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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi membawa dampak pada kehidupan yang lebih baik, namun 

juga membawa dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi tersebut. 

Dewasa ini perilaku delinquency atau kenakalan remaja sudah menjadi masalah yang 

besar. Kenakalan remaja merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang di-

lakukan oleh remaja. Hal ini menyebabkan semakin rusaknya generasi muda di negeri 

ini. Upaya yang dilakukan untuk mencegah meluasnya kenakalan remaja diperlukan 

adanya kesadaran terhadap bahaya perilaku delinquency. Upaya yang dapat dilakukan 

adalah melalui pembinaan akhlak yang dilaksanakan dalam keluarga. 

Lingkungan keluarga merupakan wadah yang pertama dan merupakan dasar 

dalam pembentukan akhlak pada setiap anak. Pendidikan di lingkungan keluarga me-

rupakan proses pendidikan yang pertama dan mendasar bagi anak. Pendidikan dalam 

keluarga mempunyai peran yang penting yaitu mengenai perkembangan kepribadian 

dan moral anak. Pelaksanaan kehidupan keluarga dibutuhkan terciptanya komunikasi 

yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi antara orang tua dengan anak memberi 

pengaruh dalam perkembangan moral anak. Pada dasarnya kewajiban orang tua di 

dalam  keluarga adalah memiliki peranan dan tanggung jawab mendidik anak.  

Orang tua berharap anaknya berkembang menjadi anak yang bermoral baik dan dapat 

mencegah perilaku delinquency. Adanya intensitas komunikasi interpersonal dan 
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baiknya pembinaan moral oleh orang tua dalam keluarga dapat menumbuhkan 

kesadaran akan bahaya perilaku delinquency. Hal tersebut menjadi tanggung jawab 

dari pendidik baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Perilaku menyimpang remaja pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor 

yang saling terkait, baik yang berasal dari dalam diri anak maupun yang berasal dari 

luar anak. Jadi tidak ada faktor tunggal yang secara otomatis menentukan timbulnya 

perilaku delinquency. Beberapa masalah yang terkait dengan perilaku delinquency 

antara lain: faktor kepribadian, keharmonisan dalam keluarga, sosial ekonomi dalam 

keluarga, komunikasi interpersonal, pembinaan akhlak, pergaulan, lingkungan dan se-

bagainya. Hubungan ini perlu dipahami bahwa intensitas komunikasi interpersonal 

dan pembinaan akhlak dalam keluarga dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya 

perilaku delinquency. Perilaku delinquency atau menyimpang dapat dicegah dengan 

meningkatkan intensitas komunikasi interpersonal dan pembinaan terhadap akhlak 

siswa dalam lingkungan keluarga. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Pengaruh Intensitas Komunikasi 

Interpersonal dan Pembinaaan Akhlak dalam Keluarga terhadap Kesadaran Bahaya 

Perilaku Delinquency Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran  

2009/2010”.  
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C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan judul sangat luas, sehingga tidak mungkin di 

lapangan permasalahan yang ada itu dapat terjangkau dan terselesaikan semua. Perlu 

adanya pembatasan masalah sehingga persoalan yang akan diteliti menjadi jelas. 

Dalam hal ini perlu dibatasi ruang lingkup masalah yang diteliti sebagai berikut: 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian. Objek 

dalam penelitian ini meliputi: 

a. Intensitas komunikasi interpersonal. 

b. Pembinaan akhlak dalam keluarga. 

c. Kesadaran bahaya perilaku delinquency. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI SMA Negeri 2 

Boyolali tahun pelajaran 2009/2010, yang keseluruhannya berjumlah 231 siswa. 

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah sering diberi istilah problematika, yakni kegiatan penting 

yang harus ada dalam setiap penelitian suatu karya ilmiah. Masalah yang dihadapi 

sangat beragam maka dipandang perlu mengadakan identifikasi masalah yang akan 

diteliti secara jelas sehingga hasil penelitian lebih tepat dan akurat. Berdasarkan latar 

belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah: ”Adakah pengaruh positif 

yang berarti (signifikan) dari intensitas komunikasi interpersonal dan pembinaan 
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akhlak dalam keluarga terhadap kesadaran bahaya perilaku delinquency siswa kelas 

XI SMA Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran  2009/2010?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah di-

rumuskan dalam perumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui intensitas komunikasi interpersonal pada siswa kelas XI SMA 

Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran  2009/2010. 

2. Untuk mengetahui pembinaan akhlak dalam keluarga pada siswa kelas XI SMA 

Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran  2009/2010. 

3. Untuk mengetahui kesadaran bahaya perilaku delinquency pada siswa kelas XI 

SMA Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran  2009/2010 

4. Untuk mengetahui pengaruh positif yang berarti (signifikan) dari intensitas 

komunikasi interpersonal dan pembinaan akhlak dalam keluarga terhadap 

kesadaran bahaya perilaku delinquency siswa kelas XI SMA Negeri 2 Boyolali 

tahun pelajaran  2009/2010. 

 

F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian diharapkan dapat mem-

berikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya mengenai intensitas komunikasi interpersonal dan 
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pembinaan akhlak da lam keluarga terhadap kesadaran akan bahaya perilaku 

delinquency siswa kelas XI SMA Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran 2009/ 

2010. 

b. Menambah dan memperluas cakrawala pengetahuan khususnya mengenai 

intensitas komunikasi interpersonal dan pembinaan akhlak dalam keluarga ter-

hadap kesadaran bahaya perilaku menyimpang (delinquency). 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna me-

ngenai intensitas komunikasi interpersonal dan pembinaan akhlak di dalam 

lingkungan keluarga terhadap kesadaran bahaya perilaku delinquency. 

b. Sebagai pendidik maka pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan 

penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya mau-

pun masyarakat pada umumnya. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka dipandang perlu me-

ngemukakan sistematikanya. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah se-

bagai berikut: 
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  Bagian awal skripsi ini meliputi: Halaman Judul, Halaman Persetujuan, 

Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, 

Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Lampiran, dan Abstrak. 

Bagian pokok dari skripsi ini terperinci dalam lima Bab. Bab I Pendahuluan  

mencakup: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Kegunaan Penelitian, serta 

Sistematika Penulisan. 

Bab II Landasan Teori diawali dengan Tinjauan Pustaka yang mengemukakan 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, selanjutnya 

Kerangka Teoritik yang dimulai tinjauan teoritis mengenai Intensitas Komunikasi 

Interpersonal yang berisi: Pengertian Intensitas, Pengertian Komunikasi,  Pengertian 

Komunikasi Interpersonal, Komponen Komunikasi, Cara Komunikasi Interpersonal, 

Ciri-ciri Komunikasi Interpersonal dan Ciri-ciri komunikasi yang Baik. Uraian 

Teoritik berikutnya Pembinaan Akhlak dalam Keluarga yang berisi: Pengertian 

Pembinaan, Pengertian Akhlak, Ruang Lingkup Akhlak, Macam Akhlak, Cara 

Pembinaan Akhlak yang Dilakukan dalam Keluarga, Tujuan Pembinaan Akhlak dan 

Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pembinaan Akhlak. Kemudian uraian 

Kesadaran Bahaya Perilaku Delinquency: Pengertian Kesadaran, Pengertian Bahaya, 

Pengertian Delinquency, Macam-macam Perilaku Delinquency, dan Faktor Penyebab 

Perilaku Delinquency. Kerangka Teoritik yang terakhir adalah Intensitas Komunikasi 

Interpersonal dan Pembinaan Akhlak dalam keluarga kaitannya dengan Kesadaran 

Bahaya Perilaku Delinquency yang dilanjutkan Kerangka Pemikiran serta Hipotesis. 
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Bab III Metode Penelitian berisi: Tempat dan Waktu Penelitian; Populasi, 

Sampel, Sampling, dan Prosedur Pengambilan Sampel; Variabel-variabel Penelitian; 

Metode atau Teknik Pengumpulan Data; Teknik Uji Validitas dan Reliabilitas Ins -

trumen; Teknik Uji Persyaratan Analisis; serta Teknik Analisis Data. 

  Bab IV Hasil Penelitian beris i: Deskripsi Data yang mencakup Data Hasil Uji 

Coba (try out) Validitas dan Reliabilitas Instrumen beserta Analisisnya maupun Data 

Hasil Penelitian, Pengujian Persyaratan Analisis. Analisis Data dan Pengujian Hipo-

tesis, serta Pembahasan Hasil Analisis Data. 

  Bab V Kesimpulan, Implikasi serta Saran-saran. Bagian akhir dari skripsi ini 

berisi uraian-uraian Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Daftar Ralat (bila ada ). 


