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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun 

peradaban suatu bangsa, tanpa pendidikan bangsa tersebut akan menjadi 

bangsa yang tertinggal dan pada akhirnya akan menjadi bangsa yang 

terbelakang (Mahmudi& Suroso, 2014). Tujuan pendidikan nasional 

Indonesia sendiri adalah mencetak pribadi-pribadi unggul, sehat jasmani dan 

rohani, mempunyai jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, dan 

bersungguh-sungguh dalam mendarmabaktikan kemampuannya bagi 

kemajuan masyarakat, bangsa dan negara (Asmani, 2012). Hal ini sejalan 

dengan isi Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara (Depdiknas, 2006). 

Pada era globalisasi sekarang ini dunia pendidikan dihadapkan 

dengan berbagai macam tantangan dan permasalahan, diantara 
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permasalahannya adalah timbulnya berbagai macam bentuk 

kenakalan remaja. Remaja pada usia sekolah yang seharusnya difokuskan 

untuk menuntut ilmu dan hal yang bermanfaat, namun kenyataannya 

sebaliknya mereka melakukan berbagai tindakan yang tidak terpuji dan 

seharusnya tidak mereka lakukan (Andika, 2009). Asmani (2012) 

mengatakan masa yang paling bergolak dalam kehidupan manusia adalah 

masa remaja. Monks, Knoers dan Haditono (2004) membagi masa remaja 

menjadi empat bagian yaitu: masa praremaja atau prapubertas (10-12 tahun), 

masa remaja awal atau pubertas (12-15 tahun), masa remaja pertengahan 

(15-18 tahun), dan masa remaja akhir (18-21 tahun). Pada masa remaja 

terjadi perubahan baik fisik, psikis, maupun sosial yang pesat dan berbeda 

dari masa sebelumnya sehingga dimungkinkan remaja mengalami masa 

krisis yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang 

(Delphie, 2009). 

Nisya dan Sofiah (2012) menyatakan bahwa remaja tidak lagi sekadar 

terlibat dalam aktivitas nakal seperti membolos sekolah, merokok, minum-

minuman keras, atau menggoda lawan jenisnya, tetapi tidak jarang mereka 

terlibat dalam aksi tawuran layaknya preman, penjambretan, pemerasan, 

pencurian, perampokan, penganiayaan, perkelahian secara perorangan atau 

kelompok, mabuk-mabukan, penyalahgunaan obat-obatan seperti narkoba, 

terjerumus dalam kehidupan seksual pra-nikah, dan berbagai bentuk perilaku 



3 
 

 
 

menyimpang lainnya. Sementara itu Su’ud (2011) menjelaskan bahwa di 

Indonesia secara umum penyimpangan perilaku pada remaja diartikan 

sebagai kenakalan remaja atau juvenile delinquency. Adapun bentuk 

kenakalan remaja menurut Sunarwiyati (dalam Masngudin, 2003), terbagi 

kedalam tiga tingkatan, yaitu: (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 tanpa SIM, mengambil barang orang tua atau orang lain tanpa 

ijin; dan (3) kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan 

seks bebas, dan pencurian. 

Lebih lanjut Sudarsono (2004) menyatakan bahwa kenakalan remaja 

di kalangan pelajar di kota-kota besar di Indonesia cenderung meningkat baik 

dari sisi kuantitas maupun kualitas. Saat ini masalah remaja sudah 

merambah ke kota-kota kecil maupun pedesaan, seperti yang dapat diamati 

dari pemberitaan media cetak (surat kabar ataupun majalah) serta media 

layar kaca (Yulista, 2011). Seperti yang di beritakan di detik.com disebutkan 

bahwa dua pelajar dan dua mahasiswa Bogor ditangkap terkait kasus 

narkoba. Dari pemberitaan tersebut dua diantara pelaku penggunaan 

narkoba adalah pelajar SMK di kota Bogor (Detik.com, 2014). Selain dikota 

Bogor kasus kenakalan remaja juga terjadi di kota kecil. Hal tersebut 

dibuktikan oleh pemberitaan pada Radar Kediri yaitu “ABG ini bikin video 
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porno, bagaimana ceritanya?” dari pemberitaan tersebut siswa SMK di kota 

Kediri terlibat pembuatan video porno (Jawapos.com, 2018). Selain itu juga 

ada pemberitaan dari Radar Bromo yang memberitakan tentang “curi besi 

proyek dengan teman wanitanya, pelajar ini dihajar massa” dari pemberitaan 

tersebut pelajar SMK di Pandaan terpergok mencuri besi cor seberat 100 

kilogram (Jawapos.com, 2017). Dari penjelasan tersebut membuktikan bahwa 

belakangan ini perilaku remaja SMK makin mencemaskan masyarakat. 

Hal yang sama juga terjadi pada siswa dan siswi SMK Al-Hikmah di 

Jepara dari hampir 1.700 orang, tingkat kenakalan remaja tiap tahunnya 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 hingga 2017 jenis kenakalan yang 

dilakukan para siswa dan siswi antara lain membolos sekolah, tidak 

berangkat sekolah tanpa ijin, hamil di luar nikah, merokok di lingkungan 

sekolah, tawuran, berkata tidak baik, mengkonsumsi alkohol dan perilaku 

mengganggu di kelas. Kenaikan presentase daftar kenakalan remaja yang 

dilakukan para pelajar sekolah ini disebutkan bahwa pada tahun 2016 dan 

2017 merokok di lingkungan sekolah menjadi peringkat pertama dalam 

tindakan kenakalan remaja yang dilakukan oleh para siswa yaitu dari 10% 

meningkat menjadi 23 %.  Selain itu kenakalan remaja dalam bentuk tidak 

berangkat sekolah tanpa ijin atau alpa juga mengalami peningkatan dari 10 % 

menjadi 13 % hal tersebut juga di dukung dengan adanya peningkatan 

perilaku membolos yang dilakukan oleh siswa pada tahun 2016 masih pada 5 
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% namun pada tahun 2017 menjadi 10 %. Ada juga perilaku siswa di dalam 

kelas yang sering mengganggu dan berkata tidak baik juga mengalami 

peningkatan tiap tahunnya yakni dari 7 % naik hingga 15 % dan dari 4 % naik 

ke 5 %. Selain kenakalan yang bersifat umum ada juga kenakalan yang 

dilakukan oleh para siswa dan siswi yang sifatnya khusus seperti hamil di luar 

nikah, pencurian, mengkonsumsi alkohol dan tawuran. Dari data grafik di 

salah satu SMK di Jepara juga menunjukan adanya peningkatan yakni kasus 

hamil diluar nikah dari 2 % naik menjadi 5 % dalam setahun, kasus pencurian  

meningkat dari 3 % menjadi 5 %, konsumsi alkohol dari 5 % naik menjadi 10 

% dan tawuran dari 5 % naik menjadi 8 % pada tahun 2017 (Data Sekolah, 

2018). 

Dari penjelasan data di atas didukung oleh hasil cacatan akhir dari 

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) pada tahun 2016 disebutkan 

bahwa anak sebagai pelaku kejahatan meningkat (Bisnis.com, 2016). Lebih 

lanjut dari pemberitaan tersebut KPAI menemukan fakta bahwa anak yang 

menjadi pelaku kekerasan mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, tercatat 

67 kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan.Sementara pada 2015, 

menjadi 79 kasus. Selain itu, anak sebagai pelaku tawuran mengalami 

kenaikan dari 46 kasus di tahun 2014 menjadi 103 kasus pada 2015. 

Sumiati (2009) mendefinisikan kenakalan remaja adalah suatu perilaku 

yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang 
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berlaku di dalam masyarakat. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku 

yang menyimpang dari norma-norma dan hukum yang dilakukan oleh 

remaja.Perilaku ini dapat merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di 

sekitarnya. Sedangkan Kartono (2002) menyatakan bahwa kenakalan remaja 

atau juvenile delinquency ialah perilaku jahat/dursila, atau 

kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) 

secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh salah satu 

bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah 

laku yang menyimpang. 

Prawitasari (2011) menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

memengaruhi kenakalan remaja yaitu faktor lingkungan keluarga yang 

mengakibatkan remaja melakukan tindakan menyimpang dari norma atau 

aturan yang berlaku seperti pola asuh dari orang tua. Lebih lanjut Prawitasari 

menjelaskan keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak yang 

memberi dasar perilaku perkembangan sikap dan nilai kehidupan dari 

keluarga. Selanjutnya Yukanti (2017) menjelaskan bahwa peran keluarga 

(orang tua) sebagai pendidik yang pertama bagi anak-anaknya nampak 

semakin terabaikan dimasyarakat. Dengan alasan berbagai kesibukan baik 

desakan kebutuhan profesi yang sering menyebabkan kurangnya kedekatan 

orang tua dengan anak-anaknya. Kondisi yang demikianlah yang lama 

kelamaan tidak disadari menjadi penghalang hubungan orang tua dengan 
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anaknya. Sementara itu kita semua mengetahui hubungan harmonis antara 

keduanya akan banyak mempengaruhi perkembangan anak baik secara fisik 

maupun psikis. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 12 Oktober 

2017 dengan guru bimbingan konseling di salah satu SMK di Jepara 

menunjukkan bahwa adanya kecenderungan siswa dan siswi kelas XI di SMK 

tersebut melakukan kenakalan seperti membolos, berkelahi di lingkungan 

sekolah, merokok di kantin, menyimpan dan melihat video porno pada 

handphone, dan melakukan perilaku bullying pada siswa yang kurang bisa 

bergaul dengan teman-temannya. Bahkan menurut guru bimbingan konseling 

tahun 2016-2017 awal sudah mengeluarkan 3 siswi puteri karena hamil diluar 

nikah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu siswa SMK di Jepara 

(A, 16Th) terungkap bahwa A berasal dari keluarga dengan perekonomian 

tergolong menengah keatas. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari 

orang tua yang sibuk bekerja membuat A kurang mendapatkan kontrol dari 

orang tua sehingga A melakukan tindakan sesuka hatinya yang 

menyebabkan A salah pergaulannya dengan teman-teman yang dari 

berbagai kalangan dan membuat A mengenal rokok, mengenal alkohol, 

mengenal obat-obatan yang dapat dijadikan oplosan bahkan A mengkoleksi 

beberapa video porno di telepon genggamnya dan pernah melakukan seks 
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diluar nikah bersama dengan kekasihnya dirumah. Hal tersebut dilakukan jika 

A merasa kesepian dan tidak ada teman dirumah. 

Keluarga adalah lingkungan pertama yang anak kenal dan keluarga 

adalah lingkungan utama anak sehingga semua proses baik mengasuh, 

mendidik ataupun yang lainnya sangat berpengaruh pada perkembangan 

anak baik dalam segi intelektual, spiritual, ataupun sosial dan perilaku anak 

dalam kehidupan sosial (Muqqorobin, 2017). Dari pernyataan tersebut 

membuktikan kenakalan remaja bisa terjadi karena pola pengasuhan dari 

orang tua yang keliru dimana sikap anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana 

anak melakukan imitasi terhadap apa yang dilihatnya. Menurut Badingah 

(dalam Muqqorobin, 2017) ketika anak sudah mulai menerima dan mengolah 

rangsang dari luar saat itulah dia mulai mengatur pola pikir dan pola 

perilakunya dalam menghadapi setiap masalah yang harus segera 

dipecahkannya. 

Pada kenyataannya banyak orangtua yang kurang atau bahkan tidak 

memerhatikan perkembangan sikap dan perilaku anak remajanya. Para 

orang tua sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tanpa 

memperhatikan kebutuhan batiniah si anak (Shanty, Suyahmo & Sumarto, 

2013). Disini peran orang tua dalam memberikan pola asuh sangatlah 

penting bagi anak, untuk dapat membentuk perilaku yang baik bagi anak, 

khususnya remaja. Orang tua bisa berperan sebagai teman bagi anak 
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remaja, dengan memberikan kesempatan pada anak untuk bercerita tentang 

pergaulan di lingkungannya (Arif, 2016). 

Rakhmawati (2015) mengatakan orang tua merupakan cerminan yang 

bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluarga. Oleh karena itu, 

pengasuhan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh orang tua. Lebih lanjut Rakhmawati menjelaskan jika 

pengasuhan anak belum bisa dipenuhi secara baik dan benar, kerap kali 

akan memunculkan masalah dan konflik, baik di dalam diri anak itu sendiri 

maupun antara anak dengan orangtuanya, maupun terhadap lingkungannya. 

Banyak anak-anak yang ditinggal bekerja oleh orang tuanya tanpa 

adanya kontrol dari orang tua membuat anak menjadi bebas dan tidak tahu 

aturan. Akibatnya anak tidak mengerti akan tanggung jawabnya dan berbuat 

sesukanya. Pola asuh tersebut disebut dengan pola asuh permisif (Arif, 

2016). Menurut Gunarsa (2000), pola asuh permisif dapat diartikan sebagai 

pola perilaku orang tua dalam berinteraksi dengan anak yang membebaskan 

anak untuk melakukan apa yang ingin dilakukan tanpa ada aturan. Pola asuh 

ini tidak menggunakan aturan-aturan yang ketat bahkan bimbinganpun 

kurang diberikan sehingga tidak ada pengendalian atau pengontrolan serta 

tuntutan kepada anak. Sedangkan Tridhonanto (2014) mendefinisikan pola 

asuh permisif sebagai pola asuh orang tua pada anak dalam rangka 

membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan pengawasan yang 
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sangat longgar dan memberikan kesempatan pada anaknya untuk 

melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup dari dirinya. Adapun 

dalam pola asuh permisif ini orang tua cenderung tidak menegur atau 

memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya dan sangat sedikit 

bimbingan yang diberikan oleh mereka. Adapun dampak yang ditimbulkan 

dari pola asuh ini membawa pengaruh atas sifat-sikap anak seperti bersikap 

impulsif dan agresif, suka memberontak, kurang memiliki rasa percaya diri 

dan pengendalian diri, suka mendominasi, tidak jelas arah hidupnya dan 

prestasinya rendah. 

Dari penjelasan diatas sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Arif (2016) menunjukkan bahwa ada korelasi positif 

antara pola asuh permisif dengan kenakalan remaja. Artinya semakin tinggi 

pola asuh permisif semakin tinggi kenakalan remaja sebaliknya semakin 

rendah pola asuh permisif maka semakin rendah kenakalan remaja. 

Dilihat dari kasus yang terjadi di salah satu SMK di Jepara 

menunjukkan bahwa bukan hanya dari pola asuh orang tua yang 

menyebabkan anak melakukan kenakalan remaja. Ada faktor lain yang 

mendominasi remaja melakukan kenakalan yang dikarenakan faktor dalam 

diri remaja sendiri, yaitu kecerdasan emosional remaja (Murtiningsih, 2017). 

Lebih lanjut Murtiningsih menjelaskan kecerdasan emosional sangat 

dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kesuksesaan, baik di bidang 
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akademis, karier maupun kehidupan sosialnya. Kenakalan remaja ini dapat 

ditimbulkan sebagai akibat dari kecerdasan emosional yang rendah pada 

remaja (Surbakti, 2009). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Yustika (2005) yang menunjukan bahwa kecerdasan 

emosional berpengaruh pada kecenderungan kenakalan remaja 38,8 % dan 

61,2 % dipengaruhi oleh variabel lain. 

Penelitian lain yang dilakukan Reni (2008) didapatkan hasil bahwa 

remaja yang memiliki kecerdasan emosional rendah akan cenderung depresi. 

Selain itu juga remaja yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosi, 

akan sulit belajar, bergaul, tidak dapat mengontrol emosi, dan mudah sekali 

terjerumus pada hal-hal yang negatif. Hal negatif tersebut berupa kenakalan-

kenakalan remaja seperti membolos sekolah, merokok, keluyuran, 

perkelahian secara perorangan atau kelompok, mabuk-mabukan, 

pemerasan, pencurian, perampokan, penganiayaan, dan penyalahgunaan 

obat-obat terlarang (Mu’tadin, 2007). 

Peran kecerdasan emosional sangat penting untuk menentukan 

sejauh mana remaja atau seorang anak tidak dipengaruhi oleh kekerasan 

atau sejauh mana mereka menemukan inti ketahanan guna menanggung 

kekerasan (Goleman, 2006). Seperti yang dikatakan Hurlock (2011) masa 

remaja sering kali mengalami ketegangan emosi yang disebabkan oleh 

adanya tekanan sosial dan persiapan menghadapi kondisi baru, sedangkan 
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selama masa kanak-kanak mereka kurang mempersiapkan diri untuk 

menghadapi keadaan tersebut. Karena ketidaksiapannya tersebut mereka 

sering mengalami ketidakstabilan emosi dari waktu kewaktu sebagai akibat 

dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan yang baru. 

Menurut Goleman (2000) dalam kehidupan manusia kecerdasan 

emosional mempunyai peran yang besar. Alasan mengapa kecerdasan 

emosional sangat penting karena merupakan kemampuan untuk memotivasi 

diri, bertahan menghadapi frustrasi, pengendalian dorongan hati, tidak 

melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, menjaga agar beban 

stress tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati dan berdoa. 

Kecerdasan emosional memberikan kontribusi 80% terhadap kesuksesan 

seseorang, selebihnya peran kecerdasan intelektual yang hanya 20% saja 

(Nggermanto, 2002). 

Nowicki (dalam Goleman, 2009) seorang ahli psikologi dari 

Emory University dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa remaja yang 

tidak mampu membaca atau mengungkapkan emosi dengan baik cenderung 

tidak memahami apa yang terjadi atau dikatakan “cacat” sosial. Lebih lanjut 

Nowicki juga mengatakan bahwa remaja yang menunjukkan “cacat” sosial 

yaitu remaja yang karena kecanggungannya membuat mereka merasa 

diabaikan atau ditolak oleh teman-temannya. Selain remaja ditolak karena 

kenakalannya, remaja yang dijauhi oleh teman-temannya juga karena 
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mengalami “cacat” dalam berinteraksi secara nonverbal yang dengan tidak 

sadar menimbulkan rasa tidak nyaman pada teman-temannya sendiri. Lynn 

(2000) menjelaskan bahwa kecerdasan emosional dipengaruhi oleh 

kesadaran dan pengendalian diri, komponen kesadaran diri menuntut 

pengetahuan tentang emosi diri sendiri dan seseorang, serta memahami dan 

memprediksi reaksi emosional seseorang terhadap berbagai situasi. Secara 

emosional seseorang menyadari bahwa dirinya sepenuhnya memiliki nilai-

nilai dan keyakinan diri serta mengetahui dampak dan pengaruh dari segala 

tindakannya.  

Cooper dan Sawaf (Sumardi, 2007) menjelaskan bahwa kecerdasan 

emosional adalah bagaimana seseorang secara cerdas atau pintar 

menggunakan emosinya. Kondisi kecerdasan emosional yang kurang baik 

mengakibatkan remaja kurang memahami orang lain, sehingga remaja 

cenderung berorientasi pada diri sendiri, dan cenderung menunjukan perilaku 

yang tidak sesuai dengan norma yang ada (Rini, Hardjajani & Nugroho, 

2012). Goleman (2006) menjelaskan bahwa kecerdasan emosional yang 

rendah ditandai dengan ketidakmampuan remaja dalam menjalin relasi antar 

pribadi. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Prastuti dan Taufik 

(2014) dari hasil penelitian menunjukkan ada hubungan negatif antara 

kecerdasan emosional dan problem focus coping dengan perilaku delinkuen 

pada siswa SMP.  
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Melihat fenomena yang terjadi di salah satu SMK di Jepara dimana 

kondisi siswa yang sering melakukan kenakalan remaja seperti membolos, 

berkelahi di lingkungan sekolah, merokok, menyimpan dan melihat video 

porno pada handphone serta melakukan perilaku bullying pada siswa yang 

kurang bisa bergaul dengan teman-temannya maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan di salah satu SMK di 

Jepara dengan melihat apakah ada hubungan antara pola asuh permisif dan 

kecerdasan emosional dengan kenakalan remaja pada siswa SMK Al-Hikmah 

di Jepara. 

B. Pertanyaan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian: 

1. Apakah ada hubungan antara pola asuh permisif dan kecerdasan 

emosional dengan kenakalan remaja pada siswa SMK Al-Hikmah di 

Jepara? 

2. Apakah ada hubungan antara pola asuh permisif dengan kenakalan 

remaja pada siswa SMK Al-Hikmahdi Jepara? 

3. Apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

kenakalan remaja pada siswa SMK Al-Hikmahdi Jepara? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 

pola asuh permisif dan kecerdasan emosional dengan kenakalan remaja 

pada siswa SMK Al-Hikmah di Jepara. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan bagi 

peneliti selanjutnya terutama pada ilmu psikologi khususnya psikologi 

pendidikan dan psikologi perkembangan mengenai kenakalan remaja pada 

siswa, pola asuh permisif dan kecerdasan emosional. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan orang 

tua dan siswa mengenai kenakalan remaja pada siswa, pola asuh permisif 

dan kecerdasan emosional. 

 

 

 

 

 


