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ABSTRAK

STRATEGI APARATUR DESA DALAM MENGATASI KENAKALAN 
REMAJA

(Studi Desa Rulung Mulya, Kec. Natar Lampung Selatan)

Oleh

Nopi Minisari

Kenakalan Remaja merupakan sesuatu perbuatan atau tingkah laku yang 
melanggar nilai-nilai moral dan melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut 
dilakukan dengan disadari oleh remaja bahwa perbuatan yang dapat 
mengakibatkan ketidaktenangan lingkungan dan akan merugikan orang lain dan 
juga diri sendiri. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Rulung Mulya 
yang mulai merasakan keresahan terhadap perbuatan remaja yang melakukan 
pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dari agama, sosial dan hukum. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Strategi apa saja yang dilakukan 
aparatur desa dalam mengatasi kenakalan remaja?” Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan strategi aparatur desa dalam mengatasi kenakalan remaja. 
Metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan kenakalan remaja yang terjadi di
desa Rulung Mulya yang dimana terdapat dua macam bentuk-bentuk kenakalan 
remaja yang dilakukan remaja, yang pertama kenakalan remaja yang bersifat 
amoral/sosial dan yang kedua kenakalan remaja yang bersifat pelanggaran hukum. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, observasi, interview dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh dari perangkat desa ada 3 orang yang dilakukan
wawancara untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan perangkat desa untuk 
mengatasi kenakalan remaja dan dengan responden dari masyarakat ada 2 orang 
dari orang tua remaja untuk mengetahui bagaimana pendapat dan peran orang tua
terhadap kenakalan yang dilakukan dikalangan remaja dan dari karang taruna ada 
3 orang remaja untuk mengetahui bentuk kenakalan apa saja yang dilakukan oleh 
remaja di Desa Rulung Mulya ini. Hasil penelitian ini pada strategi Aparatur Desa
dalam mengatasi kenakalan remaja yang dilakukan dengan menggunakan 3 
strategi yaitu 1)Preventif (tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk 
mencegah atau mengurangi), 2).Refrensif (tindakan pengendalian sosial yang 
dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran untuk menindas atau menahan) 
dan 3).Kuratif (rehabilitas). Strategi atau tindakan ini bertujuan untuk mengurangi 
atau bahkan membuat remaja tidak lagi melakukan kenakalan atau pelanggaran.



 



 



MOTTO

Al-Imam Asy-Syafi’i rahimahullah menyebutkan sebuah 
perkataan :

اْلَوْقُت َسْیٌف فَإِْن لَْم تَْقطَْعھُ قَطََعَك، َونَْفُسَك إِْن أَْشَغْلتََھا 

بِاْلَحقِّ َوإِالَّ اْشتََغلَْتَك بِاْلبَاِطلِ 

“Waktu ibarat pedang, jika engkau tidak menebasnya maka
ialah yang akan menebasmu. Dan jiwamu jika tidak kau 
sibukkan di dalam kebenaran maka ia akan menyibukkanmu 
dalam kebatilan”.1

                                                            
1 Dinukil oleh Al-Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawaab 
Al-Kaafi hal 109 dan Madaarijus Saalikiin 3/129.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah. Untuk 

menghindari kesalah pahaman dalam membahas maksud dan tujuan dari 

skripsi ini maka perlu ditegaskan, bahwa strategi Aparatur Desa dalam 

mengatasi Kenakalan Remaja “(Studi kasus pada Desa Rulung Mulya 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” merupakan tindakan yang 

nyata, yang telah disusun oleh perangkat desa dalam mengatasi masalah sosial 

yang terjadi dilingkungan masyarakat seperti yang dibahas diskripsi ini yaitu 

kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Masalah sosial membedakan masalah sosial dengan masalah lainnya 

adalah bahwa masalah sosial pasti dekat dan ada kaitannya dengan nilai-nilai 

norma, moral, serta pranata sosial yaitu hubungan manusia itu wujud atau 

dalam teori struktural konflik disebutkan bahwa jika masyarakat tidak setara 

maka manusia tidak hanya dihambat oleh norma-norma dan nilai yang 

dipelajari melalui sosialisasi.1 Sehingga dalam hal ini Leslie mendefinisikan 

bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang mempunyai pengaruh 

terhadap kehidupan sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang tidak 

diinginkan dan tidak disukai, maka perlu adanya perubahan ke arah perbaikan

                                                            
1 PIP Jones, Pengantar Teori-teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme Hinggá 

Postmodernisme, Alih Bahasa Ahmad Fedyani Saifuddin, (Yakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2009), h. 15.



atau sering kita sebut dengan “transformasi” Kenakalan Remaja termasuk 

pada masalah sosial yang ada disuatu lingkungan masyarakat.

Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dijalankan oleh 

kalangan pemuda. Kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang menyimpang 

dari masalah sosial yang dianggap sebagai sumber masalah yang dapat 

membahayakan tegaknya sistem sosial.

Setiap orang menyadari bahwa harapan dimasa yang akan datang 

sangat besar terletak pada putra putrinya, sehingga semua orang berkeinginan 

agar supaya anak mereka menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa 

dan agama, kenyataan tersebut dapat dilihat melalui fakta yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari bahwa tak seorangpun yang menginginkan anaknya 

cacat, baik dari segi fisik maupun dari segi tingkah laku.

Remaja adalah masa peralihan antara masa anak-anak menjadi masa 

dewasa yakni antara umur 12 tahun sampai 21 tahun.2 Semua orang yang 

mengalami masa remaja dalam kehidupannya, maka masa inilah yang akan 

menjadi penentu untuk masa depan. Mengingat masa remaja adalah masa 

terpenting yang mempunyai jangka panjang dalam artian bagi masa depannya.

Fenomena kenakalan remaja semakin dirasakan oleh masyarakat, baik 

di suatu Negara maju maupun Negara berkembang, masyarakat Indonesia 

mulai merasakan keresahan terhadap kenakalan remaja. Selain itu masalah 

kenakalan remaja akan selalu hadir mewarnai kehidupan masyarakat dengan 

                                                            
2 Singgih&Yulia Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak da Remaja, (Jakarta:PT BPK 

Gunung Mulia, 2006), hal. 203.



kompleks kehidupan, maka masalah kenakalan remaja semakin beragam 

bentuknya.

Berkaitan dengan hal ini terdapat tiga strategi untuk mengatasi masalah 

kenakalan remaja yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.

B. Alasan Memilih Judul

Terbentuknya judul dalam penelitian ini, dikarenakan adanya sebuah 

masalah atau problem sehingga tergerak untuk di lakukan penelitian. Adapun 

hal – hal menarik atau alasan – alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini 

sebagai berikut :   

1. Alasan objektif

a. Untuk mengetahui pengaruh dari aparatur desa terhadap masalah sosial 

seperti kenakalan remaja yang dibahas pada skripsi ini.

b. Desa Rulung Mulya mayoritas remajanya melakukan kenakalan yang 

melanggar sehingga dari aparatur desa perlu adanya tindakan untuk 

meminialisir kenakalan remaja tersebut.

2. Alasan subjektif

a. Tersedianya sumber informasi yang berkenaan dengan masalah 

tersebut, baik teori maupun yang diperoleh dari lapangan.

b. Berdasarkan aspek yang dibahas penulis penelitian dapat dilaksanakan 

sesuai dengan waktu yang telah direncanakan penulis dalam 

menyelesaikan strata satu dan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki 

penulis sebagai mahasiswa.



C. Latar Belakang Masalah

Masalah sosial yang dapat membahayakan dari tegaknya sistem sosial 

adalah kenakalan remaja yang dapat dikategorikan sebagai penyimpangan 

perilaku yang dalam prespektif penyimpangan perilaku dari masalah sosial 

yang terjadinya dari nilai dan aturan norma sosial yang berlaku.3

Remaja merupakan penerus bangsa yang mempunyai peran penting di 

masa yang akan dating dimana mereka juga diharapkan mampu berprestasi 

dan mampu menghadapi tantangan yang ada pada masa sekarang dan masa 

yang akan dating.

Kenakalan remaja termasuk pada salah satu masalah sosial yang 

lumrah terjadi tengah-tengah masyarakat, yang dimana masalah ini adalah 

masalah social yang menjadi penyakit masyarakat yang tidak biasa dari remaja 

yang akan menentukan masa depan suatu bangsa.

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 satu bentuk 

pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku 

yang menyimpang.4

Kenakalan remaja yang terjadi di desa Rulung mulya ini banyak 

memunculkan efek yang tidak baik dan dapat menganggu ketertiban dari 

                                                            
3Budi Muhammad Taftazani, Jurnal Masalah sosial dan wirausaha social, h. 18.
4 Kartono Kartini, Patologi sosial 2 (Kenakalan Remaja), (Jakarta:n PT RajaGrafindo, 

2014), hal. 6.



masyarakat Desa Rulung Mulya ini sehingga perlu adanya tindakan dari 

perangkat desa untuk menangani kenakalan remaja yang ada di desa Rulung 

Mulya ini. 

Dalam konteks penelitian di desa ini ada dua bentuk-bentuk kenakalan 

remaja yang terjadi dan dilakukan oleh remaja yang pertama ,kenakalan 

remaja yang bersifat amoral/asosial seperti pelanggaran yang menyalahi 

aturan agama dan lingkungan sosial, pelanggaran yang melanggar tata tertib 

masyarakat contoh kurang bisa menjaga kebersihan sesuai dengan ketentuan 

yang ada, konflik dengan teman, merokok di lingkungan sekolah.

Remaja yang melakukan pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi 

sesuai pelanggaran yang telah dibuat dan juga mendapatlkan pembinaan. Yang 

kedua, kenakalan remaja yang bersifat pelanggaran hukum, remaja di desa 

Rulung Mulya ini sangat jarang melakukan pelanggaran yang sifatnya 

melanggar hukum. Pernah ada remaja yang ketahuan mencuri, mengendarai 

motor tanpa SIM/STNK, mengendarai motor tanpa helm, spion, kebut-

kebutan di jalanan yang mengganggu kemanan lalu lintas.

Kenakalan remaja terjadi disebabkan oleh dua faktor diantaranya 

faktor internal dan faktor eksternal. Kenakalan remaja yang timbul karna 

disebabkan oleh faktor internal adalah masalah krisis Identitas yang perlu 

dibenahi dalam diri remaja dengan cara tidak menggangp remeh persoalan-

persoalan yang muncul, persoalan yang ada seharusnya diselesaikan dengan 

segera, kontro diri yang lemah. 



Kenakalan remaja yang timbul karna disebabkan oleh faktor eksternal 

yaitu dari faktotrkeluarga, seperti orang tua yang kurang memperhatikan apa 

saja yang dilakukakan anak-anaknya, faktor pendidikan dan faktor dari 

masyarakat yang dimana remaja akan memperoleh berbagai pengalaman yang 

selama ini belum diperoleh dari lingkungan keluarga dan pendidkan. Peran 

IPTEK yang berdampak negative.

Dilihat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja di desa Rulung 

Mulya ini, maka perlu adanya tindakan dari Perangkat desa atau aparatur desa 

yang bertugas sebagai keamanan lingkungan, ketertiban untuk menangani 

kenakalan yang sudah terjadi di desa Rulung Mulya ini.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan adalah kenakalan 

remaja yang merupakan masalah sosial yang ada di dalam suatu masyarakat 

yang perlu perhatian khusus dari apartur desa. Peneliti memilih Desa Rulung 

Mulya Kecamatan Natar karena di desa ini pemberdayaan desa terutama 

masyarakat kurang memenuhi standart pembangunan yang ada sehingga 

timbul berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

meneliti permasalahan tersebut dengan judul, “Strategi Aparatur Desa Dalam 

Mengatasi Masalah Sosial studi Kasus di Desa Rulung Mulya Kecamatan 

Natar”.



D. Rumusan Masalah

Dari uraian yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah 

tersebuP[t, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penulisan 

skripsi ini adalah :

“Strategi apa saja yang dilakukan aparatur desa dalam mengatasi 

kenakalan remaja ?”

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian 

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian 

harus mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas sehingga dapat 

memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Sehingga 

tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk menggambarkan atau menjelaskan seberapa besar peran 

aparatur desa dalam menekankan Kenakalan Remaja di Desa Rulung 

Mulya kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan.

b. Untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan aparatur desa dalam 

mengatasi kenakalan remaja,

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulis yang diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan kegunaan, diantaranya :



a. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sosial di 

desa Rulung Mulya Kecamatan Natar sebagaimana yang telah 

diuraikan diatas, diharapkan memberikan pemahaman dan wacana 

baru bagi pembaca mengenai strategi aparatur Desa tersebut guna 

mengatasi problem sosial yang ada. Manfaat penulisan ini 

membawa perkembangan ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai 

pertimbangan dan rujukan, terutama dalam studi pada Desa Rulung 

Mulya Kecamatan Natar.

b. Secara Praktis

Penulis menjadikan penelitian ini sebagai tambahan 

referensi fakultas dan mahasiswanya, khususnya mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin jurusan Pemikiran Politik Islam terkait dengan 

strategi aparatur desa Dalam mengatasi kenakalan remaja studi pada 

Desa Rulung Mulya kec. Natar kab. Lampung Selatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu5. Metodologi 

penelitian adalah sekumpulan peraturan kegiatan dan prosedur yang 

digunakan oleh pelaku adalah suatu disiplin. Metodologi juga merupakan 
                                                            

5 Sugino, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 
2014), h. 2



analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu 

penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan yang 

juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk 

menyelidiki suatu masalah tertentu yang memerlukan.6

1. Jenis dan sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penulis menggunakan jenis metode pendekatan kualitatif, yaitu 

metode yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang biasanya 

digunakan pada kondisi obyek yang alamiah untuk meneliti, dan yang 

lebih menekankan makna hasil penelitian daripada generalisasi7.

Menurut tempat penelitian Janis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan atau field research. Field research adalah penelitian dalam 

kanca kehidupan yang nyata atau sebenarnya dimana untuk menggali 

data yang bersumber dari lapangan penelitian atau lokasi yang 

berkenaan dengan strategi optimalisasi desa melalui pembangunan pada 

program pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan 

insfrastruktur yang tidak melibatkan masyarakat didalamnya8.

Penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan atau library 

research dimaksud untuk penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan 

data dan informasi untuk berbagai macam materi yang ada didalam 

                                                            
6 Suharsimi Arikunto, Metodelogi penelitian, Bina Aksara,(Yogyakarta , 2006), h. 112.
7 Sugino, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2014),h.2.
8 Hadi Sutrisno, Metode Research, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h. 142.



ruang lingkup, yang diperoleh dengan cara membaca, menelaah dan 

mencatat yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dikaji 

dan juga yang mempunyai relevansi permasalahan yang akan dikaji9.

b. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat Deskripsi untuk menentukan pemecahan 

masalah yang berdasarkan data-data maka peneliti menyajikan dan 

menganalisis data dengan cara mengumpulkan data-data lapangan berupa 

wawancara selanjutnya dengan catatan hasil dari penelitian.10

G. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara 

langsung dan di kumpulkan oleh peneliti yang terjun langsung ke 

lapangan guna mendapatkan data secara langsung dengan aparatur Desa 

Rulung Mulya, natar Lampung Selatan untuk memantau kenakalan 

remaja11.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah jadi, biasanya telah 

tersusun dalam bentuk dokumen. Data sekunder di peroleh dengan cara

mengambil data dari buku, jurnal, serta aturan – aturan yang berkaitan 

dengan judul penelitian.12

                                                            
9Ibid., h.144.
10 Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, (Jakarta: STIA-LAN, 1998), h. 60.

11 Sugiono,Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D ( Bandung:Alfabet,2008), h. 137
12 Ibid, h.40.



a. Teknik  Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data – data yang di perlukan dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode – metode sebagai dan dalam  penelitian 

ini  teknik  pengumpulan  data  yang  penulis  lakukan  ada 3 cara yaitu :

1. Metode wawancara (interview)

Wawancara  merupakan  suatu bentuk komunikasi verbal atau 

semacam percakapan memerlukan kemampuan responden untuk 

merumuskan buah pikiran dengan tepat.13

Interview merupakan suatu proses Tanya jawab lisan, dimana 

dua orang atau lebih berhadap – hadap secara fisik, yang satu dapat 

melihar muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan telinga 

sendiri, merupakan alat mengumpul informasi langsung untuk 

berbagai jenis data sosial baik nyang terpendam maupun yang 

memanifes.14

2. Metode Observasi 

Observasi merupakan pengamatan yang telah dilakukan secara 

sengaja, sistematis yang mengenai fenomena sosial.15 Dalam 

penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada Desa 

Rulung Mulya Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

                                                            
13 Nasutrion, Metode Research Penelitian Ilmiah,(Jakarta:Bumi Aksara,1996),h.115.
14 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta:Andi,1989), h.217.

15 Joko Subagyo,Metode penelitian (Dalam Teori dan Praktek),(Jakarta:PT.Asdi 
Mahsatya,2006) Cetakan Kelima, h.63.



3. Metode Dokumentasi 

Tidak kalah penting dari metode-metode lain. Metode 

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa peraturan perundang-undangan, catatan, buku, surat kabar, 

majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Data ini cenderung 

merupakan data sekunder, yang penulis peroleh dari berbagai media.16

4. Analisi Data

Analisis merupakan suatu proses mencari dan menyusun 

secara sistematif data yang di peroleh guna dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan – bahan lainnya, sehingga dapat udah di 

pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.17

Metode analisi yang di gunakan yaitu metode yang menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Deskritif kualitatif yaitu memberikan 

pendekatan kepada variable yang di teliti sesuai dengan kondisi yang diteliti 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.18

                                                            
16 Suhersimi Arikunto, Prosedur Penelitian, ( Jakarta:Rineka Cipta Ilmu ,1992),h.202.
17 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D,(Bandung:Alfabeta,2014),h.2.
18 Kartini Kartono,Op,Cit, h.352.



H. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pengulangan penelitian dengan membahas 

permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku ataupun dalam 

tulisan yang lain, maka penulis memaparkan karya ilmiah sebelumnya yang 

menjadi acuan penelitian ini.

Tinjauan pustaka adalah merupakan bagian dari suatu skripsi yang bersifat 

sentral.  Selain itu dari segi uraiannya, tinjauan pustaka adalah bagian dari skripsi 

yang paling panjang. Artinya melalui suatu tinjauan pustaka tersebut, seseorang 

dapat mengetahui secara jelas, meskipun secara garis besar, tentang penelitian 

yang akan di laksanakan, baik menyangkut masalah penelitian, tujuan penelitian 

serta cara penelitian yang akan di laksanakan.  dapat sangat beresiko jika di 

jalankan terlalu jauh.dan harus di lakukan secara serentak dan menyeluruh karena 

kebersihan milik kita bersama

a. Skripsi dengan judul “Analisis kenakalan remaja pedesaan studi di 

kecamatan semidang kabupaten seluma” oleh Yoga Mulyawan mahasiswa 

Jurusan Ilmu kesejahteraan sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Bengkulu tahun 2014.19 Perbedaannya dalam skripsi ini peneliti 

membahas mengenai bentuk dari kenakalan remaja. Namun skripsi ini bukan   

menjadi fokus kajian utama skripsi penulis, akan tetapi hanya sebagai data 

tambahan dan bentuk dalam penyusunan. 

                                                            
19 Yoga Mulyawan,” Analisis kenakalan remaja pedesaan studi di kecamatan semidang 

kabupaten seluma.” (Skripsi Program Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, 
Bengkulu, 2014).



b. Skripsi dengan judul “Upaya orang tua dalam menanggulangi kenakalan 

remaja di desa Sidodadi kecamatan Ngantang Kabupaten Malang”. 

Oleh Nova Auliyatul Afifah mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

tahun 2018.20 Dimana fokus kajian perbedaannya dalam skripsi ini adalah 

membahas mengenai upaya orang tua dalam menganggulangi kenakalan 

remaja di desa Sidodadi Malang. 

c. Skripsi dengan judul “Persepsi remaja tentang penyebab perilaku 

kenakalan remaja”. Oleh Olivia Janesari mahasiswa Jurusan Psikologi 

Universitas Sanata Darma Yogyakarta tahun 2009.21 Perbedaannya Dalam 

skripsi ini membahas mengenai persepktif dan faktor penyebab dari perilaku 

kenakalan remaja.

d. Jurnal dengan Judul “Kenakalan remaja di desa muara dilam kecamatan 

kunto Darussalam Rokan Hulu” Oleh Sri Wahyu Juli Mhasiswa Jurusan 

Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun 

2015.22

Dari beberapa penemuan penulis menyimpulkan bahwa belum ada yang 

meneliti judul skripsi yang akan di ajukan penulis yaitu tentang strategi aparatur 

desa dalam mengatasi masalah sosial ( Studi Pada desa Rulung Mulya, kec. Natar 

kab. Lampung Selatan tentang kenakalan remaja).

                                                            
20 Nova Auliyatul Afifah, “Upaya orang tua dalam menanggulangi kenakalan remaja di 

desa Sidodadi kecamatan Ngantang Kabupaten Malang”.(Skripsi Program Sarjana Ilmu
Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Maulana Malik,2018). 

21Olivia Janesari,” Persepsi remaja tentang penyebab perilaku kenakalan remaja.” ( Skripsi 
Program Stdu Psikologi Universitas Sanata Darma Yogyakarta, Yogyakarta, 2009).

22 Sri Wahyu Juli, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,2015.



BAB II

STRATEGI APARATUR DESA DALAM MENGATASI KENAKALAN 

REMAJA

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa strategi 

berarti rencana cermat mengenai kegiatan yang digunakan untuk mencapai 

sasaran khusus.23

Strategi dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai a plamn 

method, or series of activities designed to achieves a particular education 

goal.24 Gagne mengemukakan strategi merupakan kemampuan internal 

untuk mulai berfikir memecahkan masalah dalam mengambil keputusan.25

Startegi merupakan tindakan nyata atau praktek yang bernilai lebih efektif 

dan efisien.26

Strategi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu 

rencana untuk mencapai tujuan agar dapat tercapai dengan baik, maka 

strategi aparatur desa dalam mengatasi kenakalan remaja merupakan 

tindakan yang nyata yang telah disusun oleh perangkat desa dalam 
                                                            

23 Khanifatul, pembelajaran Inovatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz.Media, 2013), h. 15
24 Hamruni, Strategi Pemebelajaran, (Jogjakarta: Insan Madani, 2012), h. 1
25 Iskandarwasid, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 3.
26 Nana Sudjana, Dasar-dasar Penelitian Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2004), hl. 147.



mengatasi terjadinya kenakalan remaja di lingkungan masyarakat. Strategi 

dalam mengatasi kenakalan remaja telah banyak dilakukan secara 

kelompok maupun perorangan yang memiliki tujuan yang sama dan 

harapan yang sama pula yaitu menjadikan remaja dapat menerima keadaan 

diri dilingkungan masyarakat secara wajar.

Menurut Marus, strategi di definisikan sebagai suatu proses 

penentuan rencana para pemimpin puncak yang fokus pada tujuan panjang 

organisasi, di sertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana 

agar tujuan tersebut dapat di capai.27

Strategi suatu organisasi agar bisa menyelaraskan dirinya dengan 

lingkungan. Ini dapat di lihat dari definisi yang di buat oleh Rowe,et.al. 

(dalam Robson,), yang menyatakan bahwa strategi adalah proses untuk 

menyelaraskan kemampuan internal organisasi dalam peluang dan 

ancaman yang dihadapinya dalam lingkungan. Dalam upaya  

menyelaraskan organisasi dengan lingkungannya tersebut, manajemen 

strategis melakukan langkah – langkah sebagai berikut, seperti yang di 

tulis oleh Hari Lubis.

1. Menetapkan misi organisasi

2. Memformulasikan falsafah organisasi

3. Menetapkan kebijakan/policy

4. Menetapkan tujuan/ objektif organisasi

5. Mengembangkan strategi

                                                            
27 Husen Umar, Strategi Ipropon Action, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001 ), h. 30-31.



6. Merancang struktur organisasi

7. Menyediakan sumber daya manusia

8. Menetapkan prosedur kerja

9. Menyediakan fasilitas

10. Menyediakan modal kerja

11. Menetapkan standar

12. Menentukan rencana dan program operasional

13. Menyediakan informasi untuk keperluan pengendalian

14. Mengaktifkan sumber daya manusia.28       

2. Model-model strategi

Dengan manajemen organisasi yang seperti itu, maka ada 

beberapa manfaat yang bisa di peroleh dari penerapan manajemen 

strategis. Bagi organisasi bisnis, tentu saja manajemen strategis itu 

akan membantu meningkatkan keuntungan. Namun, manajemen 

strategis tidak hanya di terapkan oleh organisasi bisnis, berbagai 

organisasi nirlaba, seperti universitas, LSM, atau lembaga sosial lain 

juga menerapkan manajemen strategis ini untuk membuat 

organisasinya bisa bertahan di tengah derasnya arus perubahan. Hari 

Lubis menyebutkan beberapa manfaat penerapan manajemen strategis, 

seperti :

a. Mendeteksi masalah sebelum terjadi

b. Membuat para manajer menjadi lebih berminat terhadap organisasi

                                                            
28 Sikumbank F.Risman, Manajemen Strategis Public Relations,(Jakarta:Ghalia 

Indonesia,2004), h.12-13.



c. Membuat organisasi lebih responsive dan waspada terhadap 

perubahan

d. Mengarahkan segala upaya untuk menuju objektif organisasi, dan

e. Merangsang munculnya kerjasama dalam menjawab permasalahan 

dan dalam memanfaatkan peluang. 

Dengan demikian, dalam manajemen strategis akan terlihat 

upaya kita untuk memahami lingkungan atau situasi strategis dengan 

melakukan analisis strategis. Kemudian, akan tiba pada pilihan –

pilihan strategi yang akan di pergunakan oleh organisasi yang 

kemudian akan di implementasikan. Proses tersebut berjalan siklikal. 

Ini bisa di lihat dalam model yang menggambarkan unsur – unsur 

manajemen strategis yang di buat Robson berikut ini.

Model Unsur – Unsur Manajemen Strategis Memahami situasi 

strategis 29

           Formulasi Strategi                             Sering di sebut Taktik

                                                            
29 Ibid.., h. 15
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   strategi

  Pilihan     
Strategis 

Implementasi 
Strategi



3. Bentuk-bentuk strategi

Banyak organisasi menjalankan dua strategi atau lebih secara 

bersamaan, namun strategi kombinasi dapat sangat beresiko jika di 

jalankan terlalu jauh.dan harus di lakukan secara serentak dan 

menyeluruh karena kebersihan milik kita bersama Di perusahaan yang 

besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya di gunakan 

ketika divisi – divisi yang berlainan menjalankan strategi yang 

berbeda. Juga, organisasi yang berjuang untuk tetap hidup mungkin 

menggunakan gabungan dari sejumlah strategi defensive, seperti 

divestasi, likuidasi, dan rasionalisasi biaya secara bersamaan. 

Jenis – Jenis strategi  adalah sebagai berikut :

1. Strategi Integrasi

Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal 

kadang semuanya di sebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi 

vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para 

distributor, pemasok, dan / atau pesaing.

2. Strategi Intensif

Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang di sebut 

sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha – usaha 

intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada 

hendak di tingkatkan.30

                                                            
30 Ibid…, h. 17



3. Strategi Diversifikasi

Terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi 

konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa 

baru, namun masih terkait biasanya di sebut diversifikasi konsentrik. 

Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan 

yang sudah ada di sebut diversifikasi horizontal. Menambah produk 

atau jasa baru yang tidak di sebut diverifikasi konglomerat.  

4. Strategi Defensif

Di samping strategi integrative, intensif, dan diversifikasi, 

organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi 

biaya,divestasi,atau likuidasi. Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu 

organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan 

aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang 

menurun. Kadang di sebut sebagai strategi berbalik (turnaround) atau 

reorganisasi, rasionalisasi biaya di dapat sangat beresiko jika di 

jalankan terlalu jauh.dan harus di lakukan secara serentak dan 

menyeluruh karena kebersihan milik kita bersama  rancang untuk 

memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Selama proses 

rasionalisasi biaya, perencana strategi bekerja dengan sumber daya 

terbatas dan menghadapi tekanan dari para pemegang saham, karyawan 

dan media. Divestasi adalah menjual suatu divisi atau bagian dari 

organisasi. Divestasi sering di gunakan untuk meningkatkan modal 

yang selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan modal yang 



selanjutnya akan digunakan untuk akusisi atau investasi strategis lebih 

lanjut. Divestasi dapat menjadi bagian dari strategi rasionalisasi biaya 

menyeluruh untuk melepaskan organisasi dari bisnis yang tidak 

menguntungkan, yang memerlukan modal terlalu besar, atau tidak 

cocok dengan aktivitas lainnya dalam perusahaan. Likuidasi 

merupakan pengakuan dapat sangat beresiko jika di jalankan terlalu 

jauh.dan harus di lakukan secara serentak dan menyeluruh karena 

kebersihan milik kita bersama kekalahan dan akibatnya bisa 

merupakan strategi yang secara emosional sulit dilakukan. Namun, 

barangkali lebih baik berhenti beroperasi dari pada terus mendertita 

kerugian dalam jumlah besar.

5. Strategi Umum Michael Porter

Menurut porter, ada tiga landasan strategi yang dapat 

membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu 

keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menanamkan 

ketiganya strategi umum. Keunggulan biaya menekankan pada 

pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk 

konsumen yang peka terhadap dapat sangat beresiko jika di jalankan 

terlalu jauh.dan harus di lakukan secara serentak dan menyeluruh 

karena kebersihan milik kita bersama perubahan harga. Diferensiasi 

adalah strategi dengan tujuan membuat produk dan menyediakan jasa 

yang di anggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada 

konsumen yang relative tidak terlalu peduli terhadap perubahan harga. 



Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi 

keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen.31       

4. Tingkatan strategi

Dengan merujuk pada pandangan Hari Lubis  menjelaskan 

adanya tingkatan-tingkatan strategi, yaitu :

1. Strategi Konsentrasi (Concentration Strategy)

Dengan strategi ini, organisasi memusatkan perhatian pada 

satu lini bisnis saja dengan tujuan untuk mendapatkan keunggulan 

kompetitif dari spesialisasi dan efesiensi, sekaligus menghindari 

masalah manajemen yang muncul akibat terlalu banyaknya jenis 

usaha yang dikelola. Namun, dapat sangat beresiko jika di jalankan 

terlalu jauh.dan harus di lakukan secara serentak dan menyeluruh 

karena kebersihan milik kita bersama strategi seperti ini bisa 

berbahaya bila terjadi perubahan lingkungan eksternal seperti 

mengecilnya pasar dan munculnya pesaing yang agresif. Strategi 

konsentrasi ini misalnya dilakukan oleh McDonald’s yang 

mengkonsentrasikan diri pada fast-food. 

2. Startegi Stabilitas (Stability Strategy)

Strategi ini pada dasarnya menjaga apa yang sudah ada, 

sehingga organisasi memusatkan perhatian pada pengelolaan jenis 

usaha yang sedang dijalankannya dapat sangat beresiko jika di 

                                                            
31 http://www.jurnal-sdm.blogspot.com Diakses pada 1 januari 2019 Pukul : 09.30



jalankan terlalu jauh.dan harus di lakukan secara serentak dan 

menyeluruh karena kebersihan milik kita bersama  sambil memelihara 

bidang usaha itu. Strategi ini tepat dijalankan bidang usaha yang 

pertumbuhannya rendah atau sama sekali tidak mengalami 

pertumbuhan. Organisasi – organisasi yang cukup besar dan 

mendominasi pasar biasanya akan berupaya untuk menstabilkan 

pasar. 

3. Strategi Pertumbuhan (Growth Strategy)

Startegi ini sebenarnya merupakan hal yang alami. Setiap 

organisasi ingin dirinya menjadi dapat sangat beresiko jika di 

jalankan terlalu jauh.dan harus di lakukan secara serentak dan 

menyeluruh karena kebersihan milik kita bersama besar. Dengan 

strategi ini, organisasi berupaya untuk mengembangkan berbagai 

aspek usahanya, seperti omset, laba atau pangsa pasar. Strategi 

pertumbuhan dilakukan dengan berbagai cara, yakni :    

a. Integrasi vertikal

Strategi ini dijalankan guna memperoleh kontrol yang lebih 

besar terhadap jenis usaha dan mendapatkan peningkatan laba,karena 

meningkatnya atau kemampuan memasarkan. Integrasi vertikal ini 

dilakukan dengan mengakuisisi organisasi lain yang terdapat pada 

jalur distribusi yang sama.



b. Integrasi horisontal 

Strategi ini biasanya di lakukan oleh perusahaan kecil yang 

bersaing dalam pasar yang sama dengan perusahaan besar melalui 

akuisisi perusahaan saingan pada jenis usaha yang sama, sehingga 

dapat sangat beresiko jika di jalankan terlalu jauh.dan harus di 

lakukan secara serentak dan menyeluruh karena kebersihan milik kita 

bersama memperbesar tingkat keuntungan, ukuran perusahaan, omset 

atau pangsa pasar. 

c. Diversifikasi

Strategi ini menginginkan pertumbuhan melalui akuisisi 

perusahaan pada lini bisnis yang tak sejenis dengan bisnis organisasi. 

Strategi ini bermanfaat jika sumber daya di gunakan secara bersama 

sehingga efisiensi atau dampak dari penggabungan itu akan 

memperbesar pasar. dapat sangat beresiko jika di jalankan terlalu 

jauh.dan harus di lakukan secara serentak dan menyeluruh karena 

kebersihan milik kita bersama Strategi ini bisa juga di lakukan 

dengan strategi konglomerasi, yakni dengan membeli perusahaan 

yang berada pada jalur pertumbuhan yang cepat, sedangkan 

organisasi yang membeli berada pada jalur pertumbuhan yang lambat.

d. Merger dan joint-venture   

Strategi ini di gunakan agar organisasi bisa menembus 

pembatasan perdagangan antarnegara atau mengefisienkan 

penggunaan sumber daya. Merger merupakan penggabungan dua 



organisasi dengan membentuk organisasi baru, sedangkan joint 

venture merupakan kerja sama satu organisasi dengan organisasi lain 

untuk menjalankan satu proyek yang terlalu besar untuk di kerjakan 

sendiri. dapat sangat beresiko jika di jalankan terlalu jauh.dan harus 

di lakukan secara serentak dan menyeluruh karena kebersihan milik 

kita bersama

4. Retrenchment Strategy

Strategi ini di gunakan bila organisasi memandang dirinya tidak 

mampu bersaing secara efektif dan merasa terancam. Strategi ini 

memiliki 3 strategi dasar, yakni sebagai berikut.

a. Turnaround Strategy 

Jika kinerja organisasi memburuk namun belum kritis, maka 

di hentikan memproduksi produk yang kinerjanya buruk, menciutkan 

jumlah karyawan, memperpendek jalur distribusi, dan mencari 

metode baru yang bisa di gunakan untuk memperbaiki kinerja. Jika 

ini berhasil, maka organisasi selanjutnya menggunakan strategi 

pertumbuhan.  dapat sangat beresiko jika di jalankan terlalu jauh.dan 

harus di lakukan secara serentak dan menyeluruh karena kebersihan 

milik kita bersama

b. Divestment Strategy

Organisasi menjual salah satu unit usaha atau menceraikannya 

dari organisasi semula. Ini  di lakukan jika unit usaha itu tak cocok 

berada dalam organisasi atau karena kinerjanya jelek.



c. Liquidation Strategy

Strategi ini di jalankan dengan menutup usaha dan menjual 

seluruh asetnya. 

5. Strategi Kombinasi (Combination Strategy)

Strategi ini di lakukan organisasi besar untuk mengejar 

pertumbuhan dengan mengakuisisi  usaha baru, sambil menjalankan 

startegi stabilitas pada beberapa unit usaha yang merugi. Bisa juga 

dilakukan dengan merumuskan strategi diversifikasi.32

B. Aparatur Desa

1. Pengertian Aparatur

Aparatur merupakan segala aspek administrasi yang dibutuhkan 

dalam penyelenggaraan Negara atau pemerintahan, sebagai alat yang 

digunakan untuk mencapai suatu tujuan organisasi.  Adapun aspek 

administari yang cukup penting  yang pertama, aadministrasi organisasi 

dan yang kedua, kepegawaian.

Aparatur adalah pejabat Negara atau organ pemerintahan yang 

mengatur tentang kegiatan yang berkatian dengan tugas dan tanggung 

jawab yang di minta oleh Negara yang terkait.

                                                            
32 Sikumbank F.Risman, Manajemen Strategis Public Relations,(Jakarta:Ghalia 

Indonesia,2004), h. 31-33.



2. Pengertian Aparatur Desa

Pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam 

pengelolaan kegiatan sosial di dalam masyarkat, tugas utama dari 

pemerinta desa adalah bagaimana cara untuk mengembangkan prinsip 

keterbukaan informasi kepada publik untuk memberikan pelayanan 

sosialyang baik sehingga berdampak pada kehidupan warganya.

Aparatur desa memiliki peran yang sangat penting di dalam 

lingkungan masyarakat desa. Tugas dan fungsi dari aparat desa juga 

memiliki wewenang yang membuat peraturan yang disetujui untuk 

menjalankan desa yang tertib. 

3. Kebijakan Perundangan

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang 

mengatur tentang Aparatur Sipil Negara maka aparatur pemerintahan 

seperti pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan lainnya dengan 

perjanjian kerja telah menjadi sebuah profesi yang memiliki asas, nilai 

dasar, pengembangan kompetensi, kode etik, layaknya professional yang 

memiliki kompenetnsi, objektivitas, transparansi, dan kinerja.33

Dalam pasal 202 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah atau UU Pemda yang dinyatakan bahwa pemerintah 

desa terdiri atas kepala desadan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari 

sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga dan rukun warga. Dengan 

                                                            
33 Undang-Undang ASN (UU RI No. 5 Tahun 2004), (Sinar Grafika), h. 9.



demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang 

terlihat dalam urusan pemerintahan desa aparatur desa.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 BAB IV tentang Fungsi, Tugas 

dan Peran Aparatur Sipil Negara.

Pegawai ASN berfungsi sebagai :

a. Pelaksana kebijakan publik,

b. Pelayanan publik

c. Perekat dan pemersatu bangsa

Pegawai ASN bertugas sebagai :

a. Melaksanankan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat 

Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan,

b. Memberikan pelayanan publik yang professional dan 

berkualitas,

c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara kesatuan Republik 

Indonesia.

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan 

pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

nasional melalui pelaksanaan kebijakan dari intervensi politik, serta bersih 

dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.34

                                                            
34 Undang-Undang ASN (UU RI No. 5 Tahun 2004), (Sinar Grafika),  h. 10.



4. Peran Aparatur

a) Peran Aparatur Sipil Negara

 Sebagai perencana,

 Sebagai pelaksana

 Sebagai pengawas penyelenggaraan tugas umumpemerintahan 

pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan 

pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, 

serta bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme.

b) Peran Aparatur Desa

Peran dari aparat desa atau pejabat desa berdasarkan struktur 

organisasi dari pemerintahan desa :

1) Peran dari kepala desa atau biasa disebut kades adalah yang 

terkait dengan roda pemerintahan desa dengan kebijakan dasar 

yang ditetapkan bersama BPD (Badan Perwakilan Desa) dan yang 

mengajukan suatu rancangan tentang peraturan yang diterapkan di 

desa dan telah disetujui BPD. peran kepala desa juga menyusun 

serta membuat peraturan anggaran desa yang akan dibahas 

bersama-sama dengan BPD serta melakukan pembinaan terhadap 

masyarakat desa terhadap ekonomi desa. 

2) Peran Sekretaris Desa adalah membantu persiapan kepala desadan 

melakukan kegiatan administrasi desa dan menyiapkan bahan 

untuk membuat laporan penyelnggaraan pemerintah desa. 

Sekretaris desa juga mempunyai fungsi 



3) Peran Kepala Urusan Umumnatau biasa disebut kaur umum 

bertugas untuk membantu sekertaris desa dalam melaksanakan 

tugas administrasi umum, invesntaris desa, tata usaha, kearsipan 

dan menyediakan semua bahan yang dibutuhkan untuk pertemuan 

dan pembuatan laporan.

4) Peran Kepala Urusan Keuangan atau dikenal dengan kaur 

keuangan yang mempunya tugas pokok membantu sekertaris desa 

dalam mengelola sumber dari keuangan desa, serta mengelola 

administrasi keuangan desa dan menyiapkan bahan untuk 

membuat APB desa.

5) Peran Kepala Urusan Pemerintahan atau biasa dikenal dengan 

sebutan kaur pemerintah yang bertugas membantu kepala desa 

dalam melakukan administrasi kependudukan, pertanahan, 

pembinaan, ketertiban masyarakat disuatu desa serta menyiapkan 

bahan-bahan untuk pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan 

penataan dan kebijakan hukum desa.

6) Peran Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat atau kaur kesra yang 

memiliki tugas membantu kepala desa dalam menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan teknis dalam pemberdayaan masyarakat 

serta sosial kemasyarakatan.

7) Peran dari Kepala Dusun atau Dukuh yaitu membantu 

melaksanakan tugas dari kepala desa yang masih dilaksanakan 

diwilayah desa, serta membantu kepala desa dalam membina dan 



mengatur kegiatan RT dan RW, melakukan program sosialisasi 

dan program pemerintahan kepada masyarakat dan melakukan 

tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa.

8) BPD atau badan perwakilan desa berperan dalam membahas 

tentang perencaan desa yang dibuat secara bersama dengan kepala 

desa serta mengawasi peraturan desa, memberi undangan tentang 

pengkatan atau pemberhentian kepala desa, membentuk panitia 

dalam rangka pemilihan kepala desa, menampung serta 

mengumpulkan penyaluran aspirasi masyarakat, taat ke semua 

peraturan perUUD 1945, menjaga kehidupan demokrasi, menjaga 

keutuhan NKRI serta hukum nasional, menyerap serta melakukan 

tindaklanjut terhadap pendapat warga, mendahulukan kepentingan 

umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan, menjaga 

hubugan kerja yang baik dan harmonis dengan berbagai lembaga 

kemasyarakatan.

Itulah peran dari aparat desa yang terdiri kepala desa, sekertaris 

desa, kaur umum, kaur keungan, kaur pemerintahan, kaur kesejahtreraan 

rakyat, kaur pembangunan serya BPD, yang sepatutnya kita sebagai warga 

Negara yang baik harus menaati segala peraturan desa yang telah berhasil 

menciptakan masyarakat yang tertib, aman dan damai.



C. Kenakalan Remaja

1. Pengertian Remaja

Remaja dalam bahasa aslinya disebut adolescence yang berasal 

dari bahasa lain adolescere yang berarti tumbuh untuk mencapai 

kematangan mental, emosional, social dan fisik.35

Remaja merupakan individu yang mengalami masa perubahan dari 

semua aspek yang ada didalam dirinya yaitu perubahan dari kondisi anak-

anak menuju dewasa.36

Masa remaja ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam 

siklus perkembangan individu yang merupakan masa transisi yang dapat 

diarahkan kepada perkambangan masa dewasa yang sehat. Apabila remaja 

gagal dalam mengembangkan rasa identitasnya maka remaja akan 

kehilangan arahbagaikan kampal yang kehilangan kompas, yang 

menimbulkan dampak pada perkembangan perilaku yang menyimpang 

(delinquent).37

Seorang remaja dapat dikategorikan remaja jika telah memiliki 

identitas dengan matang (sehat) dan jika sudah memiliki pemahaman dan 

kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, dengan 

peran-perannya dalam kehidupan social baik dilingkungan keluarga dan 

masyarakat. Ada beberapa kelompok keagamaan memandang masa remaja 

                                                            
35 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta 

Didik, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2012), h.9
36 Elfi Mu’awanah, Bimbingan Konseling Islam,(Teras,2012), h.8.

37 Ibid……, h.76



sebagai masa penyadaran yang artinya saat dimana keimanan yang tadinya 

bersifat pinjaman kini telah menjadi miliknya sendiri. Meskipun masa 

remaja itu tidak ada batas usia yang dapat ditunjukkan, namun dapat 

diperkiraan sesuai dengan masyarakat didalam suatu lingkungan remaja itu 

sendiri. Kegoncangan pada masa remaja seringkali dapat terjadi dala 

kondisi yang labil maka agama mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan remaja.38

Ada beberapa ciri khas dari remaja sebagai berikut :

a. Emosional

b. Ada banyak masalah

c. Sikap menentang dan menantang orang tua merupakan ciri 

yang menunjukkan ketidak tergantungannya kepada orang tua.

d. Ketidakseimbangan secara keseluruhan terutama keadaan 

emosi yang labil.

e. Kegelisahan pada keadaan yang tidak tenang dalam menguasai 

diri pada masa remaja.

f. Keinginan yang besar mendorong untuk mencoba dan 

melakukan segala perbuatan dan kegiatan orang dewasa.

g. Terlalu banyak fantasi, khayalan yang merupakan ciri khas dari 

remaja.

Tugas-tugas perkembangan remaja yang amat penting sebagai 

berikut :

                                                            
38 Ibid……, h.212.



1) Mampu menerima keadaan dirinya

2) Memahami peran seks/jenis kelamin

3) Mengembangkan kemandirian

4) Mengebangkan tanggung jawab pribadi dan social

5) Menginternalisasikan nilai-nilai moral

6) Merencanakan masa depan39

7) Memperoleh kebebasan emosial

8) Mampu bergaul

9) Menemukan odel untuk identifikasi

10) Memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan 

norma

11) Meninggalkan reaksi dan cara penyesuaian kekanak-

kanakan.

Dengan bekal pengetahuan tentang ciri-ciri remaja dan tugas-tugas 

perkembangan pada masa ini, aka diharapkan remaja dapat lebih mengerti 

dirinya sendiri dan mengerti orang lain, sehingga dapat menjalani 

persiapann masa dewasa dengan lancar.40

2. Pengertian Kenakalan Remaja

Konsep psikologi dalam buku perdana “Juvenile Delinguquenscy”, 

mengemukakan istilah kenakalan remaja secara etimologi bahwa 

“Juvenile” berarti anak, sedangkan “Delinquency” berarti kejahatan. 

                                                            
39 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja, h.12.
40 Ibid…., h.221.



Sementara menurut Y. bambang mulyono, Delinquency tidak dapat 

disamakan begitu saja dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang 

dewasa, sebab dapat dibedakan dari sifat dan bentuk perbuatan seseorang 

anak remaja dengan perbuatan orang dewasa.41

Kenakalan remaja dapat dikemukakan dari beberapa ahli bahwa 

yang dimaksud adalah sesutau perbuatan atau tingkah laku yang 

melanggar nilai-nilai moral dan melanggar hukum, dimana perbuatan 

tersebut  dilakukan dengan disadari oleh remaja bahwa perbuatan yang

dapat mengakibatkan ketidaktenangan lingkungan dan akan merugikan 

orang lain dan juga diri sendiri.

3. Teori mengenai sebab terjadinya kenakalan remaja

Kenakalan remaja yang merupakan gejala penyimpangan dan 

patologis secara sosial itu juga dapat dikelompokkan dalam satu kelas 

detektif secara sosial dan mempunyai sebab-musabab yang majemuk, jadi 

sifatnya multi-kausal.

a. Teori biologis

Kejadian ini berlangsung melalui gen atau plasma 

pembawa sifat dalam keturunan atau melalui kombinasi 

gen,melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan luar biasa 

(abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku remaja.
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b. Teori psikogenis

Teori yang menekankan sebab-sebab tingkah laku 

delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaan.

c. Teori sosiogenis

Penyebab tingkah laku delikuen pada anak-anak remaja ini 

adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya.

d. Teori subkultur delinkuensi

Sebab terjadinya kenakalan pada remaja bisa terjadi dari 

bertambah cepat jumlah kejahatan dan meningkatnya kualitas 

kekerasan serta kekejaman yang dilakukan para remaja, 

meningkatnya jumlah kriminalitas mengakibatkan sangat besarnya 

kerugian dan kerusakan secara universal. 42

4. Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja

Kenakalan yang dilakukan remaja terutama di Indonesia terdapat 

beberapa macam-macam contoh bentuk dari kenakalan remaja, namun 

yang banyak digolongkan hanya dua bagian yaitu yang melanggar KUHP 

dan yang tidak melanggar KUHP adalah sebagai berikut yang menurut 

risalah remaja dan agama yaitu,

1) Kenakalan bersifat pelanggaran sosial dan norma yang tidak teratur 

dalam KUHP atauUU.

2) Kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam KUHP atau UU.

                                                            
42 Kartono kartini, kenakalan Remaja(Patologi sosial 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada,2017), h. 25-34



Masalah kenakalan remaja merupakan masalah yang menjadi 

perhatian setiap orang baik dalam masyarakat maju maupun masyarakat 

yang terbelakang, karenanya kenakalan moral berakibat mengganggu 

ketentraman orang-orang yang berada disekitar lingkungan tersebut.

Dari beberapa banyak pendapat mengenai bentuk kenakalan remaja 

maka dapat dikelompokkan kenakalan remaja sebagai berikut :

a) Jenis kenakalan remaja yang ringan, yang hanya memuaskan 

kesesatan atau iseng-iseng semata.

b) Jenis kenakalan remaja yang sedang, yang sudah mencapai pada 

tingkat merugikan diri sendiri tetapi tidak sampai merugikan diri 

sendiri. Contohnya, menonton youtobe video porno.

c) Jenis kenakalan remaja yang berat, yang sudah mencapai tingkat 

merugikan orang lain. Contohnya mencuri.

5. Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja

Sudah banyak kasus yang terjadi pada anak remaja yang 

dikarenakan tidak adanya control dari orang tua maka orang tua dianggap 

kurang mampu menanamkan keimanan pada anak-anaknya. Terdapat dua 

factor yang menyebabkan timbulnya kenakalan remaja yaitu factor internal 

dan factor eksternal.

1) Faktor internal yang menyebabkan kenakalan remaja

a. Kondisi emosi yang kurang normal, yang mempengaruhi terjadinya 

kenakalan remaja yang tidak bisa mengendalikan emosi dirinya 



yang masih sangat labil dan emosi juga sangat erat hubungannya 

dengan kepribadian.

b. Kepribadian yang beresiko tinggi, ialah mereka yang kurang 

menyadari siapa dirinya dan apa semestinya yang perlu 

dikembangkan sesuai dengan perkembangan kepribadian dan 

memperhatikan tingkah laku dalm mengadakan interaksi terhadap 

lingkungannya, sedang kpribadian yang seharusnya ialah 

kepribadian harusnya yang menyadarkan orang akan pentingnya 

menempatkan diri pada posisi yang sesuai dengan potensi yang 

tepat dan pada kondisi yang baik.

c. Keimanan religius yang kurang kuat, yang dimana agama ibaratkan 

sebuah rem kendaraan yang memperingatkan pengendara apabila 

terjadi benturan-benturan, jika rem slong maka akan terjadi 

bencana bagi pengendara tersebut. Maka jika seorang remaja 

mempunyai keimanan secara mendalam dan kuat ketika ia 

melakukan pelanggaran ia akan menyadari apa dampak dari 

melakukan atau melanggar norma maupun hukum.

2) Faktor eksternal yang menyebabkan kenakalan remaja

a) Keluarga 

Keluarga adalah lingkungan terdekat untuk mendewasakan 

anak untuk mendapatkan pendidikan pertama kalinya. Keluarga 

juga merupakan kelompok terkecil, akan tetapi mempunyai 

lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak 



terutamaanak yang belum bersekolah. Oleh sebab itu dari kecil 

sebagaian besarnya adalah bersama keluarganya. Kedudukan 

keluarga sanga fundamental yang mempunyai peranan vital bagi 

pendidikan anak, lingkungan keluarga yang secara potensial dapat 

membentuk pribadi seorang anak. Keadaan keluarga yang dapat 

menimbulkan delinquency atau dapat berupa keluarga yang tidak 

normal atau broken home. 

b) Sekolah

Perkembangan pribadi remaja yang optimal juga perlu 

melalui usaha pendidikan. Pendidikan yang hakikatnya merupakan 

proses untuk pengalihan nroma-norma yang dilakukan sebaiknya 

diusia dini yang akan mudah diserap oleh anak yang dapat 

dijadikan tolak ukur anak untuk memasuki masa remaja. Pada 

rangka pendidikan inilah yang sangat besar berpengaruh terhadap 

perkembangan jiwa pada remaja dilingkungan sekolah.

c) Masyarakat 

Pengaruh terhadap kenakalan remaja yang cukup besar ada 

pada lingkungan masyarakat. Masyarakat bisa dikatakan tempat 

pendidikan formal bagi anak, jika remaja kurang dihargai dan 

belum bisa diberi tugas seperti orang dewasa di masyarakat maka 

remaja itu akan merasa tidak berarti dilingkungan masyarakat 

tersebut. Sebab kebutuhan akan rasa penghargaan sengat perlu 



untuk perkembangan sukapnya. Karna remaja akan senang jika 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk melaksanakan 

tugas.

6. Kenakalan Remaja Sebagai Fenomena Masalah dan Penyakit 

Sosial

Kenakalan remaja adalah sebagian besar dari masalah-masalah 

social yang ada di masyarakat. Masalah sosial (Kenakalan Remaja) 

merupakan suatu tingkah laku yang menimbulkan ancaman dari 

ketentraman yang menimbulkan keadaan yang ada didalam dan terjadi 

ketidaksesuaian antara unsur dalam kebudayaan dimasyarakat.

Perubahan sosial menyebabkan terjadinya pergeseran nilai yang 

semakin pada dan kompleks yang kini bermuara pada kelompok remaja 

yang disebabkan Globalisasi dan arus informasi dari media massa yang 

semakin intensif.

Menurut Sudarsono, kenakalan remaja bukan hanya perbuatan 

anak yang melawan hukum semata, tetapi perbuatan yang termasuk 

melanggar norma masyarakat sebagai masalah sosial, diantaranya adalah 

sebagai berikut :

1) Tingginya kuantitas kelahiran yang menimbulkan masalah 

kependudukan.

2) Adanya sebab yang beragam yang nimbul dari kemiskinan.



3) Majunya persenjataan yang ditunjang dengan kemelut politik, 

ideology yang menimbulkan peperangan.

4) Merosotnya mental kemungkinakan karena timbulnya masalah 

korupsi.

5) Degadrasi moral dari individu yang menimbulkan masalah 

pelacuran.

Masalah sosial yang terjadi dan dihadapi masyarakat saat ini lebih 

cenderung mengarah pada pendekatan sosial.
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