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ABSTRAK 

 

 

Hiburan orgen tunggal merupakan hiburan yang terdapat pada masyarakat 

baik dikota maupun didesa yang digunakan sebagai hiburan dan banyak 

ditemukan pada acara-acara tertentu seperti acara pernikahan, sunatan, ulang 

tahun desa, har-hari besar islam seperti halal bihal, perkumpulan bujang gadis 

marga liwa, menyambut tahun baru dan acara lainnya. Hiburan orgen tunggal 

mampu menghilangkan tradisi asli masyarakat lampung seperti acara nyambai dan 

nganik buak. Hiburan orgen tunggal memiliki pengaruh terhadap penyimpangan 

sosial remaja di Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian adalah 

pengaruh penyelenggaraan hiburan orgen tunggal yang menimbulkan perilaku 

menyimpang pada remaja dan menjadi suatu kebiasaan yang tidak dapat 

dihilangkan pada diri remaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana kegiatan hiburan orgen tunggal dan bagaimana pengaruh hiburan 

orgen tunggal terhadap penyimpangan sosial remaja di  Pekon Banjarmasin 

Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini  

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan prosedur 

penelitian dengan penelitian lapangan serta prosedur pengumpulan data berupa 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kegiatan yang dilakukan remaja pada pukul 07.00-10.00 WIB diadakannya acara 

adat Lampung seperti beharak dan mengan pangan, kemudian dilanjutkan dengan 

acara hiburan orgen tunggal pada pukul 10.30-17.00 WIB diisi dengan bernyanyi 

dan bergoyang bersama biduan. Selanjutnya pada pukul 20.00-21-30 WIB 

mengadakan acara mengan pangan dan sandingan. Memasuki puncak acara yakni 

pukul 00.00-04.00 WIB penyimpangan mulai terlihat dan banyak dilakukan oleh 

remaja. Selain itu, keberadaan hiburan orgen tunggal juga berpengaruh terhadap 

kehidupan remaja di Pekon Banjarmasin yang menyebabkan remaja melakukan 

perilaku yang menyimpang seperti minum-minuman keras, berjudi, narkoba dan 

melakukan tindakan kriminal seperti perkelahian dan pencurian. Pengaruh lainnya 

menyebabkan tergerusnya tradisi Lampung seperti acara nyambai dan nganik 

buak yang merupakan hiburan bagi bujang gadis yang selalu diadakan setiap kali 

mengadakan suatu acara. Selain itu, menyebabkan hilangnya kegiatan keagamaan  

dan peringatan hari-hari besar islam seperti kegiatan risma, maulid nabi, dan isra 

mi’raj dimana kegiatan ini tidak aktif lagi dan bahkan tidak pernah lagi dilakukan 

oleh para remaja di pekon Banjarmasin. Semua itu telah digantikan dengan 

keberadaan hiburan orgen tunggal. Remaja diharapkan dapat menghindari 

penyimpangan sosial dan membangkitkan kembali tradisi maupun  kegiatan 

keagamaan yang sudah hilang. Bagi orang tua harus mengawasi dan memberikan 

penanaman agama serta aparatur Pekon Banjarmasin harus memberikan sanksi 

yang tegas pada remaja yang terlibat penyimpangan.  

 

 

Kata Kunci: Hiburan Orgen Tunggal, Penyimpangan Sosial Remaja   









vi 
 

MOTTO 

 

 

                           

                        

 

Artinya 

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 

kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu,  dan 

menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat,  maka berhentilah kamu (dari 

mengerjakan perbuatan itu).”  

(QS. Al- Maidah : 91) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan bagian penting dalam karya ilmiah, karena judul 

akan memberikan gambaran mengenai keseluruhan isi skripsi. Hal ini 

dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami makna yang 

terkandung dalam judul penelitian ini, peneliti perlu memberikan penegasan 

terhadap judul seperlunya. Judul skripsi ini adalah “Pengaruh Hiburan 

Orgen Tunggal Terhadap Penyimpangan Sosial Remaja di Pekon 

Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus”. 

Pengaruh adalah dampak yang mendatangkan akibat baik yang bersifat 

positif maupun negatif dari suatu gejala.
1
 Pengaruh dalam penelitian ini adalah 

dampak yang dihasilkan dari hiburan orgen tunggal baik yang bersifat positif 

maupun negatif dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat 

setempat terutama pada remaja.  

Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, 

benda maupun perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati baik 

susah maupun sedih.
2
  

Orgen tunggal adalah pentas musik yang dilakukan di atas panggung 

dengan menggunakan orgen yakni alat musik besar seperti piano yang nadanya 

                                                             
1
Yuke Hedian Siska, Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja Edisi Kesatuan (Jakarta: 

PKBI, 1999), h. 1. 
2
Kata “hiburan” https://id.m.wikipedia.org/wiki/hiburan/ diakses pada hari Sabtu tanggal 

5 September 2019 pukul 12.11 WIB. 

1 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/hiburan/
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dihasilkan melalui dawai elektronik.
3
 Hiburan orgen tunggal yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah pentas musik yang dilakukan di atas panggung 

dengan menggunakan alat seperti piano yang biasa di sewa masyarakat dalam 

acara pernikahan, khitanan dan hiburan lainnya yang berguna sebagai hiburan. 

Perilaku menyimpang yang biasa dikenal dengan penyimpangan sosial 

adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, 

baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun 

pembenarannya sebagai bagian dari pada makhluk sosial.
4
 Perilaku 

menyimpang atau dalam kata lain disebut Deviant Behaviour merupakan 

tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu 

sistem sosial yang terdapat di masyarakat.
5
 

Penyimpangan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tindakan atau perbuatan yang dilakukan sekelompok remaja yang tidak sesuai 

dengan norma-norma dan agama dalam kehidupan masyarakat yang dapat 

merugikan diri sendiri maupun orang lain. Seperti minum-minuman keras, 

berjudi, narkoba dan melakukan tindakan kriminal seperti perkelahian dan 

pencurian.  

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto remaja dibagi menjadi 

tiga tahapan, tahap pertama remaja awal (12-15 tahun), tahap kedua remaja 

pertengahan (15-18 tahun) dan ketiga remaja akhir (18-21 tahun). Jadi remaja 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah remaja yang mengalami masa 

                                                             
3
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia  Pustaka Utama, 2008), h. 988. 

4
Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 5.    

5
Ciek Julyanti Hisyam, Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologi (Jakarta: Bumi Aksara, 

2018), h. 2.   
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peralihan dengan rentang usia 12-21 tahun dimana pada masa ini terjadinya 

perubahan baik secara fisik, cara berpikir, sikap dan tingkah laku guna untuk 

mencari jati diri.
6
 

Dari penegasan judul diatas adalah mengenai pengaruh yang 

dihasilkan dari hiburan orgen tunggal terhadap tindakan yang dilakukan 

remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma dan agama dalam kehidupan 

masyarakat yang berupa minum-minuman keras, berjudi, narkoba dan 

melakukan tindakan kriminal seperti perkelahian dan pencurian yang 

dilakukan remaja di Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Peneliti memiliki alasan dalam menulis judul ini, adapun alasannya 

adalah: 

1. Alasan Objektif Ilmiah  

a. Hiburan orgen tunggal merupakan hiburan bagi masyarakat 

baik di desa maupun dikota yang dijadikan sebagai penghibur 

diri. Hiburan orgen tunggal ini banyak diminati masyarakat 

terutama dikalangan remaja. 

b. Remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju 

masa dewasa. Pada masa ini sangat rentan terjadinya 

                                                             
6
J. Dwi Narwoko Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta: 

Persada Media Group, 2004), h. 79. 
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penyimpangan-penyimpangan sosial dan menjadi  masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Lemahnya kontrol sosial yang ada di Pekon Banjarmasin 

menyebabkan tingkat penyimpangan sosial pada remaja 

semakin tinggi, sehingga dapat merusak tingkah laku generasi 

muda. Oleh karena itu, remaja harus dibimbing, dan diarahkan 

kearah yang positif agar dapat meningkatkan kontrol emosi 

mereka. 

2. Alasan Subjektif Ilmiah 

a. Lokasi penelitian adalah Pekon tempat tinggal peneliti, 

sehingga sumber data mudah didapat serta tersedianya sarana 

dan prasarana yang mendukung dalam penelitian ini. 

b. Kajian ini sesuai dengan studi penulis yaitu jurusan Sosiologi 

Agama. Dimana yang menjadi objek kajian penelitian adalah 

fenomena yang ada di masyarakat yaitu pengaruh hiburan orgen 

tunggal terhadap penyimpangan sosial remaja. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Islam sejak lama sudah mengenal kebudayaan. Kebudayaan banyak di 

refleksikan dalam bentuk religi, sastra dan seni. Seni adalah segala macam 

keindahan yang diciptakan oleh manusia dengan tujuan untuk membawa 

kenikmatan, keindahan, kedamaian dari yang kita lihat, dengar dan rasakan. 

Kesenian tersebut sebagai sarana ekspresi yang selalu mengalami 

perkembangan dari zaman kezaman hingga sampai pada zaman modern 
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sekarang. Selain itu, kesenian juga dijadikan sebagai pedoman bagi 

pemenuhan kebutuhan, fungsi mengintegrasikan berbagai kebutuhan tersebut 

menjadi suatu satuan sistem yang diterima oleh cita rasa yang langsung 

maupun tidak langsung berkaitan dengan pembenaran secara moral dan 

penerimaan akal pikiran warga masyarakat.
7
 

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup dan bekerja 

bersama dalam waktu yang cukup lama, sehingga mereka bisa mengatur diri 

dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-

batasan yang jelas dan menghasilkan kebudayaan.
8
 Masyarakat juga memiliki 

arti yaitu sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan saling 

mempengaruhi dalam semua aspek kehidupan baik pola tingkah laku maupun 

lainnya yang sifatnya khas, mantap dan berkesinambungan sehingga menjadi  

adat istiadat.
9
 

Kesenian sangat erat hubungannya dalam kehidupan masyarakat salah 

satunya adalah seni musik. Pertunjukan musik banyak disajikan dalam 

berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk pertunjukan orgen tunggal. 

Orgen tunggal berkembang dan digunakan sebagai hiburan utama dalam 

kehidupan sosial masyarakat.
10

 Berbicara mengenai musik hiburan orgen 

tunggal, pada saat ini sangat digemari dalam sebuah acara baik acara 

pernikahan, khitanan, halal bihalal maupun acara lainnya. Hiburan orgen 

                                                             
7
Tjetjep Rohidi, Kesenian Dalam Pendekatan Kebudayaan (Bandung: STISI Bandung 

Press, 2000), h. 30. 
8
Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 21. 

9
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.116-117. 

 10
Febri Iswanto, “Pengaruh Pertunjukan Orgen Tunggal Terhadap Masyarakat dan 

Pemuda Kampung Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Timur Kecamatan Panti 

Kabupaten Pasaman”.  Jurnal Sendratasik, Vol. 7 No. 1 (September 2018), h. 40. 



6 

 

tunggal menjadi bagian yang penting dalam memeriahkan sebuah acara 

apalagi suara musiknya yang keras dengan alunan musik Dj atau Remix 

ditambah dengan biduan yang seksi banyak digemari masyarakat terutama 

dikalangan anak remaja. Hiburan Organ Tunggal yang dulunya hanya 

dikategorikan pelengkap kini menjadi hal yang utama dan banyak dicari oleh 

remaja.
11

 

Remaja adalah masa transisi perkembangan dalam rentang kehidupan 

manusia yang menghubungkan masa kanan-kanak dan masa dewasa.
12

 Masa 

remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi 

wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria.
13

 Masa remaja dikenal 

sebagai masa pencarian jati diri yang bersifat peralihan yang belum mantap, 

sehingga mudah dipengaruhi oleh pengaruh negatif dari lingkungan.
14

 

Terkadang untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya, remaja 

melakukan hal-hal yang diluar etika dan aturan.
15

 Sehingga pada masa ini 

remaja banyak terlibat dalam masalah penyimpangan. 

Penyimpangan adalah suatu tindakan yang dianggap tidak sesuai 

dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat di suatu sistem sosial 

yang dapat menyebabkan beberapa masalah.
16

 Dalam kehidupan masyarakat, 

                                                             
11

Donny Iswanto, “ Konstruksi Masyarakat  Tentang Hiburan Organ Tunggal  Studi Desa 

Tebing Gerinting Selatan  Kabupaten Ogan Ilir”. (Skripsi Jurusan Sosiologi  Fakultas Ilmu Sosial 

Dan Ilmu Politik  Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019), h. 21. 
12

Yudrik Jahya, Psikologi Perkembangan, Cetakan Ke-1 (Jakarta: PT Kharisma Putra 

Utama, 2011), h. 219. 
13

Mohammad Ali, Mohammad Ansori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 9. 
14

Sofyan S. Willis, Remaja & Masalahnya (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 1. 
15

Yudho Purwoko, Memecahkan Masalah Remaja (Bandung: Nuansa, 2001), h. 7. 
16

Elly M. Setiadi, Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Bandung: Kencana Prenada Media 

Group, 2010), h. 185. 
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semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan atau norma untuk berbuat dan 

berperilaku sesuai dengan yang dianggap baik oleh masyarakat.
17

  

Masalah kenakalan remaja merupakan salah satu bagian dari masalah-

masalah sosial dari masyarakat. Kenakalan remaja dapat dikategorikan 

sebagai perilaku menyimpang.
18

 Perilaku menyimpang meliputi minum-

minuman keras, berjudi, narkoba dan kriminal seperti perkelahian dan 

pencurian yang dilakukan oleh remaja ketika acara hiburan orgen tunggal 

berlangsung seperti di Pekon Banjarmasin.
19

 

 Banjarmasin merupakan pekon yang terdapat di Kecamatan Kota 

Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Mayoritas masyarakatnya adalah suku 

lampung yang beragama islam, sebagian warga masyarakat 

bermatapencaharian sebagai petani. Masyarakat Banjarmasin masih 

menjunjung tinggi kehidupan beragama dan adat istiadat. Namun, 

dikarenakan perubahan zaman masyarakat Pekon Banjarmasin pun dapat 

menerima perubahan-perubahan tersebut, contohnya orgen tunggal yang 

sering ada didalam pesta warga masyarakat.  

Secara umum hiburan orgen tunggal adalah sarana untuk menghibur. 

Acara ini sering ditemukan pada saat acara pernikahan, khitanan, ulang tahun 

desa, perkumpulan bujang gadis Marga Liwa, menyambut tahun baru, halal 

bihalal dan acara lainnya. Hiburan orgen tunggal dianggap sebagai pelengkap 

                                                             
17

Paisol Burhan, Patologi Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 3. 
 18

Elly Malihah, Wilodati, Gytha Larasati Jerry, “Kenakalan Remaja Akibat Kelompok 

Pertemanan Siswa”. Jurnal Forum Ilmu Sosial, Vol. 41 No. 1 (Juni 2014), h. 16.  

 19
Iis Susanti, Pambudi Handoyo, “Perilaku Menyimpang Dikalangan Remaja Pada 

Masyarakat Karangmojo Plandaan Jombang”. Jurnal Paradigma, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2015), h. 

2.  
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acara, seiring dengan perkembangan zaman hiburan tersebut malah menjadi 

sebuah keharusan atau kebiasaan yang selalu diadakan oleh masyarakat, baik 

masyarakat dari tingkat perekonomian rendah maupun tinggi. 

Hiburan orgen tunggal mampu menarik perhatian masyarakat dari 

berbagai lapisan usia mulai dari anak kecil, remaja bahkan sampai dengan 

orang dewasa.
20

 Hiburan tersebut adalah hiburan yang sangat dinantikan 

khususnya pada remaja, apalagi dengan disuguhi musik Dj atau Remik  

menjadi daya tarik tersendiri.
21

 Sehingga acara tradisional Lampung seperti 

acara nyambai dan acara nganik buak yang sekarang mulai memudar dan 

sudah jarang diadakan saat acara-acara tertentu, hal tersebut telah digantikan 

dengan adanya acara hiburan orgen.
22

  

Hiburan orgen tunggal yang ada diperkotaan berbeda dengan yang ada 

di perdesaan. Hiburan orgen tunggal diperdesaan memberikan kebebasan atau 

tanpa batasan-batasan terhadap remaja, sehingga banyak terjadi perilaku yang 

menyimpang dari kebiasaan atau melanggar hukum.
23

 Hal ini karena di Pekon 

Banjarmasin dalam sebulan terjadi beberapa kali acara pernikahan atau 

khitanan dengan acara hiburan orgen tunggal.  

                                                             
 20

Eka Titi Andaryani, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Musik Dangdut Organ 

Tunggal”. Jurnal  Harmonia, Vol. 11 No. 2 (Desember 2011), h. 164. 

 21
Akhyar Ulfa, Marzam, Wimbrayardi, “Apresiasi Masyarakat Dalam Pertunjukan Organ 

Tunggal Di Kenagarian Anding Kabupaten Lima Puluh Kota”. Jurnal Sendratasik, Vol. 2 No. 1 

(September 2013), h. 6. 
22

Nyambai adalah acara putar selendang yang dilakukan oleh mulli (gadis) dan mekhanai 

(bujang) sebagai ajang silaturahmi, mempererat persaudaraan berkenalan dengan menunjukkan 

kemampuannya dalam menari.  Sedangkan acara nganik buak adalah acara memakan kue yang 

dilakukan oleh mulli (gadis) dan mekhanai (bujang) dengan berpasang-pasangan sebagai ajang 

silaturahmi, mempererat persaudaraan dan perkenalan.Somad, Tokoh Adat, Wawancara pada 

tanggal 24 Januari 2020. 
23

Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 256.  



9 

 

Hiburan orgen tunggal biasanya dimulai dari pagi hingga berakhir 

pada pukul 04.00 WIB dini hari. Pada hiburan tersebut biasanya 

menampilkan penyanyi wanita yang biasanya disebut dengan “biduan”.
24

 

Petunjukan organ tunggal pada malam hari sangat berbeda dengan 

pertunjukan organ tunggal pada siang hari, sehingga banyak menimbulkan 

masalah penyimpangan. 

 Menurut Syahrian penyimpangan terjadi ketika sudah masuk pukul 

00.00 WIB yang disering disebut oleh remaja sebagai acara bebas.
25

 Acara 

tersebut menampilkan biduan dengan cara berpakaian yang ketat dan sexy 

sangat tidak baik jika ditonton oleh anak-anak kecil atau anak dibawah umur 

karena dapat merusak moral, merusak akhlak, jiwa generasi muda, 

menyebabkan timbulnya maksiat pada remaja muslim, mengganggu 

ketenangan masyarakat dan mengenalkan budaya-budaya barat yang tidak 

sesuai dengan ajaran islam.
26

  

Hiburan orgen tunggal di Pekon Banjarmasin hampir mirip dengan 

hiburan diskotik yang ada diperkotaan.
27

 Menurut Bapak Khamdani selaku 

Tokoh Agama hiburan orgen tunggal banyak menimbulkan masalah dan 

penyimpangan sosial seperti minum-minuman keras, bermain judi khususnya 

judi koprok, narkoba dan terkadang menimbulkan krimininal seperti 

                                                             
 24

Wulan, Larasaty Marzam, Syeilendra, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan 

Orgen Tunggal Malam Hari Dalam Acara Pernikahan Di Tebo”. Jurnal Sendratasik, Vol 2 No. 1 

(September 2013), h. 82. 
25

Syahrian, Remaja yang berusisa 15 tahun, Wawancara pada tanggal  24 Januari 2020. 
 26

Eka Wahyuni, “Upaya Masyarakat Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Remaja 

Pada Acara Hiburan Malam Di Nagari Air Haji Kecamatan Lingo Sari Baganti Kabupaten Pesisir 

Selatan”. (Skripsi Program Studi Pendidikan Sosiologi Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan  PGRI Sumatera Barat, Padang, 2016), h. 5.  
27

Herman, Kepala Bujang. Wawancara, pada tanggal  26 Oktober 2019. 
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perkelahian dan menimbulkan pencurian.
28

 Menurut Sukri pencurian tersebut 

dilakukan untuk modal bermain judi, membeli minuman keras, membeli 

narkoba dan menonton orgen tunggal.
29

 Hal ini terjadi dikarenakan remaja 

yang sudah salah mengartikan kegunaan dari kesenian hiburan orgen tunggal 

tersebut.  

Selain itu penyimpangan tersebut terjadi karena disebabkan oleh 

beberapa hal. Menurut Okta bahwa penyimpangan terjadi karena didukung 

oleh adanya seseorang yang membuka lapak judi koprok dan penjual minum-

minuman keras yang bertebaran dipinggir jalan yang berada tidak jauh dari 

lokasi acara hiburan orgen tunggal.
30

 Bukan hanya itu saja yang 

menyebabkan penyimpangan pada remaja muslim ada faktor lainnya yaitu  

pengaruh teman, lemahnya kontrol sosial masyarakat, tidak adanya sanksi 

terhadap remaja yang melakukan penyimpangan, kurangnya pemahaman 

agama, serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak-

anaknya. Sehingga menyebabkan anak-anak remaja mudah terpengaruh dari 

lingkungan setempat serta menjadikan remaja semakin leluasa untuk 

melakukan penyimpangan.  

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat 

dengan judul “Pengaruh Hiburan Orgen Tunggal Terhadap 

Penyimpangan Sosial Remaja di Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota 

Agung Barat Kabupaten Tanggamus”. 

 

                                                             
28

Khamdani, Tokoh Agama, Wawancara, pada tanggal  24 Oktober 2019. 
29

Sukri, Remaja yang berusia 15 tahun, Wawancara, pada tanggal  25 September 2019. 
30

Olkta, Remaja yang berusia 18 tahun, Wawancara, pada tanggal 24 Okbober 2019. 
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D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti. 

Fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian 

yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia kerena ketidakjelasan dalam 

pengembangan pembahasan.
31

 Fokus penelitian ini mengenai keberadaan 

hiburan orgen tunggal yang selalu diselenggarakan setiap kali ada acara 

menimbulkan perilaku menyimpang pada remaja yang meliputi minum-

minuman keras, berjudi, narkoba dan melakukan tindakan kriminal seperti 

perkelahian dan pencurian yang ditimbulkan dari pengaruh  hiburan orgen 

tunggal di Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus. 

 

E. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti   

merumuskan masalah yaitu: 

1. Bagaimana Kegiatan Hiburan Orgen Tunggal di Pekon Banjarmasin 

Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus ? 

2. Bagaimana Pengaruh Hiburan Orgen Tunggal terhadap Penyimpangan 

Sosial Remaja di Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus ?  

 

 

 

 

                                                             
31

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Pedoman Penulisan  Skripsi, 2017-

2018, h. 19.  
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F. Tujuan Penelitian 

Adapun mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kegiatan Hiburan Orgen Tunggal di 

Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Hiburan Orgen Tunggal 

terhadap Penyimpangan Sosial Remaja di Pekon Banjarmasin 

Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. 

 

G. Signifikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan 

praktis sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bidang sosiologi 

agama melalui pendekatan terhadap masyarakat dengan segala 

dinamika dan gejala yang terjadi didalamnya mengenai 

permasalahan-permasalahan sosial pada masyarakat yang erat 

dengan penyimpangan sosial. 

2. Praktis 

Sebagai pembelajaran bagi penulis dan sebagai refrensi bagi 

peneliti lain yang berminat melakukan penelitian dibidang yang 

sama sebagai pengetahuan dalam lingkungan akademis maupun 

non akademis.  
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H. Tinjauan Pustaka 

Sejauh pengetahuan peneliti, terdapat beberapa karya ilmiah yang 

memiliki tema serupa tentang hiburan orgen tunggal yang relevan dengan 

topik penulisan karya ilmiah ini sebagai bahan perbandingan maupun 

rujukan, antara lain sebagai berikut: 

1. Skripsi yang berjudul “Penggunaan Orgen Tunggal dalam Pesta 

Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja Ditinjau 

Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mengkibau Kecamatan 

Merbau)” yang ditulis oleh Supriyanti, Jurusan Hukum Islam 

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kaim Riau tahun 2012. Fokus penelitian ini mengenai 

penggunaan orgen tunggal yang menimbulkan pengaruh terhadap 

moral remaja ditinjau menurut hukum islam di desa Mengkibau 

Kecamatan Merbau. Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan 

pada perilaku menyimpang yang dilakukan remaja yang tidak 

sesuai dengan agama dan norma-norma yang ada dimasyarakat 

seperti minum-minuman keras, berjudi, narkoba dan melakukan 

tindakan kriminal yaitu perkelahian dan pencurian yang 

diisebabkan oleh pengaruh hiburan orgen tunggal yang ada di 

Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus. 

2. Skripsi yang berjudul “Upaya Masyarakat Dalam Mengatasi 

Perilaku Menyimpang Remaja pada acara Hiburan Malam (Studi 
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Kasus di Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Beganti 

Kabupaten Pesisir Selatan)” yang ditulis oleh Eka Wahyuni, 

Jurusan Sosiologi, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

(STKIP) PGRI Sumatera Barat tahun 2016. Fokus penelitian ini 

tentang upaya masyarakat dalam mengatasi perilaku menyimpang 

pada remaja yang ditimbulkan oleh hiburan orgen tunggal. 

Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada perilaku 

menyimpang yang dilakukan remaja yang tidak sesuai dengan 

agama dan norma-norma yang ada dimasyarakat seperti minum-

minuman keras, berjudi, narkoba dan melakukan tindakan kriminal 

yaitu perkelahian dan pencurian yang diisebabkan oleh pengaruh 

hiburan orgen tunggal yang ada di Pekon Banjarmasin Kecamatan 

Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. 

3. Jurnal yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan 

Organ Tunggal Malam Hari Dalam Acara Pernikahan Di Tebo” 

yang ditulis oleh Wulan Larasaty, Marzam dan Syeilendra Jurusan 

Pendidikan Sendratasik. FBS Universitas Negeri Padang tahun 

2013. Fokus penelitian ini mengenai persepsi masyarakat terhadap 

orgen tunggal. Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada 

perilaku menyimpang yang dilakukan remaja yang tidak sesuai 

dengan agama dan norma-norma yang ada dimasyarakat seperti 

minum-minuman keras, berjudi, narkoba dan melakukan tindakan 

kriminal yaitu perkelahian dan pencurian yang diisebabkan oleh 
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pengaruh hiburan orgen tunggal yang ada di Pekon Banjarmasin 

Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.  

 

I. Metode Penelitian 

Metodelogi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan teretntu.
32

 Metodelogi 

penelitian adalah salah satu usaha yang digunakan seorang peneliti untuk 

mengetahui keabsahan atau kebenaran suatu permasalahan sosial. 

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah 

penelitian dengan menggunakan logika-logika dan teori sosial, 

untuk menggambarkan fenomena-fenomena serta pengaruh 

fenomena yang lain.
33

  

Pendekatan sosiologi dalam penelitian ini adalah ketika 

peneliti mengamati fenomena perilaku menyimpang remaja 

yang ditimbulkan oleh pengaruh hiburan orgen tunggal di 

Pekon Banjarmasin, bagaimana faktor penyebab terjadinya 

penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai pada 

masyarakat Pekon Banjarmasin. Menggunakan pendekakan-

pendekatan dan teori dalam ilmu sosiologi baik dalam perilaku 

                                                             
32

Sugiono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2014), 

h. 2. 

  33
Sayuti Ali, Metodologi Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek), (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2011) h.100. 



16 

 

remaja, interaksi remaja dalam masyarakat, interaksi dalam 

kelompok dan masing-masing kelompok dalam masyarakat.  

b. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah atau 

urutan-urutan yang harus dilalui atau dikerjakan dalam suatu 

penelitian sebagai berikut:                                                                          

1. Tahap Perencanaan Penelitian 

Tahap perencanaan penelitian adalah tahap dimana sebuah 

penelitian dipersiapkan. Pada tahap ini, semua hal-hal yang 

berhubungan dengan penelitian dipersiapkan atau 

diadakan, seperti pemilihan judul, perumusan masalah, 

desain penelitian dan lain sebagainya.  

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian adalah tahap dimana sebuah 

penelitian mudah dilakukan atau dilaksanakan. Pada tahap 

ini pengumpulan data atau informasi, analisis data dan 

penarikan kesimpulan telah dilakukan.  

3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian 

Tahap penulisan laporan penelitian adalah tahap dimana 

sebuah penelitian telah selesai dilakukan. Pada tahap ini 

hasil dari sebuah penelitian dibuatkan laporannya.
34

 

 

                                                             
34

M. Iqbal Hasan,  Pokok-Pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), h. 28. 
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2. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu naratif. 

Naratif bertujuan menggali kehidupan individu dan meminta 

seseorang individual atau lebih untuk menyediakan cerita tentang 

kehidupan mereka. Informasi yang telah didapat selanjutnya 

diceritakan kembali oleh peneliti dalam bentuk kronologi naratif. 

Narasi yang dihasilkan menggunakan pandangan dari kehidupan 

partisipan dengan pandangan kehidupan peneliti dalam narasi 

kolaborasi.
35

  

Desain dalam penelitian ini menceritakan tentang perilaku 

menyimpang remaja yang meliputi minum-minuman keras, 

berjudi, narkoba dan kriminal seperti perkelahian dan pencurian di 

Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus.   

3. Partisipan dan Tempat Penelitian  

a. Partisipan 

Penelitian kualitatif ini pada dasarnya berangkat dari 

kasus tertentu, menurut Spandley yaitu dinamakan “social 

situation” yang terdiri dari tiga elemen yaitu pelaku (aktor), 

tempat (place), dan aktivitas (activity). Situasi sosial yang 

                                                             
35

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Pedoman Penulisan  Skripsi, 2017-

2018, h.   
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dimaksud disini adalah sebagai objek dari penelitian peneliti 

yang dicari dan dipahami secara mendalam.
36

  

Sampel yang disebut dalam penelitian kualitatif adalah 

partisipan (narasumber) atau yang sering disebut orang yang 

mengetahui dengan jelas informasi yang akan diteliti oleh 

peneliti. Teknik Sampel yang digunakan peneliti pada 

penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling 

merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu dan berdasarkan kriteria tertentu.
37

  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka karakteristik yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Remaja dengan usia 12-21 tahun yang berdomilisi  di Pekon 

Banjarmasin. 

2. Remaja  yang aktif melakukan penyimpangan sosial. 

3. Tokoh Masyarakat yang mengetahui informasi tentang 

hiburan orgen tunggal dari kondisi remaja.  

Sesuai sampel kriteria diatas, maka peneliti menentukan 

batasan informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang 

terdiri dari: 

Remaja   : 13 orang 

Tokoh Adat  : 1 orang 

Tokoh Agama  : 1 orang  
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b. Tempat Penelitian 

Tempat yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di 

Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus. 

4. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti.
38

 Dalam hal 

ini peneliti mengamati dan mencatat tentang perilaku 

menyimpang pada remaja dalam hiburan orgen tunggal di 

Pekon Banjarmasin, peneliti menggunakan observasi non 

partisivasi karena peneliti hanya mengamati tanpa harus ikut 

dalam kegiatan perilaku menyimpang yang ada pada subjek 

penelitian. 

b. Wawancara 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data 

dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dalam sistematis 

dan berdasarkan kepada tujuan penyelidikan.
39

 Metode 

wawancara digunakan peneliti untuk menggali data-data 

lapangan yang berhubungan dengan pengaruh yang ditimbulkan 

dari hiburan orgen tunggal terhadap penyimpangan sosial 
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remaja yang meliputi minum-minuman keras, berjudi, narkoba 

dan melakukan tindakan kriminal seperti perkelahian dan 

pencurian. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara 

tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun 

hanya memuat ponit-point penting dari masalah yang ingin 

digali dari informan.   

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mencari data-data 

sekuder yang dianggap penting dalam penelitian, misalnya 

buku-buku, surat kabar, majalah dan dokumen-dokumen 

tentang profil Pekon Banjarmasin. Dokumen disini terkait 

dengan dokumen yang diperoleh dari penelitian untuk 

memastikan atau menguatkan fakta tertentu. 

5. Prosedur Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
40

 Penelitian ini 

menggunakan analisa kualitatif. Teknik analisa kualitatif yaitu 
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digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan 

menurut kategori untuk diambil kesimpulan.
41

 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa dalam 

pengelolahan analisis data kualitatif meliputi beberapa langkah 

yaitu pertama reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan 

rinci. Kedua, display data (penyajian data). Penyajian data 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, gambar, dan 

kutipan wawancara. Ketiga, verifikasi atau penarikan kesimpulan. 

Pada tahap ini, kesimpulan awal yang temukan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat pada tahap pengumpulan berikutnya. Maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
42

 

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggambarkan 

perilaku menyimpang remaja yang berusia 12-21 tahun yang 

meliputi minum-minuman keras, berjudi, narkoba dan kriminal 

seperti perkelahian dan pencurian yang ditimbulkan dari pengaruh 

hiburan orgen tunggal, sehingga melakukan tindakan yang tidak 

sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat di 

Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus.  
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6. Pemeriksaan Keabsahan Data 

a. Triangulasi  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data 

dan sumber data yang ada. sekaligus menguji kredibilitas data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan 

jenis triangulasi sumber yaitu untuk mendapatkan data dari 

sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama 

menggunakan wawancara mendalam kepada sumber yang 

berbeda-beda.
43
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BAB II 

HIBURAN ORGEN TUNGGAL DAN PENYIMPANGAN SOSIAL 

REMAJA  

 

A. Hiburan Orgen Tunggal  

1.  Pengertian Hiburan Orgen Tunggal 

Hiburan dalam istilah agama islam menurut Syekh Ahmad bin 

Muhammad al-Shawy diistilahkan dengan “Lahwan” yang berasal dari 

kata Laha, sedangkan untuk seni musik orkes dan lainnya diistilahkan 

dengan istilah laghwun. Keduanya mempunyai arti perbuatan atau 

tindakan yang dapat memalingkan seseorang dari kewajibannya, 

perbuatan yang menyibukkan seseorang dan  dapat membuatnya 

berpaling diri dari kebenaran.
44

 

Menurut istilah hiburan adalah sesuatu atau perbuatan yang 

dapat menghibur hati (melupakan kesedihan).
45

 Menurut Undang-

Undang nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 hiburan adalah semua jenis 

tontonan, pertunjukkan, permainan dan keramaian yang dinikmati 

dengan dipungut bayaran.
46

  

Organ adalah alat musik seperti piano yang menghasilkan nada 

dari udara yang dihembuskan ke dalam pipa yang berbeda bentuk dan 

ukuran, alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai  
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elektronik.
47

 Sedangkan tunggal adalah berarti satu-satunya.
48

 Orgen 

tunggal adalah memainkan berbagai komposisi musik yang dilakukan 

oleh satu orang pemain alat musik orgen. 

Orgen tunggal berasal dari dua suku kata yaitu orgen dan 

tunggal. Orgen diambil dari nama alat musik yang dimainkan oleh satu 

orang (tunggal) yakni alat musik organ atau yang dikenal dengan 

sebutan orgen. Sedangkan kata Tunggal berarti jumlah orang yang 

memainkan alat organ tunggal. Nama dari hiburan ini terdiri dari dua 

kata yakni orgen dan tunggal adalah dua kata yang sering digunakan 

untuk menamai jenis hiburan musik yang biasanya sering di sewa 

masyarakat atau digunakan untuk sekedar hiburan musik di acara 

pernikahan, sunatan, hahal bihahal dan sebagainya. Hiburan orgen 

tunggal sendiri menampilkan musik hiburan yang beraliran pop dan 

dangdut. 

Dari pengertian diatas, bahwa yang dimaksud dengan hiburan orgen 

tunggal adalah perbuatan yang dapat menghibur hati yang disajikan dalam 

berbagai bentuk pertunjukkan dengan alunan musik yang nadanya 

dihasilkan melalui dawai elektronik dengan aliran musik pop maupun 

dangdut yang dibawakan oleh seseorang diatas panggung dengan tujuan 

sebagai penghibur.  
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2.  Dampak Hiburan Orgen Tunggal 

Berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan dari orgen 

tunggal ditinjau dari segi hukum antara lain:
49

 

1. Praktek Perjudian 

Dalam menyemarakkan suatu acara yang dilengkapi dengan 

hiburan orgen tunggal sudah menjadi suatu kebiasaan bagi 

laki-laki remaja maupun orang tua untuk melakukan 

perjudian dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan 

cara bermain judi. 

2. Minum-Minuman Keras 

Sudah menjadi hal yang biasa ditengah masyarakat dalam 

acara orgen tunggal dihiasi dengan minum-minuman keras 

bukan hanya sebagai pelengkap, namun sudah menjadi 

kebutuhan dan kebiasaan dalam merayakan suatu acara. 

3. Penyalahan Narkoba  

Tempat hiburan orgen tunggal adalah tempat yang dicari 

dan disukai para pemakai narkoba untuk melakukan pesta 

narkoba yang dilakukan dari berbagai kalangan baik 

kalangan remaja, orang dewasa maupun orang tua. 

4. Pornoaksi 

Dalam acara hiburan orgen tunggal menggunakan biduan 

sebagai penyanyi. Biduan sering kali menggunakan busana 
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yang minim yang tidak pantas jika ditonton anak-anak serta 

mengundang birahi bagi laki-laki, sehingga dapat 

menimbulkan perzinahan. 

5. Pelecehan Seksual 

Berdasarkan pornoaksi diatas, aksi para biduan orgen 

tunggal sering mengundang kaum adam untuk melakukan 

pelecehan seksual. Hal ini karena goyangan dan pakaian 

yang dikenakan para biduan yang dapat memancing atau 

mengundang nafsu laki-laki melakukan hal yang seharusnya 

tidak terjadi. 

6. Perkelahian 

Dalam acara hiburan orgen tunggal sering terjadi 

perkelahian antar para undangan remaja yang datang atau 

antar remaja dalam kampung itu sendiri. Hal ini terjadi 

karena pengaruh yang ditimbulkan dari minum-minuman 

keras, narkoba dan persinggungan ketika sedang 

bergoyang.
50

 

Dari uraian diatas, bahwa hiburan orgen tunggal membawa dampak 

negatif dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menimbulkan berbagai 

masalah seperti perjudian, minum-minuman keras, narkoba, pornoaksi, 

perkelahian antar penonton dan pelecehan seksual. Hal ini terjadi karena 
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hiburan orgen tunggal disalahgunakan oleh masyarakat terutama 

dikalangan remaja. 

  

B. Penyimpangan Sosial Remaja 

1. Pengertian Penyimpangan Sosial Remaja 

Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, semua tindakan 

atau perbuatan yang dilakukan manusia dibatasi oleh norma untuk 

berbuat dan bersikap sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 

Namun, kenyataannya masih saja terjadi perilaku yang tidak sesuai 

dengan norma-norma yang berlaku terutama pada remaja. Remaja 

sangat rentan menyalahi aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, 

oleh karena itu banyak remaja yang melakukan penyimpangan.  

Menurut Hisyam perilaku menyimpang atau yang dikenal 

dengan Deviant Behaviour adalah tindakan yang tidak sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku dalam sistem sosial yang terdapat di 

masyarakat.
51

 Selain itu, perilaku menyimpang dikenal dengan 

kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau yang sering disebut dengan 

Juvenile delinquency. Juvenile delinquency adalah perilaku jahat atau 

kejahatan yang merupakan suatu gejala sakit secara sosial pada anak-

anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian 

sosial.
52
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Horton juga menyatakan bahwa penyimpangan adalah perilaku 

atau tindakan yang dinyatakan dalam bentuk pelanggaran terhadap 

norma-norma yang ada di dalam kelompok maupun masyarakat. 

Sedangkan menurut Gilin penyimpangan adalah tindakan yang 

menyimpang dari norma dan nilai yang ada di keluarga ataupun 

masyarakat yang menyebabkan memudarnya ikatan solidaritas antar 

kelompok. Sama halnya yang diungkapkan oleh Lawang bahwa perilaku 

menyimpang adalah semua bentuk tindakan yang menyimpang dari 

norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari 

mereka yang memiliki wewenang dalam memperbaiki tindakan yang 

menyimpang tersebut.  

Kartopoetra menyatakan bahwa perilaku menyimpang  

diekspresikan oleh individu maupun kelompok baik secara sadar 

ataupun tidak sadar yang tidak menyesuaikan diri dengan norma-

norma yang berlaku dan norma yang diterima oleh sebagian 

masyarakat.
53

 Sedangkan menurut Zanden penyimpangan sosial adalah 

perilaku yang dianggap banyak orang sebagai hal tercela dan diluar 

batas toleransi. Cohen dalam bukunya Rina Muyani menyatakan 

bahwa perilaku menyimpang merupakan perilaku yang tidak berhasil 

menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau 

kelompok di dalam masyarakat.
54
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Dari pengertian penyimpangan sosial yang telah di kemukakan oleh 

para ahli diatas, bahwa penyimpangan sosial adalah perilaku atau tindakan 

yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang diwujudkan 

dalam bentuk pelanggaran yang tidak sesuai dan bertentangan dengan 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta dianggap sebagai hal 

yang tercela. 

Remaja adalah salah satu periode yang ada di dalam kehidupan 

manusia  yang tidak dapat dihilangkan. Remaja dikenal dengan 

berbagai istilah seperti adolescence yang berasal dari bahasa latin yang 

artinya tumbuh menjadi dewasa. Adolescence juga memiliki arti yang 

luas mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik.
55

 

Remaja didefinisikan sebagai periode transisi antara masa kanak-

kanak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, ataupun 

seseorang yang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah 

diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya.
56

 

Masa remaja merupakan titik penting dalam kehidupan banyak 

orang, waktu ketika banyak kebiasaan, kesehatan baik maupun buruk 

dibentuk dan berpengaruh.
57

 Masa remaja juga dikatakan sebagai masa 

penghubung antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa”. Usia 

remaja adalah usia yang paling kritis dalam kehidupan individu, 
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rentang usia peralihan dari masa kanak-kanak menuju remaja dan akan 

menentukan kematangan usia dewasa. 

Pada usia remaja terjadi perubahan hormon, fisik, dan psikis 

yang berlangsung secara berangsur-angsur. Adapun tahapan 

perkembangan pada remaja dibagi dalam 3 tahap yaitu early (awal), 

middle (madya), dan late (akhir). Pada masa ini remaja akan mencapai 

pertumbuhan fisik secara maksimal dan mencapai tingkat kematangan 

kemampuan reproduksi. Selain pertumbuhan fisik, remaja juga akan 

mengalami perkembangan fungsi-fungsi psikologis yang ditandai 

dengan meningkatnya kekuatan mental, kemampuan berpikir, 

kemampuan dalam memahami, dan kemampuan dalam mengingat. 

 Sehingga remaja akan mengalami perkembangan dalam semua 

aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa”. Dengan adanya 

peningkatan dalam kemampuan tersebut, maka remaja mempunyai 

perhatian terhadap lingkungan sosial dan intelektual.
58

World Health 

Organization (WHO) mendefinisikan remaja adalah suatu masa ketika: 

a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-

tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan 

seksual. 

b. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi 

dari kanak-kanak menjadi dewasa. 
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c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh 

kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.
59

 

Dari  pengertian remaja yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-

anak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perkembangan dalam 

semua aspek yang meliputi kematangan reproduksi, emosional, mental, 

pertumbuhan fisik, psikologis dan sosial. 

Jadi penyimpangan sosial remaja adalah masa peralihan dari masa 

anak-anak menuju masa dewasa pada masa ini sering kali terjadi perilaku 

atau tindakan yang tidak sesuai atau melanggar norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat serta dianggap sebagai hal yang tercela. 

2. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Sosial Remaja 

Bentuk-bentuk perilaku menyimpang pada remaja dibedakan 

menjadi dua yaitu sebagai berikut:
60

 

a. Berdasarkan Sifatnya 

Bentuk penyimpangan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 

dua antara lain: 

1) Penyimpangan Bersifat Positif 

Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan 

yang mimiliki dampak positif terhadap sistem sosial, 

karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif dan 

memperkaya wawasan. Penyimpangan ini diterima oleh 
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masyarakat karena sesuai dengan perkembangan zaman. 

Misalnya, emansipasi wanita dalam kehidupan 

masyarakat yang memunculkan wanita karier.  

2) Penyimpangan Bersifat Negatif 

Penyimpangan bersifat negatif adalah penyimpangan 

yang bertindak ke arah yang lebih buruk seperti 

pencurian, perampokan, pelacuran dan sebagainya. 

Bentuk penyimpangan bersifat negatif di bagi menjadi dua 

antara lain sebagai berikut:
61

 

1) Penyimpangan Sosial Primer 

Penyimpangan sosial primer adalah penyimpangan yang 

dilakukan oleh individu dan individu tersebut masih 

diterima oleh masyarakat. Penyimpangan yang dilakukan 

bersifat sementara, tidak berulang dan masih diterima oleh 

masyarakat. Contohnya individu yang melanggar rambu-

rambu lalu lintas, dan perbuatannya masih dapat diterima 

oleh masyarakat. 

2) Penyimpangan Sosial Sekunder 

Penyimpangan sosial sekunder merupakan penyimpangan 

yang dilakukan oleh individu secara berulang-ulang, 

sehingga individu tersebut sulit untuk diterima oleh 
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masyarakat. Contohnya remaja yang terbiasa minum-

minuman keras. 

b. Berdasarkan Pelakunya  

Berdasarkan Pelakunya dibagi menjadi tiga yaitu sebagai 

berikut: 

1) Penyimpangan Individual (Individual Deviation) 

Penyimpangan yang dilakukan oleh individu yang 

berlawanan dengan norma yang ada dimasyarakat. 

Misalkan individu yang mencuri sepeda motor 

tetangganya yang dilakukan sendirian.  

  Penyimpangan individual sesuai dengan kadar penyimpanganya 

dibedakan menjadi lima yaitu sebagai berikut:
62

 

a. Pembandel, yaitu penyimpangan karena tidak patuh pada 

nasihat orang tua agar mengubah pendirianya yang kurang 

baik. 

b. Pembangkang, yaitu penyimpangangan karena tidak taat 

pada orang-orang. 

c. Pelanggar, yaitu melanggar norma-norma umum yang 

berlaku. Misalnya orang yang melanggar rambu-rambu lalu 

lintas di jalan raya. 
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d. Perusuh atau penjahat, yaitu penyimpangan karena 

mengabaikan norma-norma umum, sehingga menimbulkan 

kerugian harta benda atau jiwa di lingkungannya. 

e. Munafik, yaitu penyimpangan karena tidak menepati janji, 

berkata bohong, berkhianat. 

2) Penyimpangan Kelompok (Group Deviation) 

Penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang 

dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk pada 

norma kelompok, namun bertentangan dengan norma 

yang berlaku di masyarakat. Misalnya, sekelompok orang 

melakukan penyeludupan narkotika atau obat terlarang 

lainnya.  

3) Penyimpangan Campuran (Mixture of Both Deviation) 

Penyimpangan yang dilakukan oleh suatu kelompok 

dengan organisasi, sehingga individu maupun kelompok 

didalamnya taat dan patuh pada norma yang ada pada 

kelompok dan mengabaikan norma yang berlaku di 

masyarakat.  Misalnya, remaja yang putus sekolah dan 

frustasi, kemudian ia masuk ke dalam kelompok bandar 

begal dan melakukan perilaku menyimpang dari norma 

yang ada dimasyarakt.
63
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Menurut Adler yang di tulis oleh Kartini Kartono bentuk-

bentuk perilaku menyimpang  pada remaja adalah sebagai berikut:
64

  

a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan, 

dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain. 

b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, ukuran yang 

mengacaukan ketentraman masyarakat sekitar. Tingkah 

laku ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan 

primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror 

lingkungan. 

c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, 

antar suku, sehingga kadang-kadang membawa korban 

jiwa. 

d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, 

atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil 

melakukan bermacam-macam kedurjanaan dan tindak 

asusila.  

e. Kriminalitas antara lain berupa perbuatan mengancam, 

mengintimidasi, memeras, maling, mencopet, merampas, 

menjambret, menyerang, membunuh, menyiksa dan 

pelanggaran yang lainya. 
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f. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan 

hubungan seks bebas, dan berbagai tindakan yang 

mengganggu ketentraman dan ketenangan lingkungan. 

g. Perkosaan, agresivitas seksual dan dan pembunuhan 

dengan motif seksual, atau didorong oleh reaksi-reaksi 

kompensatoris dari perasaan inferior, penuntut pengakuan 

diri, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya 

oleh seorang wanita dan lain-lain.  

h. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika yang erat 

bergandengan dengan tindak kejahatan. 

i. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan 

tanpa rasa malu dengan cara yang kasar. 

j. Homoseksual, erotisme anal dan oral, dan gangguan 

seksual lain pada anak remaja disertai tindakan sadistis. 

k. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan 

taruhan sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas. 

l. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis 

delinkuen dan pembunuhan bayi oleh ibu yang tidak 

kawin. 

m. Tindakan radikal dan ekstrem dengan cara kekerasan, 

penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-

anak remaja.  
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n. Perbuatan a-sosial dan anti sosial yang disebabkan oleh 

gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, 

psikotik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya. 

o. Tindak kejahatan yang disebabkan oleh penyakit tidur dan 

kerusakan pada otak yang membuahkan kerusakan mental, 

sehingga orang yang bersangkutan tidak dapat mengontrol 

diri. 

p. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh 

keruskan pada karakter anak yang menuntuk kompensasi, 

disebabkan adanya organ-organ yang inferior. 

Adapun unsur-unsur perilaku menyimpang pada remaja adalah 

sebagai berikut:  

1. Adanya suatu perbuatan atau tindakan 

2. Dilakukan secara sadar atau tidak sadar oleh seseorang atau 

sekelompok orang 

3. Melanggar norma atau niali sosial yang diakui masyarakat 

4. Pelaku mendapat sanksi dari pihak-pihak yang berwenang 

Dari uraian diatas, terkait dengan bentuk-bentuk perilaku 

menyimpang pada remaja yaitu meliputi pelanggaran, kerusuhan, 

mabuk-mabukan, narkoba, membolos, melakukan tindakan kriminal, 

pembangkang, penyimpangan tingkah laku, homoseksual dan 

sebagainya. 

 



38 

 

3. Macam-Macam Penyimpangan Sosial Remaja 

Berikut ini beberapa macam-macam perilaku menyimpang  

pada remaja yaitu  antara lain
65

: 

a. Kriminalitas merupakan tingkah laku yang melanggar 

norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan 

dengan morak kemanusiaan, serta bersifat merugikan 

sehingga ditentang oleh masyarakat. Kriminalitas tersebut 

antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, 

memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, 

menjambret, menyerang, merampok, mencekik, meracun, 

tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya. 

b. Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan 

agama, kesusilaan, moral serta membahayakan masyarakat, 

negara dan bangsa. Perjudian meliputi permainan antara 

lain dengan cara taruhan, sehingga mengakibatkan ekses 

kriminalitas. 

c. Korupsi adalah tingkah laku seseorang dengan 

menggunkan wewenang dan jabatan guna mengeruk 

keuangan pribadi yang merugikan kepentingan umum dan 

negara. Adapun bentu korupsi antara lain korupsi uang, 

korupsi waktu dan sebagainya. 
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d. Minuman keras adalah semua jenis yang beralkohol tetapi 

bukan obat dan mempunyai kadar alkohol yang berbeda-

beda. Minuman keras meliputi  minuman beralkohol, 

minuman anggur, tuak, bir dan sebagainya. 

e. Narkoba merupakan kepanjangan dari narkotika, 

psikotropika dan obat yang berbahaya. Narkoba dikatakan 

sebagai bahan berbahaya karena dapat membahayakan 

penggunanya dan bertentangan dengan hukum. Adapun 

narkoba seperti sabu-sabu, ganja, destro, inex, ekstasi dan 

sebagainya. 

f. Prostitusi atau pelacuran merupakan penyediaan layanan 

seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan 

untuk imbalan berupa uang. Prostitusi meliputi pelacuran, 

homoseksualitas, erotisme anal dan oral, dan gangguan 

seksual lainnya. 

g. Pornografi sering ditemukan dalam bentuk film, gambar, 

vidio dan sebagainya. 

h. Geng motor merupakan sekelompok orang yang 

melakukan atraksi kebut-kebutan, perilaku ugal-ugalan, 

brandalan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu 

lintas, dan mengacaukan ketentraman masyarakat sekitar. 
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i. Premanisme yaitu menggambarkan tindakan sewenang-

wenang disertai dengan tindak kekerasan, pemaksaan dan 

pemunuhan. 

4. Teori Penyimpangan Sosial Remaja 

a. Teori Sosialisasi 

Menurut teori ini penyimpangan sosial merupakan hasil dari 

proses sosialisasi yang tidak sempurna atau gagal. Menurut Albert 

Bandura dan Richard H. Walters bahwa individu melakukan 

penyimpangan dengan cara mengamati dan menirukan orang lain 

yang ada disekitarnya yang melakukan perilaku menyimpang. 

Menurut Ronald Rakers perilaku teman dekat merupakan sarana 

untuk memprediksi apakah perilaku individu sesuai dengan norma 

yang berlaku di masyarakat ataukah perilaku menyimpang. 

Sedangkan menurut Soekanto mengatakan bahwa proses 

sosialisasi dapat diartikan sebagai proses, dimana masyarakat 

dididik untuk mengenal, memahami, menaati dan menghargai 

norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat Artinya, 

sosialisasi merupakan proses seseorang mempelajari pola-pola 

hidup masyarakat sesuai dengan nilai, norma, dan kebiasaan yang 

berlaku untuk berkembang sebagai anggota masyarakat dan 

sebagai individu.
66
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Dari pengertian diatas, bahwa fungsi dari adanya proses 

sosialisasi adalah untuk membentuk kepribadian individu yang 

dipengaruhi oleh nilai dan norma sosial kebudayaan yang ada 

dilingkungan masyarakat dengan cara mengamati dan meniru orang 

lain. Kepribadian merupakan susunan kebiasaan, harapan, dan sikap-

sikap yang bersifat tetap dan menjadi karakter seseorang. Hal ini 

biasanya terjadi pada kalangan remaja.  

b. Teori Labeling 

Menurut teori ini individu menjadi menyimpang karena 

proses labeling, pemberian cap, merek maupun julukan  yang 

diberikan masyarakat, sehingga individu tersebut melakukan 

perilaku menyimpang. Contoh, seorang wanita yang keluar malam 

dianggap sebagai kupu-kupu malam oleh masyarakat sekitarnya.
67

 

Teori labeling berkonsentrasi pada aspek psikologi sosial, 

yaitu suatu kondisi yang memberikan label penyimpangan pada 

seseorang maupun kelompok. Dalam teori label menggunakan 

pendekatan interaksionis yaitu label diberikan kepada seseorang 

maupun kelompok sebagai hasil dari interaksi dengan seseorang 

maupun kelompok lainnya atau antara penyimpangan dengan 

masyarakat. 

Dalam teori labeling ada dua hal yang terpenting, yaitu 

konsep penyimpangan dan konsekuensi dari pelaksanaan kontrol 

                                                             
67

Soetomo, Masalah Sosial  (Surabaya:Pustaka Pelajar, 2013), h.181. 



42 

 

sosial. Penyimpangan yang dilakukan seseorang maupun kelompok 

dapat dibagi menjadi dua macam yaitu penyimpangan primer (hasil 

perbuatan yang mendapat label dari masyarakat) dan 

penyimpangan sekunder (pelaksanaan penyimpangan setelah 

mendapat label dari masyarakat). 

Dari pernyataan diatas, bahwa teori labelling merupakan proses 

pemberian cap, gelar dan julukan yang diberikan masyarakat kepada 

seseorang, sehingga pemberian cap tersebut menyebabkan remaja 

melakukan penyimpangan. Label yang diberikan kepada seseorang 

maupun kelompok sebagai hasil dari interaksi dengan seseorang 

maupun kelompok lainnya 

c. Teori Anomi 

Anomi adalah runtuhnya norma mengenai bagaimana 

masyarakat seharusnya bersikap terhadap orang lain. Menurut 

Durkheim kondisi ini akan melahirkan perilaku menyimpang. 

Anomi mengacu pada kehancuran norma-norma sosial, ketika 

norma tidak lagi mengontrol perilaku masyarakat. Individu tidak 

dapat menemukan kedudukan dalam masyarakat.  

Oleh karena itu, hancurnya sistem dalam hubungan sosial 

kemasyarakatan tidak dapat disalahkan hanya kepada diri 

seseorang, akan tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial 

yang ada. Kehancuran hubungan sosial kemasyarakatan dapat 

menimbulkan kejahatan. Durkheim mengatakan bahwa kejahatan 
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merupakan tingkah laku menggoncangkan perasaan hati nurani 

yang sehat dari setiap masyarakat yang beradab. Kejahatan juga 

bagian yang normal dan tidak dapat dihindarkan dari masyarakat.
68

 

d. Teori Biologis 

Menurut teori ini bahwa beberapa tipe tubuh tertentu 

cenderung melakukan perilaku menyimpang dibandingkan dengan 

tipe-tipe tubuh lainnya. Secara umum, tubuh manusia dibedakan 

menjadi tiga tipe yaitu, endomorph (bundar, halus, dan gemuk), 

mesomorph (berotot dan atletis), serta ectomorph (tipis dan kurus).  

Setiap tipe memiliki kecenderungan sifat-sifat kepribadian dan 

perilaku tertentu.  

Menurut Lamborso bahwa pelaku kejahatan memiliki ciri 

fisik yang berbeda dengan orang lain. Menurut William Sheldon 

orang yang didominasi sifat bawaan mesomorph (secara fisik kuat, 

agresif dan atletis) cenderung terlibat dalam perilaku ilegal dan 

kriminalitas. Umumnya individu yang melakukan perilaku 

menyimpang terjadi pada individu yang mempunyai tubuh atlestis 

(Mesomorph).
69

 

Dari uraian diatas, bahwa seseorang yang melakukan kejahatan 

dapat dilihat dari bentuk tubuh dan biasanya terdapat pada tipe tubuh 

mesomorph  (secara fisik kuat, agresif dan atletis). 
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e. Teori Konflik 

Menurut teori ini, perilaku menyimpang disebabkan karena 

ketidaksamaan dalam masyarakat. Pada teori ini perilaku 

menyimpang tergantung pada kekuasaan dari kelompok 

masyarakat. Karl marx masyarakat sebagai kelompok yang 

mempunyai kepentingan ekonomi, serta bertentangan antara 

kelompok borjuis dan kelompok proletar.  

Oleh karena itu, bermunculan berbagai macam hukum yang 

tujuannya untuk melindungi kelompok borjuis, tetapi menyakiti 

kelompok proletar. Walaupun tujuannya untuk ketertiban, namun 

dampaknya justru mengancam kepenyingan pihak yang diatur. 

Hukuman yang diciptakan kelompok borjuis akan menimbulkan 

penyimpangan bagi kelompok proletar, guna memperoleh 

persamaan diantara kedua kelompok tersebut.
70

 

f. Teori Ketegangan 

Teori anomi yang dikemukakan oleh Robert King Merton  

yaitu, teori ketegangan. Menurutnya, bahwa kejahatan muncul 

akibat individu tidak dapat mencapai tujuan mereka melalui 

saluran-salura legal, sehingga individu menjadi frustasi dan 

mencoba mencapai tujuan melalui saluran-saluran yang ilegal. 

Kelompok anomi akan menolak nilai-nilai tradisional melalui 

saluran-saluran ilegal, karena mereka tidak dapat menggunakan 
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cara-cara legal sehingga terjadi kejahatan. Hal itu terjadi karena 

mereka tidak memperoleh sarana dan kesempatan untuk mencapai 

tujuan budaya, menurut kelas dan kedudukan sosial. 

Di dalam teori anomi yang dikemukakan oleh Robert 

Merton terdapat lima macam cara beradaptasi yaitu sebagai 

berikut: 

1. Konformitas, yaitu keadaan dimana seseorang atau warga 

masyarakat menerima tujuan-tujuan kebudayaan dari suatu 

masyarakat, dan cara-cara yang telah melembaga dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut. 

2. Inovasi, yaitu keadaan dimana seseorang atau anggota 

masyarakat menerima tujuan kebudayaan masyarakat, tetapi 

dalam hal untuk mencapai tujuannya mereka tidak 

menggunakan cara-cara sebagaimana yang telah melembaga, 

tetapi menggunakan cara-cara yang tidak legal. 

3. Ritualisme, yaitu keadaan dimana seseorang atau anggota 

masyarakat menolak tujuan kebudayaan masyarakat, tetapi tetap 

mempertahankan cara-cara yang telah melembaga dan diterima 

oleh seluruh masyarakat untuk mencapai tujuan tujuan lain 

yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh 

masyarakat. 

4. Penarikan diri, yaitu suatu keadaan dimana seseorang atau 

anggota masyarakat menolak baik tujuan kebudayaan 
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masyarakat, maupun cara-cara yang telah melembaga dan 

tersedia dalam masyarakat. 

5. Pemberontakan, yaitu suatu keadaan dimana seseotang atau 

anggota masyarakat menolak baik tujuan kebudayaan 

masyarakat,  maupun cara-cara yang telah melembaga  dan 

tersedia di masyarakat bahkan bermaksud untuk 

mengubahnya.
71

 

g. Teori Kontrol Sosial 

Teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil 

dari kekosongan atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun 

berdasarkan pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk 

tidak patuh terhadap hukum atau melanggar peraturan hukum. 

Teori sosial menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi 

logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum. Teori kontrol 

sosial sejajar dengan teori konformitas. Teori kontrol sosial yang 

dikembangkan oleh Travis Hirschi memiliki beberapa proposisi, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Segala bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial 

merupakan akibat dari kegagalan mensosialisasi individu, 

warga masyarakat untuk bertindak teratur terhadap aturan atau 

tata tertib yang ada. 
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2. penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal, 

merupakan bukti kegagalan kelompok sosial konvensional 

untuk mengikat individu agar tetap teratur, seperti: keluarga, 

sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok dominan 

lainnya. 

3. Setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak 

melakukan perilaku menyimpang atau kriminal. 

4. Kontrol internal lebih berpengaruh dari pada kontrol eksternal. 

5. Faktor Penyebab Timbulnya Penyimpangan Sosial Remaja 

Beberapa faktor yang menyebabkan remaja melakukan 

penyimpangan sosial yaitu:
72

 

a. Pergaulan yang salah 

Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku individu menjadi baik 

atau buruk. Jika lingkungan tersebut baik maka akan menciptakan 

perilaku yang baik, namun sebaliknya jika lingkungan tersebut 

tidak baik maka akan menciptakan perilaku yang tidak baik pula. 

Contohnya individu yang tinggal dilingkungan yang 

masyarakatnya suka minum-minuman keras, berjudi dan narkoba, 

maka kemungkinan orang tersebut akan terpengaruh dan mengikuti 

perilaku tersebut. 
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b. Pemberian cap atau label yang tidak baik 

Pemberian cap atau label yang tidak baik pada individu, maka akan 

mempengaruhi perilaku individu tersebut. Misalnya, memberikan 

julukan pencuri, pemabuk, pembohong dan sebagainya. Julukan 

tersebut bisa benar-benar menjadikan individu tersebut menjadi 

individu yang suka mencuri, pemabuk dan pembohong.  

c. Pembawaan   

Perilaku menyimpang pada individu terjadi karena pembawaan dari 

orang tuanya yang mempunyai perilaku menyimpang. Misalnya, 

jika orang tuanya mempunyai perilaku yang menyimpang  seperti 

bermain judi maka kemungkinan anaknya akan memiliki perilaku 

yang sama dengan orang tuanya yaitu berjudi. 

d. Pengaruh media 

Pengaruh media terhadap penyimpangan pada individu sangat 

besar. Terkadang individu melakukan perilaku menyimpang bukan 

disebabkan karena pergaulan, namun disebabkan karena individu 

mencontoh apa yang ditonton dalam televisi atau film-film. 

Misalnya, menonton perilaku menyimpang seperti penipuan, 

perampokan, minum-minuman keras, pencabulan dan lain 

sebagainya. 

e. Kejiwaan  

Penyimpangan yang dilakukan oleh individu yang mengalami 

tekanan jiwa yang berat atau stres, sehingga individu nekat 
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melakukan penyimpangan sosial. Misalnya, individu yang 

mengalami kesulitan ekonomi dengan tuntutan kebutuhan hidup 

yang semakin tinggi, tidak menutup kemungkinan menyebabkan 

individu melakukan perilaku menyimpang seperti perampokan, 

penjambretan, begal dan lain sebagainya.  

f. Mengambil jalan pintas 

Banyak anggota masyarakat yang ingin memperoleh suatu 

kekayaan dengan cara yang melanggar aturan dan norma-norma 

yang ada di masyarakat. Misalnya, melakukan korupsi, penipuan 

penggelapan uang dan sebagainya. 

g. Keterpaksaan 

Ada sebagian orang melakukan penyimpangan karena terpaksa 

oleh keadaan yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, 

mencuri, melacur, merampok dan sebagainya. 

Adapun Faktor lain yang menyebabkan penyimpangan sosial 

remaja menurut beberapa ahli yaitu:
73

 

1. Menurut James W. Van Der Zanden 

a. Longgar nilai dan norma 

Perilaku menyimpang bukan dilihat dari baik buruknya, 

melainkan karena longgarnya norma dan nilai sosial 

yang ada dimasyarakat. Nilai sosial dan norma pada 

masyarakat satu dengan masyarakat yang lain akan 
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berbeda. Misalnya, kumpul kebo dimasyarakat 

indonesia dianggap menyimpang, sedangkan 

dimasyarakat barat kumpul kebo dianggap hal biasa dan 

wajar. 

b. Sosialisasi yang tidak sempurna 

Pada masyarakat proses sosialisasi yang tidak sempurna 

justru menimbulkan perilaku menyimpang. Misalnya, 

ayah yang sejatinya adalah sebagai pemimpin didalam 

keluarga dan menjadi panutan dan teladan bagi anaknya, 

tetapi justru sering memberikan contoh yang tidak 

benar. Seperti bermain judi, karena masyarakat 

mentolerir perbuatan tersebut maka terjadilah perilaku 

menyimpang. 

c. Sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang 

Penyimpangan ini terjadi pada masyarakat yang 

mempunyai nilai-nilai subkebudayaan yang 

menyimpang, yaitu kebudayaan khusus yang normanya 

bertentangan dengan norma budaya pada umumnya. 

Contohnya masyarakat yang tinggal dipinggir jalanan, 

masalah etika dan kebersihan kurang diperhatikan. Hal 

ini karena mereka sibuk mencari kebutuhan pangan, 

sering melakukan keributan dan sering mengulatkan 
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kata-kata yang kasar. Hal ini oleh masyarakat umum 

dianggap sebuah penyimpangan. 

Faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial remaja 

dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:
74

 

a. Faktor dari dalam 

Faktor dari dalam meliputi tingkat kecerdasan, usia, jenis 

kelamin, dan kedudukan seseorang dalam keluarga. 

Misalnya individu yang tidak normal dan pertambahan usia. 

b. Faktor dari luar 

Faktor dari luar meliputi keluarga, pendidikan, pergaulan 

dan media massa. Misalnya remaja yang melakukan 

pencurian akibat pergaulan yang tidak baik, sehingga 

berdampak pada diri individu tersebut. 

2. Menurut Casare Lombroso 

Perilaku menyimpang remaja dibagi menjadi tiga 

yaitu sebagai berikut:
75

 

a.   Biologis 

Contohnya, individu yang lahir sebagai pencopet. 

Berdasarkan ciri tertentu orang bisa diidentifikasi 

menjadi penjahat atau tidak yang dilihat dari ciri fisik 

yaitu bentuk muka, kedua alis yang menyambung 

menjadi satu dan sebagainya. 
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Ciek Julyati Hisyam, Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologi, h. 10. 
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M. Noor Syaid, Penyimpangan Sosial Dan Pencegahanny,  h. 7. 
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b. Psikologis 

Penyimpangan yang bisa dilihat dari kepribadian dan 

dapat juga dilihat dari pengalaman trauma yang dialami 

individu. 

c. Sosiologis 

Penyimpangan yang terjadi karena sosialisasi yang 

kurang tepat, individu yang tidak dapat menyerap 

norma-norma kultur budayanya. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa  

faktor penyebab penyimpangan sosial remaja yaitu yang diakibatkan 

oleh faktor internal dan eksternal seperti, longgarnya norma, pengaruh 

media massa, pergaulan, sosialisasi yang tidak sempurna, sosialisasi 

nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang dan sebagainya. 

6. Dampak yang ditimbulkan dari Penyimpangan Sosial Remaja  

Penyimpangan sosial remaja dapat menimbulkan kerugian, baik 

terhadap individu keluarga, masyarakat dan negara antara lain sebagai 

berikut:
76

 

a. Mendorong Meningkatnya Kriminalitas 

Pelaku penyimpangan sosial bersifat individu, lalu bergabung 

dengan pelaku penyimpang lain. Kegiatan mereka menjadi 

terorganisir dan selalu melanggar norma-norma dengan melakukan 
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tindakan kriminalitas. Seperti pembunuhan yang terjadi di tengah 

masyarakat. 

b. Menjamurnya Prostitusi dan Bisnis Penjualan Wanita 

Penjualan wanita yang dijual ke luar negeri untuk dijadikan sebagai 

wanita penghibur. Mereka menciptakan modus menyalurkan 

tenaga kerja, penyanyi dan sebagainya. Kegiatan ini menjadi bisnis 

bagi orang tertentu. 

c. Meningkatnya Kemiskinan 

Penyimpangan sosial juga dapat menimbulkan kemiskinan dalam 

masyarakat. Harta kekayaan negara banyak terkuras oleh para 

koruptor. Bantuin bagi masyarakat miskin justru masuk kedalam 

kantong para koruptor. 

d. Mengganggu Keharmonisan 

Jika salah satu keluarga melakukan peyimpangan sosial, maka 

anggota keluarga yang lain akan merasa terganggu dan malu. 

Misalnya, salah satu anak dari keluarga yang melakukan pencurian 

sepeda motor hingga menyebabkan anak tersebut masuk penjara. 

Tindakan tersebut membawa dampak bagi keluarga yaitu 

menyebabkan keluarga merasa malu pada masyarakat.  

e. Merusak Mental dan Kesehatan 

Penyimpangan dengan mengkonsumsi narkoba melalui jarum 

suntik yang tidak steril dan digunakan secara bergantian dapat 
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menyebabkan penyakit AIDS/HIV yang dapat menyerang 

kekebalan tubuh sehingga tubuh kehilangan daya tahan.
77

 

Berdasarkan uraian diatas, mengenai dampak penyimpangan 

sosial remaja yaitu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat 

yakni dapat merusak mental, kesehatan, meningkatkan tindakan 

kriminal, seksual, mengganggu keharmonisan keluarga dan 

sebagainya. 
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