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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Tokoh Agama

1. Pengertian Agama

Bahwa perkataan agama itu adalah berasal dari bahasa sangsekerta, yang

terdiri dari dua kata : “A” artinya tidak, dan “Gama” artinya kocar-kacir,

berantakan, yang sama artinya dengan perkataan “chaos”.1 Jadi artinya kata

agama itu adalah teratur, beres, yakni suatu peraturan yang mengatur keadaan

manusia, maupun suatu yang gaib, mengenal budi pekerti, pergaulan hidup

bersama dan lain-lain.

Kata “dien” (agama) dalam istilah arab berasal dari kata kerja “daana”-

“yadienu”, menurut lughat (secara etimologis) mempunyai makna yang

bermasacam-macam, antara lain : cara atau adat kebiasaan, peraturan, undang-

undang, tha‟at atau patuh,  menunggalkan ketuhanan, al-jaza;  pembalasan,

al- hisab; perhitungan, yaum al-Qiyamat, nasihat dan Shirat al Mustaqim; jalan

yang lurus dan benar.2 Sedangkan menurut istilah (terminologi) Agama menurut

Faisal adalah kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum

yang diwahyukan kepada utusan-utusan-Nya untuk kebahagiaan hidup manusia

di dunia dan di akhirat.3

1 Suryo, dkk, Din Al-Islam Buku Teks Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi.
(Bandung: Tiga Mutiara, 1997), h. 23

2 Zakiah Daradjat,  dkk, Agama Islam, Buku Daras Pendidikan Agama Islam pada
Perguruan Tinggi Umum, (Jakarta: Proyek Pembinaan Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan
Tinggi Umum, 1984), h. 45

3 Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Refleksi Historis,
(Jogjakarta: Titian Ilahi Pres, 1997), h. 28
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Bila ditinjau dari Bahasa dari kata “Agama” dari bahasa sangsekerta yang

mempunyai arti tidak pergi, tetap ditempat, diwarisi turun temurun.4 Sedang jika

di tinjau dari asal kata “Aslama” yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri

kepada Tuhan. Islam nama dari agama wahyu yang diturunkan oleh Allah swt

kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada manusia.5

Dengan demikian agama  adalah suatu bentuk penghambaan diri kepada

sang Kholik yang mempunyai konsekwensi pada sikap tunduk, patuh, dan taat

kepada Allah swt.

2. Pengertian Tokoh Agama

Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu ter- utamanya

dalam hal perkaitan dalam islam, ia wajar dijadikan sebagai role-model dan

tempat rujukan ilmu bagi orang lain.6 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan.7 Dari kedua

teori tersebut dapat dijelaskan pegertian tokoh adalah orang yang berhasil

dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai

pengaruh pada masyarakat sekitarnya.

Untuk menentukan kualifikasi sang tokoh, kita dapat melihat karya dan

aktivitasnya, misalnya tokoh berskala regional dapat dilihat dari segi apakah ia

menjadi pengurus organisasi atau pemimpin lembaga ditingkat regional, atau

4 Azumardi Azra, dkk, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h.
42

5 Toto Suryana,dkk, Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi, (Bandung: Tiga
Mutiara, 1997), h. 54

6 Muhammad Rizqi, Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu
Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana Kabuoaten Indramayu,
Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cerbon, 2015), h. 2

7 Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya:Kartika, 1997), h. 68



17

tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada

masyarakat regional, dengan pikiran dan karya nyata yang semuanya itu

mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat

regional.8

Disamping itu, ia harus mempunyai keistimewaan tertentu yang berbeda

dari orang lain yang sederajat pada tingkat regional, terutama perbedaan

keahlian dibidangnya. Dengan kualifikasi seperti itu, maka ketokohan seseorang

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

Selain itu juga, bila ditinjau dari sudut pandang yang masyarakat islam

tokoh agama bisa juga disebut Tokoh Agama. Pengertian Tokoh Agama adalah

orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai

dengan ilmunya.9 Berbeda dengan Muh Ali Azizi mendefenisikan tokoh agama

adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun

perbuatan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau

lembaga.10

Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, pengertian Ulama,

yaitu Ulama berasal dari bahasa Arab, jama‟ (plural) dari kata alim yang

berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Ulama berarti para ahli

ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmuan. Pemakaian perkataan ini di

Indonesia agak bergesar sedikit dari pengertian aslinya dalam bahasa arab. Di

Indonesia, alem diartikan seorang yang jujur dan tidak banyak bicara. Perkataan

8 Arief furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2005), h.
11

9 Saiful Akhyar Lubis, Konseling Islami Kyai dan Pesantren (Yogyakarta: eLSAQ Press,
2007), h. 169.

10 Muh Ali Aziz, Ilmu Dakwah,( Jakarta : Kencana 2004), h. 75
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ulama‟ dipakai dalam arti mufrad (singular), sehingga kalau dimaksud jama‟,

ditambah perkataan para sebelumnya, atau diulang, sesuai dengan kaedah

bahasa Indonesia, sehingga menjadi para ulama atau ulama-ulama.11 Ulama-ulama

yaitu orang-orang yang tinggi dan dalam pengetahuannya tentang agama islam

dan menjadi contoh ketauladanan dalam mengamalkan agama itu dalam

kehidupannya.

Dalam masyarakat buat dewasa ini, pengaruh ulama masih besar dan

dalam beberapa hal menentukan. Partisipasi masyarakat didesa dalam

pembangunan dirasakan sangat tergantung kepada ikut sertanya ulama masing-

masing. Tanpa partisipasi para ulama‟ jalannya pembangunan tampak tertegun-

tegun atau kurang lancar.

Selanjutnya tokoh agama juga merupakan sebutan dari Pengajar agama

(Guru agama), golongan ini berasal dari rakyat biasa. Tetapi karena ketekunannya

belajar, mereka memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Tentu ada perbedaan

antara satu dengan lainnya tentang dalam dangkalnya pengetahuan yang mereka

miliki masing-masing, sebagai juga berbeda tentang banyak sedikitnya bidang

pengetahuan yang mereka kuasai. Dahulu sebelum diperintah oleh Belanda,

pegajar agama selain dari menguasai ilmu pengetahuan bidang agama, juga

banyak diantara mereka yang menguasai pula bidang-bidang lain.12

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa

pengertian Tokoh Agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan

dan keunggulan dalam bidang keagamaan.

11 Taufik Abdullah, Agama dan Perubahan Sosial ( Jakarta: CV Rajawali, 1983), h. 3
12 Ibid, h, 10
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Adapun Tokoh Agama dalam penelitian ini adalah orang yang yang

memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam

suatu masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang baik sesuai

ketentuan Allah agar masyarakat tersebut dapat mencapai kebahagiaan dunia

akherat atau sekelompok orang yang terpandang di dalam masyarakat yang

memiliki pengetahuan tentang agama yang tinggi.

3. Peran Tokoh Agama

Sebelum berbicara tentang tokoh agama maka terlebih dahulu peneliti

menjelaskan terlebih dahulu arti dari peran itu sendiri. Dalam kamus besar bahasa

indonesia, peranan diartikan sebagai tindakan yang dilakuakn oleh seseorang

dalam suatu peristiwa.13 Sedangkan menurut WJS. Poerdarwinto dalam kamus

umum bahasa indonesia, mengartikan peranan sebagai ”sesuatu yang menjadi

bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal

atau peristiwa”.14
Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat penulis simpulkan

bahwa peranan adalah segala sesuatu yang bisa mengakibatkan terjadinya sesuatu

peristiwa yang lain baik secara langsung maupun tidak lansung

Tokoh Agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat.

Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan

anjuran para tokoh agama. Peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk

menekan angka kenakalan remaja. Sebagai tokoh sentral dalam masyarakat,

13 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta :
Balai Pustaka , 1991), h. 751

14 Poerwodarwinto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1997) h.
735
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tentunya peran tokoh agama dalam membina remaja dalam mengatasi kenakalan

remaja sangat urgent.

Tokoh agama merupakan figur yang dapat diteladani dan dapat

membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan

taat. Kemunculan tokoh agama yang sering disebut Ulama. Masyarakat kemudian

meyakini dan mempercayai tokoh agama itu sendiri. Keyakinan masyarakat

bermacam- macam bentuknya. Ada yang sekedar sekedar memiliki keyakinan

bahwa tokoh agama tersebut hanya sebagai orang yang menjadi tempat bertanya

dan berdiskusi tentang agama, hingga seseorang yang meyakini tokoh agama

sebagai seseorang yang penting atau ikut andil dalam pengambilan keputusan

dalam hidupnya.15

Tokoh agama sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam

masalah agama diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat modern yang

telah lupa pada kodrat awalnya sebagai makhluk yang beragama menjadi lebih

tahu mengenai agama yang sebenarnya dan menggunakan kemajuan teknologi

pada zaman modern ini sesuai dengan kapasitas yang memang benar- benar

dibutuhkan. Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial

atau pembangunan. Ada tiga peran penting yang dapat dijalankan oleh tokoh

agama yaitu peran edukasi yang mencangkup seluruh dimensi kemanusiaan dan

membangun karakter. Kedua, peran memberi pencerahan kepada masyarakat

disaat situasi-situasi tidak menentu. Ketiga peran membangun sistem, satu tradisi,

budaya yang mencerminkan kemuliaan. Tokoh agama sebagai agen terlibat dalam

15Weny Ekaswati, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi.
(Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006), h. 7
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merenungkan dan mengulangi struktur sosial. Agen terus menerus memonitor

pemikiran dan aktivitas mereka sendiri serta konteks sosial dan fisik mereka.

Peran yang dimaksudkan disini adalah ikut berpartisipasi untuk

melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran

menentukan apa yang diperbuat oleh tokoh agama. Peran yang dimiliki oleh

tokoh agama yang dimaksud disini adalah mencakup tiga hal antara lain:

a. Peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.

b.Peran adalah sesuatu yang dilakukan tokoh agama dalam masyarakat.

c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur

sosial masyarakat.16

Selanjutnya peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status).

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan melekat pada diri

seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam masyarakat. Posisi seseorang

dalam bermayarakat merupakan untuk statis yang menunjukkan tempat individu

pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan kepada fungsi,

penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu

posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.17

Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang tokoh agama adalah sebagai

berikut:

a. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan
pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok

16 Soerjano Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet. Ke 43, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2010), h. 213

17 Asmani, Jamal Ma’mur, Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah. (Wonokerto:
Buku Biru, 2012). h. 49
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tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-
keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah
yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul
pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman
untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi

b. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga
masyarakat yang dipimpinnya.

c. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang
dipimpinnya.18

Adapun peran lain dari tokoh agama dalam mengatasi masalah-masalah

yang dihadapi oleh anggota masyarakatnya seperti: kemiskinan, kejahatan,

disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern,

peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah

kependudukan dan masalah lingkungan hidup.

Berdasarkan dari uraian di atas, peran tokoh agama disini adalah memberi

rasa aman kepada anggota masyarakatnya atau yang dimaksud dalam penelitian

ini adalah kenakalan remaja yang dapat menggangu ketenteraman masyarakat.

Maka dalam hal ini tokoh agama sangatlah berperan dalam keamanan warganya

dari hal-hal yang dapat mengancam kehidupan mereka, seperti kenakalan remaja

yang sekarang ini sudah semakin banyak di lingkungan masyarakat.

B. Penanganan Kenakalan Remaja

1. Pengertian Remaja

Masalah kenakalan remaja merupakan masalah yang menarik, hal ini

disebabkan karena kenakalan remaja mengancam setiap generasi muda suatu

bangsa. Apabila berbicara tentang remaja, seringkali timbul pertanyaan, umur

18 Soerjano Soekanto, Op.cit., h. 256
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berapakah seseorang dikatakan remaja atau batasan usia berapakah seseorang

dapat di katakan sebagai remaja.

Menanggapi hal tersebut, berdasarkan beberapa peraturan hukum

Indonesia, maka batasan-batasan mengenai kedewasaan seseorang adalah:

1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.19

2) Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh

satu tahun, dan tidak lebih dahulu menikah. Apabila perkawinan

dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka

mereka tidak  kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.20

Menurut Mahdiah, “Remaja” adalah pribadi yang sedang tumbuh dan

berkembang menuju kedewasaan. Sedangkan menurut Islam, “Remaja” adalah

anak laki-laki atau perempuan yang sudah mukallaf. Remaja putri yang

dinyatakan  mukallaf adalah yang sudah baligh, yaitu yang sudah haidh.21 Remaja

merupakan masa pertengahan antara anak-anak dan dewasa, biasanya pada usia

remaja antara umur 10 sampai dengan 21. Sedangkan Islami adalah perilaku yang

mengikuti kaidah Islam. Sehingga karakteristik remaja islami dapat didefinisikan

sebagai ciri-ciri remaja yang mengikuti kaidah Islam. Misalnya melaksanakan

sholat lima waktu, menjaga lisan dan perbuatan serta berbakti kepada orang tua.

Dengan demikian remaja islam berarti mulainya masa akil baligh.

Keadaan fisik, kognitif (pemikiran) dan psikososial (emosi dan kepribadian)

19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 1
20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330
21 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang

Kehidupan, terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo, (Jakarta : Erlangga, 1999), h. 206
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remaja berbeda dengan keadaan pada tahap perkembangan lain. Karena sudah

baligh, mereka menanggung kewajiban beribadah wajib. Kewajiban menunaikan

ibadah wajib ini ditunjang oleh perubahan raga yang makin menguat dan

membesar, sekresi hormon baru, dan perubahan taraf berfikir mereka. Namun

kematangan organ internal tubuh mereka tidak serta merta membuat mereka lebih

matang perasaan dan pemikirannya.

2. Pengertian Remaja Secara Umum

Setelah mengamati beberapa batasan usia berdasarkan peraturan-

peraturan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara hukum

seseorang telah benar-benar dewasa pada saat berumur di atas dua puluh satu

tahun atau telah terlebih dahulu menikah, jadi masa remaja itu sendiri dapat

diklasifikasikan sebagai masa pada saat seseorang berumur sebelum dua puluh

satu tahun atau tidak terlebih dahulu menikah.

Dalam ilmu psikologi terdapat enam tahap Perkembangan moral, yang

kemudian terbagi kedalam tiga tingkatan yaitu22 :

1) Tahap Pra-Konvensional

a. Tahap pertama (umur 0-7 tahun)

Orientasi pada hukuman dan kepatuhan, ketaatan hukuman fisik terhadap

suatu perbuatan dipakai anak untuk menentukan apakah suatu perbuatan

baik atau buruk. Perbuatan baik oleh anak dirumuskan sebagai suatu

perbuatan yang tidak akan mengakibatkan hukuman baginya. Pada

22 Singgih D. Gunarsa dan Yulia D. Gunarsa, Psikologi Praktis Anak Remaja dan
Keluarga, (Jakarta: 2004), h. 18-19
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tahap ini, menghindari hukuman dan kepatuhan terhadap otoritas yang

berkuasa akan dinilai positif oleh anak

b. Tahap kedua (sekitar 10 tahun) Orientasi instrumental yang relative.

Anak hanya mengharap, mencari hadiah yang nyata. Perbuatan yang

benar merupakan perbuatan yang hanya memuaskan kebutuhannya.

Hubungan timbal balik sangat ditekankan, saya dipukul, saya akan

membalas memukul

2) Tingkat Konvensional

c. Tahap ke tiga (sekitar 13 tahun)

Orientasi penyesuaian antar pribadi. Perbuatan baik adalah perbuatan

yang disenangi dan diterima baik oleh orang tua, guru, teman sebaya,

tetangga atau teman sejawat. Tekanan diletakkan atas kesesuaian untuk

menjadi anak baik. Takut dibicarakan orang lain.  Pada tahap ini anak

sudah mencapai tingkat kognitif yang lebh tinggi sehingga sudah dapat

mengambil tempat orang lain, mengerti pandangan orang lain dan apa

yang  dapat  menyenangkan orang lain.

d. Tahap ke empat (sekitar 16 tahun)

Orientasi pada hukum dan tata tertib, aturan. Orientasi terhadap kegiatan

untuk melakukan tugas, kewajiban masing-masing, memenuhi

peraturan-peraturan tertentu dan mempertahankan ketertiban sosial.

Doktrin-doktrin politik dan keagamaan lebih mudah dimengerti dan

diterima.
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3) Tingkat Post-Konvensional

e. Tahap ke lima (masa dewasa muda)

Seorang yang berada pada tingkat ini mengambil keputusan- keputusan

berdasarkan apa yang baik dan tepat berdasarkan suatu kontrak,

perjanjian, baik sosial maupun pribadi. Mereka sudah dapat

mempertimbangkan dan memperhatikan sudut pandang masyarakat pada

umumnya. Dalam hal hukum dan pproses-proses yang  mengubahnya,

mereka  dibimbing  oleh rasionya.

f. Tahap ke enam (masa dewasa)

Orientasi prinsip ethis-universal Moralitas dirumuskan sebagai keputusan

dari hati nurani (conscience). Prinsip-prinsip etis dipilih sendiri

berdasarkan konsep abstrak, keadilan dan persamaan. Pada tahap ini

mereka memperlihatkan suatu sikap menghargai terhadap harga diri teman

dan pemikiran bahwa penghargaan yang timbal balik ini berlaku secara

universal

Berdasarkan uraian tentang tahap perkembangan moral tersebut, maka

batasan usia seseorang berdasarkan perkembangan moralnya diklasifikasikan

dalam tiga tingkatan. Anak-anak berada pada tahap pra- konvensional yaitu pada

tahap pertama (usia 0-7 tahun) dan tahap kedua (pada usia sekitar 10 tahun),

sedangkan remaja berada pada tahap konvensional sejak usia 13 tahun hingga ia

tumbuh dewasa yaitu pada tahap postkonvensional.

Andi Mappiare dengan mengutip lengkap Elizabeth B. Hurlock, juga
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menulis tentang adanya sebelas masa rentang kehidupan yaitu23 :

1) Prenatal: Saat konsepsi sampai lahir.

2) Masa neonatal: Lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir.

3) Masa bayi: Akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua.

4) Masa kanak-kanak awal: Dua tahun sampai enam tahun.

5) Masa kanak-kanak akhir: Enam tahun sampai sepuluh atau sebelas tahun.

6) Pubertas pra-adolesen: Sepuluh tahun atau dua belas tahun sampai tiga

belas tahun.

7) Masa remaja awal: Tiga belas tahun atau empat belas tahun sampe

tujuh belas tahun.

8) Masa remaja akhir: Tujuh belas tahun sampai dua puluh satu tahun.

9) Masa dewasa awal: Dua puluh satu tahun sampai empat puluh tahun.

10) Masa setengah baya: Empat puluh tahun sampai enam puluh tahun.

11) Masa tua: Enam puluh tahun sampai meninggal dunia.

Menurut WHO (World Health Organization), remaja adalah suatu masa

dimana24

1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda- tanda

seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.

2) Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari

kanak-kanak menjadi dewasa.

3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada

keadaan yang relatif lebih mandiri.

23 Sudarsono, Kenakalan Remaja. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)., h. 32
24 Sarwono, Sarlito Wirawan. Psikologi Remaja. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2003)., h.12
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Dalam kajian psikologi, secara umum untuk masyarakat Indonesia

batasan usia remaja adalah usia 11-24 tahun dan belum menikah, dengan

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut25 :

1) Usia 11 tahun adalah usia ketika pada umumnya tanda-tanda seksual

sekunder mulai tampak (kriteria fisik).

2) Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil

balig, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi

memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial).

3) Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembengan

jiwa seperti tercapainya identitas diri, tercapainya fase genital dari

perkembangan psikoseksual, dan tercapainya puncak perkembangan

kognitif maupun moral (kriteria psikologis).

4) Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberikan

peluang bagi mereka yang sampai pada batas usia tersebut masih

menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh

sebagai orang dewasa (secara adat/tradisi), belum bisa memberikan

pendapat sendiri dan sebagainya.

Dalam definisi tersebut diatas, status pernikahan sangat menentukan

karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat kita pada

umumnya. Seorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap

diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam

25 Ibid., h. 18-19
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kehidupan masyarakat dan keluarga. Karena itu definisi remaja disini dibatasi

khusus untuk yang belum menikah.

Sedangkan berdasarkan UU NO. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak, segaligus sebagai dasar dalam penelitian ini untuk menentukan batasan

usia mengklasifikasikan seseorang sebagai remaja yang dalam istilah hukum

disebut anak, diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 UU NO. 11 Tahun

2012 yaitu : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur

18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Berdasarkan hal tersebut maka remaja/anak sebagai objek dalam

penalitian ini adalah yang berusia mulai 12-18 tahun. Sehingga, berdasarkan UU

No. 11 Tahun 2012, pada rentang usia tersebut seorang anak yang melakukan

tindak pidana diproses dan diadili dalam system peradilan pidana anak

3. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja ialah perilaku jahat, 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 menyimpang.

Juvenile berasal dari bahasa Latin “juvenilis”, artinya anak- anak, anak

muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja.

Delinquent berasal dari kata Latin “delinquere” yang berarti terabaikan,

mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal,
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pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi,

durjana, dursila, dan lain-lain. Delinquent itu selalu mempunyai konotasi

serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak

muda di bawah umur 22 tahun.26

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan

tindakan yang timbul dikarenakan tidak adanya pengakuan dari lingkungan

sekitarnya seperti keluarga, teman dan masyarakat sehingga remaja merasa

terabaikan kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang kemudian mencari dan

memenuhi kebutuhannya akan pengakuan dengan berbuat perilaku yang

menyimpang.

Menurut Sarwono, “kenakalan remaja yaitu perilaku menyimpang dari

atau melanggar hukum”.27 Senada dengan yang diungkapkan oleh Sudarsono

bahwa pengertian “kenakalan remaja yaitu perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang

dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila,

dan menyalahi norma-norma agama”.28

Sama halnya dengan pengertian yang diungkapkan oleh Willis bahwa:

Kenakalan remaja yaitu tindak perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan

dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat sehingga akibatnya dapat

merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak

dirinya sendiri.29

26 Kartini Kartono, Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT Raja Grafindo,
2002). h. 17

27 Sarwono, Sarlito W., Psikologi Remaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)., h. 202
28 Sudarsono, Kenakalan Remaja. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)., h. 11
29 Sofyan S. Willis, Remaja dan Masalahnya. (Bandung: Alfabeta, 2010)., h. 90
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Pengertian kenakalan remaja kemudian oleh Santrock lebih diperinci

pada “berbagai perilaku, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara

sosial (seperti berbuat onar di sekolah), status pelanggaran (melarikan diri dari

rumah) hingga tindakan kriminal (seperti pencurian)”. Beberapa pandangan

tersebut mengarahkan bahwa kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang

terhadap hukum dan norma-norma yang dilakukan oleh remaja ataupun anak-

anak.30

Perilaku pelanggaran terhadap hukum ini tidaklah sama dengan perilaku

kejahatan ataupun tindak kekerasan lainnya yang menimbulkan hukuman pidana

bagi remaja seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan orang dewasa

sudah disadari oleh kesengajaan dan dipikirkan secara masak sehingga sarat akan

tanggung jawab. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh remaja berada disuatu

pihak  dimana  perbuatan  tersebut tanpa  disadari baik buruknya karena remaja

masih berada pada krisis dalam pencarian jati dirinya sehingga kesadaran akan

tanggung jawab masih kurang.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

kenakalan remaja yaitu perilaku menyimpang dari peraturan dan norma yang

dilakukan oleh remaja yang tidak dapat diterima secara sosial karena dapat

menimbulkan kerugian pada diri siswa sendiri dan orang lain

Dari sudut etimologis, Kenakalan Remaja berarti kejahatan anak, akan

tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi yang cenderung negatif, bahkan

negatif sama sekali. Atas pertimbangan yang lebih demokrat dan mengingat

30 John W. Santrock, Adolescance Perkembangan Remaja. (Jakarta: Erlangga, 2003)., h.
255
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kepentingan subyek, maka beberapa ilmuwan memberanikan diri mengartikan

kenakalan remaja menjadi kenakalan anak.31

Dengan demikian kenakalan remaja dapat didefinisikan sebagai suatu

perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat

yang dilakukan pada usia remaja atau masa transisi antara anak-anak dan

dewasa. Dengan kata lain, kenakalan remaja merupakan tindakan oleh seseorang

yang belum dewasa yang sengaja melanggar peraturan masyarakat maupun

hukum yang ditetapkan pemerintah. Perbuatan remaja mencopet, menjambret,

menipu, menggarong merupakan perbuatan yang tidak bisa diterima oleh

masyarakat pada umumnya, karena dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang

melanggar hukum.

4. Gejala Kenakalan Remaja

Remaja yang melakukan perilaku kenakalan mempunyai beberapa gejala-

gejala yang dapat diamati. Menurut Asfriyati gejala-gejala yang memperlihatkan

pada hal-hal yang mengarah pada kenakalan remaja32 adalah:

a. Anak-anak yang tidak disukai oleh teman-temannya sehingga anak tersebut

menyendiri. Anak yang demikian akan dapat menyebabkan kegoncangan

emosi

b. Anak-anak yang sering menghindarkan diri dari tanggung jawab di rumah

atau di sekolah. Menghindarkan diri dari tanggung jawab biasanya karena

anak tidak menyukai pekerjaan yang ditugaskan pada mereka sehingga

31 Sudarsono, Kenakalan Remaja. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)., h. 45
32 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3699/3/fkm-asfriyati1.pdf yang diakses

pada Desember 2017
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mereka menjauhkan diri dari padanya dan mencari kesibukan-kesibukan

lain yang tidak terbimbing

c. Anak-anak yang sering mengeluh dalam arti bahwa mereka mengalami

masalah yang oleh dia sendiri tidak sanggup mencari permasalahannya.

Anak seperti ini sering terbawa kepada kegoncangan emosi

d. Anak-anak yang mengalami phobia dan gelisah dalam melewati batas

yang berbeda dengan ketakutan anak-anak normal

e. Anak-anak yang suka berbohong

f. Anak-anak yang suka menyakiti atau mengganggu teman-temannya di

sekolah atau di rumah

g. Anak-anak yang menyangka bahwa semua guru mereka bersikap tidak

baik terhadap mereka dan sengaja menghambat mereka

h. Anak-anak yang tidak sanggup memusatkan perhatian

Beberapa gejala kenakalan diatas merupakan gejala yang secara umum

tampak dan dilakukan oleh remaja baik di rumah ataupun di sekolah. Melihat

gejala kenakalan yang dialami oleh remaja diatas tentunya sangat meresahkan

terutama bagi remaja itu sendiri, sehingga diperlukan penanganan yang tepat agar

potensi yang dimiliki oleh remaja dapat berfungsi secara baik dan optimal.

Dengan demikian gejala kenakalan remaja merupakan suatu hal perilaku

yang diperlihatkan dalam bentuk perilaku seseorang yang mengarah kepada

perilaku melanggar norma sosial maupun hukum.anak yang memiliki perulaku

suka berbohong, mengeluh, malas, dan sering menyrndiri juga bisa terindikasi

gejala yang mengarah kepada kenakalan remaja.
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5. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja

Kartini Kartono,33 mengemukakan wujud perilaku delinquent sebagai

berikut:

a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan

membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.

b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan, yang mengacaukan

ketentraman sekitar. Tindakan ini bersumber pada kelebihan energi dan

dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror

lingkungan

c. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku

(tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban.

d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau

bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen

bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila.

e. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens lain berupa perbuatan

mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas,

menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan

pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun,

tindakan kekerasan, dan pelanggaran lainnya.

f. Berpesta pora sambil mabuk-mabukkan, melakukan hubungan seks

bebas yang mengganggu lingkungan.

g. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial.

33 Kartini Kartono, Op.cit., h. 20



35

h. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius, drugs) yang erat

bergandengan dengan tindak kejahatan.

i. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan, tanpa rasa

malu dengan cara yang kasar.

j. Homoseksualitas, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain pada

anak remaja disertai tindakan-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-ibu yang tidak kawin.

m. Tindakan radikal dan ekstrim, dengan cara kekerasan, penculikan, dan

pembunuhan yang dilakukan anak-anak remaja.

n. Perbuatan a-sosial dan anti sosial lain disebabkan oleh gangguan

kejiwaan pada anak-anak remaja.

o. Tindak kejahatan disebabkan luka di kepala dengan kerusakan otak

ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang

bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri.

p. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada

karakteristik anak yang menuntut kompensasi.

Jensen34 mengemukakan pembagian kenakalan remaja menjadi 4

(empat) jenis, antara lain:

a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain:

34Sarwono, Sarlito Wirawan. Psikologi Remaja. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003)., h. 35
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perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.

b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian,

pencopetan, pemerasan, dan lain-lain

c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain:

pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat juga

dimasukkan hubungan seks sebelum nikah dalam jenis ini.

d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai

pelajar  dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan

cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.

Berbeda dengan pendapat Sugeng Hariyadi mengemukakan tentang ciri-

ciri pokok dari Kenakalan Remaja35 sebagai berikut:

a. Dalam pengertian kenakalan, harus terlihat adanya perbuatan atau tingkah

laku yang bersifat pelanggaran hukum yang berlaku dan pelanggaran nilai-

nilai moral.

b. Kenakalan tersebut mempunyai tujuan yang a-sosial yakni dengan

perbuatan atau tingkah laku tersebut ia bertentangan dengan nilai atau

norma sosial yang ada di lingkungan hidupnya

c. Kenakalan  remaja  merupakan  kenakalan  yang dilakukan  oleh  mereka

yang berumur antara 13-17 tahun. Mengingat di Indonesia pengertian

dewasa selain ditentukan oleh status pernikahan, maka dapat ditambahkan

bahwa kenakalan remaja adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan

oleh mereka yang berumur antara 13-17 tahun dan belum menikah

35 Sugeng Hariyadi, Psikologi Perkembangan. (Semarang: UPT MLDK Unnes, 2003)., h.
159
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d. Kenakalan remaja dapat dilakukan oleh seorang remaja saja, atau dapat juga

dilakukan bersama-sama suatu kelompok remaja

Selain itu, untuk menilai kenakalan remaja, hendaknya perlu diperhatikan

faktor kesengajaan atau kesadaran dari individu yang bersangkutan. Selama anak

atau remaja itu tidak tahu, tidak sadar, dan tidak sengaja melanggar hukum dan

tidak tahu pula akan konsekuensinya maka ia tidak dapat digolongkan sebagai

nakal.

Bentuk-bentuk kenakalan yang dilakukan oleh remaja bermacam-macam,

dari yang melanggar norma sosial hingga hukum. Gunarsa,36

mengelompokkan kenakalan yang dilakukan oleh remaja sebagai berikut:

a. Membohong, merupakan perbuatan memutarbalikkan kenyataan dengan

tujuan menipu orang atau menutupi kesalahan

b. Membolos, yaitu pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan

pihak sekolah

c. Kabur, yaitu perbuatan meninggalkan rumah tanpa tanpa ijin orang tua

atau menentang keinginan orang tua

d. Keluyuran, yaitu pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan dan

mudah menimbulkan perbuatan iseng yang negatif

e. Memiliki dan membawa benda yang membahayakan orang lain, sehingga

mudah terangsang untuk menggunakannya.

f. Bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk, sehingga mudah

terjerat dalam perkara yang benar-benar kriminil

36 Singgih D. Gunarsa, Psikologi Remaja. (Jakarta: Gunung Mulia, 2010)., h. 20-21
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g. Berpesta pora semalam suntuk tanpa pengawasan sehingga timbul

tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab (a-moral dan a- sosial)

h. Membaca buku-buku cabul dan kebiasaan menggunakan bahasa yang

tidak sopan, tidak senonoh seolah-olah menggambarkan kurangnya

perhatian dan pendidikan dari orang dewasa

i. Secara berkelompok makan dirumah makan tanpa membayar atau naik

bus tanpa membeli karcis

j. Turut dalam pelacuran atau melacurkan diri dengan tujuan kesulitan

ekonomi maupun tujuan lainnya

k. Berpakaian tidak pantas dan minum-minuman keras atau menghisap

ganja sehingga merusak dirinya maupun orang lain

Bentuk-bentuk kenakalan remaja diatas merupakan bentuk perilaku yang

banyak dilakukan oleh remaja baik di lingkungan sekolah, rumah maupun

masyarakat dimana remaja tinggal. Perilaku kenakalan remaja tersebut jika

dibiarkan dan tidak ditanganani secara serius tentunya akan membawa banyak

kerugian bukan hannya pada remaja itu sendiri namun juga pada orang lain dan

lingkungannya.

Selain itu,

Menurut Sarlito Sarwono37 membagi masalah kenakalan remaja menjadi

empat jenis yaitu :

a. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian,

pencopetan, pemerasan, dan lain sebagainya.

37 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta : Raja Gradindo)., h. 45
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b. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain :

perkelahian, perkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya

c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain :

pelacuran, penyalahgunaan obat, seks sebelum menikah.

d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak

sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status dalam

keluarga missal dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah

mereka dan sebagainya. Pada usia mereka, perilaku- perilaku seperti

ini memang belum melanggar hukum dalam arti yang sesungguhnya,

karena dilanggar adalah status dalam lingkaran primer (keluarga) dan

sekunder (sekolah) yang memang tidak diatur oleh hukum

Dari berbagai teori di atas dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja

adalah suatu sikap yang menyimpang dari norma-norma hukum, baik hukum yang

terdapat dalam norma-norma masyarakat, hukum agama, maupun negara. Ketika

anak usia remaja melanggar aturan-aturan tersebut berarti ia termasuk kedalam

kenakalan remaja.

6. Faktor Yang Menyebabkan Kenakalan Remaja

Beberapa teori mengenai sebab terjadinya kenakalan remaja

dikemukakan oleh para ahli, salah satunya Kartini Kartono38 yang menguraikan

teori mengenai penyebab kenakalan remaja sebagai berikut:

a. Teori Biologis

Tingkah laku sosipatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja

38 Kartini Kartono, Op.cit., h. 35
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dapat muncul karena beberapa faktor fisiologis dan stuktur jasmaniah yang

dibawa sejak lahir. Misalnya cacat jasmaniah bawaan dan diabetes insipidus

(sejenis penyakit gula) itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta

penyakit mental.

b. Teori Psikogenis

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-

anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaaan. Antara lain: faktor

intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi,

rasionalisasi, internalisasi yang keliru, konflik batin, emosi yang

kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.

c. Teori Sosiologis

Penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja adalah

murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabakan oleh

tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis

yang keliru.

d. Teori Subkultur

Menurut teori subkultur ini, sumber juvenile delinquency ialah:

sifat-sifat suatu struktur sosial  dengan pola budaya (subkultur) yang

khas dari lingkungan familial, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh

para remaja delinkuen tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain:

punya populasi yang sangat padat, status sosial-ekonomis penghuninya

rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk.

Berbagai kemungkinan yang melatar belakangi terjadinya kenalan
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atau kejahatan remaja antara lain39:

(1) Penyebab dari dalam si remaja sendiri (internal)

a) Kurangnya penyaluran emosi

b) Kelemahan dalam pengendalian dorongan-dorongan dan

kecenderungannya

c) Kegagalan prestasi sekolah atau pergaulan

d) Kekurangan dalam pembentukan hati nurani

(2) Penyebab dari luar si remaja (eksternal)

a) Lingkungan keluarga

b) Lingkungan masyarakat

Gunersa memperkuat dengan mengatakan faktor yang mempengaruhi

kenakalan remaja disebabkan oleh dua faktor yakni: faktor internal dan

eksternal.40 Unuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berpangkal dari dalam diri

remaja itu sendiri. Faktor internal itu menurut Gunarsa41 meliputi:

1) Kekurang penampungan emosionil

2) Kelemahan dalam mengendalikan dorongan-dorongan dan

kecenderungannya

3) Kegagalan prestasi sekolah atau pergaulan

4) Kekurangan dalam pembentukan hati nurani

Faktor internal banyak memberikan kontribusi pada remaja untuk

39 Sugeng Hariyadi., Op.cit., h. 160
40 Gunarsa, Op.cit. h. 22-23
41 Ibid., h. 22



42

melakukan perilaku kenakalan. Namun hal ini tentunya dapat diminimalisir

dengan pembentukan konsep diri yang baik dalam tiap tahap perkembangan

remaja.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor penyebab yang berasal dari luar

diri remaja. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1) Lingkungan keluarga

Lebih jelasnya, menurut Kartono42 terdapat beberapa faktor penyebab

yang berasal dari keluarga yaitu:

a) Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntunan

pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan

ibunya masing–masing sibuk mengurusi permasalahan serta konflik

batin sendiri

b) Kebutuhan fisik maupun psikis anak–anak remaja menjadi tidak

terpenuhi. Keinginan dan harapan anak–anak tidak bisa tersalur

dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.

c) Anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat

diperlukan untuk hidup normal. Mereka tidak dibiasakan dengan

disiplin dan kontrol-diri yang baik

2) Lingkungan masyarakat

a) Perkembangan teknologi yang menimbulkan kegoncangan pada

remaja yang belum memiliki kekuatan mental untuk menerima

42 Kartono. Loc.cit., h. 59



43

perubahan- perubahan baru

b) Faktor sosial-politik, sosial-ekonomi dengan mobilisasi sesuai

dengan kondisi secara keseluruhan atau kondisi-kondisi setempat

seperti di kota- kota besar dengan ciri-ciri khasnya

c) Kepadatan penduduk yang menimbulkan persoalan demografis dan

bermacam kenakalan remaja

Kedua faktor tersebut diatas sama-sama memberikan pengaruh yang kuat

dalam proses timbunya kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Namun, pada

penelitian ini faktor penyebab yang lebih ditekankan adalah faktor yang berasal

dari luar diri remaja yaitu keluarga. Kenyataan dalam suatu keluarga tidak selalu

memberikan dukungan yang baik dalam proses tumbuh kembang remaja, salah

satunya ditunjukkan dengan adanya keluarga broken home baik secara struktural

maupun fungsional.

Kondisi keluarga seperti ini merupakan masalah yang utama dalam

kehidupan seorang remaja, sehingga kurang memberikan dukungan yang positif

terhadap perkembangan kejiwaan dan belajar remaja karena menimbulkan

kekurangseimbangan, kecemasan dan ketidaktentraman pada diri remaja. Berasal

dari permasalahan itulah tidak sedikit remaja yang akhirnya mengalami kegagalan

dalam mencapai tugas perkembangannya, salah satunya yaitu melakukan

kenakalan remaja.
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Berbeda dengan Phillip Graham lebih mendasarkan faktor-faktor

penyebab kenakalan remaja menjadi dua golongan yaitu :

1) Faktor lingkungan

a) Malnutrisi (kekurangan gizi)

b) Kemiskinan di kota-kota besar

c) Gangguan lingkungan (polusi, kecelakaan, bencana alam)

d) Migrasi

e) Faktor sekolah (kesalahan mendidik, factor kurikulum dll )

f) Keluarga  yang  tercerai  berai  (perceraian  dan  perpisahan  yang terlalu

lama)

g) Gangguan dalam pengasuhan dalam keluarga pengasuhan oleh keluarga

 Kematian orang tua

 Orang tua sakit berat / cacat

 Hubungan antar anggota tidak harmonis

 Orang tua sakit jiwa

 Kesulitan dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan

keuangan, tempat tinggal tidak memenuhi syarat-syarat dll)

2) Faktor  pribadi

a) Faktor bakat yang mempengaruhi temperamen (menjadi pemarah, hiper

aktif, dan lain-lain)

b) Cacat tubuh

c) Ketidak mampuan menyesuaikan diri
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Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan tentang faktor-faktor

penyebab kenakalan remaja adalah :

1) Faktor dalam diri anak sendiri yaitu berupa :

a) Kekurangan dalam pembentukan hati nurani

b) Ketidak mampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan.

c) Ketidak mampuan pengendalian emosional

d) Kegagalan dalam sekolah dan pergaulan.

e) Gangguan kejiwaan atau cacat tubuh

2) Faktor keluarga

Keluarga merupakan sumber utama penyebab kenakalan remaja. Hal ini

disebabkan karena anak itu hidup dan berkembang permulaan sekali dari

pergaulan keluarga, yaitu hubungan orang tua dengan anak, ayah dan ibu

dan hubungan antara anak dengan keluarga yang lain tinggal bersama-sama.

Situasi keluarga yang baik akan sangat membantu tumbuhnya hubungan

antara anak dengan orang tua. Situasi yang tidak baik akan  mengakibatkan

gangguan dalam hubungan anak dengan orang tua, sehingga menimbulkan

kenakalan remaja.

Dari beberapa teori di atas dapat kita pahami bahwa kenakalan remaja

secara garis besar dapat disebabkan oleh beberapa hal yakni; dari sisi internal

remaja yang kurang akan tempat penyaluran emosi , dan dari sisi eksternal remaja

seperti kurangnya perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal mereka

kurang baik. Oleh karena itu yang di maksud dari kenakalan remaja dalam
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penelitian ini adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap peraturan,

norma masyarakakat, maupun norma hukum yang dilakukan oleh remaja.

7. Sikap Tokoh Agama Terhadap Kenakalan Remaja

Ahli psikologi memberikan definisi tentang sikap. Charles Bird

mengartikan sikap sebagai suatu yang berhubungan dengan penyesuaian diri

seseorang kepada aspek-aspek lingkungan sekitar yang dipilih atau kepada

tindakannya sendiri. Bahkan lebih luas lagi, sikap dapat diartikan sebagai

predisposisi (kecenderungan jiwa) atau orientasi kepada suatu masalah, institusi

dan orang-orang lain. Allport juga berpendapat bahwa sikap adalah suatu

persiapan bertindak/berbuat dalam suatu arah tertentu.43

Berbeda dengan Bimo Walgito, menyatakan bahwa pembentukan dan

perubahan sikap akan ditentukan oleh dua faktor yakni; 1) Faktor internal

(individu itu sendiri), yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luarnya

dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak. 2)

Faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang

merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap.44

Ditinjau dari segi  penyebabnya, masyarakat terlibat di  dalamnya dan

jika dilihat dari sisi lain masyarakatlah yang memikul beban kerugian. Suatu hal

yang layak jika di dalam menanggulangi kenakalan remaja masyarakat juga

bertanggung jawab secara moral. Kenakalan remaja tidak dipandang sebagai

masalah yang timbul dan menimpa kelompok umur tertentu.

43 M. Arifin, Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),
h. 104

44 Tri Dayakisni dan Hudaniah, Psikologi Sosial, (Malang: Umm Press, 2003), h. 98
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Keterlibatan tokoh Agama di dalam menanggulangi kenakalan remaja

dapat berupa:

a. Tokoh Agama Memberikan nasihat secara langsung kepada anak yang

bersangkutan agar anak tersebut meninggalkan kegiatannya yang tidak

sesuai dengan norma yang berlaku, yakni norma hukum, sosial, susila dan

agama.

b. Tokoh Agama membicarakan dengan orang tua/wali anak yang

bersangkutan dan dicarikan jalan keluarnya untuk menyadarkan anak

tersebut.

c. Langkah yang terakhir, masyarakat berani melaporkan kepada pejabat

yang berwenang tentang adanya perbuatan kenakalan remaja sehingga

segera dilakukan.45

Pada garis besarnya masalah-masalah sosial yang timbul karena

perbuatan-perbuatan remaja dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat

baik di kota ataupun di pelosok desa. Akibanya sangat memilukan, kehidupan

masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan sebagian anggota-

anggotanya menjadi terasa terancam hidupnya. Problema tadi pada hakikatnya

menjadi tanggung jawab bersama di dalam kelompok. Hal ini bukan berarti

masyarakat harus membenci remaja yang nakal atau menggucilkannya akan tetapi

justru sebaliknya. Masyarakat dituntut secara moral agar mampu mengubah

remaja menjadi anak yang shaleh. Problema sosial tersebut secara esensial

bukan sekedar merupakan tanggung jawab para orang tua atau pengasuh di

45 Sudarsono, Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi, Cet. Ke 4,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 134
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rumah, pemuka-pemuka masyarakat dan pemerintah semata akan tetapi masalah-

masalah tersebut menjadi tanggung jawab para remaja sendiri untuk

ditanggulangi, jadi dihindari demi kelangsungan hidup masa depan mereka.46

Masyarakat pedesaan terikat kepada adat, budaya setempat, agama yang

dianutnya, sopan santun, akhlak yang mengatur hubungan antara  satu sama

lain dijadikan pegangan dalam kehidupan masyarakat, mereka takut melanggar

adat, tata krama dan akhlak yang berlaku dalam masyarakat tersebut, karena bagi

yang melanggarnya akan mendapat celaan dari masyarakat, kadang-kadang

terjadi pengucilan dari masyarakat ramai. Seolah-olah mereka hidup saling

mengawasi dan saling menasihati. Remaja dan kaum muda yang masih belum

mantap perkembangan jiwanya dan kurang kuat pegangan terhadap agama, amat

mudah terpengaruh, terutama hal-hal menyenangkan, menggiurkan dan menarik,

segera akan ditirunya. Mereka kurang peduli apakah hal-hal tersebut baik atau

buruk, berguna atau berbahaya terhadap dirinya.47

Akibatnya terjadilah perubahan sikap terhadap berbagai hal keadaan

tertentu, terutama yang berkaitan dengan tata krama, sopan santun, akhlak serta

gaya hidup. Kepatuhan dan kehormatan kepada orang tua telah memudar, karena

orang tua juga sudah sangat di luar rumah dan anak-anaknya sudah terbiasa

berjalan sendiri-sendiri tidak menunggu nasihat atau persetujuan orang tua atas

apa yang dilakukannya. Orang tua banyak mengeluh, karena anak-anaknya

susah di atur, keluar malam, berpergian ke mana-mana, tidak lagi minta izin,

bahkan banyak di antara mereka yang tidak memberitahu kepada orang tuanya.

46 Ibid, h. 115-116
47 Zakiah Daradjat, Psikoterapi Islami, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 17-18
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Nilai-nilai akhlak dalam masyarakat telah merosot jauh, di mana perkelahian,

persengketaan, tindak kekerasan sampai kepada penganiayaan dan pembunuhan

terjadi antar remaja.48

Dapat disimpulkan bahwa sikap tokoh agama menjadi panutan sekaligus

pengendali yang dipatuhi oleh remaja dan warga masyarakat yang lain. Usaha

warga masyarakat untuk memberikan opini dan penekanan terhadap pihak-pihak

yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang

disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dan semua itu memang

sudah menjadi tanggung jawab seorang tokoh agama untuk mendengarkan apa

yang disampaikan oleh masyarakatnya. Sebagai tokoh masyarakat seharusnya

tidak memihak baik itu anaknya sendiri maupun anak orang lain, langsung

menegurnya atau mengambil tindakan agar remaja tersebut tidak mengulanginya

lagi dan memberikan nasehat terhadapnya.

8. Penanganan Kenakalan Remaja

Kenakalan anak remaja banyak menimbulkan kerugian materiil dan

kesengsaraan pada subyek pelaku sendiri maupun pada para korbannya, maka

masyarakat dan pemerintah dipaksa untuk melakukan tindakan preventif dan

penanggulangan secara kuratif. Tindakan preventif yang dilakukan berupa:

a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga

b. Perbaikan lingkungan, yaitu kampung-kampung miskin

c. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki

tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka

48 Ibid, h. 18
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d. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja

e. Membentuk badan kesejahteraan anak

f. Mengadakan panti asuhan

g. Mengadakan lembaga-lembaga reformatif untuk memberikan latihan

korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada

anak-anak dan para remaja yang membutuhkan

h. Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak

delinkuen, disertai program yang korektif

i. Mengadakan pengadilan anak

j. Menyusun undang-undang khusus untuk pelanggaran yang dilakukan oleh

anak dan remaja

k. Mendirikan sekolah bagi anak gembel (miskin)

l. Mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja

m. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok untuk

membanguan kontak manusiawi diantara para remaja delinkuen dengan

masyarakat luar

n. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja

delinkuen dan non delinkuen

Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen,49 antara lain:

a. Menghilangkan semua sebab-musabab timbulnya kejahatan remaja, baik

yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis, dan kultural

b. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua

49 Kartini Kartono, Op.cit., h. 95-97
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angkat atau asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi

pengembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja

c. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang baik, atau ke tengah

lingkungan sosial yang baik

d. Memberikan latihan bagi remaja untuk hidup teratur, tertib dan disiplin

e. Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri

bekerja, belajar, dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin

f. Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan

vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen itu bagi pasaran

kerja dan hidup di tengah masyarakat

g. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan

pembangunan

h. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan

konflik emosional dan kejiwaan lainnya.

Ada beberapa pihak yang terkait dengan penanganan masalah kenakalan

remaja. Menurut Sugeng Hariyadi50 kenakalan remaja biasanya ditangani

langsung oleh orang yang berkepentingan atau pihak yang bersangkutan:

a. Pihak sekolah, misalnya membolos ditangani oleh kepala sekolah

b. Orang tua atau keluarga, misalnya kabur dari rumah dan bergaul dengan

orang yang tidak disetujui oleh orang tua

c. Aparat penegak hukum

50 Sugeng Hariyadi, Op.cit., h. 161
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Sugeng Hariyadi51 juga menjelaskan tindakan penanggulangan masalah

kenakalan remaja dapat dibagi dalam:

(1) Upaya Preventif

Tindakan preventif yaitu segala tindakan yang mencegah timbulnya

kenakalan-kenakalan. Dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Upaya pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum

meliputi berusaha mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas

remaja, mengetahui kesulitan- kesulitan yang dialami oleh para remaja

dan usaha pembinaan remaja

b) Upaya pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara khusus

meliputi: di sekolah, pendididkan mental ini khususnya dilakukan

oleh guru, guru pembimbing, atau psikolog sekolah bersama para

pendidik lainnya. Usaha para pendidik harus diarahkan terhadap si

remaja dengan mengamati, memberikan perhatian khusus, dan

mengawasi setiap penyimpangan tingkah laku remaja di rumah dan

di sekolah

Menurut Gunarsa dan Gunarsa “tindakan preventif  yakni segala tindakan

yang bertujuan mencegah timbulnya kenakalan-kenakalan”.52 Kemudian lebih

diperindi lagi oleh Sudarsono53 bahwa tindakan preventif yang dapat dilakukan

untuk mencegah timbulnya kenakalan remaja yaitu:

a) Cara moralistis adalah penitikberatan pada pembinaan moral dan membina

kekuatan mental anak remaja

51 Ibid, h. 163-165
52 Gunarsa. Op.cit., h. 140
53 Sudarsono., Loc.cit., h. 93
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b) Cara abolisionistis adalah untuk mengurangi bahkan untuk

menghilangkan sebab-sebab yang mendorong anak remaja melakukan

perbuatan-perbuatan delinkuen dengan motif apa saja

(2)Upaya Represif

Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral

dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan

pelanggaran. Tindakan represif menurut Gunarsa dan Gunarsa54 yaitu

“tindakan untuk menindas dan menahan kenakalan remaja seringan

mungkin atau menghalangi timbulnya peristiwa kenakalan yang lebih

hebat”. Upaya-upaya yang dapat dilakukan secara ringkas yaitu:

a) Di rumah dan dalam lingkungan keluarga, remaja harus menaati

peraturan dan tata cara yang berlaku

b) Di lingkungan sekolah, kepala sekolah atau guru yang berwenang

melaksanakan hukuman yang bersifat mendidik dan tanpa kekerasan

kepada remaja/siswa yang melanggar tata tertib sekolah

(3) Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi

Tindakan kuratif dan rehabilitasi, dilakukan setelah tindakan

pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah

laku si pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi.

Pendididkan diulangi melalui pembinaan secara husus, hal mana sering

ditanggulangi oleh lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam

bidang ini.

54 Gunarsa, Op.cit., h. 140
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Upaya kuratif dan rehabilitasi yakni memperbaiki akibat

perbuatan nakal, terutama individu yang telah melakukan perbuatan

tersebut”55. Kemudian menurut Kartono56, upaya kuratif yang dapat

dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja diperinci sebagai berikut:

a) Menghilangkan semua sebab-musabab timbulnya kejahatan remaja

baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis dan kultural

b) Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua

angkat/asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi

perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja

c) Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik atau

ketengah lingkungan sosial yang baik

d) Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib dan

berdisiplin

e) Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan

diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin

tinggi

f) Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan

vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen itu bagi

pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat

g) Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan

pembangunan

h) Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan

55 Ibid.
56 Kartini Kartono. Loc.cit., h. 96-97
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konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya

Usaha yang dapat mengatasi kenakalan remaja ini dimaksudkan

terhadap remaja yang melakukan kenakalan maupun remaja yang tidak

melakukan kenakalan. Pembinaan ini dapat diarahkan dalam beberapa

aspek, seperti :

a. Pembinaan mental dan kepribadian beragama

b. Pembinaan mental ideology Negara yakni Pancasila

c. Pembinaan kepribadian yang baik.

d. Pembinaan Ilmu Pengetahuan

e. Pembinaan ketrampilan khusus dan lain-lain.

Dengan demikian dapat di simpulkan kenakalan yang dilakukan oleh

remaja merupakan permasalahan yang cukup meresahkan dan menghambat

bagi proses pertumbuhan dan perkembangan diri remaja itu sendiri sehingga

dibutuhkan penanganan yang serius dalam mengatasinya. Penanggulangannya

dapat dilakukan dengan cara preventif, represif, kuratif dan rehabilitasi
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