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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat sering kali diresahkan dengan terjadinya tindak kejahatan 

yang terjadi  di berbagai daerah. Hal yang mengejutkan, pelaku tindak kejahatan 

yang meresahkan tersebut adalah  remaja. Kejahatan yang dilakukan oleh remaja 

tersebut meliputi perilaku mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan 

tinggi di jalan raya yang meresahkan pengguna jalan lain, keterlibatan perkelahian 

antar pelajar, memalak, membolos, meninggalakan rumah tanpa izin orang tua, 

serta mecorat-coret fasilitas umum. Bahkan dalam beberapa kasus, kenakalan 

remaja tersebut sudah mengarah pada kasus  kriminal, seperti pemalakan geng 

motor, dan penyalahgunaan narkoba. 

Menurut Sensus Penduduk tahun 2015 jumlah kelompok usia remaja 15-

24 tahun mencapai 42.061,2 juta jiwa atau sebesar 16,5% dari total seluruh 

penduduk Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Riskesdas tahun 

2018 perilaku merokok remaja usia 10-18 tahun cenderung meningkat 7,2% 

menjadi 43,5% semenjak tahun 2013. Selain itu, data dari BNN tahun 2014 

prevelensi penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang yang dilakukan 

oleh remaja 4,7%, terindikasi bahwa jumlah tersangka kejahatan usia remaja 

sebanyak 40.690 orang, 21,5% nya adalah tersangka penyalahgunaan narkoba. 

Kombes Pol Sumirat Dwiyanto, menyatakan 50-60% atau sejumlah 3,8 hingga 4,2 

juta pengguna narkoba di Indonesia adalah pelajar dan mahasiswa. Diantara 
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jumlah itu, 48% diantaranya adalah pecandu dan sisanya sekedar coba-coba 

memakai (BNN, 2015). 

Data dari Komnas Anak tahun 2017, mencatat sebanyak 3.849 kasus. 

Kasus yang paling marak terjadi adalah kasus perundungan terhadap teman 

sebaya terjadi lebih dari 750.000. Kasus lain yang tak kalah marak adalah kasus 

terkait akademik di peringkat ke tiga dan pelanggaran lalu lintas pada peringkat ke 

lima (Setyawan, 2017). Ketua KPAI Susanto mengatakan kebanyakan kasus yang 

terjadi merupakan kasus beruntun, seperti pada kasus akademik, anak lebih 

banyak membolos dan putus sekolah salah satunya karena adanya perundungan 

yang dilakukan oleh teman sebaya. Lebih lanjut, menurut Susanto anak pelaku 

kebanyakan merupakan korban dari masalah pengasuhan di keluarga dan 

lingkungan yang kurang mendukung (Setyawan, 2017). 

Handayani, Sulastri, Mariha, dan Nurhaeni (2017) beberapa hasil 

penelitian mengungkapkan penyebab salah satu timbulnya kenakalan remaja 

adalah kurang berfungsinya orangtua sebagai figur panutan bagi anaknya. 

Penelitian Diana dan Retnowati (2009) juga menyatakan bahwa orang tua 

mempunyai peranan penting dalam pengembangan serta pemahaman identitas diri 

pada remaja, yaitu melalui komunikasi. Komunikasi antara remaja dengan orang 

tua sangat berpengaruh terhadap tingkat kenakalan remaja, semakin baik 

komunikasi yang terjalin, maka semakin berkurangnya kenakalan remaja yang 

terjadi, sebaliknya bila komunikasi yang terjalin antara remaja dengan orang tua 

kurang berkualitas, maka akan meningkatkan kenakalan remaja.  
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Penelitian lain yang dilakukan di Kelurahan Tataaran 1 Kecamatan 

Tondano Selatan oleh Rogi (2015) menyatkan bahwa kenakalan remaja terjadi 

akibat pola komunikasi yang diterapkan dalam keluarga sangatlah minim, serta 

orang tua juga kurang mengontrol dan membimbing anaknya sehingga remaja 

menjadi menyimpang. Fakta mengejutkan lain juga disampaikan oleh pakar 

parenting nasional Bendri Jaisyurrahman (dalam Ibrahim, 2016) tentang penyebab 

kenakalan remaja, bahwa orangtua yang cederung kurang atau bahkan tidak dekat 

dengan anak, menjadi penyebab utama kenakalan remaja. Menurutnya, anak akan 

melakukan penyimpangan moral dengan melakukan pembangkangan, durhaka, 

pembegalan, merokok, narkoba bahkan pembunuhan saat tidak mendapatkan 

perhatian dan bimbingan yang baik dari orangtuanya. Salah satu kasus dari 

seorang ibu yang putrinya hampir dua kali diperkosa akibat pertemanan melalui 

social media. Selama dua tahun, seorang putri tersebut berteman dengan remaja 

laki-laki. Namun ibu tidak mengetahui kegiatan pribadi putrinya yang tidak 

pernah terbuka. Bendri Jaisyurrahman (dalam Ibrahim, 2016)  menjelaskan 

orangtua yang tidak bisa menaklukkan hati anak, maka anak mereka pun akan 

merahasiakan aktivitas hariannya termasuk teman lawan jenis. 

Pada kasus lain yang disampaikan AKBP Harry Haryadi Badjuri, 

kenakalan remaja di daerah Buleleng Bali diakibatkan minimnya bimbingan dan 

perhatian orangtua, sehingga menyebabkan anak lebih cepat dipengaruhi 

lingkungan yang kurang di sekitarnya. Terlebih apabila orang tua kurang 

melakukan pengawasan terhadap pergaluan anak mereka. Harry Haryadi Badjuri 

dan timnya berharap agar kedepannya para orangtua memperhatikan anak mereka 
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dengan pengawasan ketat. Pihak Polisi juga menghimbau orangtua untuk tetap 

menjaga anak-anaknya, sewaktu bermain jejaring sosial, dimana pertemuan 

melalui jejaring sosial menarik remaja berkenalan dengan pihak tidak mereka 

kenal. Disamping tugas polisi dalam membina remaja melalui sosialisasi di setiap 

sekolah-sekolah. (Purnomo, 2016). 

Menurut Febrida (2014) banyak orangtua yang terobsesi dengan pekerjaan, 

kekayaan atau status sosial, sehingga kurang andil dalam membesarkan anak-

anaknya dibandingkan orangtua yang bisa memisahkan keduanya. Orangtua yang 

selalu memikirkan kekayaan bisa melupakan anak-anak mereka. Orangtua kurang 

memahami pentingnya melakukan pendampingan dan pengawasan pada remaja. 

Sehingga sering mengabaikan pengawasan dan pendidikan anak. Orangtua lebih 

banyak memikirkan pekerjaan dibanding melakukan pengawasan berkualitas pada 

anak (Wawa, 2011). 

Asri (2015) menyatakan dalam artikelnya bahwa kebahagiaan anak-anak 

tidak bergantung pada harta. Sebuah survei yang dilakukan oleh Institute for 

Social and Economic Research membuktikan, ibu dan ayah yang bekerja 

sepanjang hari dapat memberikan efek seakan-akan anak tumbuh 

bersama orangtua tunggal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas 

kebersamaan orang tua dengan anak lebih penting dari kuantitas. Berdasarkan 

uraian fenomena diatas, salah satu penyebab kenakalan remaja tersebut adalah 

karena minimnya komunikasi serta kontrol dan bimbingan orangtua, terlebih pada 

era modern banyak orangtua yang lebih memilih sibuk bekerja, sehingga 

terkadang memiliki keterbatasan untuk sekedar berkomunikasi dengan anak, 
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sehingga memunculkan pertanyaan dari peneliti bagaimana relasi remaja pelaku 

delinkuensi dengan orangtuanya? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas 

penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam relasi yang terjalin 

antara remaja pelaku delinkuensi dengan orangtuanya. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

yang berarti bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya psikologi 

keluarga. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi subjek 

Penelitian ini diharapkan dapat memahami relasi antara orangtua dengan 

remaja pelaku delinkuensi. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan dapat dijadikan 

sebagai sumber referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya 

khususnya bidang psikologi keluarga yang berkaitan dengan relasi antara 

orangtua dengan remaja pelaku delinkuensi. 


