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Kenakalan Remaja Pada Anak SMP 

Oleh : Eva Imania Eliasa, M.Pd 

Masa yang paling indah adalah masa remaja.  

Masa yang paling menyedihkan adalah masa remaja.  

Masa yang paling ingin dikenang adalah masa remaja.  

Masa yang paling ingin dilupakan adalah masa remaja.  

A. PENDAHULUAN 

Mendengar sebutan remaja, maka terbesit sejumlah perilaku remaja yang bernada 

negatif. Tawuran pelajar, penggunaan obat-obatan terlarang, pergaulan bebas, atau 

kecenderungan mencari kenikmatan tanpa mau berusaha adalah hal negatif yang sering kita 

dengar sekarang ini. Fenomena kenakalan remaja memang menarik untuk dibecarakan. Sisi 

yang menarik bukanlah karena pemberitaan tentang perilaku remaja yang ganjil itu bisa 

mendongkrak media massa atau acara televisi, tetapi yang lebih penting adalah karena 

tindakan kenakalan remaja dianggap menyimpang dan mengganggu ketertiban masyarakat.  

“Maraknya tawuran antar remaja selama bulan puasa hingga menelan korban puluhan jiwa 

merupakan cermin semakin minimnya sosok panutan yang bisa menjadi teladan masyarakat 

khususnya generasi muda di tanah air” (suara merdeka,18 september 2008). Berita tersebut 

merupakan contoh dari sebagian kecil kenakalan yang dilakukan remaja sekarang.  

Tidak kalah dengan di media massa, acara berita kriminal di stasiun televisi banyak dipenuhi 

berita perkelahian, tawuran antar pelajar, atau perkelahian antar geng beberapa waktu yang 

lalu,kita semua dihebohkan dengan adanya aksi geng Nero yang begitu brutal melakukan 

kekerasan kepada sesama remaja. Ironisnya, pelaku dari geng tersebut adalah remaja putri.  

Sungguh sangat memprihatinkan jika hal tersebut terus terjadi. Hal seperti diatas adalah sedikit 

gambaran tentang kondisi remaja sekarang.Padahal kita tahu, bahwa remaja adalah cikal bakal 

penerus bangsa. Jika remaja di negara kita melakukan tindakan seperti itu, tentunya bangsa ini 

akan segera runtuh. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa remaja bisa terlibat dalam 

kenakalan remaja? Apa yang melatarbelakangi hal itu semua? 
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B. PEMBAHASAN 

1. Pengertian Remaja 

Remaja yang dalam bahasa aslinya “adolescence” berasal dari bahasa latin adolescere 

yang berarti “ tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”. Menurut Hurlock (1981) 

remaja adalah mereka yang berada pada usia 12-18 tahun. Monks, dkk (2000) memberi batasan 

usia remaja adalah 12-21 tahun. Menurut Stanley Hall (dalam Santrock, 2003) usia remaja 

berada pada rentang 12-23 tahun. Berdasarkan batasan-batasan yang diberikan para ahli, bisa 

dilihat bahwa mulainya masa remaja relatif sama, tetapi berakhirnya masa remaja sangat 

bervariasi. Bahkan ada yang dikenal juga dengan istilah remaja yang diperpanjang, dan remaja 

yang diperpendek.  

Menurut Piaget (Hurlock,1991) yang dikutip oleh Mohammad Ali dalam bukunya 

Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik mengatakan bahwa secara psikologis, remaja 

adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia 

di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua 

melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar.  

Remaja sebenarnya tidak memiliki tempat jelas. Mereka bukan lagi termasuk golongan 

anak-anak, tetapi juga belum juga diterima secara penuh untuk masuk kedalam golongan orang 

dewasa. Seringkali kita kenal bahwa masa remaja adalah masa “mencari jati diri” atau masa 

”topan dan badai”, mereka belum mampu mengusai dan memfungsikan secara maksimal 

fungsi fisik dan psikisnya. Pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar, hal itu 

mendorong remaja untuk berpetualang, menjelajah sesuatu, mencoba sesuatu yang belum 

dialaminya. Mereka sering mengkhayal, dan merasa gelisah, serta berani melakukan 

pertentangan jika dirinya merasa disepelekan atau tidak dianggap. Untuk itu mereka 

memerlukan keteladanan, konsistensi, serta komunikasi yang tulus dan empatik dari orang 

dewasa. Jika keinginan tersebut mendapatkan bimbingan dan penyaluran yang baik, maka akan 

menghasilkan kreatifitas yang bermanfaat. Jika tidak, dikhawatirkan dapat menjurus kepada hal 

negatif (kenakalan remaja).Seringkali mereka melakukan perbuatan menurut normanya sendiri 

karena terlalu banyak menyaksikan ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh orang 
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dewasa/orang tua di masyarakat. Apa yang dikatakan orang dewasa ternyata tidak sesuai 

dengan fakta di lapangan. Hal seperti diatas merupakan pemicu mengapa remaja melakukan 

hal-hal sesuai dengan normanya sendiri, bahkan mereka tidak memperdulikan norma-norma 

yang berlaku di masyarakat bahkan agama. 

2. Pengertian Kenakalan Remaja 

Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah Juvenile berasal dari bahasa Latin 

juvenilis, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas 

pada masa remaja, sedangkan delinquent berasal dari bahasa latin “delinquere” yang bererti 

terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, 

kriminal dan sebagainya.  

Juvenile delinquency atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-

anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang 

disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk 

perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, 

dari tingkah laku yang tidak dapat diterima masyarakat sosial. 

Kenakalan remaja sudah menjadi masalah di semua negara. Setiap tahun tingkat 

kenakalan remaja ini menunjukan peningkatan, sehingga mengakibatkan terjadinya problema 

sosial. Lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa remaja. Bagi remaja 

yang ternyata salah memilih tempat atau kawan dalam bergaulnya. Maka yang akan terjadi 

kemudian adalah berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya. Tapi, bila dia 

memasuki lingkungan pergaulan yang sehat, seperti memasuki organisasi pemuda yang resmi 

diakui oleh pemerintah, sudah tentu berdampak positif bagi perkembangan kepribadiannya. 

Kenakalan remaja akhir-akhir ini yang sangat mengkhawatirkan adalah akibat pengaruh dari 

lingkungan sosial. Gejala-gejala kejahatan yang muncul merupakan akibat dari proses 

perkembangan pribadi remaja yang sedang berupaya mencari identitas diri. 

Pada dasarnya kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai 

dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. Beberapa ahli mengatakan : 
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a. Kartini Kartono (1988 : 93) mengatakan remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat 

sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah 

masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan 

disebut “kenakalan”.  

b. Dalam Bakolak inpres no: 6 / 1977 buku pedoman 8, dikatakan bahwa kenakalan remaja adalah 

kelainan tingkah laku / tindakan remaja yang bersifat anti sosial, melanggar norma sosial, agama 

serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. 

c. Singgih D. Gunarso (1988 : 19), mengatakan dari segi hukum kenakalan remaja digolongkan 

dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu : (1) kenakalan yang 

bersifat amoral dan sosial serta tidak diantar dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau 

sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum ; (2) kenakalan yang bersifat melanggar hukum 

dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan 

perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa.  

Menurut bentuknya, Sunarwiyati S (1985) membagi kenakalan remaja kedalam tiga tingkatan ;  

1. Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah 

tanpa pamit 

2. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa 

SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin 

3. Kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pergaulan 

bebas, pemerkosaan dll. Kategori di atas yang dijadikan ukuran kenakalan remaja dalam 

penelitian. 

Tentang normal tidaknya perilaku kenakalan atau perilaku menyimpang, pernah dijelaskan 

dalam pemikiran Emile Durkheim (dalam Soerjono Soekanto, 1985 : 73). dalam bukunya “ Rules of 

Sociological Method” bahwa perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu 

dianggap melanggar fakta sosial  yang normal  dan dalam batas-batas tertentu kenakalan adalah normal 

karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas, dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh 

perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam 

batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja. Jadi kebalikan dari 

perilaku yang dianggap normal yaitu perilaku nakal/jahat yaitu perilaku yang disengaja meninggalkan 

keresahan pada masyarakat.  
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3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja 

Kartini Kartono menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi remaja sehingga 

menjadi bentuk kenakalan remaja adalah : 

a. Identitas remaja itu sendiri 

Karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri ini juga sering 

menimbulkan masalah pada diri remaja. Remaja dengan permasalahannya,dalam Gunarsa 

(1989) seperti : 

1. Kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan.  

2. Ketidakstabilan emosi.  

3. Adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup.  

4. Adanya sikap menentang dan menantang orang tua.  

5. Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan-

pertentang dengan orang tua.  

6. Kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi 

semuanya.  

7. Senang bereksperimentasi.  

8. Senang bereksplorasi.  

9. Mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan.  

10. Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok. 

Sehingga dari bertumpuknya masalah, remaja itu sendiri tidak mempunyai pegangan dan 

tokoh yang kuat dalam dirinya, maka akan melakukan tindakan yang melanggar norma 

agama, norma sosial dan norma sekolah. 

b. Keluarga 

Keluarga yang harmonis dan bahagia, kecenderungan remajanya merasa nyaman dan 

hangat dengan anggota keluarga. Komunikasi yang baik akan menjadi solusi antara orang tua 

dengan anak-anaknya. Namun lain masalahnya bila remaja hidup dalam keluarga yang 

berantakan. Mungkin salah satu orang tua tidak ada, sehingga sosok ayah dan ibu menjadi 
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pincang. Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan remaja. 

Kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian orangtua terhadap aktivitas 

anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, kurangnya kasih sayang orangtua dapat 

menjadi pemacu timbulnya kenakalan remaja. Pengawasan orangtua yang tidak memadai 

terhadap remaja dan penerapan disiplin yang tidak efektif dan tidak sesuai merupakan faktor 

keluarga yang penting dalam menentukan munculnya kenakalan remaja. Perselisihan dalam 

keluarga atau stress yang dialami keluarga juga berhubungan dengan kenakalan. Faktor 

genetik juga termasuk sebagai pemacu timbulnya kenakalan remaja, meskipun peratusnya 

tidak begitu besar. 

c. Pengaruh Teman Sebaya 

Di kalangan remaja, memiliki banyak kawan adalah merupakan satu bentuk prestasi 

tersendiri. Makin banyak kawan, makin tinggi nilai mereka di mata teman-temannya. Remaja 

lebih banyak bergaul dan menghabiskan waktu dengan teman sebayanya. Jika remaja 

mempunyai masalah pribadi atau masalah dengan orang tuanya, maka ia akan lebih sering 

membicarakan dengan teman-temannya karena mereka merasa lebih nyaman berbagi 

dengan teman dibanding dengan keluarga. Teman sebaya merupakan faktor penting dalam 

mengatasi perubahan dan permasalahan yang mereka hadapi. Pengaruh teman sangatlah 

besar dalam pembentukan watak dan kepribadian remaja, karena remaja akan cenderung 

bersikap sesuai dengan teman sebayanya atau kelompoknya. Memiliki teman-teman sebaya 

yang melakukan kenakalan meningkatkan risiko remaja untuk menjadi nakal. Menurut 

sebuah kajian terhadap 500 pelaku kenakalan dan 500 remaja yang tidak melakukan 

kenakalan , ditemukan bahwa kenakalan yang lebih tinggi ialah kepada remaja yang memiliki 

hubungan yang kerap dengan teman sebaya yang melakukan kenakalan. 

4. Kualitas Lingkungan Tempat Tinggal 

Komunitas juga dapat berperan dalam memunculkan kenakalan remaja. Masyarakat 

dengan  kriminal tinggi memungkinkan remaja mengamati berbagai model yang melakukan 

aktivitias kriminal dan memperoleh hasil atau penghargaan atas aktivitas kriminal mereka. 

Masyarakat seperti ini sering ditandai dengan kemiskinan, pengangguran, dan perasaan 

tersisih dari golongan kelas sederhana. Lingkungan adalah segala sesuatu yang dapat 
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mempengaruhi terhadap perkembangan seseorang. Dalam hal ini Zahra Idris, 

mengemukakan bahwa: “Lingkungan adalah suatu pengaruh dari luar yang mempengaruhi 

perkembangan anak, rumah tangga, keadaan ekonomi, pendidikan dan tempat 

tinggal”(1990:73). 

e. Harapan Pendidikan Yang Rendah 

Remaja yang menjadi pelaku kenakalan seringkali memiliki harapan yang rendah 

terhadap pendidikan di sekolah. Mereka merasa bahawa sekolah tidak begitu bermanfaat 

untuk kehidupannya sehingga biasanya nilai-nilai mereka terhadap sekolah cenderung 

rendah. Mereka tidak mempunyai motivasi untuk sekolah. 

f. Media Massa 

Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam waktu singkat, 

informasi tentang peristiwa-peristiwa, pesan, pendapat, berita, ilmu pengetahuan dan lain 

sebagainya dengan mudah diterima. Oleh karena itu media massa seperti surat kabar, TV, 

film, majalah mempunyai peranan penting dalam proses transformasi nilai-nilai dan norma-

norma baru terhadap remaja. Mereka akan cenderung mencoba dan meniru apa yang 

dilihat dan ditontonnya. Tayangan adegan kekerasan dan adegan yang menjurus ke 

pornografi, ditengarai sebagai penyulut perilaku agresif remaja, dan menyebabkan 

terjadinya pergeseran moral pergaulan, serta meningkatkan terjadinya berbagai 

pelanggaran norma susila. (Dwi Narwoko,2007:p.96).  

Dari uraian faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja, maka usaha atau cara 

penanggulangan kenakalan remaja sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pengertian remaja akan dirinya. 

2. Menciptakan hubungan baik dengan orang tua. 

3. Pendidikan agama. 

4. Bimbingan hidup bermasyarakat. 

Setelah diketahui penyebab terjadinya kenakalan remaja, maka Eliasa(2007) menyebutkan 

ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja adalah : 
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1. Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi 

dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur 

orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik juga mereka 

yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. 

2. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan point pertama. 

3. Kemauan orangtua untuk membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang 

harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja. 

4. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orangtua memberi 

arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. 

5. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman 

sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. 

6. Pemberian ilmu yang bermakna yang terkandung dalam pengetahuan dengan 

memanfaatkan film-film yang bernuansa moral, media massa ataupun perkembangan 

teknologi lainnya. 

7. Memberikan lingkungan yang baik sejak dini, disertai pemahaman akan perkembangan 

anak-anak kita dengan baik, akan banyak membantu mengurangi kenakalan remaja 

8. Membentuk suasana sekolah yang kondusif, nyaman buat remaja agar dapat 

berkembang sesuai dengan tahap perkembangan remaja.  

 

C. PENUTUP 

Untuk membentengi diri dari pengaruh diatas agar kita tidak ikut andil dalam kenakalan 

remaja maka hendaknya kita melakukan upaya pencegahan. Kenakalan remaja di Sekolah 

Menengah Pertama merupakan permasalahan bersama, sehingga diperlukan penanganan yang 

bersinergi. (1) Dari remaja sendiri, harus meningkatkan dan membangun kehidupan iman sesuai 

dengan agama dan keyakinan yang kita anut, artinya remaja harus sungguh-sungguh 

menjalankan ajaran-ajaran dan perintah agama dengan baik. (2) Dari segi orang tua harus 

membimbing, membina, dan mengarahkan kehidupan keagamaan anaknya sejak dini. Karena 

ternyata banyak orang tua yang tidak dapat berperan sebagai orang tua yang seharusnya. 

Mereka hanya menyediakan materi dan sarana serta fasilitas bagi si anak tanpa memikirkan 
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kebutuhan batinnya. Orang tua juga sering menuntut banyak hal tetapi lupa untuk memberikan 

contoh yang baik bagi si anak. Sebenarnya kita melupakan sesuatu ketika berbicara masalah 

kenakalan remaja, yaitu hukum kausalitas. Sebab, dari kenakalan seorang remaja selalu 

dikristalkan menuju faktor eksternal lingkungan yang jarang memperhatikan faktor terdekat 

dari lingkungan remaja tersebut dalam hal ini orang. Orang selalu menilai bahwa banyak kasus 

kenakalan remaja terjadi karena lingkungan pergaulan yang kurang baik, seperti pengaruh 

teman yang tidak benar, pengaruh media massa, sampai pada lemahnya iman seseorang. (3) 

Dari fihak guru di sekolah, membawa materi budi pekerti dalam pembelajaran di kelas; menjadi 

guru yang humanis, sehingga dekat dengan siswa selain menjadi panutan bagi siswanya. 
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