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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masa remaja adalah masa dimana seorang anak sedang berada dalam 

pencarian jati dirinya, ingin mengenal siapa dirinya sebenarnya. Pada usia ini, 

seorang anak mengalami masa yang dinamakan masa pubertas. Saat pubertas, 

biasanya anak ingin mencoba segala sesuatu yang baru dalam hidupnya, muncul 

berbagai macam gejolak emosi, dan banyak timbul masalah baik dalam keluarga 

maupun lingkungan sosialnya. Permasalahan yang dihadapi remaja umumnya lebih 

rumit karena kematangan diri yang belum maksimal.  

Remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali 
ia menunjukan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai 
kematangan seksual. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat 
peralihan dan tidak mantap.1 

Sehingga remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa 

anak-anak sampai masa dewasa dan mengalami fase perubahan baik itu dalam bentuk 

fisik, sifat, sikap, perilaku maupun emosi. Seiring dengan tingkat pertumbuhan fisik 

yang semakin berkembang, pola perilaku remaja juga mengalami perubahan. Seorang 

anak dikatakan remaja atau masa beralihnya dari anak-anak menuju masa dewasa 

yaitu pada umur 11 hingga 21 tahun. Rentan waktu usia ini biasanya dibedakan atas 

tiga hal, yaitu: masa remaja awal pada usia 11-15 tahun, masa remaja pertengahan 15-

                                                           
1 Sofyan S. Willis, Remaja dan Masalahnya (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 1 
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17 tahun, serta remaja akhir 17-21 tahun.2Dapat disimpulkan remaja adalah usia 

transisi, dimana seorang individu telah meninggalkan usia anak-anak yang lemah dan 

penuh ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh 

tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. Banyaknya 

masa transisi bergantung kepada keadaan dan tingkat sosial masyarakat dimana ia 

hidup. Semakin maju masyarakat semakin panjang usia remaja, karena ia harus 

mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang banyak syarat 

dan tuntutannya. 

Remaja sebenarnya butuh seorang pendamping dalam mengatasi masalahnya 

sehingga tidak sampai terjadi kenakalan remaja. Tahap inilah peran orang tua 

berpengaruh sangat besar dalam berprosesnya remaja agar tidak terjerumus ke dalam 

kenakalan. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu problema yang dihadapi bangsa 

Indonesia zaman ini adalah adanya gejala-gejala yang menunjukkan hubungan yang 

agak terlepas antara orang tua dan anak-anaknya, banyak orang tua yang tidak dapat 

mengendalikan anak-anaknya, bahkan beberapa tindakan yang dilakukan oleh anak 

sudah menjurus pada apa yang disebut dengan kenakalan remaja atau yang disebut 

dengan juvenile delinquency.  

Juvenile delinquency adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, 
merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada remaja. Istilah kenakalan 

                                                           
2Ibid,....h. 30. 
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remaja mengacu pada rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat 
diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal.3 

Di era modern ini banyak remaja yang sudah mengenal minuman keras, 

rokok, narkoba, freesex, tawuran, pencurian dan terlibat banyak tindakan kriminal 

lainnya yang meresahkan masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena faktor orang tua 

yang terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan, sehingga anak atau remaja kurang 

mendapatkan perhatian atau kasih sayang serta pengawasan dari orang tua, sehingga 

mereka mencari perhatian dengan cara yang lain yaitu dengan bergaul dengan orang 

lain. Selain itu kenakalan remaja juga dipicu karena pergaulan yang bebas, pada 

pergaulan tersebut mereka seringkali tidak dapat mengendalikan emosional karena 

mereka cenderung sering melakukan kehakiman sendiri, penyelesaian sesuka hati 

tanpa pemikiran yang panjang dan tidak mengungkit penyebab masalah tersebut 

dengan jelas. 

Orang tua berperan penting dalam menangani masalah kenakalan remaja. 

Tetapi sekarang ini banyak orang tua yang kurang memperhatikan anak mereka 

karena mereka sibuk memikirkan urusan mereka, dan juga akibat dari anak remaja 

yang jarang pulang kerumah. Sehingga mereka sulit dalam mencegah kenakalan 

remaja. Orang tua boleh saja membiarkan remaja melakukan apa saja yang masih 

sewajarnya, dan apabila menurut orang tua remaja tersebut telah melewati batas yang 

sewajarnya, maka orang tua perlu memberitahu dampak dan akibat yang harus 

ditanggungnya.  

                                                           
3Sutji Prihatinningsih, Jurnal Juvenile Delinquency (kenakalan remaja) Pada Remaja Putra 

Korban Perceraian, (Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, 2009) 
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Berdasarkan observasi awal peneliti di Lorong Jambu Kelurahan Anggoeya 

terdapat beberapa tindakan yang dianggap sebagai bentuk dari kenakalan remaja 

dalam bentuk meminum-minuman keras, merokok, perkelahian antar remaja, kebut-

kebutan di jalan hingga mengganggu orang pendatang. Beberapa fenomena di atas 

diduga muncul akibat kelalaian orang tua dalam mendidik dan menjauhkan anak atau 

remaja dari perilaku yang tidak baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa anak yang 

orang tuanya senantiasa membimbing dan menasehati anak-anaknya, maka anaknya 

tersebut tidak terjerumus pada perilaku yang dianggap sebagai kenakalan remaja. 

Berbeda halnya jika orang tua tidak berperan aktif dalam membimbing anak-anaknya, 

maka yang terjadi anak tersebut akan mengikuti melakukan kenakalan. Berdasarkan 

fenomena yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “peran orang tua dalam menanggulangi kenakalan remaja (studi kasus di 

Lorong Jambu Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari)”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, serta untuk memudahkan pengumpulan, 

pengkajian, dan penyajian data, maka fokus dalam penelitian ini adalah peran orang 

tua dalam menanggulangi kenakalan remaja di Lorong jambu Kelurahan Anggoeya 

Kecamatan Poasia Kota Kendari. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk-bentuk kenakalan remaja di Lorong Jambu Kelurahan 

Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari? 

2. Bagaimana peran orang tua dalam menanggulangi kenakalan remaja di 

Lorong Jambu Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari? 

3. Apa kendala-kendala yang dihadapi orang tua dalam menanggulangi 

kenakalan remaja di Lorong Jambu Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia 

Kota Kendari dan bagaimana solusinya? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kenakalan remaja di Lorong Jambu 

Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari. 

b. Untuk mengetahui peran orang tua dalam menanggulangi kenakalan remaja di 

Lorong Jambu Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari. 

c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi orang tua dalam 

menanggulangi kenakalan remaja di Lorong Jambu Kelurahan Anggoeya 

Kecamatan Poasia Kota Kendari dan solusinya. 
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2. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti adalah: 

a. Manfaat secara teoritis 

1. Diharapankan penelitian ini dapat menambah khazanah kepustakaan 

Fakutas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari setidaknya sebagai 

pelengkap kajian kenakalan remaja. 

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak terkait untuk mengkaji lebih dalam 

tentang penanggulangan kenakalan remaja. 

b. Manfaat secara praktis 

Adapun yang menjadi manfaat diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Bagi orang tua 

Dapat meningkatkan perannya dalam menanggulangi kenakalan remaja 

yang dilakukan oleh anak. 

2. Bagi masyarakat 

Agar dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat dalam mengatasi dan 

menanggulangi kenakalan remaja sehingga dapat melakukan langkah-

langkah tepat dalam menghadapinya. 

3. Bagi peneliti 
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Untuk menggali dan menghadirkan informasi peran orang tua dalam 

menanggulangi kenakalan remaja. 

4. Bagi peneliti lain 

Diharapkan bisa menjadi referensi sekaligus sebagai pijakan bagi peneliti 

lain yang hendak melakukan penelitian dalam hal peran orang tua dalam 

menanggulangi kenakalan remaja. 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dalam memahami maksud 

dan kandungan tulisan ini, maka peneliti memberikan definisi operasional dari 

variabel inti pembahasan sebagai berikut : 

1. Peran orang tua adalah tingkah laku atau tindakan yang dilakukan orang tua, 

dimana orang tua sebagai pendidik, orang tua sebagai pelindung, orang tua 

sebagai pengarah, orang tua sebagai penasehat dan orang tua sebagai 

penanggung jawab menanamkan pemahaman-pemahaman kepada anak dan 

menjaga agar kenakalan remaja itu tidak timbul kembali.4 

2. Kenakalan remaja adalah tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan 

norma-norma sosial yang telah ditetapkan. Kenakalan yang ada di Kel. 

Anggoeya seperti: merokok, meminum-minuman keras, tindakan asusila, 

perkelahian antar remaja, kebut-kebutan di jalan hingga mengganggu orang 

pendatang. 

                                                           
4 http://www.babylonish.com/blog/2014/10/peran-orang-tua-terhadap-anak, diakses 02 

Oktober 2017 
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3. Remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 11 

hingga 20 Tahun yaitu remaja yang masih melakukan kenakalan dan remaja 

yang sudah tidak melakukan kenakalan di Lorong Jambu Kelurahan 

Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Peran Orang Tua 

1. Konsep Peran 

Peran berarti laku, bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran 

ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

di masyarakat.1 Menurut Livinson menyebutkan bahwa peranan mencakup tiga hal 

yaitu: 

a. Peran meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat 
seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 
peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 
masyarakat. 

b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu 
masyarakat sebagai indiviu. 

c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai 
struktur sosial masyarakat.2 

Peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, 

atau bisa juga disebut status subjektif.3 Peran dan status tidak dapat dipisahkan tidak 

ada peran tanpa kedudukan atau status begitu juga tidak ada status tanpa peran. Peran 

menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan 

kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan adalah 

bagian yang dimainkan seorang pemain, tindakan yang dilakukan seseorang dalam 
                                                           

1 E. St. Harahap, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 254 
2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 

h. 213 
3 Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 43 




