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RINGKASAN

Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Namun saat ini banyak
sekali kenakalan berupa penyimpangan yang terjadi pada diri remaja. Hal ini
merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi. Kenakalan remaja meliputi
semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang
dilakukan oleh remaja. Banyak sekali faktor internal dan eksternal penyebab
kenakalan remaja yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasinya maka
bimbingan dari orang tua dan juga lingkungan yang baik bisa menjadi
penentu bagi perkembangan remaja tersebut. Kenakalan remaja biasa disebut
dengan istilah juvenile delinguency. Juvenile berasal dari bahasa latin
Juvenilis yang artinya anak-anak, anak muda, sedangkan delinguency
berasal dari bahasa latin delinquere yang berati terabaikan, mengabaikan,
yang kemudian menjadi perbuatan yang menyimpang/ kejahatan. Kenakalan
remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma
hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan
merugikan diri sendiri dan orang-orang disekitarnya. Tujuan pengabdian ini
adalah memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat terutama para
remaja agar dapat memiliki pemahaman tentang upaya mengatasi kenakalan
remaja dan cara pencegahannya. Harapannya remaja menjadi sadar dan tidak
melakukan kenakalan-kenakalan lagi, karena mengetahui akibat hukumnya
dan remaja diberi pengetahuan tentang kegiatan positif untuk mengisi waktu
luang, selain belajar di sekolah, sehingga dapat berperilaku positif sebagai
bekal alternative untuk masa depan.
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BAB I
PENDAHULUAN
1. Analisis Situasi
Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja
sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak- kanak, namun ia masih belum cukup
matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling
sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metoda cobacoba walaupun
melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan
kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya,
orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan
teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang samasama masih dalam
masa mencari identitas.
Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang
sering disebut sebagai kenakalan remaja. Remaja merupakan aset masa depan suatu
bangsa. Di samping hal-hal yang menggembirakan dengan kegiatan remaja- remaja
pada waktu yang akhirakhir ini dan pembinaan yang dilakukan oleh organisasiorganisasi pelajar dan mahasiswa, kita melihat pula arus kemorosotan moral yang
semakin melanda di kalangan sebagian pemuda- pemuda kita, yang lebih terkenal
dengan sebutan kenakalan remaja. Dalam surat kabar- surat kabar sering kali kita
membaca berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkotika, pemakaian obat
bius, minuman keras, penjambret yang dilakukan oleh anak- anak yang berusia
belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan
lain 2 sebagainya. Hal tersebut adalah merupakan suatu masalah yang dihadapi
masyarakat yang kini semakin marak, Oleh karena itu masalah kenakalan remaja
seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan
remaja ke arah yang lebih positif, yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem
dalam menanggulangi kenakalan di kalangan remaja.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang kami lakukan di Desa Plaju Kota
Palembang. Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa mereka tidak
mengetahui tentang upaya dan mencegah terjadinya kenakalan pada remaja. Melihat
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kasus tersebut, kami sebagai dosen institusi kesehatan khususnya kebidanan merasa
perlu melakukan penyuluhan tentang upaya pencegahan kenakalan remaja.
Untuk itu kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan judul Upaya
Pencegahan Kenakalan Remaja di Desa Plaju Kota Palembang.
2. Rumusan Masalah
Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang
sering disebut sebagai kenakalan remaja. Remaja merupakan aset masa depan suatu
bangsa. Rendahnya frekuensi pengetahuan dan informasi tentang upaya pencegahan
kenakalan remaja tentunya akan mempengaruhi kekesalan lingkungan sekitar di
Desa Plaju.
3. Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman remaja tentang program upaya

pencegahan

kenakalan remaja sehingga dapat ikut mensukseskan program pemerintah di Desa
Plaju Kota Palembang.
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BAB II
TARGET DAN LUARAN
A. Target
Target luar program pencegahan kenakalan remaja adalah remaja mampu memliki
bekal pengetahuan agar dapat memiliki pemahaman tentang upaya pencegahan
kenakalan pada remaja. Dengan materi yang memberikan pemahaman pencegahan
kenakalan remaja 2018 diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mereka.
B. Luaran
Dari kegiatan program upaya pencegahan kenakalan remaja ini dapat di hasilkan
luaran berupa :
1.

Laporan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

2.

Satu artikel pada media massa elektronik website.
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BAB III
METODE PELAKSANAAN
1. Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada Siswa di SMAN 4 Plaju
2. Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah.
3. Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Senin, 12 November 2018

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: Aula SMAN 4 Plaju
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang
sangat baik dari masyarakat di SMAN 4 Plaju Kota Palembang. 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 D3 kebidanan
STIK Siti Khadijah Palembang juga telah tercapai. Namun kelanjutan dari kegiatan perlu
dipantau dan diperhatikan agar remaja dapat memahami tentang upaya pencegahan
kenakalan remaja.
Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri
terlebih dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar Upaya Pencegahan
Kenakalan Remaja. Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana
upaya pencegahan kenakalan remaja. Setelah menggali pengetahuan dasar kemudian
pemateri mulai memaparkan materi pendidikan kesehatan mengenai Upaya Pencegahan
Kenakalan Remaja. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan
memperhatikan isi materi penyuluhan.
Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan di
akhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan
pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta
penyuluhan terkait materi isi materi. Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri
melakukan evaluasi terkait pemberian materi yang telah di sampaikan dengan cara
memberikan pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan door prize sebagai tanda
apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto bersama
antara pemateri dengan peserta seminar.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat remaja lebih memahami
tentang Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini yaitu
untuk mencegah perilaku remaja yang mengindikasikan menyimpang dan memberikan
edukasi tentang bahaya kenakalan remaja dan penanggulanagannya melalui sosialisasi.
Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan penyuluhan di SMAN 4 Plaju Kota
Palembang. Selain itu juga dibuka forum diskusi tanya jawab tanpa batas pertanyaan, Hal
ini menyebabkan remaja menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut.
Mengingat besarnya manfaat yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian pada remaja
ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga perlu dilaksanakan setiap bulannya agar
dapat terus melakukan kontrol dan monitoring terhadap kegiatan penyuluhan yang telah
dilakukan sebelumnya. Tim PPM juga berharap para dosen STIK Siti Khadijah tetap
menjaga dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan
Tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat dengan melihat aspek-aspek kecil yang
akan berdampak besar di masa yang akan datang.
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LAMPIRAN
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LAMPIRAN I
SURAT TUGAS DOSEN
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LAMPIRAN 2.
SURAT TUGAS MAHASISWA

10

LAMPIRAN 3.
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LAMPIRAN 4.
SAP DAN MATERI
SATUAN ACARA PENYULUHAN
Sub Pokok Bahasan
Sasaran
Hari / Tanggal
Tempat
Jam / Waktu
1.

: Kenakalan Remaja
: Remaja
: Senin, 12 November 2018
: SMAN 4 Plaju
: 09 : 00 – 10:00 WIB

Tujuan
a.

Tujuan umum
Setelah dilakukan pendidikan kesehatan melalui penyuluhan diharapkan
Remaja di SMAN 4 Plaju mengetahui dan memahami dengan baik mengenai
Kenakalan Remaja.

b.

Tujuan khusus
Setelah mengikuti pendidikan kesehatan selama 60

menit remaja mampu

menjelaskan tentang:
a. Apa itu Kenakalan Remaja
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi
c. Cara pencegahan
2. Isi Materi ( Uraian materi penyuluhan terlampir / dilampirkan)
Materi penyuluhan yang akan disampaikan meliputi :
a. Definisi Kenakalan Remaja
b.

Faktor-faktor yang mempengaruhi

c.

Cara pencegahan

3. Metode
a. Ceramah
b. Tanya jawab
4. Media
Leaflet
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5. Setting tempat

moderator

penyaji

aaaaaa
Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe
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6. Kegiatan penyuluhan
No

Waktu
1

Pembukaan
(10 menit)

Kegiatan penyuluhan
1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri
2. Menjelaskan tujuan
dari penyuluhan.
peserta tentang upaya
pencegahan kenakalan
remaja
waktu

( 20 menit)

Menjelaskan tentang ;
1. Apa itu

yang

mempengaruhi
3. Cara Pencegahan

( 15 menit)

dan
memperhatikan
3. Menjawab
4. Menyetujui

1. Menyampaikan

Kenakalan

2. Faktor-faktor

Tanya Jawab

mendengarkan

kontrak waktu

Remaja

3

salam dan

pertanyaan

4. Melakukan kontrak

Kegiatan inti

1. Menjawab

2. Mendengarkan

3. Menggali pengetahuan

2

Kegian pesertata

informasi yang
telah diketahui
2. Mendengarkan
dan
Memperhatikan.

1. Memberi kesempatan

1. Peserta aktif

bertanya kepada

bertanya

peserta

2. Menjawab

2. Menjawab pertanyaan

pertanyaan

dari pesert
4

Penutup ( 15
menit)

1. Menyimpulkan materi
yang telah diberikan.
2. Menanyakan kembali
mengenai materi
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1. Menyebutkan
sesuai materi
yang diberikan.
2. Menjawab

penyuluhan
3. Mengucapkan terima
kasih dan salam
penutup

pertanyaan yang
diberikan
3. Mendengarkan
dan membalas
salam

7. Evaluasi
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan
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MATERI PENYULUHAN
1. Definisi Kenakalan Remaja
Menurut Kartono (1991), kenakalan remaja adalah tingkah laku melawan norma
yang diperbuat oleh anak yang belum dewasa. Misalnya pengrusakan, kenakalan,
kejahatan, pengacauan dan lain-lain. Menurut Kartono (2014), kenakalan remaja
adalah perilaku jahat, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan kejala
sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu
bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku
yang menyimpang. Menurut Sarwono (2015), kenakalan remaja adalah segala
tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana.
Menurut Gold dan Petronio (dalam Sarwono, 2015), mengatakan bahwa
kenakalan remaja adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja
melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri jika perbuatannya itu
sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman. Sedangkan menurut
Musbikin (2013), kenakalan remaja adalah tindak perbuatan yang dilakukan anak
remaja dan perbuatan melawan hukum yang mana terdapat di dalamnya anti sosial,
anti susila serta melanggar norma agama, maka kalau dilanggar orang yang sudah
menginjak dewasa akan menjadi tindak kejahatan. Santrock (2003) juga
menambahkan kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah
laku yang tidak dapat diterima secara sosial (misalnya bersikap berlebihan di
sekolah), sampai pelanggaran status (seperti melarikan diri), hingga tindak kriminal
(misalnya pencurian). Sudarsono (2012) mengatakan bahwa kenakalan remaja bukan
hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga
termasuk di dalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat.
Menurut para ahli hukum Saxon (dalam Sudarsono, 2012), kenakalan remaja
berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap
norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang
dilakukan oleh anak-anak remaja.
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2. Aspek-aspek Kenakalan Remaja
Aspek-aspek kenakalan remaja menurut Kartono (1991) adalah sebagai berikut :
a. Kenakalan terang-terangan.
Kebanyakan adalah anak yang ditolak, misalnya dikeluarkan dari sekolah.
Sebaliknya ia juga menolak lingkungannya. Kenakalannya antara lain berupa
perampokan, pencurian, perkosaan, pengrusakan, penganiayaan, pengeroyokan.
b. Kenakalan non-konformis ekstrim.
Anak yang berada diantara menerima nilai-nilai moral dan juga menolaknya.
Artinya kadang-kadang taat pada peraturan, tapi kadang-kadang melawan. Emosi
dan sikap sosialnya tidak stabil, sukar mengontrol diri, tidak disukai baik di
rumah maupun di sekolah, tetapi tidak ditolak sama sekali. Kenakalan yang
dilakukan berupa pencurian kecil-kecilan, pelacuran dan lain-lain.
c. Kenakalan non-konformis ringan.
Anak yang memandang dirinya tidak sebagai anak yang nakal atau delinken. Ia
tidak disukai namun dibiarkan. Kenakalan yang dilakukan berupa pinjaman tanpa
izin, pengrusakan, tingkah lakunya kasar.
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja
Menurut Kartono (1991), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya
kenakalan remaja yaitu:
a. Lingkungan rumah/keluarga, yang meliputi :
1) Status ekonomi orang tua rendah, banyak penghuni/keluarga besar, rumah
kotor.
2) Memiliki kebiasaan yang krang baik.
3) Tidak melaksanakan tata tertib dan kedisiplinan, atau justru menerapkan
disiplin yang salah.
4) Tidak mampu mengembangkan ketenangan emosional.
5) Anak tidak mendapat kasih sayang orang tua.
6) Anak diasuh oleh bukan orang tuanya.
7) Tidak ada rasa persekutuan antar anggota keluarga.
8) Ada penolakan baik dari ibu maupun ayah.
9) Orang tua kurang memeberikan pengawasan pada anaknya dan lain-lain.
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10) Broken home (karena kematian, perceraian, hukuman dan lainnya).
Poin-poin di atas merupakan gambaran ketidakutuhan keluarga. Musbikin (2013)
mengatakan bahwa keluarga utuh adalah yang terdiri dari ayah, ibu dan anak,
kemudian ketika ayah atau ibu mengalami perpisahan baik itu karena kematian,
perceraian, hukuman atau hal lainnya maka keluarga menjadi tidak utuh. Kartono
(2014) mengatakan ketika keluarga tidak utuh maka anak akan kurang mendapatkan
perhatian dan kasih sayang, kemudian kebutuhan fisik maupun psikis anak menjadi
tidak terpenuhi, sehingga anak menjadi bingung, risau, sedih, sering diliputi perasaan
dendam dan benci kemudian anak menjadi liar dan nakal.
b. Lingkungan sekolah
1) Sekolah yang berusaha memandaikan anak-anak yang sebenarnnya kurang
mampu.
2) Guru bersikap menolak.
3) Sekolah atau guru yang mendisiplinkan anak-anak dengan cara yang kaku,
tanpa menghiraukan perasaan anak.
4) Suasana sekolah buruk.
c. Lingkungan masyarakat
1) Tidak menghiraukan kepentingan anak dan tidak melindunginya.
2) Tidak memberi kesempata bagi anak untuk melaksanakan kehidupan sosial,
dan tidak mampu menyalurkan emosi anak.
3) Contoh tingkah laku dan tempat-tempat tercela serta melawan norma
(misalnya pelacuran, perjudian, kriminalitas, hasut-menghasit dan lainlainnya).
4. Faktor-faktor yang Mampu Mempengaruhi Rendahnya Kenakalan Remaja
Musbikin (2013) mengatakan bahwa banyak hal yang mempengaruhi rendahnya
tingkat kenakalan remaja, namun yang dijelaskan hanya empat hal yaitu :
a. Diri remaja itu sendiri. Remaja yang memiliki tingkat kenakalan yang rendah, ia
tidak memiliki kcenderungan menyimpang atau penyakit jiwa, remaja tersebut
memiliki tingkat pertahanan diri yang baik yang dapat mengontrol dirinya dari
pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan.
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b. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi
rendahnya tingkat kenakalan remaja. Pelaksanaan ajaran- ajaran agama yang
konsekuan menjadikan pencegah timbulnya kenakalan remaja. Karena di dalam
ajaran agama, banyak hal yang dapat dilakukan untuk membantu pembinaan anak
rremaja, seperti ajaran berbuat baik, beramal sholeh, suka tolong-menolong dan
sebagainya.
c. Lingkungan sekolah. Sekolah sebagai rumah kedua bagi remaja juga bisa
mempengaruhi rendahnya kenakalan remaja. Karen besarnya waktu yang
dihabiskan remaja di sekolah maka sedikit banyak mempengaruhi kehidupan
remaja.
d. Lingkungan keluarga. Penyebab rendahnya tingkat kenakalan remaja yang
selanjutnya adalah lingkungan keluarga, orangtua memberikan kasih sayang bagi
remaja, kondisi ekonomi yang cukup sehingga mampu menghidupi seluruh
anggota keluarga, serta kehidupan keluarga yang harmonis. Tentunya hal ini bisa
terjadi ketika keluarga utuh, Quay (dalam Kartono, 1991) mengatakan bahwa
keutuhan keluarga adalah keluarga yang utuh dalam struktur maupun interaksi.
Ketika struktur keluarga utuh maka anak akan mendapatkan perhatian dan kasih
sayang yang cukup dari orangtuanya sehingga mereka tidak mencari kompensasi
diluar lingkungan keluarga dengan melakukan banyak kenakalan-kenakalan.
5. Cara penanggulangan
Penanggulangan Kenakalan Remaja Dari berbagai faktor dan permasalahan yang
terjadi di kalangan remaja masa kini sebagaimana telah disebutkan di atas, maka
tentunya ada beberapa solusi yang tepat dalam pembinaan dan perbaikan remaja
masa kini. Kenakalan remaja dalam bentuk apapun mempunyai akibat yang negatif
baik bagi masyarakat umum maupun bagi diri remaja itu sendiri. Tindakan
penanggulangan kenakalan remaja dapat dibagi dalam:
1. Tindakan Preventif
Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum dapat dilakukan
melalui cara berikut:
a. Mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja
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b. Mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja.
Kesulitan-kesulitan mana saja yang biasanya menjadi sebab timbulnya
pelampiasan dalam bentuk kenakalan.
Usaha pembinaan remaja dapat dilakukan melalui:
a. Menguatkan sikap mental remaja supaya mampu

menyelesaikan

persoalan yang dihadapinya.
b. Memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan
dan keterampilan melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui
pengajaran agama, budi pekerti dan etiket.
c. Menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi
perkembangan pribadi yang wajar.
d. Memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat bermanfaat.
e. Memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik dan
merangsang hubungan sosial yang baik.
f. Mengadakan

kelompok

diskusi

dengan

memberikan

kesempatan

mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan
pengarahan yang positif.
g. Memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial keluarga
maupun masyarakat di mana banyak terjadi kenakalan remaja.
Sebagaimana disebut di atas, bahwa keluarga juga mempunyai andil dalam
membentuk pribadi seorang remaja. Jadi untuk memulai perbaikan, maka harus
mulai dari diri sendiri dan keluarga. Mulailah perbaikan dari sikap yang paling
sederhana, seperti selalu berkata jujur meski dalam gurauan, membaca doa setiap
melakukan hal-hal kecil, memberikan bimbingan agama yang baik kepada anak dan
masih banyak hal lagi yang bisa dilakukan oleh keluarga. Memang tidak mudah
melakukan dan membentuk keluarga yang baik, tetapi semua itu bisa dilakukan
dengan pembinaan yang perlahan dan sabar.
Dengan usaha pembinaan yang terarah, para remaja akan mengembangkan diri
dengan baik sehingga keseimbangan diri yang serasi antara aspek rasio dan aspek
emosi akan dicapai. Pikiran yang sehat akan mengarahkan para remaja kepada
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perbuatan yang pantas, sopan dan bertanggung jawab yang diperlukan dalam
menyelesaikan kesulitan atau persoalan masing-masing. Usaha pencegahan
kenakalan remaja secara khusus dilakukan oleh para pendidik terhadap kelainan
tingkah laku para remaja. Pendidikan mental di sekolah dilakukan oleh guru, guru
pembimbing dan psikolog sekolah bersama dengan para pendidik lainnya. Usaha
pendidik harus diarahkan terhadap remaja dengan mengamati, memberikan
perhatian khusus dan mengawasi setiap penyimpangan tingkah laku remaja di
rumah dan di sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki
pengaruh kuat terhadap perkembangan remaja.
Ada banyak hal yang bisa dilakukan pihak sekolah untuk memulai perbaikan
remaja, di antaranya melakukan program “monitoring” pembinaan remaja melalui
kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan
penyelenggaraan berbagai kegiatan positif bagi remaja. Pemberian bimbingan
terhadap remaja tersebut bertujuan menambah pengertian remaja mengenai:
a.

Pengenalan diri sendiri: menilai diri sendiri dan hubungan dengan orang lain.

b. Penyesuaian diri: mengenal dan menerima tuntutan dan menyesuaikan diri
dengan tuntutan tersebut.
c. Orientasi diri: mengarahkan pribadi remaja ke arah pembatasan antara diri
pribadi dan sikap sosial dengan penekanan pada penyadaran nilainilai sosial,
moral dan etik.
Bimbingan yang dilakukan terhadap remaja dilakukan dengan dua pendekatan:
1. Pendekatan langsung, yakni bimbingan yang diberikan secara pribadi pada
remaja itu sendiri. Melalui percakapan mengungkapkan kesulitan remaja dan
membantu mengatasinya.
2. Pendekatan melalui kelompok, di mana ia sudah merupakan anggota kumpulan
atau kelompok kecil tersebut.
2. Tindakan Represif
Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan
dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan
adanya sanksi tegas pelaku kenakalan remaja tersebut, diharapkan agar nantinya si
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pelaku tersebut “jera” dan tidak berbuat hal yang menyimpang lagi. Oleh karena
itu, tindak lanjut harus ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung
bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu. Sebagai contoh, remaja
harus mentaati peraturan dan tata cara yang berlaku dalam keluarga. Disamping itu
perlu adanya semacam hukuman yang dibuat oleh orangtua terhadap pelanggaran
tata tertib dan tata cara keluarga. Pelaksanaan tata tertib harus dilakukan dengan
konsisten. Setiap pelanggaran yang sama harus dikenakan sanksi yang sama.
Sedangkan hak dan kewajiban anggota keluarga mengalami perubahan sesuai
dengan perkembangan dan umur. Di lingkungan sekolah, kepala sekolahlah yang
berwenang dalam pelaksanan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib sekolah.
Dalam beberapa hal, guru juga berhak bertindak. Akan tetapi hukuman yang berat
seperti skorsing maupun pengeluaran dari sekolah merupakan wewenang kepala
sekolah. Guru dan staf pembimbing bertugas menyampaikan data mengenai
pelanggaran dan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran maupun akibatnya. Pada
umumnya tindakan represif diberikan dalam bentuk memberikan peringatan secara
lisan maupun tertulis kepada pelajar dan orang tua, melakukan pengawasan khusus
oleh kepala sekolah dan tim guru atau pembimbing dan melarang bersekolah untuk
sementara waktu (skors) atau seterusnya tergantung dari jenis pelanggaran tata
tertib sekolah.
3. Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi
Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan
dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan
pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering
ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang
ini. Solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja
antara lain:
a. Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah
atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan
sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa
remajanya dengan baik juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah
sebelumnya gagal pada tahap ini.
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b. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan point
pertama.
c. Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif, seperti
berolahraga, melukis, mengikuti event perlombaan, dan penyaluran hobi.
d. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orangtua
memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul.
e. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata
teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. Jika
berbagai solusi dan pembinaan di atas dilakukan, diharapkan kemungkinan
terjadinya kenakalan remaja ini akan semakin berkurang dan teratasi. Dari
pembahasan mengenai penanggulangan masalah kenakalan remaja ini perlu
ditekankan bahwa segala usaha pengendalian kenakalan remaja harus ditujukan
ke arah tercapainya kepribadian remaja yang mantap, serasi dan dewasa.
Remaja diharapkan akan menjadi orang dewasa yang berpribadi kuat, sehat
jasmani dan rohani, teguh dalam kepercayaan (iman) sebagai anggota
masyarakat, bangsa dan tanah air.
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LAMPIRAN 5
DOKUMENTASI KEGIATAN
A. FOTO KEGIATAN

29

B. LEAFLET
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C. DAFTAR HADIR PESERTA
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Lampiran 6.
Realisasi Anggaran
Kegiatan
Konsumsi

Kebutuhan

Realisasi Anggaran

Snack

•

Rp. 500.000

50 x Rp. 10.000
Penyuluhan

•

•
Umum

Cetak Media
Penyuluhan

Rp. 100.000

Souvenir

Rp. 200.000

•

Rp.1.500.000

Honorarium
Pelaksana

•

Rp. 150.000

Pembuatan
laporan
kegiatan dan
penggandaan

TOTAL

Rp. 2.000.000
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