejadian. 
Sebaliknya  remaja yang memiliki 
kontrol diri yang rendah mudah 
terpengaruh hal negatif.  Misalnya 
membolos sekolah, merokok dan 
minum-minuman keras, balapan liar, 
memalak, melakukan kekerasan pada 
siswa lain, dan sebagainya. 

Kartono (2010) menyatakan 
bahwa faktor kontrol diri berperan 
besar terhadap munculnya perilaku 
kenakalan pada remaja. Begitu pula 
penelitian Widiana dkk. (2004) juga 
menyatakan kontrol diri sebagai suatu 
mekanisme yang dapat membantu 
mengatur dan mengarahkan perilaku 
individu. Ketidakmampun individu 
mengontrol diri dapat menyebabkan 
timbulnya perilaku negatif, salah 
satunya yaitu kenakalan.  

Kontrol diri (self-control) 
merupakan bentuk dari pengendalian 
diri dimana kondisi tingkah laku yang 
sudah dibentuk berdasarkan pengaruh 
keadaan-keadaan yang menekan diri, 
dimana keadaan tersebut bisa berasal 
dari luar ataupun dari dalam diri orang 
tersebut terhadap teman pergaulan dan 
lingkungannya berada. Kontrol diri 
(self-control) itu sendiri mempunyai 
pengertian yaitu suatu kecakapan 
individu dalam kepekaan membaca 
situasi diri dan lingkungannya serta 
kemampuan untuk mengontrol dan 
mengelola faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku sesuai dengan 

situasi dan kondisi untuk 
menampilkan diri dalam melakukan 
sosialisasi (Roosianti, 1994). 
Ditambahkan Jawahar (dalam 
Widiana, dkk. 2004) bahwa orang 
dengan kontrol diri yang tinggi cakap 
dalam memecahkan isyarat- isyarat 
dalam lingkungan sosialnya dan juga 
pandai dalam menyelaraskan tingkah 
lakunya agar sesuai dengan konteks 
sosialnya. Sebaliknya, perilaku 
dengan kontrol diri yang rendah 
merefleksikan perasaan dan sikap 
mereka tanpa menghargai situasi atau 
konsekuensi interpersonal akibat 
perilakunya tersebut. 

. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  

1. Ada hubungan negatif yang 
sangat signifikan antara kontrol diri  
dengan kenakalan remaja. Artinya 
semakin tinggi kontrol diri  maka 
semakin tinggi pula kenalakan remaja.  
 2. Sumbangan efektif kontrol 
diri  terhadap kenakalan remaja 
sebesar sebesar 24,3%. 

3. Secara umum kontrol diri 
subjek penelitian tergolong sedang, 
dan kenakalan remaja pada subjek 
penelitian tergolong rendah.  

 
Saran 
1. Bagi subjek penelitian  

Diketahui secara umum tingkat 
atau kondisi kenakalan remaja 
pada siswa-siswi SMA 
Muhammadiyah I Sragen dalam 
kategori rendah, oleh karena itu 
hal tersebut perlu dipertahankan 
dengan cara meningkatkan kontrol 
diri  yang secara umum masih 
dalam kategori sedang. Hal ini  
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dapat dilakukan dengan cara 
selektif dalam memilih teman, 
menghindari pergaulan yang 
negatif misalnya pergi ke diskotik, 
masuk menjadi anggota gank 
tertentu,  serta mengisi waktu 
luang dengan hal-hal yang positif, 
misalnya ikut kegiatan 
karangtaruna, pramuka, kelompok 
pengajian, kelompok belajar, dan 
sebagainya.  
 

2. Bagi Kepala Sekolah SMA 
Muhammadiyah I Sragen 

Diharapkan dapat melakukan 
tindakan-tindakan preventif untuk 
mencegah kenakalan siswa 
sekaligus mengoptimalkan kontrol 
diri. Misalnya melakukan 
pertemuan dengan orangtua untuk 
melakukan pembinaan perilaku 
siswa di sekolah maupun di 
rumah, mengoptimalkan kegiatan 
ekstrakurikuler di sekolah untuk 
menyalurkan potensi, minat, 
bakat, atau hobi siswa, misalnya 
Pramuka, Olahraga dan Kesenian, 
Palang Merah Remaja, Karya 
Ilmiah Remaja dan sebagainya, 
memberikan konseling khusus 
bagi siswa yang terindikasi nakal, 
serta tidak memberikan label- label 
negatif yang dapat membuat anak 
semakin tertekan dan merasa malu 
dengan dirinya sendiri.  

3. Peneliti selanjutnya Diharapkan 
memperhatikan faktor-faktor lain 
yang mempengaruhi kenakalan 
remaja selain kontrol diri  seperti 
jenis kelamin, usia, keagamaan, 
ekonomi, pola asuh orangtua, 
moralitas masyarakat. Selain itu 
juga dapat memperluas populasi 

dan memperbanyak sampel, agar 
ruang lingkup dan generalisasi 
penelitian menjadi lebih luas, 
misalnya membandingkan 
kenakalan remaja antara siswa 
dari SMA di Kota dengan SMA 
di Desa.  
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