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RINGKASAN

Kenakalan Remaja adalah salah satu problem yang senantiasa selalu muncul di
tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut hidup, berkembang dan membawa
akibat tersendiri sepanjang masa. Keadaan masyarakat Indonesia terutama kotakota besar sangat mengkhawatirkan. Bahkan desa terpencil pun juga tak luput dari
masalah kenakan remaja. Belakangan ini banyak didengar keluhan-keluhan orang
tua, pendidik, dan orang-rang yang berkecimpung di bidang agama, sosial, bahwa
anak-anak remaja terutama yang sedang berumur belasan tahun dan mulai
menginjak usia remaja banyak yang sukar dikendalikan, nakal, keras kepala,
senang berbuat keonaran (tawuran), maksiat, membolos dan hal-hal yang
mengganggu ketertiban umum. Kenakalan atau kerusakan moril dan akhlak tidak
hanya menggelisahkan dirinya sendiri. Salah satu faktor penyebab kemerosotan
moral atau akhlak masyarakat khususnya kalangan remaja tidak tertanamnya nilainilai ajaran agama dalam segala perilaku kehidupannya. Remaja pada umumnya
adalah proses peralihan dimana dari masa anak-anak menjadi dewasa. Atas
pertimbangan itulah maka selaku dosen beranggapan bahwa perlu dilakukan
program penanggulangan kenakalan remaja dengan mengadakan pendekatan
kepada para remaja yang sedang dalam proses pencarian jati.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Analisa Situasi
Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke
dalam perilaku menyimpang.

Dalam perspektif perilaku menyimpang

masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai
aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma social yang berlaku. Perilaku
menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat
membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku
menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang
harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui

jalur tersebut berarti telah

menyimpang. Untuk mengetahui latar belakang perilaku menyimpang perlu
membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang
disengaja, diantaranya karena si pelaku kurang memahami aturan-aturan yang
ada. Sedangkan perilaku yang menyimpang yang disengaja, bukan karena si
pelaku tidak mengetahui aturan. Hal yang relevan untuk memahami bentuk
perilaku tersebut, adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan,
sedangkan ia tahu apa yang dilakukan melanggar aturan.
Becker (dalam Soerjono Soekanto,1988,26), mengatakan bahwa tidak
ada alasan untuk mengasumsikan hanya mereka yang menyimpang
mempunyai dorongan untuk berbuat demikian. Hal ini disebabkan karena pada
dasarnya setiap manusia pasti mengalami dorongan untuk melanggar pada
situasi tertentu, tetapi mengapa pada kebanyakan orang tidak menjadi
kenyataan yang berwujud penyimpangan, sebab orang dianggap normal
biasanya dapat menahan diri dari dorongan-dorongan untuk menyimpang.
Masalah sosial perilaku menyimpang dalam tulisan tentang “Kenakalan
Remaja” bisa melalui pendekatan individual dan pendekatan sistem. Dalam
pendekatan individual melalui pandangan sosialisasi. Berdasarkan pandangan

sosialisasi, perilaku akan diidentifikasi sebagai masalah sosial apabila ia tidak
berhasil dalam melewati belajar sosial (sosialisasi). Tentang perilaku disorder
di kalangan anak dan remaja (Kauffman , 1989 : 6) mengemukakan bahwa
perilaku menyimpang juga dapat dilihat sebagai perwujudan dari konteks
sosial. Perilaku disorder tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai tindakan
yang tidak layak, melainkan lebih dari itu harus dilihat sebagai hasil interaksi
dari transaksi yang tidak benar antara seseorang dengan lingkungan sosialnya.
Ketidak berhasilan belajar sosial atau “kesalahan” dalam berinteraksi dari
transaksi sosial tersebut dapat termanifestasikan dalam beberapa hal. Proses
sosialisasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial dengan
menggunakan media atau lingkungan sosial tertentu. Oleh sebab itu, kondisi
kehidupan lingkungan tersebut akan sangat mewarnai dan mempengaruhi
input dan pengetahuan yang diserap. Salah satu variasi dari teori yang
menjelaskan kriminalitas di daerah perkotaan, bahwa beberapa tempat di kota
mempunyai sifat yang kondusif bagi tindakan kriminal oleh karena lokasi
tersebut mempunyai karakteristik tertentu, misalnya (Eitzen, 1986 : 400),
mengatakan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam masyarakat kota pada
umumnya berada pada bagian wilayah kota yang miskin, dampak kondisi
perumahan di bawah standar, overcrowding, derajat kesehatan rendah dari
kondisi serta komposisi penduduk yang tidak stabil.
Penelitian dilakukan di daerah pinggiran kota tampak ciri-ciri seperti
disebutkan Eitzen diatas. Sutherland dalam (Eitzen,1986) beranggapan bahwa
seorang belajar untuk menjadi kriminal melalui interaksi. Apabila lingkungan
interaksi cenderung devian, maka seseorang akan mempunyai kemungkinan
besar untuk belajar tentang teknik dan nilai-nilai devian yang pada gilirannya
akan memungkinkan untuk menumbuhkan

tindakan kriminal. Mengenai

pendekatan sistem, yaitu perilaku individu sebagai masalah sosial yang
bersumber dari sistem sosial terutama dalam pandangan disorganisasi sosial
sebagai sumber masalah. Dikatakan oleh (Eitzen, 1986:10) bahwa seorang
dapat menjadi buruk/jelek oleh karena hidup dalam lingkungan masyarakat
yang buruk. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada umumnya pada masyarakat
yang mengalami gejala disorganisasi sosial, norma dan nilai sosial menjadi

kehilangan kekuatan mengikat. Dengan demikian kontrol sosial menjadi
lemah, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan
perilaku. Di dalam masyarakat yang disorganisasi sosial, seringkali yang
terjadi bukan sekedar ketidak pastian dan surutnya kekuatan mengikat norma
sosial, tetapi lebih dari itu, perilaku menyimpang karena tidak memperoleh
sanksi sosial kemudian dianggap sebagai yang biasa dan wajar.
B. Tujuan Kegiatan
Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang cara
mengatasi kenakalan remaja pada komunitas remaja di lingkungan Kecamatan
Indralaya Ogan Ilir.
C. Manfaat Kegiatan.
Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang cara mengatasi kenakalan
remaja;
2. Mahasiswa terlibat dalam implementasi pengembangan keilmuan dan
memberikan kontribusi secara langsung sebagai implementasi dari proses
pembelajaran.

BAB II
TARGET DAN LUARAN
A. TARGET
Target yang dicapai dalam Program Pengabdian Masyarakat ini,
adalah terjadinya peningkatan pengetahuan bagi remaja dalam mencegah dan
mengatasi kenakalan remaja.
B. LUARAN

Luaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :
1) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disimpan
Perpustakaan, Lembaga Pengabdian dan Prodi yang dapat diakses oleh
dosen dan mahasiswa;
2) Terpublikasinya program kegiatan pengabdian ini melalui media
elektronik sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam menciptakan
generasi penerus yang optimal dalam pertumbuhan dan perkembangan.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1. Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada remaja dalam lingkungan Kecamatan
Indralaya Ogan Ilir.
2. Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah, tanya jawab dan diskusi dalam bentuk focus group discussion.
3. Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Minggu, 04 November 2018

Waktu

: Pukul 15.00 s.d Selesai

Tempat

: Kecamatan Indralaya Ogan Ilir

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias
yang sangat baik dari Remaja dalam wilayah kerja Kecamatan Indralaya Ogan Ilir
dikarenakan metode dan media penyampaian yang digunakan disesuaikan dengan
tahapan perkembangan peserta penyuluhan. Para remaja sangat antusias dengan
penyuluhan ini. Tujuan dari kegiatan penyuluhan telah tercapai, diketahui dari
evaluasi yang dilakukan mengalami peningkatan pengetahuan sebelum dan
setelah dilakukan penyuluhan. Sedangkan sasaran dari kegiatan penyuluhan
pengabdian kepada masyarakat dosen prodi D-III Kebidanan STIK Siti Khadijah
Palembang juga telah tercapai. Namun keberlanjutan dari kegiatan perlu dipantau
dan diperhatikan .

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis di atas, ditemukan bahwa remaja yang memiliki
waktu luang banyak seperti mereka yang tidak bekerja atau menganggur dan
masih pelajar kemungkinannya lebih besar untuk melakukan kenakalan atau
perilaku menyimpang. Demikian juga dari keluarga yang tingkat keberfungsian
sosialnya rendah maka kemungkinan besar anaknya akan melakukan kenakalan
pada tingkat yang lebih berat.Sebaliknya bagi keluarga yang tingkat
keberfungsian sosialnya tinggi maka kemungkinan anak-anaknya melakukan
kenakalan sangat kecil, apalagi kenakalan khusus.
Ditemukan hubungan negatif antara keberfungsian sosial keluarga dengan
kenakalan remaja, artinya bahwa semakin tinggi keberfungsian social keluarga
akan semakin rendah kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Sebaliknya semakin
ketidak berfungsian sosial suatu keluarga maka semakin tinggi tingkat kenakalan
remajanya (perilaku menyimpang yang dilakukanoleh remaja. Berdasarkan
kenyataan di atas, maka untuk memperkecil tingkat kenakalan remaja ada dua hal
yang perlu diperhatikan yaitu meningkatkan keberfungsian sosial keluarga melalui
program-program kesejahteraan sosial yang berorientasi pada keluarga dan
pembangunan social yang programnya sangat berguna bagi pengembangan
masyarakat secara keseluuruhan Di samping itu untuk memperkecil perilaku
menyimpang remaja dengan memberikan program-program untuk mengisi waktu
luang, dengan meningkatkan program di tiap karang taruna. Disarankan kepada
para remaja agar selalu memperhatikan sikap baik etika maupum moral di
manapun berada.
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SATUAN ACARA PENYULUHAN
“PENYULUHAN KENAKALAN REMAJA”

Sub Pokok Bahasan

: Kenakalan Remaja

Sasaran

: Remaja

Waktu

: 60 menit

Tanggal

: Minggu, 04 November 2018

Tempat

: Balai Pertemuan Kecamatan Indralaya

1. Tujuan instruksional umum
Setelah dilakukan Pendidikan Kesehatan diharapkan remaja di
Kecamatan Indralaya meengetahui dan memahami dengan baik tentang
mengatasi kenakalan remja.
2. Tujuan instruktional khusus
Setelah mengikuti pendidikan kesehatan selama 1x60 Menit remaja
mampu memahami:
a. Pengertian kenakalan remaja
b. Penyebab kenakalan remaja
c. Upaya mengatasi kenakalan remaja
3. Metode
a. Ceramah
b. Tanya jawab
4. Media
Leaflet

5. Setting tempat

Penyaji

moderator

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

6. Kegiatan penyuluhan
No
1

Waktu
5 menit
1.
2.
3.
4.

2

30 menit

3

20 menit

4

5 menit

Kegiatan penyuluh
Pembukaan :
Memberi salam dan
memperkenalkan diri
Menjelaskan tujuan
dari penyuluhan.
Melakukan kontrak
waktu.
Menyebutkan materi
penyuluhan yang akan
diberikan

1.
2.
3.
4.

Kegian peserta
Menyambut
salam dan
mendengarkan
Mendengarkan
Mendengarkan
Mendengarkan

Pelaksanaan :
Menyampaikan
informasi tentang:
1. Pengertian
kenakalan remaja
2. Penyebab
kenakalan remaja
3. Upaya mengatasi
kenakalan remaja
Tanya jawab :
1. Memberi kesempatan
bertanya kepada
peserta
2. Menjawab pertanyaan
dari peserta

1. Menyampaikan
informasi yang
telah diketahui
2. Mendengarkan
dan
Memperhatikan.

Penutup :
1. Feedback materi
2. Menyimpulkan materi
yang telah diberikan.
3. Membagi leaflet
4. Mengucapkan terima
kasih dan salam
penutup

1. Menyebutkan
sesuai materi
yang diberikan.
2. Mendengarkan
dan membalas
salam
3. Menerima
leaflet.

7. Evaluasi
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan

1. Memberikan
pertanyaan
2. Menjawab
pertanyaan

MATERI PENYULUHAN

A. Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah semua perubahan anak remaja (usia belasan
tahun) yang berlawanan dengan ketertiban umum (nilai dan norma yang
diakui bersama) yang ditujukan pada orang, binatang, dan barang-barang yang
dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain Kenakalan remaja
meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana
yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri
dan orang-orang di sekitarnya.
Definisi kenakalan remaja menurut para ahli :
1.

Paul Moedikdo
a. Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan
bagi anak-anak merupakan kenakalan jadi semua yang dilarang oleh
hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya.
b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu
untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi
sosial.

2.

Kartono
Kenakalan remaja atau dalam bahasa inggris di kenal dengan istilah
juvenile

delinquency merupakan gejala patologis pada remaja di

sebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial.
3.

Santrock
Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja
yang tidak dapat di terima secara social hingga terjadi tindakan criminal.

4.

Drs.B.Simanjutak,S.H.
Perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan norma-norma
yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup,atau suatu perbuatan anti
sosial di mana di dalamnya terkandung unsure-unsur anti normatif.

5.

Mussen
perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan
oleh anak remaja yang berusia 16-18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan
oleh orang dewasa maka akan mendapat sangsi hukum.

B. Penyebab Kenakalan Remaja
Ulah para remaja yang masih dalam tarap pencarian jati diri sering
sekali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang
mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan
menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura seperti minum-minuman
keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi, dan lainlainnya itu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain yang ada
disekitarnya.
Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan
remaja. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi
faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini penjelasannya secara ringkas
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan Remaja
Faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja secara
umum dapat dikelompokan ke dalam dua faktor, yaitu sebagai berikut:
1.

Faktor Intern

a)

Faktor Kepribadian
Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis pada system

psikosomatis dalam individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam
menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya (biasanya disebut karakter
psikisnya). Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang berbahaya. Pada
periode ini, seseorang meninggalkan masa anak-anak untuk menuju masa
dewasa. Masa ini di rasakan sebagai suatu Krisis identitas karena belum
adanya pegangan, sementara kepribadian mental untuk menghindari
timbulnya kenakalan remaja atau perilaku menyimpang.

b)

Faktor Kondisi Fisik
Faktor ini dapat mencakup segi cacat atau tidaknya secara fisik dan

segi jenis kelamin. Ada suatu teori yang menjelaskan adanya kaitan antara
cacat tubuh dengan tindakan menyimpang (meskipun teori ini belum teruji
secara baik dalam kenyataan hidup). Menurut teori ini, seseorang yang
sedang mengalami cacat fisik cenderung mempunyai rasa kecewa terhadap
kondisi hidupnya. Kekecewaan tersebut apabila tidak disertai dengan
pemberian bimbingan akan menyebabkan si penderita cenderung berbuat
melanggar tatanan hidup bersama sebagai perwujudan kekecewaan akan
kondisi tubuhnya.
c)

Faktor Status dan Peranannya di Masyarakat
Seseorang anak yang pernah berbuat menyimpang terhadap hukum

yang berlaku, setelah selesai menjalankan proses sanksi hukum (keluar dari
penjara), sering kali pada saat kembali ke masyarakat status atau sebutan “eks
narapidana” yang diberikan oleh masyarakat sulit terhapuskan sehingga anak
tersebut kembali melakukan tindakan penyimpangan hukum karena meresa
tertolak dan terasingkan.
2.
a.

Faktor Ekstern
Kondisi Lingkungan Keluarga
Khususnya di kota-kota besar di Indonesia, generasi muda yang

orang tuanya disibukan dengan kegiatan bisnis sering mengalami kekosongan
batin karena bimbingan dan kasih sayang langsung dari orang tuanya sangat
kurang. Kondisi orang tua yang lebih mementingkan karier daripada
perhatian

kepada

anaknya

akan

menyebabkan

munculnya

perilaku

menyimpang terhadap anaknya. Kasus kenakalan remaja yang muncul pada
keluarga kaya bukan karena kurangnya kebutuhan materi melainkan karena
kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya.

b.

Kontak Sosial dari Lembaga Masyarakat Kurang Baik atau Kurang
Efektif
Apabila system pengawasan lembaga-lembaga sosial masyarakat

terhadap pola perilaku anak muda sekarang kurang berjalan dengan baik,
akan memunculkan tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang
berlaku. Misalnya, mudah menoleransi tindakan anak muda yang
menyimpang dari hukum atau norma yang berlaku, seperti mabuk-mabukan
yang dianggap hal yang wajar, tindakan perkelahian antara anak muda
dianggap hal yang biasa saja. Sikap kurang tegas dalam menangani tindakan
penyimpangan perilaku ini akan semankin meningkatkan kuantitas dan
kualitas tindak penyimpangan di kalangan anak muda.
c.

Kondisi Geografis atau Kondisi Fisik Alam
Kondisi alam yang gersang, kering, dan tandus, dapat juga

menyebabkan terjadinya tindakan yang menyimpang dari aturan norma yang
berlaku, lebih-lebih apabila individunya bermental negative. Misalnya,
melakukan tindakan pencurian dan mengganggu ketertiban umum, atau
konflik yang bermotif memperebutkan kepentingan ekonomi.
d.

Faktor Kesenjangan Ekonomi dan Disintegrasi Politik
Kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin akan

mudah memunculkan kecemburuan sosial dan bentuk kecemburuan sosial ini
bisa mewujudkan tindakan perusakan, pencurian, dan perampokan.
Disintegrasi politik (antara lain terjadinya konflik antar partai politik atau
terjadinya peperangan antar kelompok dan perang saudara) dapat
mempengaruhi jiwa remaja yang kemudian bisa menimbulkan tindakantindakan menyimpang.
e.

Faktor Perubahan Sosial Budaya yang Begitu Cepat (Revolusi)
Perkembangan teknologi di berbagai bidang khususnya dalam

teknologi komunikasi dan hiburan yang mempercepat arus budaya asing yang
masuk akan banyak mempengaruhi pola tingkah laku anak menjadi kurang

baik, lebih-lebih anak tersebut belum siap mental dan akhlaknya, atau
wawasan agamanya masih rendah sehingga mudah berbuat hal-hal yang
menyimpang dari tatanan nilai-nilai dan norma yang berlaku
Gejala atau tanda-tanda seorang remaja mengalami kenakalan remaja
1.

Anak-anak tidak disukai oleh teman-temannya sehingga anak tersebut
menyendiri.

2.

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

3.

Anak-anak yang sering mengeluh dalam arti bahwa mereka mengalami
masalah

yang

oleh

dia

sendiri

tidak

sanggup

mencari

permasalahannya.
4.

Anak-anak yang suka berbohong.

5.

Anak-anak yang tidak sanggup memusatkan perhatian.

6.

Anak-anak yang mengalami phobia dan gelisah dalam melewati batas
yang berbeda dengan ketakutan anak-anak normal.

7.

Anak-anak yang suka menyakiti / mengganggu teman-temannya
disekolah atau dirumah.

Upaya mengatasi kenakalan remaja
Masa remaja sebagai periode merupakan suatu periode yang sarat
dengan perubahan dan rentan munculnya masalah (kenakalan remaja).
Untuk itu perlu adanya perhatian khusus serta pemahaman yang baik serta
penanganan yang tepat terhadap remaja merupakan faktor penting bagi
keberhasilan remaja

di

kehidupan

selanjutnya,

merupakan masa yang paling menentukan.

mengingat

masa

ini

Lampiran 5.
Dokumentasi

A. Foto Kegiatan

B. Leaflet

C. Daftar Hadir Peserta

“Penyuluhan Kenakalan Remaja”

LAMPIRAN 6
Realisasi Anggaran

Kegiatan
Konsumsi

Kebutuhan
•

Snack
50 x Rp. 10.000

Penyuluhan

Umum

•

Anggaran
Rp. 500.000

Cetak Leaflet
50 x Rp. 1000

Rp. 50.000

•

Souvenir

Rp. 200.000

•

Honorarium Pelaksana
Rp. 100.000 x 3 orang

•

Honorarium RT

Rp. 300.000

Rp. 200.000
•

Honorarium Kader

Rp. 200.000 x 2 orang
• Pembuatan
laporan
kegiatan dan penggandaan

Rp. 300.000
Rp. 400.000
Rp. 200.000

Rp. 100.000
•

ATK

Rp. 50.000

Rp. 50.000
TOTAL

Rp. 2.000.000

