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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

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.  

  Tindakan kriminal di kalangan remaja belakangan ini cukup gencar 

diberitakan di media massa. Perbuatan tidak terpuji seperti halnya pencurian yang 

dilakukan anak belasan tahun terjadi di berbagai daerah di tanah air, yang tidak 

jarang mengantarkan pelakunya mendekam di hotel Prodeo . Contoh terbaru yang 

sempat menjadi berita nasional adalah perkelahian antar pelajar SMA N 7 dan 

SMAN 6 Jakarta yang menyebabkan satu orang meninggal, kemudian bentrokan 

antar mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar yang juga memakan 

korban Jiwa (Suaramerdeka, com. 2012)  

 Koran Harian Pikiran Rakyat (Yusuf, 2011) mendiskripsikan kenakalan 

dan dekadensi moral di kalangan remaja dalam beberapa kasus antara lain: 

Sembilan pelajar SLTA kelas III (7 putra dan 2 putri) di salah satu kota di Jawa 

Barat telah dikeluarkan dari sekolahnya karena diketahui telah melakukan amoral, 

yaitu melakukan praktik prostitusi dengan menggunakan obat-obat terlarang, tiga 
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pelajar di antara mereka telah melakukan tindakan keterlaluan, yakni seorang 

pelajar putra telah menghamili dua pelajar putri.  

Pemberitaan surat kabar atau media elektronik sering menginformas ikan 

mengenai perilaku negatif siswa. Seperti Radar Solo (2012) memuat berita 17 

pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) di Karanganyar terjaring razia oleh 

Satpol PP. Operasi yang dimaksudkan untuk menertibkan para pelajar yang 

keluyuran di luar jam sekolah. Pada saat pelajaran sekolah berlangsung, para 

pelajar malah Hangout di toko swalayan, terminal, pasar burung, tempat 

persewaan play station (PS) dan sebagainya. Hal ini sungguh ironis apabila 

melihatnya, sebab pada jam tersebut seharusnya pelajar duduk manis di kelas 

yang dengan itu mereka bisa menambah ilmu dan pengalaman.  

Selanjutnya Harian Joglosemar (2013) juga memberitakan sedikitnya 13 

pelajar di Solo terjaring razia Satpol PP dan petugas gabungan saat membolos 

sekolah. Mereka ke dapatan sedang asyik main game di sejumlah game centre. 

Dalam razia itu terdapat sekitar tujuh pelajar SMP dan lima pelajar SMK yang 

ditemukan sedang membolos pada jam belajar. Mereka kebanyakan sedang main 

game di Warnet dan play station.  

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Anganthi dkk (2009) memaparkan 

pola perilaku kenakalan remaja (siswa) dengan frekuensi tertinggi yaitu: 

menyontek, kemudian minum minuman keras, berbuat jahil, berjudi dan 

berkelahi. Bentuk kenakalan yang lain masih dalam taraf sedang diantaranya 

corat-coret, kebut-kebutan, memalak, melecehka n, mencuri dan menganiaya.  
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Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Sragen 

pada bulan Maret 2013, sekitar jam 14.00 WIB,  peneliti sempat bergabung 

dengan beberapa siswa SMA di sebuah warung tidak jauh dari sekolah, mereka 

asik mengobrol sambil merokok, perilaku tersebut mengindikasikan para siswa 

sudah mulai melakukan hal-hal negatif yang menjurus pada perilaku kenakalan.   

Beberapa siswa mengatakan perilaku seperti “kongkow -kongkow ” di warung, 

merokok, terkadang kebut-kebutan, bahkan minum-minuman keras diantaranya 

adalah karena ikutan-ikutan,  meramaikan suasana dan kompak dengan teman.  

Sedangkan menurut salah seorang guru bimbingan konseling, dinyatakan bahwa 

catatan perilaku bermasalah urutan yang sering terjadi adalah menyontek, 

merokok di sekolah, membolos, melanggar tata tertib seragam, berkata kasar, dan 

perselisihan antara siswa/perkelahian.  

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 
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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  

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. 

Kontrol diri merupakan variabel yang diprediksi mempengaruh kenakalan 

remaja. Siswa yang tidak memiliki kontrol diri tinggi lebih mudah dipengaruhi 
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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. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

dapat rumusan masalah peneitian ini yaitu” Apakah ada hubungan antara kontrol 

diri  dengan kenakalan remaja? Dari rumusan masalah tersebut penulis tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut dengan mengadakan penelitian yang berjudul: 

“Hubungan antara kontrol diri dengan kenakalan remaja.  

 
B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara kontrol diri  dengan kenakalan remaja. 

2. Tingkat kontrol diri  dan kenakalan remaja. 

3. Sumbangan efektif kontrol diri  terhadap kenakalan remaja. 

 

C. Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1.  Subjek penelitian, penelitian ini  dapat memberikan informasi tentang 

hubungan antara kontrol diri  dengan kenakalan remaja, sehingga remaja 

memiliki kontrol diri yang kuat, dan tidak mudah terpengaruh melakukan 

tindakan kenakalan. 

2.  Bagi sekolah khususnya guru,  penelitian ini dapat memberikan informasi 

dan pemahaman tentang kontrol diri  dengan kenakalan remaja, sehingga 
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para guru khususnya guru BK dapat melakukan pencegahan yang efektif 

agar para siswa tidak melakukan perilaku kenakalan.  

3.  Orangtua subjek, peneliti dapat memberikan informasi tentang kontrol diri  

dengan kenakalan remaja, sehingga menambah pemahaman dan memberi 

pengertian secara dini untuk mencegah kenakalan pada remaja yang dapat 

merugikan diri sendiri maupun pada orang lain.  

4.  Peneliti selanjutnya, penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan 

dan wacana pemikiran untuk mengembangkan, memperdalam, dan 

memperkaya penelitian ilmiah khususnya mengenai hubungan kontrol diri  

dengan kenakalan remaja  


