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BAB 1 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak ke masa 
dewasa. Pada masa ini merupakan fase perkembangan  penuh dengan 
goncangan-goncangan kejiwaan yang timbul dari dorongan seksual atau 
dorongan jasmani maupun emosional. Pada masa-masa ini kadang terjadi 
kesulitan dalam melakukan adaptasi. Hal ini menyebabkan kebingungan, 
kecemasan dan konflik dalam diri remaja. Dalam kondisi ini perhatian 
orangtua sangat dibutuhkan oleh remaja, akan tetapi kebanyakan hal tersebut 
hampir tidak pernah dirasakan oleh remaja. Karena kesibukan orangtua 
dalam pekerjaannya, pola pikir orangtua yang menyerahkan urusan 
pendidikan pada sekolah. Konflik yang dialami remaja ini dapat mendorong 
remaja untuk melakukan perilaku menyimpang dari norma yang ada. Hal ini 
sering disebut dengan kenakalan remaja. Bentuk yang paling banyak 
misalnya adanya perkelahian antarsekolah/ antargeng, penyalahgunaan obat-
obat terlarang, pencurian, hubungan seks bebas dan lain-lain. Dalam 
keadaan yang seperti ini tentu saja kita tidak bisa tinggal diam melihat 
keadaan yang seperti ini. Lalu bagaimana nasib dan masa depan bangsa jika 
pemudanya bermasalah dan penuh dengan pengalaman buruk? Dengan 
adanya perhatian yang cukup dari orangtua berupa curahan kasih sayang, 
bimbingan dan nasehat maka anak tidak akan berusaha mencari perhatian 
semu diluar yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. 

Anak tumbuh dan berkembang dalam dua dunia, yaitu dunia orang 
dewasa (orangtua, guru,pemimpin masyarakat, pejabat, dan lain-lain) dan 
dalam dunia sebayanya (teman sekolah, teman bermain, teman dalam 
organisasi, teman geng dan teman-teman lainnya). Kelompok sebaya ini 
sering disebut dengan peer group. Peer group ialah suatu kelompok yang 
didalamnya terdapat hubungan interaksi antar individu yang mempunyai 
persamaan usia dan status atau posisi sosial. Kelompok sebaya biasanya 
mempunyai ungkapan-ungkapan, bahasa yang khas, kebiasaan, nilai-nilai 
dan normanya tersendiri, karena dalam memilih teman bergaul ini biasanya 
didasarkan atas persamaan-persamaan yang dimiliki diantara 
anggotanya.Kesemuanya itu dijadikan cara hidup dan dijadikan sebagai 
acuan dalam bertingkah laku bagi para anggotanya. 

Para remaja memiliki keinginan yang kuat untuk dapat diterima 
dalam kelompok sebanyanya.  Akan berusaha untuk dapat bergabung dan 
diakui oleh kelompoknya. Keinginan yang kuat dalam diri remaja untuk 
diakui dalam kelompoknya tersebut, menuntut sejumlah kemampuan sosial 
yang perlu dikuasai. Ketidak mampuan anak untuk berperilaku sosial seperti 
yang diharapkan dapat menunjuk perilaku sosial yang tidak diharapkan 
dapat berakibat tersingkirnya dari kelompok. Sebaliknya, apabila ia sudah 
dapat menunjukkan perilaku sosial yang diharapkan, maka posisi sebagai 
individu akan semakin kuat dan bahkan dapat menjadi anak yang populer di 
dalam kelompoknya tersebut. Bila ada seorang anak yang tidak dapat 
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diterima dalam kelompok sebayanya tersebut maka dia akan merasa tersisih 
dan dalam hal ini akan menyebabkan kerisauan bagi orangtuanya. 

Pada masa remaja, anak menghadapi kemungkinan pilihan 
kelompok sebaya yang bermacam-macam, ada yang baik tetapi ada pula 
yang buruk atau bersifat negatif sehingga dapat menimbulkan kenakalan 
remaja. Seorang remaja bisa terjerumus dalam perbuatan kenakalan remaja 
karena terpengaruh oleh teman sebayanya. Misalnya bila temannya adalah 
seorang perokok maka mungkin ia akan jadi perokok juga. Begitu pula jika 
temannya penjudi dan suka melakukan hubungan seks bebas, maka dia juga 
akan melakukan hal yang sama. Pada umunya bila seorang anak telah 
memasuki masa remaja, anak telah memasuki hubungan sangat erat, 
sehingga persahabatan merupakan faktor penting yang tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan mereka. 

Suatu kelompok sebaya (peer group) dapat menimbulkan 
hubungan timbal balik bagi semua anggotanya. Semua perilaku yang baik 
maupun yang buruk akan mudah ditiru oleh semua anggota kelompok. Anak 
remaja sangat terikat pada kelompok sebayanya. Mereka menyandarkan 
perbuatannya pada dukungan dan persetujuan kelompok sebaya bahkan 
sering mengabaikan nasehat dan pendapat orangtua. Hal ini yang 
mengakibatkan anak walaupun telah terdidik dengan baik oleh orangtua 
dalam keluarga, akan mudah terpengaruh oleh teman-teman dalam 
kelompok pergaulannya. 

Selain faktor pergaulan, faktor yang tidak kalah penting dalam 
menyebabkan timbulnya kenakalan remaja adalah faktor keluarga. Keluarga 
merupakan tempat perkembangan awal seorang remaja hingga sejak 
kelahirannya menuju tahap perkembangan berikutnya. Dalam lingkungan 
keluarga anak berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain. Anak mulai 
mengenal adanya kasih sayang, saling memiliki, dan bahkan mulai 
mengenal dirinya sendiri. Sebelum seorang anak mengenal lingkungan yang 
lebih luas terlebih dahulu dia akan mengenal nilai-nilai dan norma-norma 
yang ada dalam keluarga terlebih dahulu. Menurut Sudarsono ( 1995 : 125 ) 
“…..Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk 
seterusnya, sebagian waktunya adalah didalam keluarga, maka sepantaslah 
timbulnya delinquency itu sebagian besar berasal dari keluarga. 

 Dalam penelitian ini faktor keluarga lebih ditekankan pada 
perhatian orangtua dalam mendidik dan membesarkan anak. Besar kecilnya 
dalam perhatian yang dicurahkan dari orangtua kepada anak akan memberi 
kesan pada anak sehingga hal tersebut berhubungan dengan perilaku sosial 
anak. Bentuk perhatian orangtua tersebut antara lain curahan kasih sayang, 
bimbingan. Perhatian orangtua sangat berperan dalam keberhasilan 
pendidikan anak, sebab orangtua mempunyai peran sebagai pendidik utama 
dan pertama. Sebagai pendidik pertama orangtua merupakan tempat 
keberadaan anak pertama kalinya, sehingga dalam keluarga itulah terjadi 
pendidikan. Orangtua mempunyai tanggung jawab  kepada anaknya, wujud 
dari rasa penerimaan tanggung jawab orangtua sebagai pendidik dan sebagai 
guru serta sebagai pemimpin dalam lingkungan keluarga terlihat dari 
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peranannya menuntun, mengarahkan serta memberikan suri teladan yang 
baik bagi anaknya untuk bisa berkembang menjadi manusia dewasa. Oleh 
karena itu, keberhasilan orangtua dalam mendidik anak dengan baik, 
kemungkinan besar akan berdampak pada perilaku anak dalam memilih 
teman bergaul yang baik yang tidak memberikan pengaruh jelek yang dapat 
mengakibatkan kenakalan remaja. Begitu pula sebaliknya orangtua yang 
tidak dapat mendidik anak dengan baik akan menyebabkan anak merasa 
kurang perhatian dari orangtua sehingga akan mudah mendorong anak 
mencari jalan pintas dan memilih teman yang senasib dengan keadaan 
dirinya sehingga akan mudah untuk memicu terjadinya kenakalan remaja. 
Sedangkan anak yang terlalu banyak dituntut untuk menjadi yang seperti 
diinginkan dari orangtua atau dipaksa terus untuk mengikuti kemauan 
orangtua, akan mengalami tekanan mental dan frustasi.  

Sebagai pemimpin orang tua harus dapat menciptakan suasana yang 
tenang, damai dan tenteram bagi seluruh anggota kelurganya terutama bagi 
anak yang sangat membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Orangtua 
memberikan kebutuhan anggota keluarga dan memenuhinya. Orangtua tidak 
hanya memerintah anak dengan instruksi, tetapi orang tua juga harus mau 
mendengarkan segala keluh kesah dari sang anak dan anak juga tidak hanya 
menerima saja apa yang di berikan oleh orang tua sehingga ada hubungan 
timbal balik yang baik antara orang tua dan anak yang dapat menjalin 
komunikasi yang baik di antara keduanya. Dengan komunikasi yang baik 
serta terpenuhinya kebutuhan  perhatian yang sesuai dengan  perhatian  yang 
dibutuhkan remaja akan tercipta kecocokan antar anggota keluarga sehingga 
akan menjadikan sebuah keluarga yang harmonis. Dalam keluarga yang 
harmonis akan tercipta suasana yang rukun, damai dan tenteram. Dengan 
suasana yang seperti ini maka akan bisa mendorong anak untuk lebih 
meningkatkan komunikasi yang baik dengan orangtua, apabila komunikasi 
sudah dapat berjalan dengan baik maka anak akan merasa mendapat 
perhatian dari orang tua mau mengutarakan segala keluh kesah kepada orang 
tua dan bagi orang tua sendiri dapat mengontrol lingkungan pergaulan anak 
supaya tidak salah dalam bergaul.Tetapi sebaliknya apabila dalam kekuarga 
sudah kehilangan keharmonisanya, maka usaha pendidikan bagi anak dalm 
keluargapun dimungkinkan akan gagal, sehingga jika gagal akan 
memberikan pengaruh buruk bagi perkembangan anak terutama remaja, 
dimana pada tahap ini mereka sedang berada dalam proses mencari identitas 
diri. Hal ini akan membentuk anak cenderung melakukan perilaku 
menyimpang atau kenakalan remaja. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masalah pergaulan 
sebaya dan perhatian orangtua dengan kenakalan remaja memiliki 
keterkaitan sangat erat. Oleh karena itu penulis tetarik untuk mengangkat 
penelitian dengan judul “ Hubungan antara Pergaulan Kelompok Sebaya  
(peer group ) dan perhatian Orangtua dengan Kenakalan Remaja  Pada 
Siswa  Kelas X di SMA Batik 1 Surakarta tahun 2009 

 
B. Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 
diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Remaja sering kali kurang dapat membedakan pergaulan kelompok sebaya  
( peer group ) yang baik dan yang buruk 

2. Perhatian yang kurang diberikan oleh orangtua membuat anak mencari 
perhatian lain di luar, dikhawatirkan menyababkan penyimpangan perilaku 
pada anak 

3. Keluarga yang tidak harmonis menyebabkan anak tidak mendapatkan 
perhatian dari orangtua 

4. Anak yang mencari sensasi semu di luar rumah biasanya mempunyai 
penyimpangan perilaku 

5. Gejala kenakalan remaja meluas di berbagai tempat baik di dalam 
lingkungan sekolah  maupun di masyarakat 

6. Orangtua lebih sering mementingkan pekerjaan daripada membimbing, 
mengarahkan, mengasuh dan memperhatikan anak di rumah 

 
C. Pembatasan masalah  

1    Pergaulan kelompok sebaya (peer group) adalah hubungan sosial  
 individu dengan teman sebaya atau teman yang memiliki persamaan 
 usia, status atau posisi sosial. Dalam penelitian ini penulis membatasi 
 pergaulan pada kelompok sebaya remaja 
2. Perhatian ortangtua adalah Perhatian Orangtua dalam bentuk jasmani dan  
 rohani serta waktu untuk dapat  berbicara/ngobrol dengan anak (remaja) 
 tentang kegiatan anak (remaja), seperti perhatian dalam mengenal teman 
 dekat anak (remaja),  nasihat, bimbingan 
3.  Kenakalan remaja adalah Perbuatan yang merujuk pada aktivitas remaja 
 yang berlawanan dengan norma-norma masyarakat, undang-undang, 
 negara dan agama yang dapat menganggu ketertiban umum. 
 

D. Perumusan Masalah  
1.  Apakah ada hubungan pergaulan kelompok sebaya dan kenakalan remaja 
 pada siswa  kelas X di SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2009/2010? 
2.  Apakah ada hubungan antara perhatian orangtua dan kenakalan remaja 
 pada  siswa kelas X di SMA Batik 1 Surakarta  tahun ajaran 2009/2010? 
3.  Apakah ada hubungan antara pergaulan kelompok sebaya dan perhatian 
 orangtua dengan kenakalan remaja pada siswa kelas X di SMA Batik 1 
 Surakarta tahun ajaran 2009/2010? 

E. Tujuan Penelitian 
 Agar penelitian ini mempunyai kejelasan terhadap apa yang akan diperoleh, 
maka perlu dirumuskan tujuan sebagai berikut : 
 1.  Untuk mengetahui hubungan antara pergaulan kelompok sebaya dan   

kenakalan  remaja pada siswa  kelas X di SMA Batik 1 Surakarta tahun 
ajaran 2009/2010 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 
 
 

 
   

                                                       

5 

2. Untuk mengetahui hubungan antara perhatian orangtua dan kenakalan 
remaja pada siswa  kelas X di SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 
2009/2010 

 
3. Untuk mengetahui hubungan antara pergaulan kelompok sebaya dan 

perhatian orangtua dengan kenakalan remaja pada siswa  kelas X di SMA 
Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2009/2010 

 
F.Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut  
1. Manfaat Teoretis 

a.  Memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang adanya   
hubungan antara pergaulan kelompok sebaya dan perhatian       
orangtua dengan kenakalan remaja. 

b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai 
masukkan pada  penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 
kenakalan remaja. 

c. Menambah pengetahuan dalam dunia pendidikan sebagai upaya 
mengatasi kenakalan remaja. 

2. Manfaat Praktis 
 Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan  bagi : 

a. Bagi Orangtua 
1) Memberikan sumbangan positif agar orangtua mampu 

memberikan perhatian dan pengawasan dengan menjalin 
komunikasi secara memadai dan intensif dalam tumbuh 
kembang diri anak – anaknya 

2) Memberikan sumbangan positif agar orangtua mampu 
menjadi tauladan yang baik bagi anak-anaknya 

b. Bagi Remaja 
1) Memberikan sumbangan positif kepada remaja agar remaja 
 hendaknya berhati-hati dalam memilih teman bergaul 
 dan dapat menciptakan lingkungan  pergaulan yang baik 
 agar tidak terjerumus dalam tindakan kenakalan. 
2)  Memberikan sumbangan yang positif kepada remaja 
 tentang arti penting keluarga. 

c. Bagi Sekolah 
1)  Sebagai masukan agar lebih memperhatikan perkembangan 

 sosial remaja di sekolah. 
2) Sebagai masukan bagi sekolah hendaknya mampu menjalin 

 kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pihak 
 orangtua / wali murid. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
A.Tinjauan Pustaka 

 
 

1. Tinjauan Tentang Kenakalan Remaja 
  a. Pengertian Remaja 

Remaja atau adolescence berasal dari bahasa latin adolecentia  
mempunyai arti ke arah kematangan. Masa remaja merupakan suatu masa 
peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa atau merupakan 
perpanjangan dari masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa.Jadi 
anak-anak pada masa ini tidak dapat dikatakan sebagai masa anak-anak lagi, 
tetapi juga belum dapat dikatakan sebagai orang dewasa. 

Masa remaja adalah masa strees dan strain (kegoncangan dan 
kebimbangan). Beberapa ahli mengemukakan batasan tentang remaja. 
Menurut Sudarsono ( 1995: 13 ) ,” masa remaja awal adalah umur 13 atau 
14 tahun sampai 17 tahun dan masa akhir antara 17 sampai 21 tahun “. 
Pendapat tersebut didukung oleh FJ.Monks,AMP Knoers dan Siti R 
Haditono (1991 : 225) yang mengemukakan tentang batasan usia remaja 
dengan pembagian setiap tahap perkembangannya, yaitu “ secara global 
masa remaja berlangsung antara umur 12 sampai 21 tahun, dengan 
pembagian umur 12 – 15 tahun : masa remaja awal, 15 – 18 tahun : masa 
remaja pertengahan, dan 18 – 21 tahun : masa remaja akhir”. Sedangkan 
Sarlito Wirawan Sarwono ( 2006 : 14 ) mengemukakan “ Seseorang dapat 
dikatakan sebagai remaja bila usianya 11 – 24 tahun dan belum menikah “. 
Sehingga dikatakan bahwa status pernikahan juga bisa menjadi penentu 
seorang individu disebut remaja karena di indonesia kriteria remaja selain 
ditentukan oleh batasan umur juga ditentukan oleh status pernikahan. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 
remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju masa dewasa yaitu 
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antara umur 12 sampai 21 tahun dan belum menikah. Pada masa remaja 
individu belum mempunyai posisi yang jelas. Maksudnya bahwa individu 
remaja tersebut sebenarnya telah meninggalkan masa kanak-kanak yang 
lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi mereka belum dapat dikatakan 
sebagai golongan orang dewasa karena belum dapat hidup mandiri dan 
penuh tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat. 
 b. Perkembangan Remaja 

Seorang individu yang memasuki masa remaja akan menampakkan 
perubahan pada bagian-bagian tertentu. Hal ini terjadi karena dalam diri 
seorang remaja terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan yang begitu 
pesat, perkembangan yang terjadi di dalam diri remaja meliputi 
perkembangan fisik, emosi dan perkembangan sosial. 

 1) Perkembangan fisik 
Perkembangan fisik mengalami perubahan dengan cepat, lebih 

cepat dibandingkan dengan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Untuk 
mengimbangi pertumbuhan remaja yang cepat itu remaja membutuhkan 
makan dan tidur yang lebih banyak. Dalam hal ini kadang-kadang orangtua 
tidak mau mengerti dan marah-marah bila anaknya terlalu banyak makan 
dan tidur. Perkembangan fisik remaja akan tampak terlihat dari perubahan 
bentuk tubuh dan berfungsinya alat reproduksi. Menurut Abu Miqdad (2001 
: 35 ) , “ Perkembangan fisik remaja antara lain mencakup perkembangan 
kelamin primer , kelamin sekunder dan kelamin tersier. 

Perkembangan kelamin primer adalah mulai berfungsinya organ-
organ genetal yang ada di dalam maupun di luar badan atau menunjukkan 
pada organ badan yang langsung berhubungan dengan persetubuhan dan 
proses reproduksi. Pada remaja laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani 
ketika mengalami mimpi basah. Sedangkan pada remaja perempuan ditandai 
dengan terjadinya monarche (keluarnya darah haid) yang selanjutnya diikuti 
pula dengan kesiapan organ-organ reproduksi untuk terjadinya kehamilan. 

Perkembangan kelamin sekunder adalah perkembangan jasmaniah 
yang tidak langsung berhubungan dengan persetubuhan proses reproduksi 
namun menunjukkan perbedaan yang khas bagi remaja laki-laki dan 
perempuan. Pada remaja laki-laki ditunjukkan dengan pertumbuhan bulu 
atau rambut halus (pada dada, ketiak, daerah kelamin dan wajah seperti 
kumis dan jenggot), suara membesar dan dalam, pertumbuhan tinggi badan 
secara maksimal dan di ikuti dengan pertumbuhan berat badan, pertumbuhan 
tulang (bahu melebar dan dada menjadi bidang), buah pelir (testis) 
membesar. Sedangkan pada remaja perempuan adalah dengan pertumbuhan 
tulang (bidang bahu mengecil dan pingggul melebar), pertumbuhan 
payudara, tumbuh bulu ketiak dan sekitar kelamin, suara mulai merdu , kulit 
menjadi lebih halus , alat kelamin mulai membesar dan mulai berfungsi 
organ reproduksi menghasilkan sel telur. 

Perkembangan tersier merupakan perkembangan keadaan psikis 
remaja. Remaja laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam 
perkembangan tersier dan psikis. Pada remaja laki-laki antara lain mudah 
terangsang seksual dan menghendaki kepuasan seksual. Sedangkan pada 
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perempuan antara lain ketakutan saat melihat darah haid, sering sakit perut 
sampai muntah, tidak mengalami orgasme seperti pada remaja laki-laki dan 
lebih bersifat pemalu tetapi atraktif terhadap laki-laki. 

Selain ciri-ciri tersebut, Sarlito Wirawan Sarwono (1988 : 52) 
mengemukakan pendapatnya tentang adanya perubahan fisik remaja antara 
lain  

Perubahan fisik remaja akan menyebabkan kecanggungan bagi 
remaja karena harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang 
terjadi padanya,. Pertumbuhan badan yang mencolok misalnya pembesaran 
payudara membuat remaja merasa tersisih dari teman-temannya. Demikian 
pula dengan menghadapi haid atau ejakulasi yang pertama remaja perlu 
menyesuaikan tingkah laku yang tidak selalu bisa dengan mulus terutama 
jika tidak ada dorongan dari orang tuanya. 

 
Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa seseorang yang memasuki usia remaja akan mengalami perubahan 
fisik yang cukup pesat. Perubahan tersebut akan menunjukkan adanya 
perbedaan yang khas antara remaja laki-laki dan perempuan. 

 
2) Perkembangan Emosi 
Pada usia remaja individu mengalami perkembangan emosi yang 

cukup pesat ketika menginjak masa remaja. Menurut Syamsu Yusuf 
LN.(2004 : 19) “ Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu 
perkembangan emosi yang tinggi “. Pertumbuhan fisik terutama organ-organ 
seksual mempengaruhi berkembangnya emosi atau perasaan –perasaan dan 
dorongan-dorongan baru yang dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta, 
rindu, keinginan untuk berkelana lebih intim dengan lawan jenis. 

Pada masa remaja awal perkembangan emosi menunjukkan sifat  
sensitif dan reaktif  sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi 
sosial. Emosi bersifat negatif dan tempramental (mudah tersinggung, mudah 
marah atau sedih / murung) sedangkan remaja akhir sudah mampu 
mengendalikan diri. 

Manusia senantiasa dipengaruhi oleh kedaaan emosi, pikiran dan 
akal. Dalam situasi-situasi tertentu sering kali emosi lebih berpengaruh dari 
pada fungsi hati lain. Hal ini diperjelas dengan pendapat dari Zulkifli  (1993 
: 89 ) , “ Emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka dari pada 
pikiran yang realistis “. Suatu saat remaja dapat merasakan sedih sekali, tapi 
di lain waktu ia bisa marah sekali. Remaja yang mengalami ketidakstabilan 
emosi akan menyebabkan adanya ganguan jiwa ringan. Tanda-tandanya dan 
gejalanya sangat bervariasi, misalnya : menjadi pendiam, sulit 
berkomunikasi, sulit dalam bergaul dan dapat juga mengakibatkan 
kenakalan remaja. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
keadaan emosi remaja lebih dinomorsatukan dari pada pikiran. Remaja 
biasanya terburu-buru dalam mengambil sikap tanpa memikirkan resiko 
yang akan dihadapi dan dan cenderung melakukan tidakan yang 
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menyimpang. Walaupun begitu, emosi tidak dapat dikatakan sebagai suatu 
hal yang bersifat negatif  tetapi juga dapat bersifat positif. Emosi bersifat 
positif tercermin dalam perasaaan senang, cinta, kasih sayang dan 
sebagainya. Sedangkan emosi bersifat negatif  tercermin dalam perasaan 
yang marah meluap-luap, sedih, malu, kecewa dan sebagainya.Ada remaja 
perasaaanya mudah berkobar-kobar namun ada pula remaja yang 
perasaaanya lebih tenang. Hal ini tidak terlepas dari adanya usaha 
pengontrolan diri dan pengendalian diri dilakukan individu dalam 
menghadapi rangsangan yang datang. 

3) Perkembangan Sosial 
Pada masa remaja berkembang sosial cognition, yaitu kemampuan 

untuk memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut 
sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai maupun perasaan. Pemahaman ini, 
mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan 
mereka (terutama teman sebaya), baik melalui persahabatan maupun 
percintaan (pacaran). Dalam hubungan persahabatan, remaja memilih teman 
memiliki kualitas psikologis relatif sama dengan dirinya, baik menyangkut 
interest, sikap, nilai dan kepribadian. 

Pada masa ini juga berkembang sikap comformity, yaitu 
kecenderungan untuk menyarah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, 
kebiasaan, kegemaran atau keinginan orang lain (teman sebaya). 
Perkembangan sikap konformitas pada remaja dapat memberikan dampak 
positif maupun negatif bagi dirinya. 

Apabila kelompok teman sebaya diikuti itu menampilkan sikap dan 
perilaku secara moral atau agama dapat dipertanggungjawabkan, seperti 
kelompok remaja yang taat beribadah, rajin belajar, aktif dalam kegiatan 
sosial, maka kemungkinan besar remaja tersebut akan menampilkan pribadi 
yang baik. Sebaliknya, apabila kelompok itu manampilkan sikap 
melecehkan nilai-nilai moral, suka minum-minuman keras, suka melakukan 
seks bebas, maka sangat dimungkinkan remaja akan menampilkan perilaku 
seperti kelompok tersebut. 

Karakteristik perkembangan sosial remaja akan dijelaskan sebagai 
berikut : 

a) Berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan akan  
  pergaulan. 

Dengan semakin berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan 
dorongan untuk bergaul, seringkali menyebabkan remaja memiliki 
solidaritas yang amat kuat dan tinggi dengan kelompok sebaya jauh 
melebihi kelompok lain bahkan dengan orangtua sekalipun. Dengan 
keadaan tersebut seorang individu remaja akan lebih sering berada diluar 
rumah untuk lebih mengintensifkan hubungan dengan teman sebaya agar 
remaja tidak terjerumus dalam pergaulan yang buruk, maka orangtua 
perlu memberikan perhatian pada anak dengan cara melakukan interaksi 
dan komunikasi secara terbuka dan hangat. 

b) Adanya upaya memilih nilai-nilai sosial 
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Hal ini menyebabkan remaja senantiasa mencari nilai-nilai sosial 
dengan cara mengimitasinya dari lingkungan untuk dijadikan sebuah 
pedoman. Jika remaja tidak menemukan nilai-nilai yang dirasa cocok 
dengan kelompok, maka mereka akan menciptakan nilai-nilai yang khas 
daalm kelompoknya sendiri. Nilai yang ada akan dijadikan sebagai 
patokan dalam bertingkah laku dalam kelompoknya. 

c) Meningkatkan ketertarikan pada lawan jenis 
Dalam kehidupan sosial remaja, mereka mulai tetarik pada lawan 

jenis. Dengan semakin meningkatnya ketertarikan pada lawan jenis 
dapat menyababkan remaja berusaha keras untuk memiliki teman dekat 
yang merupakan lawan jenisnya, hal ini sering disebut dengan pacaran. 
Jika dalam hal ini orangtua kurang mengerti, kemudian melarangnya 
maak akan menimbulkan masalah bagi remaja  dan menyebabkan remaja 
akan bersikap tertutup terhadap orangtua. Untuk mencegah hal tersebut, 
remaja perlu diajak berkomunikasi secara rileks dan terbuka untuk 
membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan lawan jenis. 

 
d) Mulai timbul kecenderungan memilih karir tertentu 

Dalam perkembangan sosial remaja, salah satu ciri muncul ialah 
adanya kecenderungan untuk memilih karir tertentu walaupun 
sebenarnya perkembangan sosial remaja masih berada pada taraf 
pencarian karir. Untuk itu remaja perlu mendapatkan wawasan 
pengetahuan tentang karir dari orang dewasa dengan disertai kekurangan 
dan kelebihan jenis karir tersebut. 

c. Ciri-ciri Remaja 
Remaja mengalami banyak perubahan yang disebabkan karena 

mereka sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang 
cukup pesat. Keadaan batin remaja menjadi bergejolak dan hal ini akan 
mempengaruhi tingkah laku dalam kehidupan remaja. Keadaan batin yang 
penuh gejolak tersebut menyebabkan emosi remaja menjadi tidak stabil, 
pemarah, mudah tersinggung dan sulit diatur namun memiliki rasa 
solidaritas yang tinggi terhadap teman sebaya yang menjadi kelompoknya. 
Ketidakstabilan emosi tersebut tidak selalu terjadi pada seorang remaja. Hal 
ini tergantung pada usaha remaja dalam menyesuaikan diri terhadap setiap 
impuls yang datang. 

Masa remaja merupakan suatu masa yang relatif singkat dan 
mempunyai ciri-ciri tersendiri  yang berbeda dengan ciri-ciri tahap 
sebelumnya dan sesudahnya. Soerjono Soekanto ( 1990 : 52 ) menyebutkan 
ciri-ciri remaja dilihat dari sudut kepribadiaanya, yaitu : 

1. Adanya perkembangan fisik yang pesat 2. Keiginan yang kuat 
untuk mengadakan interaksi sosial dengan orang yang lebih   dewasa 
3. Keinginan untuk mendapatkan kepercayaan dari orang yang 
dewasa 4.Mulai memikirkan kehidupan secara mandiri 5. Adanya 
perkembangan taraf intelektualitas untuk mendapatkan identitas diri 
6.Menginginkan sistem kaidah dan nilai yang serasi dengan 
kebutuhan atau keinginannya. 
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Sedangkan Muangman mengemukakan bahwa ciri-ciri remaja yaitu 
suatu masa dimana  

1.Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-
tanda seksual sampai saai ia mencapai kematangan seksual 
2.Individu yang mengalami perkembangan psikologik dan pola 
identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa 
3.Terjadi peralihan dari pola ketergantungan sosial ekonomi yang 

penuh kepada keadaan yang relatif mandiri ( Sarlito Wirawan Sarwono  
2006 : 9)  
Hurlock ( alih bahasa : Istiwidayanti , 2000: 207 ) mengemukakan ciri-
ciri remaja sebagai berikut : 

1.Masa remaja sebagai periode yang penting 2.Masa remaja sebagai 
periode peralihan 3.Masa remaja sebagai periode perubahan 4.Masa 
remaja sebagai usia bermasalah 5.Masa remaja sebagai masa mencari 
identitas 6.Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan 
7.Masa remaja sebagai usia yang tidak realistis8.Masa remaja 
sebagai ambang usia dewasa 
 

Ciri remaja tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 
 1. Masa remaja sebagai periode yang penting 

Masa remaja dikatakan sebagai periode penting karena pada masa 
ini terjadi perubahan fisik dan psikologis yang cukup pesat. Perkembangan 
fisik yang pesat tersebut diikuti dengan perkembangan mental sehingga 
dapat mempengaruhi sikap, nilai-nilai dan minat baru dalam diri seorang 
remaja. Masa remaja ini merupakan masa peralihan  dari masa kanak-
kanak menuju masa dewasa. Perubahan yang terjadi sangat drastis 
mempunyai keunikan tersendiri. 
2. Masa remaja sebagai periode peralihan 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak 
menuju masa dewasa. Dalam setiap periode peralihan ini, status remaja ini 
kurang jelas dan terdapat keraguan dalam melakukan perannya. Bila anak 
beralih dari masa kanak-kanak menuju dewasa, anak-anak harus 
mempelajari pola sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan sekaligus 
harus mempelajari pola perilaku dan sikap bari sebagai individu yang 
dewasa. Remaja tidak dapat digolongkan sebagai anak lagi, namun mereka 
juga bukan orang dewasa karena belum dapat hidup mandiri.Status remaja 
yang belum jelas ini juga menguntungkan, karena status tersebut 
memberikan kesempatan baginya untuk memcoba hal-hal baru agar dapat 
menentukan pola perilaku, nilai dan sikap yang paling sesuai dengan 
dirinya. 
3. Masa remaja sebagai periode perubahan 

Tingkat perubahan sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar 
dengan tingkat perubaha fisik. Pada awal masa remaja, ketika perubahan 
fisik cukup pesat, perubahan sikap dan perilaku juga berlangsung pesat. 
Jika perubahan fisik menurun dan perilaku juga menurun. Perubahan-
perubahan tersebut diantaranya: a. Meninggikan emosi dengan intensitas 
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sesuai dengan perubahan fisik dan psikologis yang terjadi; b. Perubahan 
minat dan peran yang biasanya terbentuk dari kelompok sosial; c. Dengan 
berubahnya minat dan pola perilaku maka nilai-nilai juga berubah. 
Anggapan bahwa masa kanak-kanak penting sekarang ini mulai 
berkurang; d. Sebagian besar remaja bersikap ambivalen terhadap setiap 
perubahan dan mereka menginginkan dan menuntut kebebesan 
4. Masa remaja sebagai usia bermasalah 

Remaja merasa sudah mandiri, sehingga mereka ingin mengatasi 
masalahnya sendiri dan menolak bantuan dari orangtua dan guru. Mereka 
merasa bahwa usaha pemecahan masalah menurut cara yang diyakininya 
tidak akan sesuai dengan kehendak orangtua. 
5. Masa remaja sebagai masa mencari identitas diri 

Remaja sudah tidak puas lagi menjadi sama dengan teman dalam 
segala hal seperti keinginan pada masa kanak-kanak. Ia mulai berusaha 
memperlihatkan ciri-ciri tertentu berbeda dan dianggap menonjol dari 
teman-teman. 
6. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan 

Masa remaja membutuhkan perhatian khusus dari orang dewasa 
khususnya orangtua. Orangtua diharapkan dapat membimbing dan 
mengarahkan anak agar menjadi pribadi yang baik karena secara umum 
remaja memberikan kesan tidak rapi, kurang dapat dipercaya, cenderung 
merusak serta berperilaku tidak baik. Dalam hal ini orangtua 
mencemaskan keadaan anaknya. 
7. Masa remaja sebagai usia yang tidak realistis 

Remaja melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang 
diinginkan dan bukanlah berdasarkan realita yang ada. Oleh karena itu 
tidak realistis. 
8. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa 

Dengan semakin bertambah usia remaja, akan memberikan kesan 
bahwa mereka sudah hampir dewasa. Hal ini terlihat dari perilaku 
berusaha mengikuti gaya orang dewasa. 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa remaja 
sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa 
mempunyai ciri-ciri  tersendiri. Remaja juga memiliki keinginan kuat 
untuk membentuk kelompok tertentu dengan teman sebayanya sekaligus 
membuat sistem kaidah dan nilai yang akan dijadikan sebagai kebiasaan 
dalam kelompok. Kebiasaan dalam kelompok tersebut akan memberikan 
ciri khas membedakan dengan kelompok lain. 

d. Problem masa remaja 
Masalah remaja sebenarnya bukanlah masalah baru, dan bukanlah 

masalah suatu bangsa saja tapi masalah yang dihadapi oleh setiap bangsa, 
bahkan setiapa manusia hidup secara normal melalui masa remaja. 
Menurut Sofyan S Willis dalam Panut Panuju dan Ida Umami ( 2005 : 
146)  dimaksud dengan problema remaja adalah “ Masalah-masalah yang 
dihadapi oleh para remaja sehubungan dengan adanya kebutuhan-
kebutuhan mereka dalam rangka penyesuaian diri terhadap lingkungan “. 
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Secara garis besar, masalah kaum remaja sebagai berikut : 
1) Masalah menyangkut jasmani 

Pada permulaan masa remaja kira-kira umur 11 tahun terjadi 
 perubahan yang cepat, masalah akan timbul apabila perubahan 
 yang dialaminya tersebut tidak dipahami, karena akan terjadi 
 perubahan-perubahan yang belum dikenalnya pada masa anak-anak 
 yaitu pertumbuhan secara fisik pada remaja. 

 
2) Masalah hubungan dengan orangtua 

Diantara kesulitan yang dihadapi oleh remaja jika orangtua kurang 
 mengerti ciri-ciri dan sifat-sifat yang sedang terjadi pada anak-
 anak, mereka lupa bahwa anak-anak pada permulaan remaja bukan 
 anak kecil lagi yang mendapatkan perlakuan sama saat mereka 
 masih anak-anak. Sikap perilaku dan tidakan orangtua seperti itu 
 menyebabkan anak-anak tidak senang. Sebaliknya ada oranngtua 
 kadang memperlakukan dan menganggap anak mereka sudah 
 dewasa. Mereka lupa bahwa walaupun pertumbuhan jasmaninya 
 sudah seperti orang dewasa tetapi sikap, pikiran dan emosinya 
 belum stabil. 

3) Masalah hari depan 
Setelah pertumbuhan jasmani berhenti, remaja merasa bahwa 

 dirinya sudah seperti orang dewasa, kemampuan untuk berfikir 
 logis yang sudah matang oleh karena mereka memikirkan masa 
 depan semacam pekerjaan apa yang akan dilakukannya setelah 
 tamat sekolah. Mereka membayangkan segala yang indah, hari 
 depan yang gemilang, hidup enak, bahagia. Akan tetapi di lain 
 pihak mereka tidak melihat jalan untuk itu, karena kenyataan 
 hidupnya tidak memberikan kepastian kepadanya. Maka tidak 
 jarang sebagian dari mereka ada yang mengatakan masa depannya 
 suram. 

4) Masalah sosial 
Remaja itu telah berada pada akhir usia 17 – 21 tahun. Perhatian 

 pada lingkungan pribadinya sangat besar, ia ingin diterima oleh 
 kawannya, oleh karena itu meniru adalah pilihan yang baik, baik 
 pakaian, sikap dan tindakan teman-temannya. Hal ini akan 
 membahayakan apabila terjadi hubungan yang tidak akan serasi 
 dengan orangtua pilihan akan jatuh kepada teman-temanya, lebih 
 lagi jika teman pilihanya berkelakuan buruk. 

Dari berbagai problem yang dialami didalam masa remaja, 
penelitian ini difokuskan pada masalah remaja khususnya kenakalan 
remaja, untuk lebih jelasnya berikut pembahasan khusus kenakalan 
remaja. 

e. Pengertian Kenakalan Remaja 
Kenakalan remaja bukanlah suatu perbuatan biasa saja mudah 

untuk dilupakan atau perbuatan kejahatan yang sama dengan orang dewasa 
memang disengaja untuk melakukan hal itu yang didasari dengan adanya 
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faktor kesengajaan yang penuh. Perbuatan dilakukan oleh remaja ini 
didasari atas masa untuk mencari identitas diri diusia pertumbuhan dan 
pengaruh lingkungan yang membentuk kepribadiannya. Walaupun demikian 
banyak ahli yang memberikan definisi tentang kenakalan remaja, 
dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut : Menurut Fuad Hasan 
sebagaimana di kutip oleh Sudarsono  (1995:11), memberi definisi 
“delinquency adalah perbuatan anti social yang dilakukan oleh anak/remaja 
yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa di kualifikasikan sebagai tindak 
kejahatan. M.Gold dan J.Petronio yang di kutip oleh Sarlito Wirawan 
Sarwono ( 2006 : 205) memberi batasan “ Kenakalan remaja adalah 
tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum 
dan yang diketahui anak itu sendiri jika perbuatan itu sampai diketahui oleh 
petugas hukum biasanya dikenakan hukuman. Sedangkan menurut Kartini 
Kartono ( 1992 : 7 ):  

Kenakalan adalah perilaku jahat atau dursila  atau kejahatan / 
kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit patologis secara sosial 
pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian 
sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang 
menyimpang. 

 
Dari batasan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat di 

ambil suatu kesimpulan bahwa kenakalan remaja adalah perbuatan anti 
sosial yang melanggar norma, nilai, hukum yang dilakukan oleh remaja 
berusia antara 13-18 tahun dan apabila perbuatan itu di lakukan oleh orang 
biasa maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan. 

      f.  Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja 
Masa remaja adalah masa peralihan seorang anak dalam rangka 

mencari jati dirinya sebagai seorang individu. Masa ini penuh dengan 
gejolak sebagai akibat dari perubahan fungsi baik fisik, psikologis maupun 
sosial. Apabila perubahan-perubahan yang terjadi tidak diiringi dengan 
bimbingan dan pengarahan dari orangtua, maka remaja tersebut dapat 
melangkah pada tindakan atau perilaku menyimpang atau biasa disebut 
dengan kenakalan remaja. 

Menurut Bambang Mulyono (1995 :22 ) bentuk kenakalan remaja 
digolongkan menjadi dua yaitu, pertama kenakalan remaja pada pelanggaran 
hukum misal : membolos, membaca buku-buku cabul, kabur, keluyuran. 
Kedua, Kenakalan yang mengarah pada tindakan hukum dan mengarah pada 
tindakan kriminal, seperti : merampas dengan kekerasan/tidak dengan 
kekerasan, mencuri, pemerkosaan, pengguguran dan menjual gambar porno. 

Untuk lebih jelasnya berikut ini disebutkan beberapa jenis 
kenakalan remaja yang dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja. 
1)  Yang termasuk kenakalan remaja ringan antara lain : 

a.Berbohong memutar balikan fakta untuk kepentingan menipu atau 
menutupi kesalahan, b.Kabur, pergi dari rumah tanpa ijin orang tua 
atau menentang keinginan orang tua, c.Berpakaian yang tidak pantas 
dan minum-minuman keras, d.Membaca buku porno dan biasa 
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menggunakan bahasa yang tidak sopan, e.turut dalam pelacuran atau 
melacurkan diri. f.Berpesta pora tanpa adanya pangawasan 

2) Contoh kenakalan kelas kriminal : 
a.Berjudi sampai menggunakan uang untuk taruhan b.Penggelapan 
barang. c.Mencuri barang orang lain. d.Pengguguran kandungan. 
e.Pembunuhan dan penganiayaan. 

g.  Penyebab terjadinya Kenakalan Remaja 
Kenakalan remaja dapat muncul karena disebabkan oleh beberapa 

faktor. Menurut Kartini Kartono (1992 : 112) “kenakalan remaja disebabkan 
oleh adanya dua faktor  yaitu faktor internal dan faktor eksternal”. Faktor 
internal ialah faktor dari diri manusia tanpa dipengaruhi oleh lingkungan 
sekitar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab kenakalan 
remaja yang datang dari luar diri individu yaitu lingkungan sekitar. 

1. Faktor dari dalam ( internal ) 
Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri remaja tanpa ada pangaruh dari 
lingkungan sekitar. Penyebab kenakalan remaja yang berasal dari diri 
remaja antara lain : 

a. Kepribadian 
 Yang menjadi perhatian adalah tingkah laku remaja dalam  

 mengadakan interaksi dengan masyarakat. Kepribadian ini sangat 
 menentukan remaja dalam menyesuaikan terhadap lingkungan. 

b.Jenis kelamin 
 Dalam hal jenis kelamin, kecenderungan untuk melakukan 

 kenakalan banyak dilakukan oleh remaja putra walaupun untuk 
 sekarang ini remaja putri juga banyak melakukan kenakalan. 

c. Kedudukan anak dalam keluarga 
 Yang dimaksud anak dalam keluarga adalah urutan 

 kelahiran seorang anak dalam keluarga, bisa anak sulung,  tengah, 
 bungsu ataupun anak tunggal. 

d.Umur 
 Umur dapat menjadi faktor untuk melakukan kenakalan 

 remaja  misalnya anak berumur 15 – 18 tahun pada usia ini 
 merupakan usia  mulai memasuki usia pubertas dengan 
 kelebihan energi dan  didorong oleh keiginan mencari identitas 
 diri. 
2. Faktor dari luar ( eksternal )yaitu faktor penyebab kenakalan yang 
berasal dari luar diri remaja atau lingkungan sekitar remaja tersebut. 
Lingkungan ini menjadi penyebab kenakalan remaja antara lain, sebagai 
berikut : 

 
a. Lingkungan keluarga 
Orangtua tidak memperhatikan anak akan menyebabkan anak 

mencari perhatian di luar rumah bersama teman-teman belum tentu 
semuanya baik. Permasalahan tersebut dapat mendorong anak remaja 
melangkah pada tindakan-tindakan menyimpang. Faktor kenakalan yang 
berasal dari lingkungan keluarga antara lain  : 
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1) Pendidikan yang salah, yaitu adanya overproteksi dari 
orangtua dan persoalan sense of value yang kurang ditanamkan 
oleh orangtua (nilai religius, nilai kehidupan atau norma 
masyarakat). 
2) Terjepitnya generasi muda antara norma-norma yang lama  
dengan norma-norma yang baru yang menyebabsan mereka tidak 
mempunyai pegangan untuk menilai semua sikap dan tingkah 
laku sebab semuanya serba kabur dan tidak pasti. 
3). Anak yang ditolak. Penolakan ini diakibatkan oleh (a)suami 
istri yang kurang dewasa psikis sehingga tidak mau bertanggung 
jawab sebagai bapak dan ibu, (b) Kelahiran yang tidak sesuai 
dengan yang diharapkan.Hal ini memungkinkan timbulnya 
keinginan berniat jahat, menjadi deliquen dan kriminal serta 
bersikap sadis dan sapatis terhadap lingkungan sekitar. 

b. Lingkungan sekolah 
Sekolah merupakan lembaga pendidikan untuk mencari 

pengetahuan dan pengalaman. Faktor sekolah ini meliputi teman-teman 
sekolah, pengajar dan karyawan, sistem pengajaran dan kurikulum serta 
kondisi sekolah. Di sekolah inilah anak akan mendapatkan banyak 
teman baru yang bisa saja akan memberi dampak positif seperti dengan 
adanya teman yang baru anak bisa belajar lebih giat karena teropsesi 
dengan teman-temannya yang pandai, tetapi teman juga bisa membawa 
dampak yang negatif karena karena merasa untuk jadi teman yang baik 
maka harus melakukan segala sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri 
dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. 

c. Lingkungan masyarakat 
Remaja sebagai anggota masyarakat akan selalu mendapat 

pengaruh dari masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Namun perubahan dominan adalah adanya akselerasi 
perubahan sosial yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa menimbulkan 
ketegangan misalnya adanya persaingan dalam bidang ekonomi, 
semakin meningkatnya pengangguran, mass media. Lingkungan 
masyarakat yang kurang baik akan berdampak kurang baik pula bagi 
remaja, misalnya lingkungan masyarakatnya suka berjudi, minum-
minuman keras, suka berkelahi akan mempengaruhi remaja untuk 
mengikuti perbuatan yang serupa. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa timbulnya 
kenakalan remaja dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam 
(kepribadian, jenis kelamin,  kedudukan  anak dalam keluarga dan umur) 
dan faktor dari luar  (faktor keluarga, sekolah dan masyarakat ) 
h. Usaha penanggulangan kenakalan 

Usaha untuk mengatasi problema kenakalan remaja atau 
deliquency cukup sulit dilakukan dan membutuhkan kesabaran dan perhatian 
yang tinggi, sebab remaja memiliki emosi yang sangat cepat berubah, 
apabila menghadapi larangan dan segala tantangan yang diangggap 
merintangi keinginannya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya benturan 
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antarta tingkah laku remaja dengan norma-norma atau aturan yang berlaku 
dalam lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat serta 
hukum negara. Penanggulangan kenakalan masih sangat sulit dilakukan 
karena permasalahannya saling bertaut satu sama lain. Singgih D Gunarsa  
(1991 : 140 ), mengelompokkan penanggulangan kenakalan remaja menjadi 
tiga hal yaitu usaha preventif, represif, dan kuratif. 

1. Usaha preventif 
Yaitu segala tindakan yang bertujuan mencegah timbulnya 

kenakalan. Pencegahan dilakukan dengan usaha pembinaan yang terarah 
pada remaja sehingga keseimbangan diri akan dicapai dan pada akhirnya 
dapat tercipta hubungan yang serasi antara aspek rasio dan aspek emosi. 

2. Usaha represif 
Yaitu usaha mengatasi kenakalan remaja yang melakukan 

pelanggaran norma-norma sosial dan moral dengan mengadakan 
hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran tersebut.Usaha yang 
dilakukan dengan mendidik dan menindak remaja yang melakukan 
tindakan kenakalan. 

3. Usaha kuratif 
Yaitu usaha penanggulangan kenakalan remaja yang dilakukan 

setelah usaha preventif maupun represif dilakukan tetapi tidak 
membuahkan hasil. Usaha ini dilakukan untuk memperbaiki individu 
remaja yang telah melakukan perbuatan kenaskalan remaja. Usaha yang 
dilakukan adalah dengan cara memberikan pendidikan lagi sampai 
perilaku remaja tersebut dapat berubah. Pendidikan diulangi dengan 
pembinaan khusus, hal ini seiring ditanggulangi oleh lembaga khusus 
maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini, misalnya psikolog, 
psikiater maupun pekerja sosial. 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha 
penanggulangan kenakalan remaja ada tiga macasm yaitu usaha preventif, 
represif dan kuratif. Usaha penanggulangan masalah kenakalan remaja ini 
perlu ditekankan bahwa segala usaha yang dilakukan harus ditujukan kearah 
tercapainya kepribadian yang mantap, serasi dan dewasa. Remaja 
diharapkan akan menjadi orang dewasa yang berkepribadian kuat, sehat 
jasmani dan rohani, teguh dan kepercayaan dan iman sebagai anggota 
masyarakat, bangsa dan tanah air. 
i. Cara mengukur kenakalan remaja 

Dalam penelitian ini variabel penelitian remaja akan diukur dengan 
menggunakan angket. Adapun indikator dalam pembuatan angket ini adalah:  

1. Berbohong 
2. Mencuri 
3. Berkelahi 
4. Minum-minuman keras 
5. Berjudi 
6. Tindakan pornografi 
7. Meminta dengan ancaman atau kekerasan 
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Setelah indikator ini terbentuk maka selanjutnya setiap indikator akan 
dijabarkan kedalam item-item pertanyaan yang berfungsi untuk mengukur 
variabel kenakalan remaja. 

 
2.Tinjauan tentang pergaulan kelompok sebaya ( peer group ) 

a. Pengertian pergaulan kelompok sebaya 
Pada hakikatnya manusia disamping sebagai makhluk individu 

juga sebagai makhluk sosial yang dituntut adanya saling berhubungan antara 
sesama dalam kehidupannya. Individu dalam kelompok sebaya ( peer group)  
merasakan adanya kesamaan satu dengan yang lainnya seperti di bidang 
usia, kebutuhan dan tujuan yang dapat memperkuat kelompok itu. 

Pergaulan adalah istilah yang sering disebut-sebut orang untuk 
menjelaskan tentang segala hal yang berkenaan dengan hal-hal yang 
berhubungan dengan teman atau disebut dengan persahabatan. Dalam 
pergaulan terdapat hubungan atau interaksi antar individu yang lain, individu 
dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, dengan kata lain 
pergaulan adalah hidup untuk berteman, kebersamaan atau hidup 
bermasyarakat. Seperti diungkapkan oleh Soerjono Soekanto ( 1991 : 69 ), “ 
Dalam pergaulan akan terjadi interaksi sosial dimana interaksi sosial itu 
berasal dari semua kehidupan sosial. Oleh karena itu tanpa interaksi sosial 
tidak akan ada kehidupan bersama”. Jadi dapat dikatakan bahwa pergaulan 
merupakan awal dari kehidupan sosial dalam suatu masyarakat. 

Kelompok sebaya merupakan suatu proses penting artinya bagi 
proses pendewasaan remaja. Hal ini disebabkan kelompok sebaya 
merupakan wadah untuk tumbuh dan berkembangnya suatu kepentingan 
atau masalah bersama, mengembangkan kecakapan – kecakapan dan 
pengetahuan-pengetahuan tertentu. Remaja juga memperoleh kesempatan 
menguji kecakapan dan menambah pemahaman tentang dirinya sendiri. 
Menurut Slamet Santoso (1999 : 81) “ Kelompok sebaya adalah suatu 
kelompok yang anggotanya mempunyai persamaan usia dan status atau 
posisi sosial “. 

Menurut Havinghurst dan Neugarten dalam ST Vembriarto, ( 1990 
: 57) , “ Chronologically,the peer group is the second major socializing “. 
Dari pendapat tersebut terlihat bahwa kelompok sebaya (peer group) 
merupakan institusi sosial kedua setelah keluarga. Kelompok sebaya ( peer 
group ) mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan diri remaja 
yaitu sebagai persiapan bagi kehidupan di masa akan datang dan nantinya 
aakn mempengaruhi sikap, perilaku dan pandangan. Hal ini disebabkan 
karena remaja pada umur ini sedang berusaha untuk bebas dari keluarga dan 
tidak tergantung pada orangtua. Akan tetapi pada waktu yang sama ia takut 
kehilangan rasa nyaman yang diperoleh pada masa kanak-kanak. 

Ada sejumlah unsur pokok dalam pengertian kelompok sebaya (peer 
group) menurut ST. Vembriarto (1990 : 60), yaitu sebagai berikut : 

Kelompok sebaya adalah kelompok primer yang berhubungan diantara 
anggotanya intim. 2. Anggota kelompok sebaya terdiri atas ssejumlah 
individu yang mempunyai persamaan usia atau status atau posisi sosial. 
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3. Istilah kelompok sebaya dapat menunjuk kelompok anak-anak, 
kelompok remaja atau kelompok orang dewasa. 
  

Jadi pergaulan kelompok sebaya (peer group) adalah hubungan 
sosial antar individu atau antar kelompok yang memiliki persamaan usia dan 
status (posisi sosial). Bila dilihat dari masa berlangsungnya, proses interaksi 
tidak berjalan satu kali hubungan saja, tetapi meliputi hubungan yang 
terjalin berulang kali dan saling mempengaruhi. 

b. Ciri-ciri kelompok sebaya atau peer group 
Kelompok sebaya atau peer group merupakan suatu kelompok 

yang di bentuk oleh individu-individu mempunyai persamaan usia dan status 
sosial. Ciri –ciri kelompok sebaya atau peer group menurut Slamet Santoso 
(1999 : 87-88) yaitu : “ ( 1 ) tidak mempunyai struktur organisaasi yang jelas 
(2 ) bersifat sementara ( 3 ) peer group mengajarkan individu tentang 
kebudayaan yang luas ( 4 ) anggotanya adalah individu yang sebaya”. 

 Untuk lebih rinci ciri-ciri kelompok sebaya dapat dijelaskan berikut ini : 
1. Tidak mempunyai struktur oraganisasi yang jelas 

Kelompok sebaya atau peer group terbentuk secara spontan.   
 Kelompok ini tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas karena 
 semua anggota mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama, tetapi tetap 
 ada satu orang diantara anggota sebagai pemimpin yaitu anak yang paling 
 disegani dan paling mendominasi dalam kelompok. 

2. Bersifat sementara 
Kelompok sebaya atau peer group bukanlah merupakan suatu 

 organisasi resmi dan kemungkinan tidak dapat bertahan lama karena tidak 
 ada struktur organisaasi yang jelas, lebih-lebih jika keinginan masing-
 masing anggota berbeda-beda dan tidak mencapai kesepakatan. Dapat juga 
 mereka dipisahkan oleh keadaan, seperti pada saat teman sudah lulus dan 
 masing-masing anggotanya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 
 berbeda-beda. 

  3. Kelompok sebaya atau peer group mengajarkan individu tentang 
 kebudayaan    luas 

Setiap anggota kelompok sebaya atau peer group berasal dari 
 berbagai lingkungan berbeda dan mempunyai kebudayaan berbeda pula. 
 Dalam kelompok sebaya atau peer group mereka akan saling 
 memperkenalkan kebiasaan masing-masing sehingga mereka dapat saling 
 belajar. Secara tidak langsung kebiasaan-lebiasaan yang beraneka tersebut 
 dipilih dan disesuaikan dengan kelompok untuk selanjutnya dijadikan 
 kebiasaan kelompok. 

4.  Anggotanya adalah individu sebaya 
Kelompok sebaya atau peer group yang terbentuk secara spontan ini 

 beranggotakan individu-individu yang memiliki persamaan usia dan posisi 
 sosial. Contoh konkritnya ialah pada anak-anak SMP atau SMA, dimana 
 mereka mumpunyai tingkat usia, keinginan dan tujuan serta kebutuhan 
 yang sama. 
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Sedangkan Menurut Kandel dalam Syamsu Yusuf LN ( 2004 : 60 ), “ 
..... karakteristik persahabatan remaja adalah dipengaruhi oleh kesamaan : 
usia, jenis kelamin dan ras “. 

c. Latar belakang terbentuknya kelompok sebaya 
Kelompok sebaya terbentuk secara spontan dan anggotanya adalah 

indivudi-individu mempunyai usia dan status posisi sosial sama. Kelompok 
sebaya ini muncul karena setiap anggotanya mempunyai kebutuhan dan 
keinginan yang sama. Menurut Slamet Santoso (1999 : 83 ) “ Latar belakang 
munculnya kelompok sebaya yaitu : (1) adanya perkembangan proses 
sosialisasi (2) kebutuhan untuk menerima penghargaan (3) perlu perhatian 
dari orang lain (4) ingin menemukan dunianya . 
Untuk lebih jelasnya latar belakang di atas akn diuraikn sebagai berikut : 

1. Adanya perkembangan proses sosialisasi 
Pada usia remaja (usia anak SMP dan SMA), individu mencoba 

bersosialisasi dalam lingkungan. Dalam usia remaja ini mereka sedang 
belajar memperoleh kemantapan dan mempersiapkan diri untuk menjadi 
orang dewasa baru. Sehingga individu mencari kawan yang memilki 
persamaan, keinginan dan kebutuhan sama. Dalam kelompok individu dapat 
saling berinteraksi satu sama lain, berusaha mengerti dan memahami satu 
sama lain agar dapat diterima dalam kelompok tersebut. 

2. Kebutuhan untuk menerima penghargaan 
Secara psikologis, individu membutuhkan penghargaan dari orang 

lain agar mendapatkan kepuasan dari apa telah dicapainnya. Oleh karena itu 
individu bergabung dengan teman sebaya yang mempunyai kebutuhan 
psikologis sama yaitu ingin dihargai. Dengan begitu individu merasakan 
adanya kebersamaan atau kekompakan dalam kelompok teman sebayanya. 

3. Perlu perhatian dari orang lain 
Pada masa ini remaja mulai mencari perhatian dari lingkungan, 

berusaha mendapatkan status dan peranan seperti dalam kegiatan organisasi 
remaja dikampung-kampung. Mereka menginginkan keberadaannya diakui 
dalam kelompok. Individu memerlukan perhatian dari orang lain terutama 
merasa senasib dengan dirinya. Hal ini dapat ditemui dalam kelompok 
sebaya dimana individu merasa sejajar dengan orang lain, mereka tidak 
merasakan adanya perbedaan status seperti jika mereka bergabung daalm 
dunia orang dewasa. 

4. Ingin menemukan dunianya 
Dalam kelompok sebaya individu dapat menemukan dunia sendiri 

berbeda dengan dunia orang dewasa. Mereka mempunyai persamaan 
pembicaraan dalam segala bidang, misalnya pembicaraan tentang masalah 
pacar, pendidikan, hobi dan hal-hal yang tidak dapat mereka bicarakan 
dengan orangtua atau orang dewasa lain. 

Syamsu Yusuf LN (2004 : 60) telah mengkaji persahabatan 
dikalangan kelompok sebaya dan menyebutkan bahwa faktor utama yang 
menemukan daya tarik hubungan interpersonal diantara para remaja pada 
umumnya adalah adanya kesamaan daalm minat, nilai-nilai, pendapat dan 
sifat-sifat kepribadian. 
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d.  Bentuk-bentuk kelompok sebaya remaja 
Kelompok sebaya remaja masih mengalami penggolongan lagi dan 

kelompok ini bisa beranggotakan besar maupun kecil sesuai dengan 
intaraksi antar anggotanya. Penggolongan kelompok remaja menurut 
Elizabeth Hurlock dalam Istiwidayanti (2000 : 215) adalah ssebagai berikut : 

1) Teman dekat 
2) Kelompok kecil 
3) Kelompok besar 
4) Kelompok terorganisasi 
5) Kelompok geng 

Untuk lebih jelasnya macam-macam kelompok sebaya tersebut akan 
diuraikan sebagai berikut : 
1) Teman dekat 

Biasa disebut teman karib, terdiri dari dua atau tiga orang 
mempunyai jenis kelamin, minat, kemampuan hampir sama. Teman dekat 
saling mempengaruhi satu sama lain meskipun kadang-kadang juga 
bertengkar. 
2) Kelompok kecil 

Terdiri dari beberapa teman dekat. Pada mulanya mereka terdiri 
dari jenis kelamin yang sama, tetapi kemudian meliputi jenis kelamin laki-
laki dan perempuan. Diantara orang-orang berkelaian jenis kelamin, 
hubungan teman dekat (walaupun tidak selalu) dapat berkembang menjadi 
hubungan yang romantis. 
3) Kelompok besar 

Terdiri dari beberapa kelompok kecil dan kelompok teman dekat, 
lalu berkembang dan meningkatnya minat dan interaksi antara mereka. 
Karena kelompok ini besar, maka penyesuaian minat antar anggotanya 
berkurang sehingga terdapat jarak sosial yang lebih besar di antara mereka. 
4) Kelompok yang terorganisasi 

Kelompok ini mempunyai struktur organisasi atau susunan 
kepengurusan yang jelas dan terwujud dalam organisasi sekolah atau 
masyarakat yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan sosial para remaja. 
Kelompok ini masih berada di bawah bimbingan dan pengawasan orang 
dewasa, sehingga remaja yang mengikuti kelompok ini sering merasa bosan 
karena mereka menganggap terlalu diatur dan dibatasi ruang geraknya. 
5) Kelompok geng 

Remaja yang merasa tidak puas dengan kelompok terorganisasi 
mungkin akan mengikuti kelompok geng. Kelompok geng biasanya terdiri 
dari anak-anak berjenis kelamin sama dan minat utama mereka adalah untuk 
menghadapi perolokan teman-teman melalui perilaku anti sosial. Kelompok 
geng sebenarnya tidak berbahaya  asalkan orang dewasa masih tetap 
mengarahkanya.Sebab dalam kelompok itu kaum remaja dapat memenuhi 
kebutuhanya, misalkan, kebutuhan dimengerti, kebutuhan dianggap, 
kebutuhan diperhatikan, kebutuhan mencari pengalaman baru, kebutuhan 
berprestasi dan kebutuhan rasa aman yang kesemuanya tersebut tidak dapat 
diperoleh dari rumah maupun dari sekolah. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 
 
 

 
   

                                                       

22 

e. Fungsi kelompok sebaya atau peer group 
Peralihan dari kehidupan lingkungan keluarga menuju kehidupan 

lingkungan orang dewasa dalam masyarakat merupakan perubahan besar 
pada individu. Dalam kelompok sebaya atau peer group anak belajar 
bersosialisasi dengan anggota kelompoknya mereka saling bertukar 
informasi dan pengalaman-pengalaman hidup. Kelompok sebaya atau peer 
group merupakan wadah untuk saling mengerti dan memahami antar 
anggota memiliki usia dan tujuan sama. Dalam hal ini kelompok sebaya atau 
peer group mempunyai beberapa fungsi daalm perkembangan kedewasaan 
anak. 
Menurut Slamet Santoso ( 1999 : 85-87 ), menyebutkan fungsi peer group 
sebagai berikut : 

1.Mengajarkan kebudayaan 2.Mengajarkan mobilitas sosial 
3.Membantu peranan sosial yang baru 4.Peer group sebagai sumber 
informasi bagi orangtua dan guru bahkan  untuk masyarakat 5.Dalam 
peer group individu dapat mencapai ketergantungan satu sama lain 
6.Peer group mengajar moral orang dewasa 7.Didalam peer group 
individu dapat mencapai kebebasan diri 8.Didalam peer group anak-
anak mempunyai organisasi-organisasi sosial yang baru 

 
f. Peranan kelompok sebaya atau peer group 

Dalam kelompok sebaya atau peer group setiap individu 
mempunyai peranan dalam bersosialisasi antar anggota tentang cara 
berinteraksi, bertingkah laku dan mencapai tujuan. Kelompok sebaya atau 
peer group mempunyai kontribusiyang sangat positif terhadap 
perkembangan kepribadian remaja. Namun, disisi lain tidak sedikit remaja 
yang melakukan tindak kenakalan kerana pengaruh kelompok sebaya atau 
peer group. 

Syamsu Yusuf ( 2002 : 60 ) mengemukakan peranan peranan 
kelompok sebaya atau peer group bagi remaja adalah memberikan 
memberikan kesempatan untuk : 

1. Bagaimana belajar berintaraksi dengan orang lain 2.Belajar 
mengontrol tingkah laku sosial 3.Belajar mengembangkan 
ketrampilan dan minat yang relevan dengan usianya 4.Belajar saling 
bertukar perasaan dan masalah 
 

Peranan kelompok sebaya atau peer group akan dijelaskan lebih lanjut sebagai 
berikut : 
1. Belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain 

Kelompok sebaya atau peer group mengajarkan seorang individu 
untuk menjalin suatu hubungan dengan teman-teman anggota kelompoknya. 
Dalam kelompok sebaya atau peer group mereka akan mudah bergaul dan 
bersosialisasi kerena mereka memiliki berbagai kesamaan, seperti usia, 
status sosial dan minat sera tujuan. Seorang individu merasa sebagai bagian 
dari suatu kelompok yang memberikan peran bagi tiap-tiap anggotanya. 
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Dalam kelompok sebaya atau peer group mereka belajar tentang bagaimana 
bersikap, berperilaku dan cara mencapai sebuah tujuan. 
2. Belajar mengontrol tingkah laku sosial 

Dalam kelompok sebaya atau peer group seorang anak akan lebih 
mudah dalam pengawasanya karena tingkah laku setiap individu 
menunjukkan perilaku umum dari kelompoknya. Hal ini mempermudah 
orangtua maupun guru di sekolah dalam memberikan pengawasan pada 
mereka. Seorang anak yang melakukan penyimpangan akan membawa nama 
buruk dalam kelompoknya sehingga kelompoknya akan memberikan 
tekanan dan peringatan pada anak tersebut. 
3. Belajar mengembangkan ketrampilan, dan minat yang relevan dengan  

 usianya 
Dalam kelompok sebaya atau peer group seorang anak daapt 

mengembangkan ketrampulannya karena dalam, kelompok tersebut banyak 
teman-teman yang mempunyai kegemaran yang sama. Dalam hal ini anak 
akan lebih mudah dalam mengembangkan ketrampilan serta menumbuhkan 
minat yang relevan di antara teman sebayanya untuk menunjukkan 
eksistensi dalam kelompoknya. 
 
 
4. Belajar saling bertukar perasaan dan masalah 

Dalam kelompok sebaya atau peer group anak lebih nyaman karena 
teman sebaya biasanya lebih mengerti akan dirinya dan persoalan yang 
dihadapi. Mereka saling bersama menumpahkan segala perasaan dan 
permasalahan hidup yang tidak dapat mereka ceritakan pada orangtua 
maupun guru. Kebersamaan inilah menyebabkan tali persahabatan antar 
anggota sangat kuat. Mereka yang segan-segan untuk menceritakan hal-hal 
yang berhubungan dengan masalah yang dihadapinya, seperti masalah 
percintaan, persahabatan sampai masalah keluarga. 

g. Pengaruh perkembangan kelompok sebaya atau peer group 
Pada dasarnya manusia disamping sebagai makhluk individu 

adalah sebagai makhluk sosial. Dalam perkembangan sosialnya, anak juga 
dipengaruhi oleh perkembangan kepribadian dalam dirinya. Kelompok 
sebaya atau peer group berpengaruh dalam kehidupan pribadi seorang 
anak dan kelompoknya. Pengaruh perkembangan kelompok sebaya atau 
peer group ini meliputi dua hal yaitu pengaruh kelompok sebaya atau peer 
group terhadap kelompok dan pengaruh kelompok sebaya atau peer group 
terhadap individu dalam kelompok. Dalam sebuah kelompok di dalamnya 
terdapat seorang yang lebih berkuasa, yang mana orang tersebut yang 
nantinya akan di jadikan panutan oleh anggota kelompoknya.Seperti yang 
di ungkapkan oleh Miri Rozmarin bahwa 

“Power in term of action affecting other action, thus including the 
notions of freedom and the necessary openness of existence in the 
contituation of the subject. Power is a mode of action which does not act 
directly and immediatelly on others. Instead it acts upon their action : an 
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action upon an action, on existing action or on those, which may arise in 
the present or the friture”.( Miri Rozmarin, 2005:2) 

Dari paragraf di atas penulis dapat terjemahkan secara bebas bahwa 
kekuasaan adalah suatu tindakan yang mempengaruhi tindakan lainnya, 
dimana tindakan tersebut tidak bertindak secara langsung dan segera, 
melainkan bertindak atas tindakan, tidakan atas sebuah tindakan  yang ada 
pada tindakan-tindakan orang – orang yang mungkin timbul sekarang atau 
yang telah lalu. 

Menurut Havinghurst dalam bukunya Slamet Santoso ( 1999 : 88-
89) , “ Pengaruh perkembangan peer group mengakibatkan munculnya “in 
group“ dan “out group“ dan adanya kelas-kelas sosial”.Terhadap 
kelompoknya. Pengaruh kelompok sebaya atau peer group dijelaskan 
sebagai berikut : 

1. Munculnya ‘in’ dan ‘out’group 
‘In’ group adalah teman sebaya yang mempunyai usia,status sosial 

dan minat yang sama dalam kelompok sebaya atau peer group, sedangkan 
‘out’ group adalah sebaya yang mempunyai usia, status sosial, dan minat 
yang berbeda diluar kelompok sebayanya atau peer group. 
Contoh yang mudah mengenai ‘in’dan ‘out’ group dapat dirasakan dalam 
suatu kelas, dimana seorang siswa akan mempunyai teman akrab berada 
dalam kelompoknya atau peer groupnya dan teman yang tidak akrab berada 
diluar kelompok sebayanya atau peer groupnya. Teman akrab tersebut 
dinamakan ‘in’group dan teman tidak akrab dinamakan ‘ out’ group. 

2. Munculnya kelas-kelas sosial 
Pembetukan kelompok sebaya atau peer group seringkali didasarkan 

atas persamaan status sosial ekonomi seseorang, sehingga dapat digolongkan 
atas kelompok kaya dan kelompok miskin akan sulit diterima masuk dalam 
kelompok orang kaya. Selain itu kelompok sebaya atau peer group juga 
berpengaruh terhadap kemampuan kreativitas dan kegemaran yang sama. 
Hal ini menimbulkan kelompok-kelompok dengan kreativitas dan 
kegemaran yang berbeda-beda. Misalnya : seorang remaja yang gemar 
olahraga akan membentuk kelompok sesuai dengan kegemaranya atau 
seseorang suka dengan belanja akan membentuk kelompok sesuai dengan 
kesukaanya yaitu berbelanja. 

Sedangkan menurut Slamet Santoso (1999 : 89), “ Pengaruh dari 
perkembangan peer group terhadap individu dalam kelompok ada yang 
positif ada yang negatif”. Hal tersebut lebih lanjut diuraikan sebagai berikut, 
antara lain : 
 
1. Pengaruh positif adalah 

a) Apabila seorang anak berkembang bersama dengan lingkungan 
 kelompok sebayanya atau peer groupnya maka mereka akan lebih 
 mudah dalam perkembangan sosialisasinya yang lebih luas 
b) Setiap anggota dapat berlatih memperoleh pengetahuan, kecakapan 
 dan melatih bakatnya 
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c) Dalam kelompok sebaya atau peer group akan mendorong setiap 
 anggota untuk lebih mandiri karena mereka dapat 
 mengaktualisasikan dirinya lebih luas dalam kelompoknya. 
d) Dalam kelompok sebaya atau peer group setiap anggota dapat 
 mengeluarkan pendapatnya dan perasaanya tentang hubungan antar 
 anggota dan tentang kelompoknya. 

2. Pengaruh negatif adalah : 
a) Sulit menerima seseorang dari luar kelompok yang tidak 
 mempunyai kesamaan 
b) Tertutup bagi individu yang tidak termasuk anggota dari 
 kelompoknya 
c)  Menimbulkan rasa iri pada anggota satu dan anggota yang lain yang 
 tidak memiliki kesamaan dengan dirinya 
d) Timbulnya persaingan antar anggota kelompok ataupun dengan 
 kelompok yang lain. 

3. Tinjauan tentang perhatian orangtua 
a. Pengertian Perhatian 

Anak dalam masa perkembanganya sangat membutuhkan perhatian 
dari orang tua. Perhatian orangtua intensif kepada anaknya menjadikan 
hubungan baik diantara mereka. Dengan hubungan baik akan menciptakan 
perkembangan anak baik pula.  Perhatian itu sangat dipengaruhi oleh 
perasaan dan suasana hati dan ditentukan oleh kemauan. Menurut Stern dan 
Bigt yang di kutip oleh Sumadi Suryabrata  ( 1993 : 14 ) “ Perhatian adalah 
Pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek”.Sedangkan Kartini 
Kartono ( 1990 :11) mengemukakan pengertian perhatian itu adalah 
merupakan reaksi umum dari organisme dan kesadaran , yang menyebabkan 
bertambahnya aktivitas, daya konsentrasi dan pembatasan kesadaran 
terhadap suatu objek. Menurut Bimo Walgito ( 1990 : 56) “ Perhatian adalah 
Pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan 
pada sekumpulan sesuatu atau sekumpulan objek”. 

 Dari pendapat para ahli-ahli di atas dapat penulis simpulkan 
bahwa perhatian merupakan pemusatan dari seluruh aktivitas individu yang 
ditujukan pada suatu objek tertentu.Perhatian ini sangat dipengaruhi oleh 
perasaan suasana hati ditentukan oleh kemauan. 

b. Pengertian Orangtua 
Dalam kondisi normal, maka lingkungan pertama yang 

berhubungan dengan anak adalah keluarga dan orangtuanya,melalui itulah 
anak mengenal dunia luar dan lingkunga sekitarnya. Menurut Ngalim 
Purwanto (1990:47) pengertian “orangtua (ayah dan ibu) adalah pendidik 
yang terutama dan sudah semestinya. Mereka pendidik asli , yang menerima 
tugasnya dari kodrat, dari Tuhan untuk mendidik anak-anaknya.”Sedangkan 
menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (2001:177),” Orangtua adalah 
pemimpin keluarga , sebagai penanggung jawab atas keselamatan warganya 
didunia dan khususnya di akhirat. Menurut William J.Goode (2004:1) 
mengemukakan bahwa orangtua merupakan orang yang mempunyai 
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kewajiban dan hak kepada keluarganya yaitu  anaknya dapat disebut pula 
peran. 

Hubungan anak dengan orangtua memberi pengaruh dalam 
perkembangan anak. Anak merasakan ada hubungan hangat dengan 
orangtuanya, merasa bahwa ia disenangi serta mendapat perlakuan yang 
baik. Biasanya, anak akan mudah menerima dan mengikuti kebiasaan 
orangtuanya dan selanjutnya akan cenderung kepada agama akan tetapi 
hubungan yang kurang baik penuh ketakutan dan kecemasan akan 
menyebabkan sukarnya perkembangan pada anak. Agar anak mengalami 
perkembangan yang baik orangtua perlu mengambil perubahan sesuai 
dengan anak. Perubahan pada anak ini paling mudak dilihat dari oarangtua 
sebagaimana anak akan mengalami pertumbuhan sejalan dengan 
pertambahan umur, begitulah diharapkan agar para orangtua berperan 
selaras dengan dengan pertumbuhan ini.  

Melihat mengenai uraian di atas baik mengenai tugas orangtua 
maupun perkembangan anak maka dapat ditarik kesimpulan bsahwa 
orangtua  adalah pembina pribadi dan pendidik dalam hidup anak.  

c. Macam-macam perhatian 
Untuk memudahkan persoalan maka dalam mengemukakan 

perhatian ini dapat ditempuh dengan menggolongkan atau macam-
macamnya. Menurut Bimo Walgito (1990:57) macam-macam perhatian 
sebagai berikut : 

1) Ditinjau dari segi timbulnya perhatian, maka dibedakan menjadi : 
a) Perhatian Spontan, yaitu perhatian ditimbulkan dengan sendirinya, 

timbul dengan cara spontan. Perhatian ini erat hubunganya dengan 
minat individu. 

b) Perhatian tidak spontan yaitu perhatian timbul dengan sengaja, 
karena itu harus ada kemauan untuk menumbulkannya. 

2) Atas dasar luas objek yang akan dikenai perhatian, dibedakan menjadi  
a) Perhatian terpencar yaitu pada saat individunya dapat 
 memperhatikan banyak hal atau objek. Pada umumnya orang 
 mempunyai perhatian luas sejalan dengan perhatian yang terbagi 
 ini. Perhatian terpencar berbagai objek. 
b) Perhatian terpusat, yaitu individu suatu waktu hanya dapat 
 memusatkan perhatiannya pada suatu objek. Pada umumnya orang 
 memperhatikan sesuatu yang sempit sejalan dengan perhatian yang 
 terpusat. 

3) Perhatian dilihat dari fluktuasi dibagi menjadi : 
a) Perhatian statis yaitu individu dalam waktu tertentu dapat dengan 

statis atau tetap perhatiannya tertuju pada objek tertentu 
b) Perhatian dinamis yaitu individu dapat memindahkan perhatiannya 

secara lincah dari satu objek ke objek yang lainnya. 
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

perhatian timbul karena sesuatu menyebabkan orang melihatnya. Makin 
banyak kesadaran menyertai sesuatu aktifitas atau pengalaman batin berarti 
makin intensiflah perhatiannya. Artinya bahwa perhatian intensif timbul 
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karena adanya kesadaran seseorang dalam melihat sesuatu. Seseorang 
menjadi memperhatikan terhadap sesuatu hal karena adanya keinginan dari 
dalam diri individu untuk melihat terhadap apa yang ingin 
dilihatnya.Sedangkan perhatian yang tidak intensif dapat terjadi pada 
manusia karena individu tidak mempunyai keinginan atau kesadaran yang 
banyak terhadap obyek yang dilihatnya. Semua obyek dilihatnya tidak dapat 
dikatakan sebagai obyek perhatian manusia, apabila tidak disertai dengan 
kesadaran yang intensif dari individu untuk memperhatikan sesuatu hal. 
Seorang individu tidak mungkin melakukan dua aktifitas dalam waktu yang 
sama yang disertai dengan perhatian yang intensif. 

d. Hal-hal yang dapat menarik perhatian 
Perhatian seseorang daapt dipandang dari segi obyek maupu dari 

segi subyek tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kejadian-kejadian 
yang dapat dilihat yaitu tentang peristiwa atau gejala-gejala yang dapat 
menimbulkan perhatian seseorang tertuju pada obyek tertentu.Menurut 
Sumadi Suryabrata (2002:16), mengemukakan hal-hal yang menarik 
perhatian, antara lain : 

1) Dipandang dari segi obyek 
Dapat dirumuskan bahwa hal yang menarik perhatian adalah hal 

keluar dari konteknya atau dikatakan secara sederhana hal yang menarik 
adalah hal yang lain dari lainnya.Kelaianan atau perbedaan dari yang lain 
ini bermacam-macam. 
2) Dipandang dari subyek yang diperhatikan 

Dapat dirumuskan bahwa hal yang menarik perhatian adalah sangat 
bersangkut paut dengan pribadi subyek itu sendiri.Hal yang bersangkut 
paut dengan pribadi subyek itu juga dapat bermacam-macam bentuknya. 
 
e.  Aspek-aspek perhatian orangtua 

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, bagaimana perhatian 
yang seharusnya dimiliki oleh para pendidik pribadi anak (orangtua), maka 
akan diuraikan aspek-aspek perhatian orangtua yang meliputi 
aktivitas/kegiatan membina mendidik anak sehubungan dengan 
perkembangan anak agar anak dapat menampilkan sikap dan perilaku yang 
secara moral atau agama dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Menurut 
Syamsu Yusuf LN (2004 : 138) aspek-aspek tersebut adalah sebagai 
berikut : 
1) Karena orangtua merupakan pembina pribadi pertama bagi anak dan 
tokoh diidentifikasi atau ditiru anak, maka seharusnya dia memilki 
kepribadian baik atau berakhlakul karimah (akhlak mulia) 
2) Orangtua hendaknya memperlakukan anak dengan baik 
Sikap dan perlakuan orangtua baik adalah mempunyai karakteristik 
memberiklan curahan kasih sayang yang ikhlas, bersikap respek/ 
menghargai pribadi anak, menerima anak sebagaimana biasanya, mau 
mendengarkan pendapat atau keluhan anak, memaafkan kesalahan anak 
dan meminta maaf apabila ternyata orangtua sendiri saalh kepada anak, 
meluruskan kesalahan anak dengan pertimbangan atau alasan yang tepat. 
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3) Orangtua hendaknya memelihara hubungan yang harmonis antara 
anggota keluarga (ayah dengan ibu, orangtua dengan anak, dan anak 
dengan anak) Hubungan harmonis, penuh pengertian dan kasih sayang 
akan membuahkan perkembangan perilaku anak yang baik. 
f.  Pentingnya perhatian orangtua 

Anak merupakan tangung jawab orangtua, maka orangtua berusaha 
untuk memperhatikan anak-anaknya. Demikian sebaliknya anak-anak 
menginginkan perhatian dari orangtua mereka. Peranan perhatian orangtua 
kepada anak tidak terlepas dari peranannya dalam kedudukan sebagai ayah 
dan ibu. Diantara perbedaan peranan ayah ibu yaitu : 
 
 
1. Ibu 

Pada kebanyakan keluarga, ibu yang memegang peranan yang 
penting terhadap pendidikan anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah 
yang selalu disampingnya. Ibu yang selalu memberi makan, minum, 
memelihara dan mengasuh selalu berinteraksi dengan anak. Pendidikan 
seorang ibu merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama 
sekali. Sesuai dengan fungsinya serta tanggung jawabnya sebagai anggota 
keluarga bahwa peranan ibu dalam pendidikan anak-anaknya, menurut M 
NgalimPurwanto ( 1990 : 90), fungsi dan tanggung jawab seorang ibu 
adalah : 

a) Sumber dan pemberian rasa kasih sayang b)Pengasuh dan 
pemelihara c)Tempat mencurahkan isi hati d)Pengatur dalam 
kehidupan dalam rumah tangga e)Pembimbing hubungan pribadif. 
Pendidik dalam segi-segi emosional  
                         
 Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai 

ibu dalam mendidik dan mengembangkan kepribadian anak perlu adanya 
kasih sayang. 
2. Bapak 

Disamping ibu, seorang ayah juga memegang peranan yang sangat 
penting. Anak memandang ayah sebagai orang yang tertinggi gengsinya 
atau prestisenya.Kegiatan seorang ayah terhadap pekerjaan sehari-hari 
sungguh besar pengaruhnya kepada anak-anaknya. Menurut M Ngalim 
Purwanto ( 1990 : 91 ) Peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya yang 
lebih dominan adalah sebagai berikut : 

a) Sumber kekuasaan didalam keluarga b) Penghubung intern 
keluarga dengan masyarakat atau dunia luar c) Pemberi rasa aman 
bagi seluruh anggota keluarga dari ancaman-ancaman d) Pendidik 
dalam segi-segi rasional e) Hakim atau yang mengadili jika terjadi 
perselisihan 
 

 Pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bapak 
mempunyai peranan yang penting dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 
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g. Cara mengukur perhatian orangtua 
Dalam penelitian ini variabel perhatian orangtua akan diukur 

dengan menggunakan angket. Namun sebelum angket dibuat, harus 
ditentukan terlebih dahulu indikator-indikatornyam,yaitu sebagai berikut : 

1.Pemenuhan kebutuhan fisik 
a) Kebutuhan sandang 
b) Kebutuhan pangan  
c) Kebuituhan tempat perlindungan 
d) Kebutuhan kesehatan 
e) Kebutuhan fasilitas 

2.Pemenuhan kebutuhan psikis 
a) Kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa aman 
b) Kebutuhan akan penghargaan  
c) Kebutuhan akan komunikasi 
d) Mengajarkan nilai  moral dan agama 

 
 B. Penelitian yang relevan 

Penelitian yang relevan yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh 
peneliti sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai pendukung dalam sebuah 
penelitian baru. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa penelitian 
yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. 

Penelitian Wahyuni yang dilakukan pada tahun 2006 berjudul 
Korelasi Pergaulan Kelompok Sebaya dan Pola Asuh Orangtua dengan 
Kenakalan Remaja Pada Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Kartasuro. 
Dalam penelitian tersebut diperoleh bahwa (1 ) Ada Hubungan antara 
Pergaulan Kelompok Sebaya dengan Kenakalan Remaja, ( 2 ) Ada 
Hubungan antara Pola Asuh Orangtua dengan Kenakalan Remaja, ( 3 ) 
Ada Hubungan antara Pergaulan Kelompok Sebaya dan Pola Asuh 
Orangtua dengan Kenakalan Remaja. 

Penelitian M.Arif Munandar pada tahun 2007 berjudul Hubungan 
antara Ketaatan beribah dan Perhatian orangtua dengan Kenakalan Remaja 
di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Dalam 
penelitian tersebut diperoleh bahwa ( 1 ) Ada Hubungan Negatif yang 
Signifikan antara Ketaatan Beribadah dengan Kenakalan Remaja, (2) Ada 
Hubungan Negatif yang Signifikan antara Perhatian Orangtua dengan 
Kenakalan Remaja, ( 3 ) Ada Hubungan Negatif yang Signifikan antara 
Ketaatan Beribadah dan Perhatian Orangtua dengan Kenakalan Remaja. 

  
     C. Kerangka Pemikiran 

 Pergaulan kelompok sebaya (X1) sebagai variable bebas 
diperkirakan mempunyai hubungan dengan kenakalan remaja (Y) bagi 
remaja. Karena  pergaulan kelompok sebaya ( peer group ) remaja ini 
merupakan tempat untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. 
Teman sebaya memberikan pengaruh besar dalam terjadinya kenakalan 
remaja. Dalam pergaulan kelompok sebaya baik maka kemungkinan 
terjadinya kenakalan cenderung rendah dan apabila  pegaulan kelompok 
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sebaya atau peer group buruk maka kemungkinan terjadinya kenakalan 
akan tinggi. 
 Perhatian orangtua (X2) sebagai variable bebas juga diperkirakan 
mempunyai hubungan dengan tingkat kenakalan remaja(Y). Dengan 
adanya perhatian orangtua  maka dapat terjalin komunikasi baik dengan 
anak (remaja) sehingga anak merasa mendapat perhatian dari orangtua dan 
tidak berbuat hal-hal tidak diinginkan, karena kenakalan remaja biasanya 
terjadi karena tidak ada perhatian  dari orangtua, dan anak ( remaja) 
berusaha mencari perhatian di tempat lain untuk menunjukkan eksistensi 
dirinya. Dengan adanya  perhatian dari orangtua maka kemungkinan 
terjadinya kenakalan remaja akan cenderung rendah, dan apabila tidak 
mendapatkan perhatian dari orangtua maka kemungkinan terjadinya 
kenakalan remaja tinggi.  
 Pergaulan kelompok sebaya (X1) dan perhatian orangtua (X2) di 
perkirakan sama-sama mempunyai ubungan dengan kenakalan remaja(Y) 
Karena  pergaulan kelompok sebaya (peer group) memberikan pengaruh 
dalam pemberian perhatian orangtuanya. Perhatian orangtua secara tidak 
langsung memberi hubungan pada remaja.Hal tersebut dapat terjadi karena 
banyak sedikitnya perhatian orangtua dapat dipengaruhi dari  pergaulan 
kelompok sebaya (peer group )  remaja yang ada. Apabila dalam pergaulan 
kelompok sebaya memberikan pengaruh baik didukung dengan perhatian 
dari orangtua maka kemungkinan terjadinya kenakalan remaja akan 
cenderung rendah, tetapi sebaliknya jika dalam pergaulan kelompok 
sebaya memberikan pengaruh buruk dan tidak mendapatkan perhatian dari 
orangtua maka kemungkinan terjadinya kenakalan remaja tinggi. 

 
D.Hipotesis 
 

Pergaulan kelompok sebaya 
(peer group) (X1) 

Kenakalan remaja (Y) 

Perhatian orangtua (X2) 
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Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji melalui kegiatan 
penelitian.Perumusan hipotesis yang penulis kemukakan sebagai berikut : 

1) Ada hubungan antara pergaulan kelompok sebaya ( peer group) dengan 
perhatian orang tua pada siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta 

2) Ada hubungan antara perhatian orangtua dengan kenakalan remaja pada  
siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta 

3) Ada hubungan antara pergaulan kelompok sebaya ( peer group) dengan 
kenakalan pada siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta 

 
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam penelitian untuk memperoleh kebenaran perlu 

menggunakan metode ilmiah yang tepat, agar hasil yang diperoleh benar-
benar dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ilmiah merupakan 
kegiatan untuk memperoleh kebenaran secara ilmiah yang dilakukan untuk 
menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. 

Metode penelitian merupakan faktor yang mendukung keberhasilan 
suatu penelitian. Dalam hal ini seorang peneliti dituntut untuk dapat 
memilih dan menetapkan metode penelitian yang tepat. Penggunaaan 
metode penelitian yang kurang tepat dapat mengakibatkan hasil penelitian 
tidak sesuai dengan tujuan penelitian. 

Menurut Sutrisno Hadi ( 1993:4). “ Metodologi adalah ilmu yang 
memperbincangkan cara-cara (metode) ilmiah, sedangkan penelitian 
adalah usaha untuk menemukan metode ilmiah”. 

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2003:2)” metodologi 
artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara 
seksama untuk mencapai suatu tujuan”. Sedangkan Hadari Nawawi 
(1990:24) menyatakan “ ilmu yang memperbincangkan tentang metode-
metode ilmiah dalam menggali kebenaran disebut metode penelitian atau 
metode research. 
 Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa metodologi 
penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melaksanakan 
penelitian meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan 
menganalisis sampai menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta yang ada. 
Adapun hal-hal yang terkait dalam metodologi penelitian ini meliputi 
tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, metode penelitian, 
populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
Mengenai bentuk dan penggunaannya, berikut akan dijelaskan secara rinci. 

 
 

A. Tempat dan Waktu penelitian 
1.Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Batik 1 Surakarta, 
yang beralamat Jl.Slamet Riyadi 445 Surakarta 57146, Telp ( 0271) 
710785  

2.Waktu Penelitian 
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Penelitian dilakukan selama 6 bulan yaitu pada bulan Agustus 2008 
sampai dengan bulan Januari 2009. Sedangkan rencana penulisan skripsi 
dari awal sampai selesai, secara rinci sebagai berikut: 
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Penyusunan proposal dan 
persiapan pra lapangan 

              

Perijinan               
Pengunpulan data               
Analisis data               
Penulisan laporan               

 
 

B. Macam-macam Variabel 
1. Identifikasi variabel penelitian 
 Menurut pendapat Manase Malo dalam Sudarwan Danim (2000 : 
61 ), “ Variabel merupakan suatu konsep yang didalamnya mempunyai 
variasi nilai”. Sedangkan menurut Sugiyono (2005: 3) “ Variabel 
merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati”. Dari 
pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel penelitian 
merupakan suatu simbol yang menggunakan angka atau nilai terhadap 
sesuatu yang memiliki variasi nilai. 
Macam-macam variabel penelitian menurut Sugiyono (2005 : 3-6) yaitu : 

a. Variabel independent atau bebas 
  Variabel independent adalah variabel yang menjadi sebab 

 timbulnya atau berubahnya variabel tergantung (variabel 
 yang mempengaruhi), variabel independent ini sering 
 disebut dengan variabel stimulus, input, predictor dan 
 antecedent 

b. Variabel dependen atau tergantung 
  Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau 

 yang menjadi akibat , karena adanya variabel bebas. Sering  
 disebut sebagai variabel respon, output, kriteria, konsekuen. 

c. Varibel moderator 
 Varibel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi  
 (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara 
 variabel terikat dengan variabel bebas. Variabel ini juga 
 disebut sebagai variabel dependen kedua 

  Dalam penelitian ini Variabel yang diteliti adalah : 
d. Variabel intervening 
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 Variabel intervening adalah variabel yang  mempengaruhi 
 (memperkuat atau memperlemah) hubungan antar 
 variabel bebas dan variabel terikat tetapi tidak terukur. 

e. Variabel kontrol 
 Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau 
 dibuat konstan, sehingga tidak mempengaruhi variabel 
 utama  yang diteliti. Variabel ini ditetapkan oleh peneliti 
 bila akan melakukan penelitian terutama dengan 
 menggunakan metode eksperimen yang bersifat membuat 
 perbandingan. 
  
 a). Variabel bebas terdiri dari : 

           1) Pergaulan kelompok sebaya 
           2) Perhatian orangtua 

           b) Variabel Terikat yaitu Kenakalan Remaja 
2. Definisi Operasional Variabel 

a. Kenakalan remaja 
Kenakalan remaja adalah perbuatan remaja/anak yang     
melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, baik 
norma agama, sosial maupun norma hukum. Nyata-nyata perbuatan 
tersebut sangat merugikan kepentingan umum 
b. Pergaulan kelompok sebaya 
Pergaulan kelompok sebaya merupakan hubungan sosial antara 
individu satu dengan individu yang lain yang memiliki persamaan 
usia dan status (posisi sosial)  
c. Perhatian orangtua  
Perhatian orangtua adalah pemusatan perhatian dalam aktivitas 
yang dilakukan ayah, ibu atau wali yang bertanggung jawab 
terhadap pendidikan anaknya. 

 
C. Metode Penelitian 

1. Pengertian metode penelitian 
Sasaran dalam penelitian akan tercapai apabila dalam penelitian 

menggunakan metode yang tepat. Dalam suatu penelitian ilmiah, seorang 
peneliti tidak dapat dengan sendirinya melakukan penelitian tanpa 
menggunakan acuan metode penelitian yang sesuai dengan penelitiannya. 
 Kartini Kartono (1996:20) berpendapat  “metode penelitian adalah 
cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk 
mengadakan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian”. Maka 
berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa metode 
penelitian merupakan suatu cara berfikir dan berbuat untuk memahami 
suatu obyek  penelitian agar dapat diperoleh data yang baik dan tepat 
sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dari penelitian tersebut. 

Menurut winarno Surakhmad (2004 : 13 ) menyatakan  
Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencaapi 
tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan 
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menggunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini 
dipergunakan setelah penyelidik memperhitungkan kewajibanya 
ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari penyelidikan. 
 

 Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencaapai suatu 
tujuan, menurut Mardalis (2002 : 24) “ metode diartikan sebagai cara atau 
teknis yang dilakukan dalam proses penelian”. Sedangkan penelitian itu 
sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang 
dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan 
sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. 
 

2. Macam-macam metode penelitian 
 Ada berbagai metode yang dapat digunakan dalam suatu 
penelitian.Menurut Winarno Surakhmad (2004 : 29) ada 3 macam metode 
penelitian yaitu : 

“a.Penelitian Historis 
 b.Penelitian Deskriptif 
 c.Penelitian Eksperimen “ 

Untuk memperjelas ketiga metode penelitian tersebut, maka diuraikan 
lebih lanjut sebagai berikut ; 

a.  Metode historis adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk 
 membuat  rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif 
 dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta 
 memsintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh 
 kesimpulan yang kuat. Metode ini digunakan untuk penelitian yang 
 bertujuan meneliti sesuatu yang terjadi pada masa lampau. 

b.  Metode Deskriptif adalah Proses pemecahan masalah yang 
 diselidiki dengan menggambarkan suatu obyek pada saat sekarang 
 berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.Metode 
 penelitian diskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan 
 fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya yang bertujuan agar 
 dapat membuat diskripsi, gambar-gambar atau lukisan secara 
 sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
 hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

c.  Metode Eksperimen adalah Suatu metode yang bertujuan untuk 
 menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara 
 membandingkan berbagai peristiwa dimana terdapat fenomena 
 tertentu.Metode ini digunakan pada penelitian-penelitian dengan 
 mengadakan kegiatan percobaan untuk melihat atau memperoleh 
 suatu hasil dan mempunysai tujuan untuk meneliti pengaruh dari 
 beberapa kondisi terhadap suatu gejala. 

3. Metode Penelitian yang digunakan 
Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif. Dengan 
menggunakan metode penelitian diskriptif ini penulis akan berusaha 
menggambarkan /melukiskan keadaan objek/subjek penelitian pada saat 
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sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Menurut Hadari Nawawi   
(1995 : 63 ) “ Metode penelitian diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur 
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 
melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian”. Sedangkan menurut 
Mardalis ( 2002:26) “ Penelitian diskriptif bertujuan untuk mendapatkan 
informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan-kaitan 
antara variabel-variabel yang ada “. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif yang 
bersifat hubungan  (correlation studies). Menurut Hadari Nawawi dan 
Mimi Martini  (1995:108) : 

Perkataan korelasi pada dasarnya berarti hubungan. Oleh karena itu 
model studi korelasi ini juga bermaksud mengungkapkan masalah 
penelitian, dengan cara membuktiakn hubungan antara dua variabel 
atau lebih.Penelitian ini bertujuan membuat diskripsi atau gambaran 
yang sistematis, akurat, factual, mengenai faktor-faktor atau hubungan 
antara fenomena yang diteliti, apakah dua variabel atau lebih ada 
hubungan atau tidak.  

   Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam metode 
penelitian diskriptif menurut Moh Nazir ( 2003 :62) : 

1)Memilih dan merumuskan masalah yang ada, 2) Menentukan tujuan 
dari penelitian yang akan dikerjakan, 3) Memberikan limitasi dari area 
dan scope atau sejauh mana penelitian deskriptif akan dilaksanakan, 4) 
Merumuskan kerangka teori atau kerangka konseptual yang kemudian 
diturunkan dalam bentuk hipotesa-hipotesa untuk diverifikasikan, 5) 
Menelusuri sumber-sumber perpustakaan yang ada hubunngannya 
dengan masalah yang ingin dipecahkan, 6) Merumuskan hipotesis-
hipotesis yang akan diuji, 7) Melakukan kerja lapangan untuk 
mengumpulkan data, gunakan teknik pengumpulan data yang cocok 
untuk penelitian, 8) Membuat tabulasi serta analisis statistik dilakukan 
terhadap data yang telah dikumpulkan, 9) Memberikan interpretasi dari 
hasil penelitian, 10) Mengadakan generalisasi, 11) Membuat laporan 
penelitian dengan cara ilmiah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 
menggunakan metode penelitian diskriptif korelasional. Alasan 
menggunakan metode diskriptif ini karena peneliti akan berusaha 
menggambarkan atau melukiskan keadaan/kejadian berdasarkan fakta-
fakta yang tampak. Sedangkan alasan menggunakan jenis studi 
korelasional karena penulis ingin membuktikan apakah ada korelasi atau 
hubungan atau tidak antara variabel bebas dalam hal ini pergaulan 
kelompok sebaya dan perhatian orangtua dengan variabel tergantung 
dalam hal ini Kenakalan remaja pada siswa kelas X di SMA Batik 1 
Surakarta. 

D.Populasi dan Sampel 
1. Popuasi Penelitian 

Populasi penelitian merupakan suatu kelompok individu yang 
diselidiki tentang aspek-aspek yang ada dalam kelompok itu. Aspek-aspek 
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yang diungkapkan dalam penelitian ini  adalah pergaulan kelompok 
ssebaya, perhatian orangtua dan kenakalan remaja pada siswa kelas X. 

 Menurut Sudjana ( 1996 : 6 ), “ Populasi adalah totalitas semua 
nilai yang mungkin, hasil menghitung maupun hasil pengukuran. 
Kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua 
anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-
sifatnya  “. Menurut Saifuddin Azwar (2004 : 77) “ Populasi didefinisikan 
sebagai kelompok subyek yang hendak dikenai generalisasi hasil 
penelitian “. Sugiyono (2005: 55) berpendapat “ Populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas onbyek / subyek yang mempunyai kuantitas 
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulanya “. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa populasi adalah totalitas atau keseluruhan subyek/obyek yang 
mempunyai karakteristik tertentu atau sama, dan kemudian digeneralisasi 
atau ditarik kesimpulan dalam penelitian. Karakteristik dari populasi yang 
digunakan untuk mengambil sampel agar representatif adalah berdasarkan 
perkembangan anak yaitu siswa sama-sama tumbuh dalam masa remaja. 
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam penelitian ini yang menjadi 
populasi adalah seluruh siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 
2009/2010 yang berjumlah 309 siswa yang terdiri dari sembilan kelas. 

2.Sampel Penelitian 
a. Pengertian sampel 
 Dalam penelitian sosial, tidak selalu seluruh populasi dikenakan 
penelitian. Hal tersebut mengingat besarnya jumlah populasi dan 
keterbatasan biaya, waktu dan tenaga. Untuk mengatasi hal tersebut, maka 
perlu adanya pembatasan yaitu dengan menetapkan jumlah sampel 
representative yang dapat mewakili populasi. 
 Menurut Consuelo G Sevilla et al ( 1993 : 60 ) “ sampel adalah 
kelompok kecil yang kita amati “. Winarno Surakhmad (1994 : 100) 
menyatakan “ sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili 
seluruh populasi “. Jadi sampel adalah anggota dari suatu populasi yang 
ciri-cirinya akan benar-benar diduga daalm penelitian yang sebenarnya. 
 
 
 
b. Keuntungan menggunakan sampel 
Peneliti menggunakan sampel karena mempunyai keuntungan  tertentu. 
Menurut Suharsimi Arikunto (1996 : 119) digunakan sampel dalam 
penelitian didasarkan atas berbagai pertimbangan berikut : 

a) Karena subjek pada sampel lebih sedikit dibandingkan dengan        
populasi, maka kerepotannya tentu berkurang 

b) Apabila populasinya terlalu besar, maka dikhawatirkan ada yang 
terlewati 

c) Dengan penelitian sampel, maka akan lebih efisien dalam artian  
(waktu, tenaga  dan  biaya ) 
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d) Adakalanya dengan penelitian populasi berarti destruktif  
(merusak ) 

e) Ada bahaya bias dariorang yang mengumpulkan data. Karena 
subjeknya banyak, 

f) petugas pengumpul data  menjadi lelah sehingga pencatatanya 
bisa menjadi tidak telitiAdakalanya memang tidak 
memungkinkan penelitian populasi 

 
 Berbagai pertimbangan tersebut dapat dijadikan alasan mengapa 
seorang peneliti menggunakan sampel . Lebih lanjut Marzuki ( 202 : 42 ) 
menjelaskan beberapa keuntungan menggunakan sampling yaitu : 
1) Penghematan biaya, waktu dan tenaga 

a. biaya lebih murah 
b. Waktu lebih pendek 
c. Tenaga yang diperlukan lebih sedikit 

2) Dengan teknik sampling yanmg baik mungkin akan diperoleh hasil       
yang lebih baik atau cepat daripada penelitian terhadap populasi karena : 

a. Adanya tenaga-tenaga ahli 
b. Penyelidikan dilakukan lebih teliti 
c.Kesalahan yang mungkin diperbuat lebih sedikit 

 
c. Sampling 

Sampel dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik 
sampling. Sugiyono (2005 : 56) menyatakan “ Teknik sampling adalah 
teknik pengambilan sampel”. Menurut Sutrisno Hadi (2000: 75) 
mengemukakan bahwa ”sampling adalah cara yang digunakan untuk 
mengambil sampel”. Sedangkan Kartini Kartono (1996 : 136) Menyatakan 
bahwa “cara untuk mengumpulkan sampel disebut sebagai sampling’. 
 Dari pendapat di atas dapat diartikan bahwa teknik sampling adalah 
suatu cara pengambilan sampel yang tepat dan efisien, karena sampel bisa 
dipelajari dengan lebih cepat dari target populasi dan biaya yang 
digunakan juga lebih murah. 
 Menurut Sutisno Hadi  (2000 : 75) ada dua macam teknik 
sampling, yaitu  
1.Teknik random sampling 
 Prosedur random sampling meliputi : 

a) Cara undian , yaitu pengambilan sampel secara undian 
b) Cara ordinal, yaitu memilih nomor genap atau ganjil atau kelipatan 

tetentu 
c) Cara randomisasi dari tabel bilangan random 
d) Teknik non random sampling meliputi : 

2.Teknik non random sampling 
a) Proporsional sampling yaitu cara pengambilan sampel dari tiap-

tiap  sub pupolasi dengan memperhitungkan sub-sub populasi 
b) Teknik Stratified sampling yaitu pengambilan sampel apabila 

populasi terdiri dari susunan-susunan kelompok yang bertingkat 
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c) Teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan 
ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah 
diketahui sebelumnya 

d) Teknik quota sampling yaitu pengambilan sampel yang 
berdasarkan ada quantum 

e) Teknik double sampling yaitucara pengambilan sampel yang 
mengusahakan adanya sample kembar 

f) Teknik area probability sampling yaitu pengambilan sampel 
dengan cara pembagian sample berdasarkan ada area 

g) Teknik cluster sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan 
atas kelompok yang ada pada populasi. 

 
Dalam hal pengambilan sample penulis menggunakan metode 

cluster sampling , sebab dalam penelitian ini hanya menggunakan kelas X 
saja karena kelas X terdiri dari 9 kelas yaitu X1-X9 yang memiliki 
kesamaan  (homogenitas ) karakteristik seperti usia, ciri-ciri sifat tertentu, 
berada dalam masa perkembangan yaitu masa remaja dan berada dalam 
satu tingkat yaitu sama-sama kelas X. Dalam menentukan kelas mana yang 
terpilih menjadi anggota sampel dengan menggunakan teknik random 
sampling dengan cara undian tanpa pengembalian. Jadi nomor urut undian 
yang telah keluar menjadi sampel, tidak dikembalikan lagi dalam kerangka 
sampel.  

Menurut Sutrisno Hadi (2000 : 76), langkah-langkah dalam 
pengambilan sampel dengan teknik random sampling dengan cara undian 
adalah sebagai berikut : 

1) Buatlah suatu daftar yang berisi semua 
 subyek,obyek,gejala,peristiwa.Atau kelompok –kelompok yang 
 ada dalam populasi 
2) Berilah kode-kode yang berwujud angka-angka untuk tiap-tiap 
 subyek, obyek, gejala, peristiwa atau kelompok-kelompok 
3) tulislah kode-kode itu masing-masing dalam satu lembar kertas 
 kecil 
4)  Gulung kertas itu baik-baik 
5)  Masukkan gulungan-gulungan kertas itu kedalam tempolong, 
 kaleng  atau tempat semacam 
6) Kocok baik-baik tempolong atau kaleng itu 
7)  Ambil kertas gulungan itu sebayak yang dibutuhkan 

Sesuai dengan langkah-lasngkah tersebut diatas, yang penulis 
lakukan adalah : 
1) Membuat daftar kelompok yang adadalam populasi yaitu kelas X1 – X9 
2) Berilah kode angka pada setiap kelompok 
3) Menuliskan kode angka tersebut pada sebuah kertas-kertas kecil 
4) Menggulung kertas yang bertulis kode-kode itu dengan baik-baik 
5) Memasukkan gulungan tersebut pada sebuah kaleng 
6) Mengocok kaleng tersebut 
7) Mengambil kertas sebanyak sample yang dibutuhkan 
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Kertas gulungan yang sudah keluar  tidak dimasukkan lagi, karena 
cara yang digunakan tanpa pengembalian (without replacement ).  
d. Menetapkan Besarnya Sampel 
Untuk memperoleh sample yang representative diperlukan teknik tertentu 
yang dinamakan teknik pengambilan sample. Menurut Suharsimi Arikunto 
(2002 : 120)  menyebutkan  : 

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, 
lebih baik diambil semua sehingga penelitianya merupakan penelitian 
populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapt diambil antara 
10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari : 
1) Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana 
2) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari ssetiap subyek, karena hal 
 ini menyangkut banyak ssedikitnya dana 
3) Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk 
 penelitian yang besar resikonya tentu saja jika sampelnya lebih 
 besar, hasilnya akan lebih baik. 
 

Berpedoman pada pendapat tersebut di atas, maka peneliti 
menetapkan besarnya sample dari 9 kelas yaitu 25% dari 309 siswa dan 
akhirnya didapat 2 ( dua ) kelas yang berjumlah 77 siswa, secara cluster 
random sampling. 

  E.Teknik pengambilan Data 
 Metode pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh untuk 
mendapatkan data tentang masalah yang diselidikinya, Sumadi Suryabrata 
(1997 : 84) menjelaskan, “ kualitas penelitian ditentukan oleh kualitas alat 
pengambilan data atau alat ukurnya “.Adapun teknik pokok yang penulis 
gunakan adalah teknik angket. Sedangkan teknik bantunya dengan 
menggunakan wawancara dan dokumentasi. Berikut akan dijelaskan 
teknik  yang digunakan secara lebih lanjut : 
1.Angket 
a. Pengertian  angket  

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 
melalui daftar pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis oleh 
responden. Menurut Sanapiah Faisal ( 2001 : 122 ) ,” angket adalah alat 
pengumpulan data berisi daftar pertanyaan secara tertulis ditujukan kepada 
subyek atau responden penelitian “. Sedangkan menurut Nasution ( 2004 : 
128 ) mengemukakan, “ Angket atau questionare adalah daftar pertanyaan 
yang didistribusikan melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat 
juga dijawab dibawah pengawasan peneliti”. Sedangkan menurut Kartini 
Kartono (1996 :217 ) menjelaskan  : 

Angket atau kuesionar (questionnaire) ialah menyelidiki mengenai 
suatu masalah yang banyak menyangkut kepentingan umum (orang 
banyak) dengan jalan mengadakan formulir daftar pertanyan, 
diajukan secara tertulis kepada sejumlah subyek, untuk 
mendapatkan jawaban  (tanggapan, responden ) tertulis seperlunya. 
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 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa angket 
adalah sejumlah daftar pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada 
responden  untuk menyelidiki masalah yang menyangkut kepentingan 
umum dengan jalan mengadakan formulir untuk mendapatkan jawaban 
dari responden tertulis seperlunya.. 
b. Jenis-jenis angket 

Angket atau kuesioner dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 
Nasution (2003:129) membagi angket berdasarkan sifat jawaban yang 
diinginkan. Angket ini dibedakan menjadi tiga jenis : 

1) Angket tertutup, terdiri atas pertanyaan-pertanyaan dengan 
sejumlah jawaban tertentu sehingga responden men-cek jawaban 
yang paling sesuai dengan pendiriannya. 

2) Angket terbuka terdiri atas sejumlah pertanyaan berkenaan dengan 
masalah penelitian dan meminta responden untuk menguraikan 
pendapat atau masalah dengan menggunakan kalimatnya 
sendirinya. 

3) Kombinasi angket terbuka dan tertutup, terdiri dari angket tertutup 
dan terbuka yang mempunyai jawaban yang ditambah alternative 
terbuka yang memberikan kesempatan kepada responden untuk 
menjawab diluar/disamping jawaban yang tersedia. 
Sedangkan Suharsimi Arikunto (2002;129) mengungkapkan 

berdasarkan bentuknya angket dapat dibagi menjadi empat jenis : 
1) Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah kuesioner tertutup 
2) Kuesioner pilihan isian yang dimaksud adalah kuesioner terbuka 
3) Check list, sebuah daftar dimana responden tinggal membubuhkan 

tanda check (V) pada kolom yang sesuai 
4) Kolom rating scale (skala bertingkat) yaitu sebuah pertanyaan yang 

menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya mulai dari setuju 
sampai sangat setuju. 

 
Tipe angket menurut Consuelo G.Sevilla et al(1993:214) : 

1) Tipe pilihan ganda, tes-tes pilihan ganda ini merupakan tipe yang 
digunakan dalam tes ketrampilan dan pengetahuan 

2) Tipe skala merupakan tipe tes yang tidak mengkategorikan gagal 
atau berhasil maupun baik atau buruk. 
Berdasarkan pada tipe angket yang dipaparkan di atas, maka dalam 

penelitian ini digunakan jenis dan tipe angket sebagai berikut : 
1) Angket tertutup, karena dipandang dari cara menjawabnya yaitu 

pada penelitian ini penulis menyediakan jawaban dan responden 
tinggal mengisi dengan cara memilih jawaban yang paling tepat 
dan sesuai dengan keadaan dirinya 

2) Angket langsung, karena dipandang dari cara penyampaianya yang 
langsung diberikan kepada responden 

3) Dipandang dari bentuknya yaitu angket pilihan ganda karena yang 
disediakan dalam angket berupa pilihan ganda. 

c. Kelebihan dan kelemahan angket 
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Teknik pengumpulan data dengan metode angket memiliki kelebihan dan 
kelemahan. Kelebihan penggunaan metode angket menurut Suharsimi 
Arikunto (2002 : 129 ) yaitu : 

1) Tidak memerlukan hadirnya peneliti 
2) Dapat dibagikan serentak 
3) Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatanya masing-

masing 
4) Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak 

malu-malu menjawab 
5) Dapat dibuat berstandar sehingga bagi senua responden dapat 

diberi pertanyaan yang benar-benar sama. 
 
 Sesuai dengan hal tersebut di atas, Sumadi Suryabrata ( 2002 : 75 ) 
juga mengemukakan beberapa kelebihan angket, diantaranya : 

1) Biaya relatif murah 
2) Waktu mendapatkan data relatif singkat 
3) Untuk para pelaksana tidak dibutuhkan keahlian mengenai perihal 

yang sering terjadi 
4) Dapat dilakukan pada sejumlah subyek yang sangat besar 
 

 Selain memiliki berbagai kelebihan-kelebihan diatas, angket / 
kuesioner juga memilki beberapa kelemahan. Suharsimi Arikunto ( 2002 : 
141)  mengemukakan bahwa kelemahan kuesioner adalah sebagai berikut : 

1) Responden sering tidak teliti dalam menjawab, sehingga ada 
 pertanyaan yang terlewati tidak terjawab, padahal sukar diulangi 
 diberikan kembali kepadanya. 
2) Seringkali sukar dicari validitasnya 
3) Walaupun dibuat anonym, kadang-kadang responden dengan 
 sengaja memberikan jawaban yang tidak betul atau tidak jujur 
4) Seringkali tidak kembali, terutama jika dikirim lewat pos 
5) Waktu pengembaliannya tidak bersama-sama, kadang-kadang ada 
 yang terlalu lama sehingga terlambat. 
 

 Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup langsung. 
Angket langsung maksudnya responden langsung menjawab pertanyaan 
yang sudah disediakan oleh peneliti. Sedangkan tertutup artinya jawaban 
berupa alternatif yang sudah disediakan oleh peneliti yang telah ditentukan 
dan dibatasi, dengan semikian responden hanya mempunyai jawaban yang 
paling sesuai dengan  keadaan masing-masing. 
Alasan peneliti menggunakan angket sebagai alat pengumpul data dalam 
penelitian adalah : 
(a ) Dengan menggunakan angket peneliti dapat menghemat biaya, 
 tenaga  dan waktu 
( b ) Dalam angket subyektifitas peneliti dapat diperkecil 
( c ) Dengan angket responden mempunyai kebebasan untuk 
 memberikan kesaksian 
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( d ) Memberikan kemudahan dalam proses pengolahan data karena 
 adanya keseragaman daalm memberikan pertanyaan dan jawaban. 
d.Langkah-langkah menyusun angket 
  

Agar penggunaan angket sesuai dengan tujuan yang dikehendaki 
maka, perlu disusun langkah-langkah pelaksanaan secara seksama. 
Langkah-langkah yang peneliti gunakan dalam menyusun angket yaitu ;  

1. Menetapkan tujuan pembuatan angket 
 Tujuan penyusunan angket dalam penelitian ini adalah untuk 
 memperoleh informasi atau data mengenai pergaulan kelompok 
 sebaya ,perhatian orangtua dan kenakalan remaja 
2. Menyusun Indikator 
 Bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang dituangkan 
 dalam instrument termasuk batasan variabel yang akan diteliti 
3. Menyusun kisi-kisi angket dengan maksud agar dalam penyusunan 
 angket sesungguhnya tidak mengalami kesulitan. Angketyang 
 dibuat merupakan hasil penjabaran dari kisi-kisi yang telah dibuat   
4. Menyusun item instrument 
 Instrumen yang dibagikan dapat disusun dengan langkah sebagai 
 berikut : 

a) Membuat item-item pertanyaan 
b) Membuat surat pengantar angket 
c) Menyusun petunjuk dan pedoman pengisian angket 

5. Membuat skala setiap alternatif jawaban 
a) Setiap pertanyaan atau pernyataan terdapat 4 pilihan jawaban 
b) Dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan, responden 

 memilih dari salah satu alternatif jawaban sesuai dengan 
 sesungguhnya dengan cara memberi tada ( X )  pada jawaban 
yang dipilih 

c) Untuk scoring atas jawaban setiap item instrument, 
menggunakan skala 4 karena mempunyai gradasi dari sangat 
positif sampai sangat negatif. 
(a) Untuk pertanyaan positif bobot penilainya adalah : 
Untuk jawaban a : niali 4 
Untuk jawaban b : nilai 3 
Untuk jawaban c : nilai 2 
Untuk jawaban d : niali 1 
(b.) Untuk jawaban negatif bobot penilaianya adalah : 
Untuk jawaban a : niali 1 
Untuk jawaban b : nilai 2 
Untuk jawaban c : nilai 3 
Untuk jawaban d : niali 4 

6. Uji Coba ( try out ) Angket 
Setelah angket disusun, maka angket tersebut perlu diuji coba terlebih 
dahulu mengenai validitas dan reliabilitasnya yaitu melalui try out. 
Dalam penelitian ini try out dilaksanakan di SMA Batik 1 
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Surakarta.Menurut Sutrisno Hadi  (2000 : 166 ) maksud diadakanya try 
out adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang kurang 
 jelas  maksudnya 

b. Untuk meniadakan penggunaan kata-kata yang terlalu 
 asing,  terlalu  akademik atau kata-kata yang menimbulkan 
 kecurigaan 

c. Untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang biasa 
 dilewati  atau hanya menimbulkan jawaban-jawaban 
 yang dangkal 

d. Untuk menambah item yang sangat perlu atau meniadakan 
 item  yang ternyata tidak relevan dengan tujuan research 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maksud peneliti mengadakan 
try out angket ini adalah : 

a) Menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bermakna ganda 
 dan tidak jelas 
b) Menghhindari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak 
 diperlukan 
c)  Menghindari kata-kata yang kurang dimengerti responden 
 Menghilangkan item-item yang dianggap tidak relevan 
 dengan penelitian. 

Selain beberapa maksud try out seperti yang disebutkan di atas, 
tujuan diadakanya try out terhadap angket adalah untuk mengetahui 
kelemahan angket yang disebarkan kepada reseponden dan untuk 
mengetahui sejauh mana responden mengalami kesulitan didalam 
menjawab pertanyaan tersebut, serta untuk mengetahui apakah angket 
tersebut memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. 

1.Uji validitas 
instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data ( mengukur ) itu valid. Valid berarti instrument 
tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. 
Jadi validitas atau kesahihan dapat didefinisikan seberapa jauh 
penggunaan pengkuran untuk mengambil keputusan terhadap hal yang 
diukur. Menurut Sutrisno Hadi ( 2004 : 122 ) ada lima jenis validitas, 
antara lain : 
a) Face validitiy 
b) Logical validity 
c) Factorial validity 
d) Content validity 
e) Empirical validity 
 

Penjelasan dari kelima jenis validitas tersebut diatas adalah : 
a) Face validity 
Validitas tampang atau face validity merupakan suatu alat ukur yang 
benar-benar mengukur apa yang hendak diukur 
b) Logical validity 
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Validitas logic disebut juga construct validity atau validity by 
definition. Konsep validitas logik berkonsep dari konsruksi teoritik 
tentang faktor-faktor yang hendak diukur oleh suatu alat pengukuran. 
Dari konstruksi teoritik ini dilahirkan definisi-definisi yang digunakan 
oleh pembuat alat pengukursebagai pangkal kerja dan sebagai ukuran 
valid tidaknya alat pengukur yang dibuatnya 
c) Factorial validity 
Validitas faktor merupakan suatu alat pengukur yang ditinjau dari segi 
apakah item yang disangka mengukur faktor-faktor tertentu telah 
benar-benar memenuhi funsinya dalam mengukur faktor-faktor yang 
dimaksudkan 
d). Content validity 
Validitas isi merupakan alat pengukur yang ditentukan sejauh mana isi 
alat pengukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai 
kerangka konsep. 
 
e) Empirical validity 
Validitas empirik selalu menggunakan criteria bagaimkana derajat 
kesesuaian antara apa yang dinyatakan oleh hasil pengukuran dengan 
keadaan yang senyatanya. 

 Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan jenis validitas konstruk yaitu untuk menunjukkan 
seberapa jauh tes mengukur sifat/ konstruk yang hendak diukur. 
Langkah-langkah dalam uji validitas yaitu: 

(a) Mendifinisikan secara operasional konsep yang akan diukur 
(b) Melakukan uji coba skala pengukur tersebut pada sejumalh 

responden 
(c) Mempersiapkan table tabulasi data 
(d) Menghitung korelasi antar skor tiap item dengan skor total dengan 

rumus korelasi product moment 
Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi 
Product Moment yaitu sebagai berikut :  
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( Suharsimi Arikunto, 2002 : 146) 
Keterangan : 
rxy = Koefisien korelasi antara x dan y 
x = skor item 
y = skor total 
N = jumlah subyek 
Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengujian validitas item 
adalah sebagai berikut : 
a) Membuat tabulasi hasil skor angket 
b) Mencari skor untuk variabel x 
c) Memcari skor untuk variabel y 
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d) Mencari skor untuk kuadrat x 
e) Mencari skor untuk kuadrat y 

 Kriteria uji validitas tersebut, jika ρ < 0,050 maka dapat 
disimpulkan bahwa butir ( item ) valid dan sebaliknya jika ρ > 0,050 maka 
dapat disimpulkan bahwa butir ( item ) tidak valid. 

Analisis hasil ujicoba instrument peneliti menggunakan jasa 
computer seri program statistic ( SPS -2000) versi IBM/IN edisi Sutrisno 
Hadi dan Yuni Pamardiningsih tahun 2004. 

Dari Hasil analisis uji coba instrument di laporkan sebagai berikut : 
a) Variabel Pergaulan kelompok sebaya (X1) 

Dari hasil analisis butir (item) pada angket yang diuji cobakan 
menunjukkan bahwa dari 35 item soal didapat 30 soal yang valid dan 5 
butir item yang dinyatakan gugur atau tidak valid. Soal yang 
dinyatakan valid adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan 
item yang dinyatakan gugur adalah soal nomor 31, 32, 33, 34 dan 35. 
Item soal dikatakan valid apabila ρ < 0,05.  

b) Variabel Perhatian orangtua (X2) 
Dari hasil analisis butir (item) pada angket yang diuji cobakan 

menunjukkan bahwa dari 35 item soal didapat 30 soal yang valid dan 5 
butir item yang dinyatakan gugur atau tidak valid. Soal yang 
dinyatakan valid adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 dan 
item yang dinyatakan gugur adalah soal nomor 26, 31, 33, 34, dan 35. 
Item soal dikatakan valid apabila ρ < 0,05.  

c) Variabel Kenakalan remaja (Y) 
Dari hasil analisis butir (item) pada angket yang diuji cobakan 

menunjukkan bahwa dari 35 item soal didapat 30 soal yang valid dan 5 
butir item yang dinyatakan gugur atau tidak valid. Soal yang 
dinyatakan valid adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 
35dan item yang dinyatakan gugur adalah soal nomor7, 9, 11, 26 dan 
33. Item soal dikatakan valid apabila ρ < 0,05.  
b. Uji Reliabilitas 

Disamping aspek validitas yang perlu dipahami dari suatu angket 
adalah tingkat reliabilitasnya. Dalam hal ini Saifuddin Azwar (2004 :4) 
mengatakan sebagai berikut “ Reliabilitas merupakan penerjemah dari 
kata reliability yang mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran 
memiliki reliabilitas tinggi disebut pengukuran yang reliabe”. 
Sedangakn Nasution ( 2001 : 77) menyatakan “ Suatu alat pengukur 
dikatakan reliabel bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada 
waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama”. Jadi 
alat yang reliabel secara konsisten memberi ukuran yang sama 
walaupun pada waktu yang berbeda dan peneliti yang berbeda pula. 
 Menurut Syaifuddin Azwar ( 2004: 36-42), teknik reliabilitas dapat 
dibedakan menjadi tiga yaitu : 
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1.Reliabilitas tes –retest ( tes ulang ) 
Reliabilitas tes ulang dilakukan dengan menyajikan tes dua kali 
pada satu kelompok subjek dengan tenggang waktu diantara kedua 
penyajian tersebut 
2.Realibilitas parallel-form ( bentuk parallel) 
Reliabilitas parallel adalah konsistensi hasil pengukuran yang isi 
itemnya baik secara kualitas maupun kuantitas punya kesamaan, 
dengan bahasa sederhana mempunyia dua tes kembar 
3.Reliabilitas internal consistency ( konsistensi internal ) 
Reliabilitas konsistensi internal dilakukan hanya menggunakan 
satu bentuk tes yang dikenakan hanya sekali saja pada kelompok 
subjek  (single-trial administration ) 
Adapun teknik pengukuran reliabilitas yang peneliti gunakan 

adalah ‘teknik belah dua “ dengan langkah-langkah yang peneliti 
lakukan adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan alat ukur atau angket kedalam sejumlah responden. 
Setelah diuji validitasnya maka akan terlihat item-item yang valid dan 
tidak valid. Maka item-item yang valid dikumpulkan dan item-item 
yang tidak valid disingkirkan 
2. Setelah item-item yang valid terkumpul, kemudian item-item 
tersebut dibagi menjadi dua belahan. Dalam membelah item-item ini, 
penulis menggunakan cara membagi item berdasarkan nomor genap 
ganjil 
3. Menjumlahkan skor masing-masing item pada tiap belahan. Maka 
akan diperoleh dua skor total 
4. Mengkorelasikan skor total belahan pertama dengan skor total 
belahan kedua 
Dalam hal ini penulis menggunakan rumus alpha. Adapun alpha 
tersebut adalah sebagai berikut : 
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( suharsimi Arikunto,2002 : 171) 
Keterangan : 
r 11     = Koefisien reliabilitas instrument 
k        = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
∑σ b    = Jumlah varian butir soal 
σ        = Varian total 

Jika ρ < 0,050  maka dapat disimpulkan hasil pengukuran reliable, 
ρ > 0,050 maka hasil pengukuran tidak reliabel. 

Adapun langkah-langkah kerja untuk mencari reliabilitas masing-
masing instrument sebagai berikut : 
a.Menyusun table hasil uji coba angket 
b.Mencari varian setiap butir soal 
c. Mencari varian butir soal 
d. Mencari varian total 
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e. Memasukkan dalam rumus 
f. Mengkonsultasikan hasil no 5 dengan table product moment 
 
 
g. Revisi angket 

Setelah angket diuji cobakan maka hasilnya dijadikan dasar untuk 
revisi. Revisi dilakukan dengan cara menghitamkan atau mendrop 
item-item pertanyaan yang tidak valid atau tidak reliable. 
h. Memperbanyak angket 
Angket yang telah direvisi dan telah diyakini valid dan reliabel 
diperbanyak sesuai dengan jumlah responden yang dijadikan sampel. 
Angket siap untuk disebarkan kepada responden 
i. Langkah terakhir adalah menggunakan angket yang telah 
diperbanyak dan telah mendapatkan umpan balik dari responden 
sebagai alat pengumpul data  yang kemudian dianalisis. 
Hasil Analisis uji coba instrument, dapat dilaporkan sebagai berikut : 

Untuk menghitung reliabilitas digunakan rumus alpha cronbach 
dari Saifuddin Azwar (1997: 78). 
a) Variabel pergaulan kelompok sebaya (X1) 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa hasil perhitungan 
diperoleh rtt = 0.961. Karena rtt > rtab 5% yaitu 0.931 > 0,301 maka item 
soal dikatakan reliabel.  

    b)  Variabel perhatian orangtua (X2) 
Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa hasil perhitungan diperoleh 

rtt = 0.937. Karena rtt > rtab 5% yaitu 0.937 > 0,301 maka item soal 
dikatakan reliabel.  

c)   Variabel kenakalan remaja(Y) 
Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa hasil perhitungan 

diperoleh rtt =0,979. Karena rtt > rtab5% yaitu 0.979 > 0,301 maka item 
soal dikatakan reliabel.  

2. Metode wawancara 
 Wawancara merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang 
dilakukan dengan mengadakan tatap muka dan melakukan tanya jawab 
dengan yang diwawancarai. Seperti yang dikemukakan  oleh Mardalis  
(2002:64),” Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 
peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-
cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberi keterangan pada 
si peneliti. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu 
pewawancara (interviwer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 
diwawancarai (interviwee)  yang memberikan jawaban atas pertanyaan 
itu”.. 
 Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 
percakapan langsung atau tanya jawab antara pewawancara dengan yang 
diwawancarai. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara tersebut 
digunakan sebagai data penguat dari data pokok atau data utama. 
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Wawancara dalam hal ini, penulis lakukan dengan staf-staf yang ada di 
SMA Batik 1 Surakarta  yaitu bapak wakil Kepala Sekolah bagian Humas 
yaitu untuk mengetahui keadan sekolah secara umum, guru wali kelas 
yaitu untuk mengetahui keadaan kelas X yang akan diteliti, guru 
Bimbingan dan konseling untuk mengetahui tingkat kenakalan siswa di 
sekolah. 
3. Teknik Dokumentasi 

Penelitian ini selain menggunakan teknik angket, peneliti juga 
menggunakan teknik dokumentasi.Teknik dokumentasi merupakan teknik 
pencarian data yang menelaah catatan atau dokumen sebagai sumber data. 
Hadari Nawawi (1990 : 133 ) menyatakan bahwa teknik dokumentasi 
adalah  “ cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama 
berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, 
dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 
penyelidikan”. 

Alasan peneliti menggunakan teknik dokuntasi adalah : 
a. Lebih mudah mendapatkan data , karena data sudah tersedia 

dan menghemat waktu 
b. Data yang diperoleh dapat dipercaya dan mudah 

menggunakanya 
c. Pada waktu yang relative singkat dapat diperoleh data yang 

diinginkan 
d. Data dapat ditinjau kembali bila diperlukan 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini merupakan metode yang 
digunakan untuk memperoleh data tertulis, antara lain tentang jumlah 
siswa dan berbagai kenakalan yang dilakukan siswa kelas X SMA Batik 1 
Surakarta yang diperoleh dari leger dikantor TU dan wakasek kesiswaan. 

 
F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu cara untuk membuktikan 
hipotesis yang diajukan selanjutnya untuk mengambil kesimpulan dari 
hasil yang diperoleh. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah 
data dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi ganda, dengan 
alasan sebagai berikut : 

1. Permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah     
mencari hubungan antara beberapa variabel 

2. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel prediktor atau bebas  
dan satu variabel kriterium atau variabel terikat 

Sesuai dengan teknik yang digunakan, peneliti menggunakan dasar 
dalam analisis dengan pedoman sebagai berikut : 
Kaidah Uji Hipotesis Menggunakan Komputer : 

Jika ρ (probabilitas) < 0,01 = sangat signifikan 
Jika ρ (probabilitas) < 0,05 = signifikan 
Jika ρ (probabilitas) < 0,15 = cukup signifikan 
Jika ρ (probabilitas) < 0,30 = kurang signifikan 
Jika ρ (probabilitas) > 0,30 = tidak signifikan 
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Kaidah Uji Hipotesis Konvensional (Menggunakan Tabel Signifikansi) : 
Jika ρ (probabilitas) < 0,01 = sangat signifikan 
Jika ρ (probabilitas) < 0,05 = signifikan 
Jika ρ (probabilitas) > 0,05 = tidak signifikan 
Tugas pokok analisis regresi menurut Sutrisno Hadi (2001:2) 

adalah sebagai berikut : 
1. Mencari korelasi antara kriterium dengan prediktor 
2. Menguji apakah korelasi itu signifikan atau tidak 
3. Mencari persamaan garis regresinya 
4. Menemukan sumbangan relatif antara sesame preditor jika 
prediktornya lebih dari satu. 
Uji Persyaratan Analisis 

Langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 

1. Menyusun tabulasi data dari pergaulan kelompok sebaya, perhatian  
 orangtua dan kenakalan remaja pada siswa kelas X 
2. Melakukan uji prasyarat analisis ganda 
a. Uji Normalitas 
 Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang 
didapat berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas data 
digunakan uji chi kuadrat  ( Sutrisno Hadi, 2001 : 346 ) 

  X2 = å ÷
ø
ö

ç
è
æ - 2

fh
fhfo

 

  Keterangan :  
  X2  = koefisien chi kuadrat 
 Fo = jumlah frekuensi yang telah diperoleh 
 Fh = jumlah frekuensi yang diharapkan 
 Berdasarkan Versi kaidah uji normalitas Sutrisno Hadi dan Yuni 
Pamardiningsih  Versi  IBM / IN adalah jika ρ > 0,050 maka sebaranya 
normal dan jika ρ < 0,050 maka sebaranya tidak normal. 
b.Uji Linieritas 

Uji Linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan yang linier 
antara masing-masing variabel bebas dan variabel terikat yaitu X1 dan 
Y dan X 2 dengan Y. 

Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan rumus dari Sudjana  
( 2001 : 332 ) sebagai berikut  : 

  JK (G) = 
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
÷
ø
ö

ç
è
æ-å

2
2

N
Σy

ΣyXi  

  JK ( TC ) = JK ( S ) – JK ( G ) 
  dK ( G ) = N- K 
  dK ( TC ) = k - 2 

  RJK (TC) = 
df(TC)
JK(TC)
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  RJK (G) = 
(G) df

JK(G)
 

  Fhitung = 
(TC)RJK 
(TC)RJK 

 

Keterangan : 
JK  (G) = Jumlah kuadrat Galat 
JK  ( TC )  = Jumlah kuadrat Tuna cocok 
dK ( G)  = Derajat kebebasan Galat 
dK ( TC ) = Derajat kebebasan tuna cocok 
RJK ( G ) = Kuadrat tengah Galat 
RJK ( TC ) = Kuadrat tengah tuna cocok 
Berdasarkan Versi kaidah uji normalitas Sutrisno Hadi dan Yuni 
Pamardiningsih  Versi  IBM / IN adalah jika ρ > 0,050 maka sebaranya 
linier dan jika ρ < 0,050 maka sebaranya tidak linier. 
3. Uji Hipotesis 

Uji ini menggunakan uji regresi ganda dengan langkah-langkah 
sebagai berikut : 
a) Menghitung koefisien korelasi sederhana antara X1 dengan Y, 
digunakan rumus : 

  ry1 = 
( )( )

( ) ( )222
1

2
1

11

ΣYNΣΣΣXNΣΣ

ΣYΣX-YΣX N

--
 

b) Menghitung koefisien korelasi sederhana antara X2 dengan Y, 
digunakan rumus : 

  ry2 = 
( )( )

( ) ( )222
1

2
1

21

ΣYNΣΣΣXNΣΣ

ΣYΣX-YΣX N

--
 

c) Menentukan koefisiensi korelasi antara X1, X2 dengan Y, dengan 
rumus : 

 

  rY (1.2) :  
y

YΣXa YΣXa
2

2211

S
+

 

Keterangan : 
ry 12 = Koefisien korelasi antara Y dengan X1 dan X2 
a1  = Koefisien prediktor X1 
a2  = Korfisien prediktor X2 
X1Y = Jumlah produk antara X1 dan Y 
X2Y = Jumalah prodik antara X2 dan Y 
∑Y2 = Jumlah kuadrat kriterium Y 
Berdasarkan kaidah uji hipotesis Sutrisno Hadi dan Yuni 
Pamardiningsih  versi IBM/ IN adalah jika ρ < 0,01 : sangat signifikan, 
ρ < 0,05 : signifikan,  
ρ < 0,15 : cukup signifikan, ρ < 0,030 : kurang signifikan, ρ > 0,030 : 
tidak signifikan. 
4. Uji Untuk uji signifikansi menggunakan rumus sebagai berikut : 
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  F : ( ) ( )1kn/R1

R
2

2/k

---
 

Ketentuan : 
F = harga F garis regresi 
n = jumlah sampel 
k = jumlah variabel bebas 
R = Koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor-
prediktornya. 
      ( Sudjana, 2001 : 108 ) 
Hasil perhitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan tabel F, 
sehingga diperoleh F tabel atau Tt. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa F hitung > F tabel maka hipotesis dapat diterima 
kebenaranya tetapi jika F hitung < F tabel hipotesis tidak dapat 
diterima. 
5.Sumbangan Relatif 
Mencari sumbanan relatif X1 dan X2 terhadap Y ddengan rumus : 

  Untuk X1 = 
( )

100% x 
JK

YΣXa

reg

11  

  Untuk X2 = 
( )

100% x 
JK

YΣXa

reg

22            ( Sutrisno Hadi, 2001 :42) 

 
6.Sumbangan Efektif 
Untuk mencari sumbangan efektif X1 dan X2 terhadap Y dengan 
rumus : 
 

  S2 = SE = 100%x 
JK

JK

(T)

(reg)  

a. Mencari sumbangan efektif X1 terhadap Y : 
SE % X1 = SR % X1 xR2 

b..Mencari sumbangan efektif X2  terhadap Y 
SE %X2 = SR% X2 xR2 

Keterangan : 
SR : sumbangan relatif masing-masing prediktor 
SE : Sumbangan efektif masing-masing prediktor 
R2 : Koefisien antara X1 dan X2 
Dimana R2 = SE adalah efektivitas garis regresi     
     ( Sutrisno Hadi, 2001 : 46 ) 
 
 
 

 
BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
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A. Deskripsi Data 

 
Sesuai variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini, untuk 

menguji hipotesis maka di perlukan data yang diperoleh dari penelitian , data 
yang diperoleh meliputi : deskripsi wilayah penelitian dan hasil penelitian. 
Adapun penjelasan dari masing-masing data yang diperoleh tersebut adalah 
sebagai berikut : 

1. Deskripsi Wilayah Penelitian 
Deskripsi wilayah penelitian digunakan untuk menggambarkan atau 

melukiskan keadaan obyek atau subjek pada saat sekarang berdasarkan fakta-
fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dalam hal ini adalah 
menggambarkan atau melukiskan keadaan wilayah keadaan penelitian yaitu 
SMA Batik 1 Surakarta yang beralamat di jalan Slamet Riyadi No 445, 
Laweyan, Surakarta.     

    a. Sejarah singkat SMA Batik 1 Surakarta 
    b. Visi Dan misi SMA batik 1 Surakarta 
    c. Kondisi dan karakteristik SMA Batik 1 Surakara 
    d. Kegiatan- kegiatan di SMA Batik 1 Surakarta 
Adapun penjelasan dari masing-masing data yang tealh di peroleh 

tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Sejarah Singkat SMA Batik 1 Surakarta 

Sejarah perkembangamn SMA Batik 1 Surakarta erat kaitannya 
dengan koperasi Batik Timur Indonesia ( BATARI ). Koperasi tersebut 
didirikan oleh sekumpulan pengusaha batik. Semakin berkembangnya 
koperasi tersebut menimbulkan suatu gagasan untuk menyisihkan keuntungan-
keuntungannya untuk kepentingan sosial dengan mendirikan sebuah yayasan 
dengan nama yayasan pendidikan BATARI yang direalisasikan dengan 
berdirinya SMA BATARI. 

Bersamaan dengan perkembangannya, koperasi BATARI tersebut 
pecah menjadi koperasi primer yaitu koperasi BATARI, koperasi PPBS, 
koperasi KPN, karena perepecahan tersebut maka nama BATARI hanya 
meripakan nama bagian saja sehingga untuk menghilangkan kesan tersebut 
nama SMP dan SMA BATARI di ubah menjadi SMP dan SMA Batik. 

SMA Batik didirikan pada tanggal 1 oktober 1957 dengan status 
sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan pendidikan batik. Tujuan dari 
yayasan ini adalah mendorong dan mendidik anak didiknya untuk sanggup 
bekerja mandiri, percaya pada kemampuan sendiri dan mempertebal tanggung 
jawab serta menjaga kesehatan jasmani dan rohani, sehingga menjadi manusia 
bertaqwa kepada Allah SWT. 

Pada tahun 1966 SMA Batik berhasil memperoleh status bersubsidi 
dengan SK menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tanggal 26 Maret 
1966 No 1238/135/BN/1966 dengan kepala sekolah SMA Batik saat itu bapak 
Mardie A.S.SMA batik sejak berdirinya hingga sekarang telah berulang kali 
mengalami pergantian kepala sekolah yaitu sebagai berikut : 
1) Sukarno    : Tahun 1957 – 1958 
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2) Mardie A.s   : Tahun 1958 -  1960 
3) A.Wasyid Aulawi, M.A : Tahun 1960 – 1964 
4) Prof.Dr.H.M.Sholeh Muntasir : Tahun 1964 – 1966 
5) Mardie A.S. B.A  : Tahun 1966 – 1968 
6)Akhmad Sukri, S.H  : Tahun 1968 – 1993 
7) Sumedi Supardi,B.Sc  : Tahun 1993 – 1998 
8) Drs,H. Mahfudz Wasyim : Tahun 1998 – 2006 
9) Drs. Literzet Sobri, MPd : Tahun 2006 – Sekarang 

Dalam perkembangannya SMA Batik 1 Surakarta masih mengalami 
hambatan di antaranya sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai 
sehingga sampai dengan tahun 1976, SMA ini masuk siang dan menempati 
gedung koperasi SMP Batik. SMA ini mulai masuk pagi setelah berdirinya 
UNS, karena UNS merupakan gabungan dari semua Universitas yang ada di 
Surakarta. Setelah memiliki lokasi sendiri yaitu pada tahun 1976, SMA Batik 
1 Surakarta mulai merintis perkembangan fisik yaitu, antara lain : 
1) Pengembangan gedung tahap 1 : Tahun 1977 – 1978 
2) Pengembangan gedung tahap 2 : Tahun 1978 – 1980 
3) Pengembangan gedung tahap 3 : Tahun 1981- 1984 
4) Pengembangan gedung tahap 4 : Tahun 1987 
5) Pengembangan gedung tahap 5 : Tahun 1987 
6) Pengembangan gedung tahap 6 : Tahun 1987 

Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1983 SMA Batik 1 
Surakarta mendapat kewenangan untuk menguji sendiri kelulusan siswanya. 
Pada tahun 1983 sekolah ini mendapatkan status disamakan dengan surat 
keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tertenggal 17 Januari 
1983 yaitu No.007/C/Kep/1983 dengan nomor piagam akreditasi A.03178. 
Hal ini di kuatkan dengan SK Dirjen Dikdasmen tanggal 20 Januari 1990 yaitu 
No .009/C/KEP/1990. Pada perkembangan terakhir yaitu pada tanggal 28 
April 2004 status SMA berubah dari status disamakan menjadi terakreditasi 
dengan peringkat A ( amat baik ). Hal ini berdasarkan keputusan siding badan 
akreditasi sekolah propinsi Jawa Tengah yaitu pada tanggal 24 April 2004. 
b. Visi dan Misi SMA Batik 1 Surakarta 
1) Visi  
Terwujudnya lembaga pendidikan menengah umum swasta yang unggul 
dengan bertumpu pada peningkatan iman dan taqwa, penanaman disiplin dan 
meningkatkan prestasi. 
2) Misi 
a) Menyelenggarakan pendidikan menengah umum yang berkualitas sesuai 

dengan tuntutan masyarakat kini dan mendatang 
b) Mengembangkan pembentukan generasi muda yang islami, bertaqwa dan 

berakhlak mulia 
c) Membentuk generasi muda yang berdisiplin tinggi, bertanggung jawab 

mandiri dan tetap santun 
d) Senantiasa mengupayakan tercapainya optimalisasi prestasi bidang 

akademik, olahraga, seni budaya maupun skill 
e) Menanamkan prinsip hidup berilmu amaliyah dan beramal ilmiah 
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c. Kondisi dan Karakteristik Siswa SMA Batik 1 Surakarta 

SMA Batik 1 Surakarta merupakan rintisan sekolah bertaraf internasional 
yang mengembangkan potensi akademik. Adapun ruang kelas terdiri dari 25 ruang  
yakni kelas X terdiri dari 9 kelas ; kelas XI terdiri dari 8 kelas dan kelas XII terdiri 
dari 8 kelas, yang masing-masing kelas sudah di lengkapi dengan LCD. 

Kondisi siswa di SMA Batik 1 Surakarta pada saat penelitian berbeda-
beda. Karena pada waktu penelitian, terlihat adanya sikap dan perilaku siswa yang 
beraneka ragam. Antara lain adanya siswa yang keluar dari ruangan kelas pada 
saat mengikuti jam pelajaran, adanya siswa yang menganggu teman di kelas lain. 
Selain itu ada pula siswa yang membolos. Karakteristik siswa satu dengan yang 
lain pun  pasti berbeda. Karena mereka juga berasal dari latar belakang keluarga 
yang berbeda. Hal ini juga dapat dilihat pada siswa SMA Batik 1 Surakarta. Ada 
siswa yang berkarakter pendiam, pemalas, rajin, dll. Dari adanya berbagai tingkah 
laku yang berbeda pada masing-masing siswa dapat mendorong terjadinya 
kenakalan remaja, misalnya saja ada anak yang baru mendengarkan penjelasan 
dari guru lalu dia di panggil teman dari leuar yang berbeda kelas, maka anak 
tersebut akan tergesa-gesa untuk keluar bersama temannya dengan menggunakan 
suatu alasan kepada guru, maka anak tersebut tentunya sudah kehilangan suatu 
ilmu penting dari guru pada saat dia meninggalkan ruangan kelas, hal inilah yang 
dapat mendorong terjadinya kenakalan remaja.  

d. Kegiatan-Kegiatan di SMA Batik 1  Surakarta 
Pada Batik 1  Surakarta, selain kegiatan inti seorang siswa yakni KBM 

(Kegiatan Belajar Mengajar) yang dilaksanakan setiap hari, ada berbagai kegiatan 
yang dapat menunjang dan meningkatkan keberhasilan remaja / siswa. Antara lain 
kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler. Adapun kegiatan ekstrakurikuler wajib  yang 
ada di SMA Batik 1 Surakarta, untuk kelas X wajib mengikuti kursus bahasa 
inggris ; kelas XI wajib mengikuti kursus komputer dan kelas XII khusus untuk 
semester gasal wajib mengikuti kurss komputer, dan kegiatan ekstrakurikuler 
yang tidak wajib antara lain :pencak silat, basket, tari, musik instrumen, pramuka, 
khotbah, karya ilmiah dll. 

Dari berbagai macam kegiatan seperti di atas, dapat dijadikan sarana untuk 
menambah teman bergaul di sekolahan yang berbeda kelas. Karena dengan 
adanya keikutsertaan siswa dalam kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler yang ada di 
sekolah maka para remaja/siswa akan dapat berinteraksi dengan teman-teman dari 
kelas lain, dan dapat membentuk suatu kelompok pergaulan. Sehingga kegiatan-
kegiatan tersebut dapat mengeliminir terjadinya kenakalan remaja, karena di 
dalam suatu kelompok bergaul jika remaja memilih teman bergaul yang salah 
maka dengan mudah remaja/ siswa terjerumus dalam tindak kenakalan remaja.     

 
2. Data Hasil Penelitian 

Penelitian tentang hubungan antara Pergaulan kelompok sebaya (X1) 
dan Perhatian orangtua (X2) dengan kenakalan remaja (Y) siswa kelas X SMA 
Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2009/2010, meliputi tiga macam data yaitu :  

a) Pergaulan kelompok sebaya yang berasal dari data skor angket 
responden 
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b) Perhatian orangtua yang berasal dari data skor angket 
responden 

c) Kenakalan remaja yang berasal dari data skor angket responden 
Ketiga data tersebut akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini : 

a. Deskripsi Data Pergaulan kelompok sebaya 
Pergaulan kelompok sebaya dalam penelitian ini adalah variabel bebas 

(X1). Skor data yang telah diperoleh dapat dilihat pada .Sedangkan rangkuman 
data statistik dapat disajikan dalam uraian sebagai berikut : mean diperoleh 
angka sebesar 87,56; median diperolah angka sebesar 87,58; modus diperoleh 
angka sebesar 88,00; SB diperoleh angka sebesar 5,18; SR diperoleh angka 
sebesar 3,17; nilai tertinggi diperoleh angka sebesar 104  dan nilai terendah 
diperoleh angka sebesar 71 Adapun distribusi frekuensi data pergaulan 
kelompok sebaya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pergaulan kelompok sebaya (X1) 

Variant f fx fx2 f% fk%-naik 

98,5-105,5 2 204.00 20,816,00 2,60 100,00 
91,5-98,5 13 1,216,00 113,774,00 16,88 97,40 
84,5-91,5 42 3,693,00 324,925,00 54,55 80,52 
77,5-84,5 19 1,558,00 127,804,00 24,68 25,97 
70,5-77,5 1 71,00 5,041,00 1,30 1,30 

total 77 6,742,00 592,360,00 100 - 
Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada lampiran diperoleh 

data sebagai berikut:  
Tabel 2. Deskriptif Pergaulan kelompok sebaya (X1) 

Variabel Max Min Mean Median Modus SB SR 
Pergaulan kelompok 
sebaya 

104 71 87,56 87,58 88.00 5,18 3,17 

 
Berdasarkan tabel sebaran frekuensi variabel pergaulan kelompok 

sebaya maka dapat diketahui bahwa responden paling banyak menempati 
kelas ke-3 dan kelas ke-4 pada interval 84,5-91,5  dengan prosentase 54,55% 
dan pada interval 77,5-84,5 dengan prosentase 24,68% kemudian diikuti oleh 
kelas ke-2 pada interval 91,5-98,5 dengan prosentase 16,88%, kemudian 
diikuti oleh kelas ke-1 pada interval 98,5-105,5 dengan prosentase 2,60%, 
Sedangkan responden paling sedikit berada pada kelas ke-5 dan pada interval  
70,5-77,5 dengan prosentase 1,30%Penyebaran data dapat diperikasa dalam 
histogram berikut ini : 

 
 
 
 
 
 
 

Deskripsi Data Pergaulan kelompok Sebaya 
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 Gambar 2. Grafik Histogram Pergaulan kelompok sebaya  (X1) 
 

b. Deskripsi Data Perhatian Orangtua 
Perhatian orangtua dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X2). 

Skor data yang telah diperoleh dapat dilihat pada. Sedangkan rangkuman data 
statistik dapat disajikan dalam uraian sebagai berikut : mean diperoleh angka 
sebesar 99,35; median diperolah angka sebesar 99,09; modus diperoleh angka 
sebesar 100,00; SB diperoleh angka sebesar10,01; SR diperoleh angka sebesar 
6,49; nilai tertinggi diperoleh angka sebesar 129 dan nilai terendah diperoleh 
angka sebesar 68 

Adapun distribusi frekuensi data perhatian orangtua dapat disajikan 
dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Perhatian Orangtua (X2) 

Variant f fx fx2 f% fk%-naik 

119,5-132,5 2 250,00 31,282,00 2,60 100,00 
106,5-119,5 12 1,338,00 149,238,00 15,58 97,40 
93,5-106,5 43 4,325,00 435,377,00 55,84 81,82 
80,5-93,5 18 1,599,00 142,233,00 28,38 25,97 
67,5-80,5 2 138,00 9,524,00 2,60 2,60 

total 77 7,650,00 767,654,00 100,00 - 
Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada lampiran diperoleh 

data sebagai berikut:  
Tabel 4. Deskriptif Data Perhatian Orangtua (X2) 

Variabel Max Min Mean Median Modus SB SR 
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Perhatian orangtua 129 68 99,35 99,09 100 10,01 6,49 
 
Berdasarkan tabel sebaran frekuensi variabel perhatian orangtua maka 

dapat diketahui bahwa responden paling banyak menempati kelas ke-3 pada 
interval 93,5-106,5 dengan prosentase 54,84%kemudian diikuti oleh kelas ke-
4 pada interval 80,5-93,5 dengan prosentase 23,38% kemudian diikuti oleh 
kelas ke-2 pada interval 106,5-119,5  dengan prosentase 15,58% kemudian 
diikuti oleh kelas ke-1 dan kelas 5  pada masing-masing  interval 119,5-132,5 
dan kelas ke -5 pada interval 67,5-80,5 dengan prosentase 2,60%. 

Penyebaran data dapat diperikasa dalam histogram berikut ini : 
Deskripsi Data Perhatian Orangtua 

Gambar 3. Grafik Histogram Perhatian orangtua(X2) 
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c. Deskripsi Data Kenakalan Remaja 

Kenakalan remaja dalam penelitian ini adalah variabel terikat (Y). 
Skor data yang telah diperoleh dapat dilihat pada.  Sedangkan rangkuman data 
statistik dapat disajikan dalam uraian sebagai berikut : mean diperoleh angka 
sebesar 106,75; median diperolah angka sebesar 107,85; modus diperoleh 
angka sebesar 114,00; SB diperoleh angka sebesar 7,38; SR diperoleh angka 
sebesar 5,30; nilai tertinggi diperoleh angka sebesar 125 dan nilai terendah 
diperoleh angka sebesar 83. 

Adapun distribusi frekuensi data kenakalan remaja dapat disajikan 
dalam tabel sebagai berikut  

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Kenakalan remaja (Y) 

Variant f fx fx2 f% fk%-naik 

118,5-127,5 2 244,0 29,786,00 2,60 100,00 
109,5-118,5 31 3,483,00 391,445,00 40,26 97,40 
100,5-109,5 30 3,166,00 334,270,00 38,96 57,14 
91,5-100,5 11 1,068,00 103,760,00 14,29 18,18 
82,5-91,5 3 259,00 22,385,00 3,90 3,90 
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total 77 8,220,00 881,646,00 100,00 - 
Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada lampiran diperoleh 

data sebagai berikut:  
Tabel 6. Deskriptif Data Kenakalan remaja (Y) 

Variabel Max Min Mean Median Modus SB SR 
Kenakalan remaja 125 83 106,75 107,85 114,00 7,38 5,30 

 
Berdasarkan tabel sebaran frekuensi variabel kenakalan remaja maka 

dapat diketahui bahwa responden paling banyak menempati kelas ke-2 pada 
interval 109,5-118,5 dengan prosentase 40,26%; kemudian diikuti oleh kelas 
ke-3 pada interval 100,5-109,5 dengan prosentase 38,96% ; kemudian diikuti 
oleh kelas ke-4 pada interval 91,5-100,5 dengan prosentase 14,29% ; 
kemudian diikuti lagi oleh kelas ke-5 pada interval 82,5-91,5 dengan 
prosentase 3,90% Sedangkan responden paling sedikit berada pada kelas ke-1 
pada interval 118,5-127,5 dengan prosentase 2,60% Penyebaran data dapat 
diperikasa dalam histogram berikut ini 
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  Gambar 4. Grafik Histogram kenakalan remaja(Y) 
 

B. Pengujian Prasyarat Analisis Data 
Data yang telah tersusun secara sistematis seperti pada lampiran, 

selanjutnya dianalisis untuk membuktikan hipotesis yang dirumuskan. Syarat 
analisis data yang digunakan analisis regresi linier adalah sebaran populasi data 
harus berdistribusi normal dan kedua variabel bebas harus linier dengan variabel 
terikat. 

Hasil uji prasyarat analisis data yang telah dilakukan dapat dijelaskan 
dalam uraian sebagai berikut : 
1. Uji Normalitas 

Jika ρ > 0,05 maka data yang diperoleh berdistribusi normal, dan 
apabila ρ < 0,05 maka data yang diperoleh berdistribusi tidak normal. 
a. Uji Normalitas Variabel X1 

Pada uji normalitas X1 pergaulan kelompok sebaya langkah 
pertama yang dilakukan adalah membuat tabel rangkuman variabel X1 
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Kemudian dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus. Dari hasil 
perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut : 
χ2 = 13,057 
ρ  = 0,160 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ρ > 0,05 yaitu 0,160> 0,05 
maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang diambil berdasarkan populasi 
data yang berdistribusi normal. 

b. Uji Normalitas Variabel X2 
Pada uji normalitas X2 perhatian orangtua, langkah pertama yang 

dilakukan adalah membuat tabel rangkuman variabel X2. Kemudian 
dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus. Dari hasil perhitungan 
tersebut diperoleh hasil sebagai berikut : 
χ2 = 9,152 
ρ  = 0,423 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ρ > 0,05 yaitu 0,423 > 0,05 
maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang diambil berdasarkan populasi 
data yang berdistribusi normal. 

c. Uji Normalitas Variabel Y 
Pada uji normalitas Y  Kenakalan remaja langkah pertama yang 

dilakukan adalah membuat tabel rangkuman variabel Y Kemudian 
dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus. Dari hasil perhitungan 
tersebut diperoleh hasil sebagai berikut : 
χ2 = 15,243 
ρ  = 0,084 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ρ > 0,05 yaitu 0,084 > 0,05 
maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang diambil berdasarkan populasi 
data yang berdistribusi normal. 

2. Uji Linieritas dan Keberartian 
Berdasarkan kaidah yang berlaku, data dalam penelitian dikatakan 

memiliki korelasi yang linier apabila ρ > 0,05 maka data dalam penelitian 
memiliki korelasi yang linier, dan apabila ρ < 0,05 maka data dalam penelitian 
korelasinya tidak linier. 
a. Uji Linieritas Variabel Pergaulan kekompok sebaya (X1) dengan 

Kenakalan remaja (Y) 
Berdasarkan hasil uji linieritas antara pergaulan kelompok sebaya 

dengan kenakalan remaja, diperoleh ρ = 0,820 dan F = 0,049. Karena ρ > 
0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa pergaulan kelompok sebaya 
dan kenakalan remaja mempunyai korelasi yang linier. Hasil uji linieritas 
pergaulan kelompok sebaya dengan Kenakalan remaja dapat dilihat pada 
tabel berikut ini : 

Tabel 7. Rangkuman Uji Linieritas X1 dengan Y 
Sumber Derajat R2 db Var F ρ 
Regresi 
Residu 

ke 1 0,103 
0,897 

1 
75 

0,103 
0,012 

8,578 
--- 

0,05 
---- 

Regresi 
Beda 

ke 2 
ke 2 – ke  

0,103 
0,001 

2 
1 

0,052 
0,001 

4,259 
0,049 

0,017 
0,820 
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residu 0,897 74 0,012 --- --- 
Korelasinya Linier 

 
Sebagai bukti bahwa korelasi antara pergaulan kelompok sebaya 

dengan kenakalan remaja adalah linier dapat dilihat pada dalam bentuk 
grafik hasil uji linieritas pergaulan kelompok sebaya dengan kenakalan 
remaja. 

 
b. Uji Linieritas Variabel Perhatian Orangtua (X2) dengan Kenakalan 

remaja(Y) 
Berdasarkan hasil uji linieritas antara Perhatian orangtua dengan 

kenakalan remaja, diperoleh ρ = 0,642 dan F = 0,866. Karena ρ > 0,05 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa perhatian orangtua dan kenakalan 
remaja mempunyai korelasi yang linier. Hasil uji linieritas Perhatian 
orangtua dengan kenakalan remaja dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 
 

Tabel 8. Rangkuman Unji Linieritas X2 dengan Y 
Sumber Derajat R2 db Var F ρ 
Regresi 
Residu 

ke 1 0,060 
0,940 

1 
75 

0,060 
0,013 

4,783 
--- 

0,030 
--- 

Regresi 
Beda 
residu 

ke 2 
ke 2 – ke 

1 

0,071 
0,011 
0,929 

2 
1 
74 

0,035 
0,011 
0,013 

2,820 
0,866 

--- 

0,064 
0,642 

--- 
Korelasinya Linier 

 
Sebagai bukti bahwa korelasi antara Perhatian Orangtua dengan 

Kenakalan remaja adalah linier dapat dilihat pada lampiran dalam bentuk 
grafik hasil uji linieritas Perhatian Orangtua dengan Kenakalan remaja 

 
C. Pengujian Hipotesis 

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, selanjutnya dapat 
dilakukan analisis data untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah 
dirumuskan sebelumnya diterima atau ditolak. Dalam pengujian hipotesis 
menggunakan teknik rangkuman hasil analisis korelasi. Berdasarkan 
perhitungan uji hipotesis diperoleh hasil sebagai berikut: 
1. Hasil  Perhitungan  Koefisien  korelasi  sederhana  antara  X1  dengan 
 Y dan X2 dengan Y, dengan menggunakan rumus Korelasi Product 
 Moment. 
 Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuat tabel kerja 
matriks interkorelasi analisis regresi sebagai berikut: 

r X1 X2 Y 
X1 1,000 -0,192 0,320 
r 0,000 0.090 0.005 

X2 -0,192 1,000 -0,245 
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r 0,090 0,000 0,030 
y 0,320 -0,245 1,000 
r 0,005 0,030 0,000 

Tabel 9. Matriks Interkorelasi Analisis regresi 
 
a. Koefisien Korelasi Sederhana 

a. Koefisien Korelasi Sederhana antara X1 dan Y 
Ha : Ada hubungan yang signifikan antara pergaulan kelompok sebaya 
dengan kenakalan remaja  
Ho : Tidak ada hubungan  yang signifikan antara Pergaulan kelompok 
sebaya dengan kenakalan remaja 
Dari hasil perhitungan korelasi sederhana diperoleh hasil:  

rx1y = 0,320 
r = 0,005 

Dari hasil diatas diketahui bahwa ρ hitung 0,005 < ρ kriteria 0,05, maka 
berdasarkan pedoman kaidah uji hipotesis manurut Sutrisno Hadi dan 
Yuni Pamardiningsih ( 2004) di ambil kesimpulan Ha diterima dan Ho 
ditolak. Dengan demikian pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini 
yang berbunyi ” ada hubungan yang signifikan antara pergaulan kelompok 
sebaya dengan kenakalan remaja pada siswa kelas X SMA Batik 1 
Surakarta tahun ajaran 2009/2010” di nyatakan diterima. 
b. Koefisien Korelasi Sederhana antara X2 dan Y 
Ha : Ada hubungan negatif yang signifikan antara perhatian orangtua 

dengan kenakaln remaja 
Ho : Tidak ada hubungan negatif yang signifikan antara perhatian orangtua 

dengan kenakalan remaja 
Dari perhitungan korelasi sederhana diperoleh hasil:  
rx2y = -0,245 
r      = 0,030 
Dari hasil di atas diketahui bahwa ρ hitung 0,030 < ρ kriteria 0,05 maka 
berdasarkan pedoman kaídah uji hopotesis menurut Sutrisno Hadi dan 
Yuni Pamardiningsih ( 2004) dimabil kesimpulan Ha diterima dan Ho di 
tolak . Dengan demikian pengujian hipótesis kedua dalam penelitian ini 
yang berbunyi ; “ Ada hubungan negatif yang signifikan antara perhatian 
orangtua dengan kenakalan remaja pada siswa kelas X SMA Batik 1 
Surakarta tahun ajaran 2009/2010”.Di nyatakan di terima  
 Dengan demikian ada korelasi atau hubungan negatif yang 
signifikan antara perhatian orangtua dengan kenakalan remaja.Sehingga 
dapat di tafsirkan semakin tinggi perhatian orangtua maka akan membuat 
kenakalan remaja cenderung turun, demikian pula sebaliknya semakin 
rendah perhatian orangtua akan membuat kenakalan remaja semakin 
tinggi. Tanda positif atau tanda negatif pada nilai rx2y semata- mata 
menunjukkan arah hubungan. 

 
b. Koefisien Korelasi Ganda antara(X1)  dan (X2) dengan Y 
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Ha :  ada hubungan antara Pergaulan kelompok sebaya dan Perhatian orangtua 
dengan Kenakalan remaja 

Ho : tidak ada hubungan antara Pergaulan kelompok sebaya dan Perhatian 
orangtua dengan Kenakalan remaja. 
Langkah yang pertama yaitu membuat rangkuman tabel sebagai berikut: 
X Beta ( b) SB ( b) r-parsial t r 
0 85,311520     
1 0,403859 0,153656 0,287 2,628 0.010 
2 -0,140105 0,079515 -0,197 -1,762 0,079 

 
Galat baku  =  6,942 
Korelasi R  = 0,371 

Tabel 10 koefisien Beta dan Korelasi Parsial 
 

Sumber Variasi JK db RK F R2 r 
Regresi Penuh 568,390 2 284,195 5,898 0,137 0,005 

Variabel X1 424,333 1 424,333 8,806 0,103 0,004 
Variabel X2 144,057 1 144,057 2,989 0,035 0,084 

Residu Penuh 3,565,923 74 48,188 --- --- --- 

Total 4,134,313 76 --- --- --- --- 
 

Tabel 11. Rangkuman Analisis Regresi Model Penuh 
 

Setelah membuat Tabel kerja dan dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus, 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
r       = 0,005 
F       = 5,898 
Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa ρ hitung < ρ criteria 0,05 maka 
berdasarkan pedoman kaidah uji hipotesis menurut Sutrisno Hadi  ( 2004 ), 
menyimpulkan hasilnya signifikan. Hal ini disimpulkan bahwa “ada hubungan 
yang signifikan antara pergaulan kelompok sebaya dan perhatian orangtua 
dengan kenakalan remaja , pada siswa kelas X  SMA Batik 1 Surakarta tahun 
ajaran 2009/2010”. Dinyatakan di terima. 
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  Gambar garis regresi secara bersama-sama antara X1, X2dan y   
 

 
c. Menghitung sumbangan masing-masing Variabel X1, X2 dengan Y 

  Penghitungan sumbangan masing-masing variabel dengan bantuan 
komputer paket SPS edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih versi 
IBM/In program analisis regresi model penuh dan stepwise tergambar pada 
tabel perbandingan bobot prediktor model penuh sebagai berikut : 

Variabel korelasi Lugas korelasi Parsial koefisien determinasi 
X r xy r r par-xy r SD Relatif % SD Efektif % 
1 0,320 0,005 0,287 0,010 74,655 10,264 
2 -0,245 0,030 -0,197 0,079 25,345 3,484 

Total ---  ---  ---  ---  100,000 13,748 
 
a. Sumbangan relatif 

1) Sumbangan relatif (SR) pergaulan kelompok sebaya (X1) terhadap 
prestasi belajar Sosiologi (Y) sebesar 74,655 

2) Sumbangan relatif (SR) perhatian orangtua (X2) dengan kenakalan 
remaja sebesar 25,345% 

Dari perhitungan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
pergaulan kelompok sebaya (X1) memberikan sumbangan yang lebih besar 
terhadap kenakalan remaja, sedangkan perhatian orangtua (X2) 
memberikan sumbangan yang lebih kecil. 

b. Sumbangan efektif 
1) Sumbangan Efektif (SE) variabel pergaulan kelompok sebaya (X1) 

terhadap kenakalan remaja (Y) sebesar 10,264% 
2) Sumbangan Efektif (SE) variabel perhatian orangtua (X2) terhadap 

Kenakalan remaja (Y) sebesar 3,484%. 
3) Sumbangan efektif (SE) variabel pergaulan kelompok sebaya (X1) dan 

perhatian orangtua (X2) dengan kenakalan remaja (Y) sebesar 13,748% 
Dari perhitungan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

pergaulan kelompok sebaya (X1) memberikan sumbangan yang lebih besar 
terhadap kenakalan remaja pada siswa , sedangkan perhatian orangtua (X2) 
memberikan sumbangan yang lebih kecil. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada  

 
D. Pembahasan Hasil Analisis Data 
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Setelah dilakukan analisis data untuk pengujian hipotesis kemudian 
dilakukan pembahasan hasil analisis data. Pembahasan analisis data 
sebagai berikut : 

1. Hubungan antara pergaulan kelompok sebaya (X1) dengan kenakalan  
remaja(Y) 

2. Hubungan antara perhatian orangtua (X2) dengan kenakalan remaja Y 
3. Hubungan antara Pergaulan kelompok sebaya (X1) dan perhatian 

orangtua (X2) dengan Kenakalan remajaY 
Adapun penjelasan dari masing-masing pembahasan hasil analisis data 

diatas adalah sebagai berikut : 
1. Hubungan antara Pergaulan kelompok sebaya (X1) dengan Kenakalan 

remaja (Y) 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara pergaulan kelompok sebaya  dengan kenakalan 
remaja pada siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2009 / 2010. 
Hal ini dapat dibuktikan dari hasil analisis yang telah dilakukan yaitu 
menunjukkan ada korelasi rx1y sebesar 0,320  dan ρ = 0,005. Hal ini 
menunjukkan adanya hubungan positif antara pergaulan kelompok sebaya 
dengan kenakalan remaja  pada siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta tahun 
ajaran 2009/2010. Dikatakan memiliki hubungan yang positif karena semakin 
baik pergaulan seorang remaja , maka tingkat kenakalannya semakin tinggi. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut terlihat bahwa tidak 
selamanya pergaulan kelompok sebaya membawa pengaruh yang baik untuk 
anggota kelompoknya. Hal ini sangat tergantung dari individu remaja tersebut 
dal;am memilih teman kelompok pergaulannya. Jika mereka memilih teman 
bergaul yang dapat memberikan pengaruh negatif maka individu besar untuk 
berbuat nakal, namun sebaliknya jika memilih teman bergaul yang baik dan 
dapat memberikan pengaruh positif kenakalan akan berkurang. 

 
 

2. Hubungan antara Perhatian orangtua(X2) dengan Kenakalan remajaY 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa ada hubungan negatif antara perhatian orangtua dengan kenakalan 
remaja pada siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2009 / 2010. 
Hal ini dapat dibuktikan dari hasil analisis yang telah dilakukan yaitu 
menunjukkan ada korelasi rx2y sebesar -0,245 dan ρ = 0,030. Hal ini 
menunjukkan adanya hubungan negatif antara perhatian orangtua dengan 
kenakalan remaja pada siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 
2009/2010. Dikatakan memiliki hubungan yang negatif karena semakin 
rendah perhatian orangtua, maka kecenderungan pada siswa melakukan 
kenakalan tinggi .  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terlihat bahwa perhatian 
orangtua memiliki hubungan dengan kenakalan remaja pada siswa kelas X 
SMA Batik 1 Surakarta. Perhatian orangtua adalah aktivitas yang dilakukan 
ayah, ibu atau wali yang bertanggung jawab kepada anaknya meliputi dalam 
aspek pemenuhan fisik dan psikis. Perhatian orangtua dapat mengurangi 
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kenakalan remaja karena dengan perhatian orangtua yang penuh kasih sayang 
dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial 
budaya yang diberikan merupakan faktor kondusif untuk mempersiapkan anak 
menjadi pribadi yang sehat. Walaupun perhatian orang tua dalan penelitian ini 
hubunganya lebih kecil dari pergaulan kelompok sebaya dalam mengurangi 
kenakalan remaja aklan tetapi orangtua sebagai pendidik utama, berperan 
penting dalam menanamkan dasar kepribadian anak sehingga ketika remaja 
didalam proses perkembangan yang serba sulit dalam mancapai kedewasaan. 
Remaja tidak akan frustasi, binggung dan dapat mengurangi problemnya 
karena anak memperoleh rasa aman, penerimaan sosial dan harga dirinya dari 
orangtua. 
 
 
3.Hubungan antara pergaulan kelompok sebaya (X1) dan perhatian 
orangtua(X2) dengan Kenakalan remaja (Y) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa ada hubungan antara pergaulan kelompok sebaya dan perhatian 
orangtua dengan kenakalan remaja pada siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta 
tahun ajaran 2009/2010. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil analisis koefisien 
korelasi ganda Ry(x1,2) = 0,371 , ρ = 0,005 dan F = 5,898. Hal ini 
menunjukkan bahwa pergaulan kelompok sebaya dan perhatian orangtua 
secara bersama-sama mempunyai hubungan dengan kenakalan remaja pada 
siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2009/2010. Tindakan 
kenakalan remaja dapat terjadi karena pergaulan yang salah dari seseorang 
remaja dengan kelompok sebayanya. Pergaulan kelompok sebaya ini dapat 
menyebabkan timbulnya kenakalan temaja. Hal ini tergantung dari individu 
remaja dalam memilih kelompok pergaulannya. Jika mereka memilih teman 
bergaul yang dapat memberikan pengaruh negatif , maka individu besar untuk 
berbuat nakal, namun sebaliknya jika mereka memilih teman bergaul yang 
baik dan dapat memberikan pengaruh positif maka kenakalan akan semakin 
berkurang. 

Selain karena faktor pergaulan kelompok sebaya, faktor orangtua 
dalam mendidik dan membesarkan anak juga dapat menyebabkan kenakalan 
remaja. Dengan adanya perhatian orangtua maka akan terjalin komunikasi 
yang baik dengan anak ( remaja ) sehingga anak merasa dapat perhatian dari 
orangtua dan tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan , karena kenakalan 
remaja biasanya terjadi karena tidak adanya perhatian dari orangtua sehingga 
anak ( remaja ) berusaha mencari perhatian ditemapt lain untuk menunjukkan 
eksistensi dirinya.Dengan adanya perhatian orangtua yang cukup maka 
terjadinya kenakalan remaja akan rendah dan sebaliknya apabila anak  
(remaja)  tidak mendapatkan perhatian dari orangtua maka kenakalan remaja 
tinggi. 

Usaha untuk mengatasi problema kenakalan remaja dapat dilakukan 
dengan tiga cara yaitu preventif, represif dan kuratif. Usaha preventif yaitu 
segala usaha yang bertujuan mencegah timbulnya kenakalan. Pencegahan 
dilakukan dengan pembinaan yang terarah pada remaja sehingga 
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keseimbangan diri akan dicapai yang pada akhirnya dapat tercipta hubungan 
yang serasi antara aspek rasio dan aspek emosi. Usaha represif yaitu usaha 
mengatasi kenakalan remaja yang melakukan pelanggaran niali-nilai dan 
norma sosial dan moral dengan mengadakan hukuman setiap perbuatan 
pelanggaran tersebut. Usaha yang dilakukan dengan mendidik dan menindak 
remaja yang melakukan tindakan kenakalan. Sedangkan tindakan kuratif yaitu 
usaha penanggulangan kenakalan remaja yang dilakukan setelah usaha 
represif maupun preventif tidak membuahkan hasil. Usaha yang dilakukan 
adalah dengan cara memberi pendidikan sampai perilaku remaja tersebut 
berubah, pendidikan di ulangi dengan pembinaan khusus. Hal ini sering di 
tanggulangi oleh lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang 
ini. Namun usaha penanggulangan kenakalan remaja tersebut membutuhkan 
kesabaran dan perhatian yang tinggi, sebab remaja memiliki reaksi emosi yang 
sangat cepat berubah, apalagi bila menghadapi larangan dan segala tantangan 
yang dianggap merintangi keinginannya. Hal tersebut mengakibatkan 
terjadinya benturan antara tingkah laku remaja dengan norma atau aturan yang 
berlaku dalam kehidupan, baik lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat 
bahkan hukum dan negara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 
A. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari deskripsi data dan pengujian hipotesis yang telah 
dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dari hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa rx1y = 0,320  dan ρ = 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan positif yang signifikan antara pergaulan kelompok sebaya dengan 
kenakalan remaja pada siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta. Semakin baik 
hubungan seorang remaja dengan kelompok pergaulannya, maka tingkat 
kenakalannya semakin tinggi. Hal ini sangat tergantung dari kelompok 
individu itu sendiri dalam memilih teman pergaulanya. 

2. Dari hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui 
bahwa rx2y = -0,245 dan ρ = 0,030. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan negatif yang signifikan antara perhatian orangtua dengan kenakalan 
remaja pada siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta. Siswa yang mendapat 
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perhatian yang cukup dari orangtua maka tingkat kenakalannya akan 
cenderung turun, tetapi sebaliknya apabila kurang mendapatkan perhatian dari 
orangtua maka tingkat kenakalan akan tinggi. 

3. Dari hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui 
bahwa Ry(x1,2) = 0,371, ρ = 0,005 dan F = 5,898. Hal ini menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara pergaulan kelompok 
sebaya dan perhatian orangtua dengan kenakalan remaja pada siswa kelas X 
SMA Batik 1 Surakarta.  

4. Besarnya sumbangan relatif (SR) dan sumbangan efektif (SE) masing-masing 
kriterium terhadap prediktor diperhitungkan atas dasar analisis persamaan 
garis regresi ganda sehingga dapat ditentukan masing-masing kriterium 
terhadap prediktornya. Adapun perbandingan sumbangan relatif (SR) antara 
X1 dan X2 yaitu sebesar 74,655% : 25,345% sedangkan perbandingan 
sumbangan efektif (SE) antara X1 dan X2 yaitu sebesar 10,264 : 3,484 %. Jika 
dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pergaulan kelompok sebaya 
(X1) lebih besar memberikan kontribusi dalam tingkat kenakalan remaja yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan perhatian orangtua(X2). 

 
B. IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat 
dikemukakan beberapa implikasi sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara 

pergaulan kelompok sebaya dengan kenakalan remaja. Seorang remaja harus 
berhati – hati dalam memilih kelompok untuk bergaulnya, karena kelompok 
pergaulan dapat menimbulkan hubungan timbal-balik bagi para anggotanya. 
Semua perilaku baik atau buruk akan mudah ditiru oleh anggota kelompoknya. 
Jika yang ditiru adalah perbuatan buruk, maka dapat menimbulkan kenakalan 
remaja secara kolektif dari anggota kelompok. Namun jika yang ditiru adalah 
perilaku yang baik maka akan dapat bermanfaat dan tidak menimbulkan 
masalah. 

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang negatif 
antara perhatian orangtua dengan kenakalan remaja. Maka dari itu perhatian 
orangtua perlu ditingkatkan lagi agar kenakalan remaja dapat berkurang. 
Implementasi hal tersebut adalah orangtua lebih memperhatikan anak terutama 
dalam pemenuhan kebutuhan fisik ( sandang, pangan, papan ) maupun psikis  
(kasih sayang, moivasi dan rasa aman ). Seharusnya orangtua memperlakukan 
anaknya dengan baik. Sikap dan perlakuan orangtua yang baik adalah 
memberikan curahan kasih sayang yang ikhlas, bersikap respek atau 
menghargai pribadi anak, menerima anak sebagaimana biasanya, mau 
mendengar pendapat atau keluhan anak, mau memaafkan kesalahan anak dan 
mau meminta maaf bila ternyata orangtua bersalah pada anak, meluruskan 
kesalahan anak dngan pertimbangan  atau alasan-alasan yang tepat, dengan 
begitu maka anak dapat melalui masa perkembangannya dengan baik. 

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara pergaulan 
kelompok sebaya dan perhatian orangtua dengan kenakalan remaja. Pergaulan 
kelompok sebaya dan perhatian orangtua bersama-sama mempunyai hubungan 
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dengan kenakalan remaja. Tindakan kenakalan dapat terjadi karena pergaulan 
yang salah dari seorang remaja. Jadi seorang remaja harus dapat memilih 
teman bergaul yang baik dan memberikan pengaruh positif bagi dirinya agar 
tidak terjerumus dalam tindakan kenakalan. Orangtua juga harus memelihara 
hubungan yang harmonis antara anggota keluarga. Hubungan yang harmonis, 
penuh kasih sayang dan pengertian akan membuahkan perkembangan perilaku 
anak yang baik. Hal ini dapat memperkecil munculnya tindakan kenakalan 
remaja. 

C. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah penulis uraikan di atas, 

maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Orang Tua 

a. Orangtua diharapkan mampu menciptakan suasana hangat  dan intim 
sebagai wadah suka dan duka bagi anak-anaknya 

b. Orangtua di harapkan memberikan perhatian dan pengawasan dengan 
menjalin komunikasi secara memadai dan intensif dalam tumbuh kembang 
diri anak-anaknya 

c. Orangtua di harapkan mampu menjadi tauladan bagi anak-anaknya di 
segala bidang 

 
2. Bagi Remaja 

a. Remaja hendaknya berhati-hati dalam memilih teman bergaul dan dapat 
 menciptakan lingkungan pergaulan yang baik agar tidak terjerumus dalam 
 tindakan kenakalan. 
b. Remaja hendaknya menyadari arti penting keluarga, karena dari keluarga 
 mereka dapat belajar tumbuh dan berkembang serta membentuk 
 kepribadian yang baik agar bermanfaat bagi diri dan lingkunan sekitar 
c. Remaja hendaknya dapat memahami keadaan atau suasana di rumah 
 sehingga remaja dapat membina hubungan baik dengan orangtua atau 
 anggota yang lain. 
 

3. Bagi Sekolah 
a. Sekolah hendaknya memberikan dukungan bagi terbentuknya lingkungan 
 pergaulan yang baik di sekolah 
b. Guru hendaknya memahami bahwa siswa berasal dari latar belakang 
 berbeda terutama mengenai perhatian yang diterima dari orangtua . Maka 
 guru harus berhati-hati dalam menyikapi perilaku siswa. 
c. Sekolah hendaknya menjalin kerjasama dengan wali atau orangtua murid 
 dalam  mengawasi perkembangan tingkah laku anak. 
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