
 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Peran Orang Tua 

a. Apa aktivitas anak bapak pada saat di lingkungan rumah? 

b. Apakah anda selalu menganjurkan untuk berbuat baik? 

c. Apa bentuk-bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi? 

d. Apa anak bapak/ibu pernah melakukan kenakalan remaja? 

e. Apa saja yang dilakukan agar anak tidak melakukan tindakan kenakalan? 

f. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi bapak/ibu dalam menanggulangi 

kenakalan remaja? 

g. Hal apa yang anda lakukan agar kenakalan remaja itu tidak kembali 

terulang? 

2. Tokoh Masyarakat 

a. Apa bentuk-bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi? 

b. Apa penyebab sehingga sering terjadi kenakalan remaja di Lorong Jambu? 

c. Bagaimana bentuk hukuman yang diberikan kepada remaja yang 

melakukan kenakalan? 

3. Remaja 

a. Apa yang anda ketahui tentang kenakalan remaja? 

b. Apa bentuk kenakalan remaja yang pernah anda lakukan? 

c. Apa yang menyebabkan anda melakukan kenakalan? 

d. Bagaiman peran orang tua anda dalam menanggulangi kenakalan yang 

anda lakukan? 

 



*



 

Lampiran Tabel Wawancara 

NO Nama Pertanyaan Jawaban Ket. Dan 
waktu 

1 La Ode Apa penyebab 
sehingga sering 
terjadi kenakalan 
remaja di Lorong 
Jambu? 
 

Di Lorong Jambu, 
kenakalan remaja 
terjadi karena 
beberapa faktor, 
antara lain 
kurangnya 
komunikasi antara 
orang tua, keluarga 
yang tidak harmonis, 
rendahnya sosial 
ekonomi dalam 
keluarga, teman 
sebaya, lingkungan 
sosial yang kurang 
mendukung, serta 
faktor dari diri 
remaja sendiri yang 
putus sekolah 
dimana ketika 
mereka telah mampu 
mendapatkan 
penghasilan, mereka 
berprinsip “lebih 
baik kerja 
mendapatkan uang 
dari pada sekolah 

Tokoh 
Masyarakat 
Lorong Jambu 
Kelurahan 
Anggoeya, 1 
April 2017 
 

2 Anwar 
Zainuddin, 
S.SI 

Apa bentuk-bentuk 
kenakalan remaja 
yang sering terjadi? 

Terdapat beberapa 
kenakalan remaja di 
Lorong Jambu 
Kelurahan Anggoeya 
meskipun tidak 
separah dulu,  
banyak yang telah 
berubah menjadi 
pribadi yang baik 
dan meninggalkan 
kenakalan. Namun 
demikian masih saja 
terdapat sebagian 
remaja yang masih 
melakukan 
kenakalan, namun 

Lurah Kel. 
Anggoeya 19 
Maret 2017 



 

tidak sampai 
berujung pada 
kejahatan seperti 
membunuh, 
merampok, dan 
kejahatan yang lain 

3 AL Apa bentuk-bentuk 

kenakalan remaja 

yang sering terjadi? 

 

Bentuk-bentuk 
kenakalan yang ada 
di Lorong Jambu 
antara lain merokok, 
minum-minuman 
keras, perilaku seks 
di luar nikah,  
perkelahian antar 
remaja, kebut-
kebutan di jalan dan 
mengganggu orang 
pendatang 

Orang Tua di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 1 
April 2017 

4 RN  Apa yang anda 

ketahui tentang 

kenakalan remaja? 

 

Kenakalan remaja 
adalah perbuatan 
yang salah yang 
seharusnya tidak 
dilakukan oleh para 
remaja karena 
kenaklan remaja 
menyimpang dari 
aturan-aturan 
masyarakat 

Remaja di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 19 
Maret 2017 

5 AB Apa bentuk 

kenakalan remaja 

yang pernah anda 

lakukan? 

 

Saya pernah 
merokok karena bila 
tidak merokok 
rasanya tidak bisa 
berfikir dan 
membuat pikiran 
stress, selain itu saya 
juga pernah 
meminum-minuman 
keras karena sudah 
menjadi kebiasaan, 
selain itu untuk 
menghilangkan 
stress juga, membuat 
saya merasa berani 
dan dapat melupakan 
masalah yang ada 

Remaja di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 20 
Maret 2017 



 

6 R Apa bentuk 

kenakalan remaja 

yang pernah anda 

lakukan? 

 

Saya merokok 
awalnya ikut-ikutan 
dan ingin mencoba 
saja, tapi lama 
kelamaan saya 
merasa nyaman dan 
akhirnya ketagihan, 
biasanya waktu saya 
masih sekolah saya 
sering merokok 
sembunyi-sembunyi, 
kalau di rumah juga 
sembunyi dari orang 
tua supaya tidak 
ketahuan 

Remaja di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 20 
Maret 2017 

7 DN Apa bentuk 

kenakalan remaja 

yang pernah anda 

lakukan? 

 

Saya melakukan 
kenakalan yaitu 
meminum-minuman 
keras untuk 
menghilangkan 
masalah, atau 
biasanya kalau ada 
masalah dengan 
orang lain agar saya 
memiliki keberanian 
menghadapi mereka 
yang mengancam 
saya, caranya adalah 
dengan minum-
minuman ini 

Remaja di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 10 
April 2017 

8 PG Apa bentuk-bentuk 

kenakalan remaja 

yang sering terjadi? 

 

Ketika ada acara 
lulo, remaja disini 
selalunya konsumsi 
minuman 
beralkohol, setelah 
itu mereka 
melakukan 
perbuatan sesuka 
hati seperti 
mengganggu orang 
dengan kebut-
kebutan serta tidak 
memperdulikan 
dirinya, bahkan 
kadang terjadi 
keributan seperti 

Orang tua di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 15 
April 2017 



 

berkelahi 
9 La Ode Apa bentuk-bentuk 

kenakalan remaja 

yang sering terjadi? 

 

Di Kelurahan 
Anggoeya 
khususnya Lorong 
Jambu sudah banyak 
remaja yang 
melakukan tindakan 
yang tidak bermoral, 
mereka melakukan 
hubungan seks di 
luar nikah, sampai 
akhirnya hamil dan 
membuat malu 
keluarga 

Tokoh 
masyarakat di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 1 
April 2017 

10 DN Apa yang 

menyebabkan anda 

melakukan 

kenakalan? 

 

Biasanya saya 
berkelahi dengan 
anak remaja dari 
tempat lain karena 
masalah cewek 

Remaja di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 10 
April 2017 

11 AB Apa yang 

menyebabkan anda 

melakukan 

kenakalan? 

 

Saya berkelahi 
dengan anak dari 
daerah lain karena 
mereka mencari 
masalah yang 
membuat saya 
marah, akhirnya saya 
kumpulkan teman-
teman saya dan 
kamipun berkelahi 

Remaja di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 20 
Maret 2017 

12 PG Apa bentuk-bentuk 

kenakalan remaja 

yang sering terjadi? 

 

Remaja di Lorong 
Jambu sering sekali 
melakukan tindakan 
yang membahayakan 
dirinya, mereka 
sering kebut-kebutan 
di jalan, balapan liar, 
serta menggunakan 
knalpot yang bising 

Remaja di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 15 
April 2017 

13 La Ode Apa bentuk-bentuk 

kenakalan remaja 

kebut-kebutan 
dijalan adalah 
bentuk kenakalan 
remaja, namun 

Tokoh 
masyarakat di 
Lorong Jambu 
Kel. 



 

yang sering terjadi? 

 

remaja tidak 
menyadari bahaya 
yang mereka 
lakukan dengan 
kebut-kebutan di 
jalan, padahal hal itu 
dapat 
membahayakan diri 
mereka dan juga 
orang lain 

Anggoeya 1 
April 2017 

14 ID Apa bentuk-bentuk 

kenakalan remaja 

yang sering terjadi? 

 

Anak-anak remaja 
disini merasa paling 
jago, mereka sering 
memalak pendatang, 
akhirnya selalu 
terjadi perkelahian 
antar remaja dan 
paling sering 
berkelahi dengan 
remaja dari daerah 
lain 

Orang tua di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 5 
April 2017 

15 DN Apa yang 

menyebabkan anda 

melakukan 

kenakalan? 

 

Faktor yang 
menyebabkan saya 
melakukan 
kenakalan yaitu 
faktor keluarga, 
karena kadang saya 
kurang menyukai 
suasana rumah 
karena orang tua 
sering melarang ini 
dan itu, tapi lebih 
banyak pengaruh 
dari teman sendiri 

Remaja di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 10 
April 2017 

16 AL Apa saja yang 

dilakukan agar anak 

tidak melakukan 

tindakan kenakalan? 

 

Sebagai orang tua 
kami memberi 
pendidikan agama 
karena pendidikan 
agama ini 
merupakan yang 
paling utama yang 
sangat penting dalam 
menunjang perilaku 
anak untuk 
menghindari anak 
dari perilaku yang 

Orang tua di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 1 
April 2017 



 

tidak diinginkan 
yaitu perilaku 
kenakalan remaja, 
usaha yang saya 
lakukan kepada anak 
saya yaitu memberi 
pemahaman agama 
yang saya terapkan 
di dalam keluarga 
dan masyarakat. 
Seperti kalau di 
dalam keluarga yaitu 
mengajak anak 
sholat dan mengaji, 
sedangkan di 
lingkungan luar 
keluarga yaitu 
mengaji di masjid 

17 LL Apa saja yang 

dilakukan agar anak 

tidak melakukan 

tindakan kenakalan? 

 

Kami selaku orang 
tua selalu 
memberikan 
pemahaman kepada 
para remaja agar 
selalu berbuat baik 
dan tidak melakukan 
tindakan yang 
melanggar aturan 
agama serta tidak 
melakukan tindakan 
yang akan merusak 
hubungan 
kemanusian dalam 
remaja. Sehingga 
kami selalu 
memberikan 
pemahaman tentang 
agama dengan cara 
kami 
menyekolahkan 
anak-anak dan 
masukan mereka ke 
pesantren agar 
mereka memahami 
agama dan mendapat 
pencerahan agar 
tidak menyimpang 

Orang tua di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 21 
Maret 2017 



 

dari aturan-aturan 
agama 

18 KM Apa anak bapak/ibu 

pernah melakukan 

kenakalan remaja? 

 

Sebagai orang tua 
kami sudah 
menjalankan peran 
dengan baik, kami 
memberi 
pemahaman-
pemahaman agama 
dengan baik, tetapi 
tetap saja anak kami 
masih juga terlibat 
kenakalan, selalu 
mabuk-mabukan, 
merokok, bahkan 
sering mencelakai 
remaja lain 

Orang tua di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 5 
April 2017 

19 LL Hal apa yang anda 

lakukan agar 

kenakalan remaja itu 

tidak kembali 

terulang? 

 

Kami selaku orang 
tua selalu melarang 
anak agar menjauhi 
anak-anak yang 
nakal dari 
lingkungan kami 
atau dari luar, karena 
kami sadar bahwa 
anak kami pernah 
nakal sehingga kami 
melakukan tindakan 
seperti ini, tetapi 
hasilnya memang 
baik karena sekarang 
anak kami sudah 
tidak melakukan 
kenakalan seperti 
dulu, meskipun 
demikian masih 
banyak remaja yang 
masih melakukan 
kenakalan tetapi 
kami tetap 
menasehati agar 
remaja melakukan 
perbuatan-perbuatan 
yang baik 

Orang tua di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 1 
April 2017 

20 R Apa bentuk Saya memang 
pernah nakal, sering 

Remaja di 
Lorong Jambu 



 

kenakalan remaja 

yang pernah anda 

lakukan? 

 

menum-minuma 
keras, merokok, 
berkelahi, tetapi 
sekarang sudah tidak 
lagi melakukannya, 
karena orang tua 
selalu menasehati 
saya dan melarang 
untuk berteman 
dengan anak yang 
nakal 

Kel. 
Anggoeya 25 
Maret 2017 

21 La Ode Bagaimana bentuk 

hukuman yang 

diberikan kepada 

remaja yang 

melakukan 

kenakalan? 

 

Sebelum diberi 
hukuman, yang kami 
berikan adalah yang 
pertama nasehat, 
apabila usaha 
diberikan nasehat 
tetap tidak berhasil 
maka kami  
menindak secara 
hukum oleh penegak 
hukum 

Tokoh 
masyarakat di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 1 
April 2017 

22 MK Hal apa yang anda 

lakukan agar 

kenakalan remaja itu 

tidak kembali 

terulang? 

 

Yang kami lakukan 
ketika ada remaja 
yang terlibat dalam 
kenakalan, sebelum 
diberikan sanksi, 
kami menasehati 
dahulu. Apabila 
dengan nasehat 
secara lisan tidak 
berhasil, dimana 
remaja masih 
melakukan 
kenakalan, kami 
bekerja sama dengan 
polsek setempat 
untuk memberikan 
sanksi berupa 
tahanan selama 
beberapa hari agar 
anak menyadari 
kesalahannya dan 
tidak lagi melakukan 

Orang tua di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 1 
April 2017 



 

kenakalan. Dan cara 
ini cukup efektif 
karena remaja yang 
pernah melakukan 
kenakalan sudah jera 
sehingga tidak lagi 
melakukan 
perbuatan yang 
melanggar aturan. 
Dan juga harapan 
kedepannya ada 
kerjasama dengan 
para orang tua agar 
dapat menjalankan 
perannya dengan 
baik sehingga remaja 
tidak putus sekolah 
dan menjadi 
pengangguran. 
Karena kebanyakan 
anak yang 
pengagguran akan 
cenderung pada hal-
hal perbuatan yang  
negatif yang dapat 
merugikan diri 
sendiri maupun 
orang lain 

23 MK Apa saja kendala-

kendala yang 

dihadapi bapak/ibu 

dalam 

menanggulangi 

kenakalan remaja? 

 

Kami mengalami 
sedikit hambatan 
dalam 
menanggulangi 
kenakalan yang 
dilakukan oleh 
remaja di Lorong 
Jambu ini, karena 
banyak faktor yang 
menyebabkan, 
diantaranya adalah 
faktor teman sebaya, 
dimana mereka 
berteman dengan 
teman yang 
membawa mereka 
melaukan kenakalan 
sehingga kenakalan 

Orang tua di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 1 
April 2017 



 

remaja di Lorong 
Jambu sampai saat 
ini masih ada 

24 LL Apa saja kendala-

kendala yang 

dihadapi bapak/ibu 

dalam 

menanggulangi 

kenakalan remaja? 

 

Kendala yang 
dihadapi dalam 
menanggulangi 
kenakalan remaja 
adalah salah satunya 
pendidikan orang tua 
di Lorong jambu 
mayoritas terbatas. 
Karena itu mayoritas 
orang tua adalah 
pekerja kasar seperti 
buruh 

Orang tua di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 1 
April 2017 

25 AL Hal apa yang anda 

lakukan agar 

kenakalan remaja itu 

tidak kembali 

terulang? 

 

Untuk 
menanggulangi 
kenakalan remaja di 
Lorong Jambu, 
meskipun kami 
selalu mendapat 
kendala, tetapi kami 
selaku orang tua 
tetap melaksanakan 
peran kami dengan 
baik, yaitu memberi 
contoh perilaku yang 
positif, 
menyekolahkan 
anak-anak kami, 
menciptakan suasana 
keluarga yang aman 
dan tentram serta 
mengarahkan anak 
dengan siapa mereka 
harus bergaul, 
sehingga kendala 
yang dihadapi tidak 
menjadi penghalang 
kami untuk 
melaksakan peran 
sebagai orang tua 
agar anak tumbuh 
menjadi pribadi yang 
baik 

Orang tua di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 1 
April 2017 



 

26 KM Apa saja kendala-

kendala yang 

dihadapi bapak/ibu 

dalam 

menanggulangi 

kenakalan remaja? 

Lingkungan Lorong 
Jambu bisa 
dikatakan memang 
kurang baik, karena 
sudah menjadi 
budaya dimana 
orang tua 
mengkonsumsi 
minuman keras 
tradisional setiap 
harinya sehingga 
memberi dampak 
buruk pada 
pertumbuhan remaja, 
dimana mereka 
mencontoh perilaku 
yang dilakukan 
masyarakat 

Orang tua di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 5 
April 2017 

27 ID Apa saja kendala-

kendala yang 

dihadapi bapak/ibu 

dalam 

menanggulangi 

kenakalan remaja? 

Kurangnya waktu 
kebersamaan orang 
tua dan anak 
membuat orang tua 
sulit mengontrol 
anak-anak mereka, 
karena mayoritas 
orang tua di Lorong 
jambu adalah 
pekerja keras seperti 
buruh dan berkebun 
sehingga hari-hari 
mereka disibukkan 
dengan mencari 
nafkah 

Orang tua di 
Lorong Jambu 
Kel. 
Anggoeya 5 
April 2017 
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PEDOMAN OBSERVASI 

NO ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK 

1 Kebiasaan merokok   

2 Meminum-minuman keras   

3 Mengganggu orang pendatang   

4 Kebut-kebutan dijalan   

5 Perkelahian antar remaja   

6 Aktivitas orang tua terhadap 

penanggulangan kenakalan remaja 
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