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ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyze the competition influence between 
parents and peer groups and also school environment toward adolescent's 
delinquency behaviors and academic achievements. The objectives of this 
study were: (1) To analyze the influence of communications between parents 
and adolescent and the relationships with friends and school toward 
adolescent's agresiveness and delinquency behaviors, and (2) to examine the 
influence of communications between parents and adolescent gild the 
relationships with friends ~d school toward academic achievements. The 
study was conducted in 2001"2003 at four technical high schools in Bogor. 
The samples used in this study were 550 students (173 from state school and 
377 from private schools). The sampling method applied was simpl.:= random 
sampling among second graders. 

In general, the study found out that there were competitions between the 
parents' influence relative to peers' influence toward adolescent's behaviors 
with its own degree of influence. It was proved that parents and friends 
influence together in adolescent's delinquency behaviors and academic 
achievement. The study confirmed general hypothesis 1 that the high degree 
of relationships between adolescents and their troubled friends would 
influence the increased of adolescents' agresiveness and delinquency 
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behaviors. The study also confirmed general hypothesis 2 that 
communications within family wouLd influence the decreased of adolescents' 
agresiveness and delinquency behaviors and the increased of the 
adolescents' academic achievements. 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan perubahan 
prfbadi dalam segaLa aspek, baik fisik, sosial, psikologi, dan mental. 
Selama masa transisi ini, kebutuhan untuk ekspresi diri dan sosialisasi 
diri mulai berkembang. Remaja sudah mulai merasa mandiri, ingin 
belajar banyak, dan mulai tertarik dengan dunia luar. Remaja mulai 
membutuhkan ternan untuk diajak berdiskusi, berbicara dan mencari 
pemecahan masalah. Oleh karena itu, kualitas komunikasi antara 
orangtua dan anak sangat menentukan apakah anak masih membutuhkan 
peran maksimal orangtua atau apakah peran tersebut sudah beralih ke 
kelompok teman-temannya. 

Keluarga sebagai agen sosialisasi utama dan pertama bagi anak akan 
teruji pada saat anak menginjak usia remaja. Pada masa transisi 
terse but ada kompetisi pengaruh antara keLuarga dengan Lingkungan 
teman-temannya. KeLol1}lok ternan sebaya ini sangat berbeda posisinya 
dengan keluarga dan juga dengan sekolah. Kelompok ternan sebaya ini 
menawarkan kegiatan-kegiatan yang menarik sebagai Latihan untuk 
menjadi mandiri, juga menawarkan pengaLaman sosial dan hubungan 
sosial dengan orang Lain, serta dapat meningkatkan perkembangan rasa 
kebersamaan antar teman-teman yang terpisah jauh dari keluarga. 
Namun, meskipun keLompok teman membawa manfaat bagi 
perkembangan sosiaL remaja, orangtua harus waspada akan adanya 
pengaruh negatif dari Lingkungan ternan yang berdampak pada perilaku 
penyimpangan. Sesuai dengan pandangan Macionis (1995) bahwa 
kelompok ternan yang dipimpin oleh ketua keLompok yang berperiLaku 
buruk akan membawa dampak negatif pada perilaku sosial remaja. 

Tujuan Penelitian 
Secara umum peneLitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya 
kompetisi pengaruh antara orangtua dengan lingkungan ternan dan 
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sekolah terhadap perilaku agresif dan kenakalan pelajar. Secara khusus, 
studi in1 bertujuan untuk: 

(1) Menganalisis pengaruh komunikasi keluarga, dan hubungan dengan 
lingkungan teman dan sekolah terhadap perilaku agresif dan 
kenakalan pelajar, 

(2) Menganalisis 	 pengaruh komunikasi keluarga, keterikatan dengan 
teman dan sekolah terhadap perilaku agresif dan kenakalan pelajar 
serta nitai pelajaran. 

Hipotesis Umum yang diajukan pada penelitian ini adalah: 
(1) 	Hipotesis Umum 1: Komunikasi dalam keluarga yang baik berpengaruh 

secara nyata terhadap menurunnya perilaku agresif dan kenakalan dan 
meningkatkan nHai pelajaran, 

(2) Hipotesis 	Umum 2: Hubungan keeratan dengan teman yang bermasalah 
berpengaruh secara nyata terhadap meningkatnya perilaku agresif dan 
kenakalan dan menurunkan nHai pelajaran. 

Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perkembangan ilmu keluarga 
khususnya dalam mengetahui pengaruh interaksi dalam keluarga dengan 
kualitas outcome psikososial remaja. Diharapkan penelitian ini dapat 
memberikan kesimpulan ringkas t-::ntang pengaruh mana antara keluarga dan 
lingkungan teman yang lebih meningkatkan perilaku kenakalan pelajar. 

Studi Pustaka 
Pendekatan teori sosiologi struktural-fungsional biasa digunakan oleh Spencer 
dan Durkheim yang menyangkut struktur (aturan pola sosial) dan fungsinya 
dalam masyarakat (Skidmore 1979; Spencer dan Inkeles 1982; Turner 1986; 
Schwartz dan Scott 1994; Macionis 1995; Winton 1995) dan pada kehidupan 
sosial secara total (McQuarie 1987). Keluarga mempunyai aturan dan 
menjalankan fungsinya. Apabila keluarga mempunyai struktur yang kokoh 
dan menjalankan semua fungsinya dengan optimal, maka akan menghasilkan 
outcome yang baik pada seluruh anggota keluarganya. Sebagai unit terkecil 
dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi agama, pSikologi, makan dan 
minum, dan sebagainya. Adapun tujuan membentuk keluarga adalah untuk 
mewujudkan kesejahteraan bagi anggota keluarganya (Landis 1989; BKKBN 
1992). 

289 



PEKSOS: Jurnal I1miah Pekerjaan Sosial Vol. 7, Nomor 2, Nopember 2008 

Perilaku kenakalan remaja selain merupakan OUtput dari suatu proses 
hubungan antara anggota keluarga dan juga antara sistem keluarga dan 
sistem lingkungan di sekitarnya (Bronfenbrenner 1981). Seiring dengan 
pernyataan tersebut, remaja yang masih dalam masa transisi sudah mulai 
tertarik dengan dunia luar (Papalia dan Old 1986; Kaluger dan Kaluger 1979; 
Kartono 1986). Sehubungan dengan masa transisi tersebut, fokus pada bab ini 
adalah mengetahui kompetisi pengaruh antara pengaruh orangtua dan 
keluarga dalam hal ini diwujudkan dalam komunikasi orangtua dengan 
remaja, dibandingkan dengan pengaruh lingkungan luar, dalam hal ini 
diwujudkan dengan hubungan remaja dengan teman-temannya. 

Seperti dinyatakan oleh beberapa peneliti bahwa komunikasi dalam keluarga 
dan lingkungan teman serta lingkungan sekolah merupakan mediator dalam 
mempengaruhi kenakalan remaja. Dapat dimengerti bahwa pelajar yang 
sangat sibuk dalam kegiatan sehari-hari di sekolah mulai merasa memerlukan 
teman untuk mencurahkan masalahnya. Peer group sudah mulai dibutuhkan 
melebihi kebutuhan terhadap perhatian orangtua (Zulkifli 1986; Papalia dan 
Olds 1989; Qaimi 2004). 

Metode Penelit1an 
Tempat dan Waktu Penelitian serta Metode Pengambilan Contoh 
Penelitian merupakan bagian dari penelitian disertasi (dibawah 
bimbingan Prof. Ujang Sumarwan, Dr. Ratna Megawangi, dan Prof. Pang 
5 Asngari) yang dilakukan di empat Sekolah Menengah Kejuruan-Teknik 
Industri (SMK-TI) baik negeri maupun swasta. Waktu pelaksanaan 
penelitian terbagi dalam beberapa tahapan mulai Juni 2001 sampai 
Desember 2003. 

Metode Sampling 
Populasi penelitian ini adalah peLajar lakHaki dan perempuan dari SMK
TI) yang bermasalah di Kota Bogor. Pengambilan contoh dilakukan secara 
acak sederhana. Unit analisis (merujuk pada ketentuan Rossi et at. 1983; 

Babbie 1989) pada penelitian ini adalah bertahap, yaitu terdiri atas unit 
analisis tingkat individu dan unit anal isis tingkat keluarga. Contoh pada 
penelitian ini berjumlah 550 pelajar yang terdiri atas 173 pelajar sekolah 
negeri (34,45%) dan sebanyak 377 pelajar sekolah swasta (68,55%). 
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Analisis Data 

'1 
Variabel-variabel penelitian disajikan pada Lampiran 1. Pengolahan data 
pada penelitian ini dilakukan dengan uji Validitas Konstrak dengan 
menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan 
Software yang digunakan adalah Program LlSREL atau Linear Structural 
Relationships (Bollen 1989; Agresti dan Finlay 1986; Hayduk 1987; 
Joreskog dan Sorbom 1996; Joreskog dan Sorbom 1999; Rossi et al. 
1983; Joreskog dan Sorbom 1989; Kerlinger 1998). 

1 

l 

Kerangka Pemlkiran 

Gambar 1 menunjukkan kerangka pemikiran pada penelitian ini. 
Perilaku kenakalan remaja selain merupakan output dad suatu proses 
hubungan antara anggota keluarga dan juga antara sistem keLuarga dan 
sistem lingkungan di sekitarnya (Bronfenbrenner 1981 ). 

1141 

p65 

p53 

y1= Komunikasi orangl"a &aoak 
y2= Kelerikatan dengan leman 
y3= Kelliasaan naka! leman 
y4= Hubungao dengan sekolah dan guru

ly43 y5= Penlaku agresif 
y6= Perilaku kenakalan umum 
y7= Perilaku kenakalan kriminal 
yB= Nil., Pelajaran 

Gambar 1. 	 Kerangka anal isis model pengaruh faktor keluarga, ling kung an ternan 
dan sekolah terhadap kenakalan pelajar dan nilai pelajaran 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Contoh dan Keluarganya 

Contoh pada penelitian ini berjumlah 550 pelajar yang terdiri atas 173 
pelajar sekolah negeri (34,45%) dan sebanyak 377 pelajar sekolah swasta 
(68,55%) atau 98,2 persen pelajar putra dan 1,8 persen pelajar putri. 
Sedangkan umur contoh berkisar antara 15 sampai 22 tahun untuk pelajar 
sekolah negeri dan 15 sampai 20 tahun untuk pelajar sekolah swasta 
dengan rata-rata umur 16,75 tahun untuk pelajar sekolah swasta dan 
17,17 tahun untuk pelajar sekolah negeri. 

Sebagian besar contoh (86%) mempunyai keluarga yang lengkap atau 
disebut juga intact family (istilah pada Simon 1996) yaitu yang terdiri dari 
orangtua lengkap yaitu ayah dan ibu dan anak-anaknya yang tinggal dalam 
satu rumah. Umur ayah pada contoh sekolah negeri berkisar antara 35 
sampai 80 tahun dengan rata-rata umur 47,9 tahun, dan pada contoh 
sekolah swasta berkisar antara 32 sampai 87 tahun dengan rata-rata umur 
47,5 tahun. Adapun umur Ibu pada contoh sekolah negeri berkisar antara 
32 sampai 63 tahun dengan rata-rata .umur 42,5 tahun, dan pada contoh 
sekolah swasta berkisar antara 32 sampai 68 tahun dengan rata-rata umur 
41,7 tahun. 

Pendidikan ayah contoh berkisar mulai dari tidak pernah sekolah sampai 
dengan tamat perguruan tinggi. Ayah dari contoh sekolah swasta yang 
tidak pernah sekolah adalah lebih banyak dari pada ayah contoh dari 
sekolah negeri. Tingkat pendidikan yang paling banyak dimiliki oleh ayah 
contoh, baik dari sekolah swasta (34,0%) maupun negeri (42,2%) adalah 
tamat sekolah dasar. Lebih dari setengah ibu contoh dari sekolah negeri 
dan tiga puluh persen ibu contoh dari sekolah swasta mempunyai 
pendidikan formal yang rendah yaitu hanya sampai tamat sekolah dasar. 
Adapun ibu dari contoh sekolah swasta yang sekolah di perguruan tinggi 
adalah lebih rendah dan pada ibu dari contoh sekolah negeri. 

Pekerjaan ayah contoh sangat bervariasi, baik di sekolah negeri maupun 
swasta. Hanya sebagian kecil saja ayah contoh sekolah swasta pada saat 
penelitian dilakukan sedang tidak mempunyai pekerjaan. Diketahui bahwa 
hampir dua-pertiga jumlah contoh dari sekolah negeri dan contoh dari 
sekolah swasta mempunyai ayah bekerja sebagai buruh industri dan 
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t 
pedagang. Adapun sebagian besar ibu dari contoh yang sekolah di negeri 

-	 maupun swasta tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga. Hampir 
'11 	 seperlima dari jumlah contoh mempunyai ibu bekerja baik sebagai 

PNS/TNI, pegawai swasta, pedagang, maupun buruh. Diantara variasi 
pekerjaan-pekerjaan di atas, maka pekerjaan sebagai pedagang yang 
paling banyak dilakukan oleh ibu contoh dari sekolah negeri maupun 
swsata. 

Hasil penelitian menunjukkan informasi bahwa total pendapatan keluarga 
-
1 	 contoh berkisar antara kurang dari Rp.500.000,- sampai dengan lebih dari 

Rp.2.500.000,- per bulan. Diketahui bahwa hampir tiga-perempat contoh 
sekolah negeri maupun swasta berasal dari keluarga yang berpendapatan 
rendah, yaitu kurang dari Rp.750.000,- sebulan, dan bahkan sepertiga dari 
jumlah contoh tersebut hidup dalam keluarga yang berpendapatan sangat 
rendah, yaitu kurang dari Rp.500.000,- sebulan. Hanya kurang dari dua 
persen dari jumlah contoh yang bersekolah negeri dan kurang dari satu 
persen dari jumlah contoh yang bersekolah di swasta mempunyai total 
pendapatan keluarga di atas Rp2.250.001, - sebulan. HasH penelitian 
menunjukkan bahwa uang saku contoh berkisar antara Rp.35.000 sampai 
Rp.600.000 per bulan dengan rata-rata uang saku sebesar Rp.154.178,41. 

--
1 	

Analisis Model Persamaan Structural (Structural Equation Modellingl 
SEM): Model Pengaruh Komunikasi Keluarga, Lingkungan Ternan Dan 
Sekolah Terhadap Kenakalan Pelajar Dan Nilai Pelajaran 

Gambar 2 dan Tabel 1 menyajikan model analisis yang menjeLaskan model 
dengan nitai Chi-Square, GFI (Goodness of Fit Index), dan RMSE berturut
turut adalah 494,92 (p::: 0,00); 0,86; dan 0,18 maka dikatakan cocok atau fit 
dengan data yang dikumpuLkan. HasH peneLitian membuktikan bahwa angka 
item loadings untuk variabel Laten Lingkungan ternan menunjukkan 
konsistensi internal (reliabilitas) yang dapat diterima yang terdiri atas 
dimensi keterikatan ternan (Ay= 0,97*), dan dimensi kenakalan ternan (Ay= 
0,28*). 

Berdasarkan analisis hasH diketahui bahwa secara umum dapat dikatakan 
bahwa ketiga konstrak mempunyai tingkat validasi yang tinggi. Hasil juga 
menunjukkan bahwa variabel Laten komunikasi orangtua dan anak 
berhubungan negatif signifikan dengan variabellaten lingkungan ternan (4' = 
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-0,22*). Selanjutnya, variabel Laten lingkungan ternan dan sekolah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Laten perilaku agresif 
dan kenakalan pelajar (6 = 0,14*). 

Berdasarkan Tabel 1 tentang dekornposisi efek, diketahui bahwa perilaku 
agresif yang tinggi dipengaruhi secara langsung oleh kornun'ikasi orangtua 
dan rernaja yang rendah, dan keterikatan ternan yang tinggi. Sesuai 
dengan pernyataan Qairni (2004) bahwa kelornpok rernaja yang dipirnpin 
oleh ketua kelornpok yang berrnasalah akan rnernpengaruhi tndividu 
rernaja untuk berperilaku agresif. Adapun bahaya dart kelornpok ternan 
int adalah adanya hidup yang berada di bawah kekuasaan dan pengaruh 
orang lain yang kernungkinan dapat rnenuju ke arah penyirnpangan 
periLaku berrnasalah. 

Tabel 1. Hasil dekornposisi efek pengaruh kornunikasi, lingkungan 
ternan dan sekolah terhadap kenakalan pelajar dan nitai 
pelajaran (n= 550). 

Variabet 
Total 

TE DE IE 

Agresifitas Pelajar 114 
1. Komunikasi dIm Kel. 111 -0.13* -0.13* 0.00 

I-=
2. Hub. Dgn Ternan flz 0.26* 0.26* 0.00 
3. Hub. Dgn Sekolah fl3 0.00 0.00 0.00 

Kenakaian Pelajar 115 ----i 
1. Komunikasi dlm Kel. fll -0.17* -0.22* 0.05* 
2. Hub. Dgn Ternan fl2 0.48* 0.58* -0.10* 
3. Hub~ Dgn Sekolah fl3 -0.01 -0.01 0.00 
4. Agresifitas Pelajar fl4 0.38* 0.38* 0.00 

Nila; Pelajaran 116 (KU;KK) 
1. Komunikasi dim Kel. fl1 0.03* 0.00 0.03* 
2. Hub. Dgn Ternan fl2 -0.11 * 0.00 -0.11 * 
3. Hub. Dgn Sekolah fl3 0.00 0.00 0.00 
4. Agresifitas Pelajar fl4 -0.24* -0.13* -0.11 * 
5. Kenakalan Pelajar fls 

':=-
-0.30* -0.30* 0.00 Ic·

TE = Etek Total DE = Etek [angsung IE= Etek Tldak Langsung 

f 

• 
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0,38' 
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,76' 
yl' Komunikasi oranglua &anak 
Y'= Kelelikalan dengan leman 
y3= Kelliasaan nakallemanXl =49-1,92 

P =,00 y4= Hubuogan <!eng" set<oIah dan guru
15= Perilaku aglllSW 
)6= Perilaku kenakalan uroom 
y7: Perilal<u kenakaian kriminal 
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Gambar 2 menunjukkan bahwa perilaku kenakalan pelajar 
dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh kedua 
variabel terdahulu, yaitu komunikasi orangtua dan remaja yang 
rendah, dan keterikatan teman yang tinggi, ditambah dengan 
pengaruh langsung dari perilaku agresif pelajar itu sendiri. Remaja 
sebagai makhluk sosial dan beradab, secara alamiah mulai 
membutuhkan teman lain selain keluarganya untuk diajak bicara dan 
bertukar pikiran, dan dijalin hubungan sosial. Kebutuhan mempunyai 
seorang teman bahkan sahabat merupakan fundamental bagi 
kehidupan bermasyarakat. Manfaat sahabat adalah untuk 
memberikan ketenangan dan ketentraman, adapun bahayanya 
adalah terpengaruhnya remaja ke arah penyimpangan perilaku yang 
mengarah kemerosotan moral, bahkan tidak jarang orangtua 
dinomorduakan (ZulkifU 1986; Papalia dan Olds 1989; Qaimi 2004) . 

"--.0,13' 

III -17 
GFI • ,86 

AGFI.~, 71 

RMSE=O.I& 


Gambar 2. 	 Model pengaruh komunikasi, lingkungan ternan dan sekolah 
terhadap kenakalan pelajar dan nilai pelajaran (n=550) 

yll= Nlai Palajaran 
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HasH selanjutnya dari penelitian ini adalah tidak diketernukannya pengaruh 
hubungan pelajar dengan sekolah terhadap perilaku agresif rnaupun 
kenakalan. Sepertinya keadaan lingkungan sekolah adalah hornogen untuk 
sernua sekolah, sehingga tidak cukup rnernberikan variasi yang besar bagi 
derajat pengaruh terhadap variabel agresif dan kenakalan.(fl 

) 

\ 

Sesuai dengan prediksi sebelurnnya, yaitu ditemukannya hasH bahwa perilaku € 
agresif berpengaruh positif cukup kuat terhadap perilaku kenakalan pelajar. 
Sesuai dengan pernyataan Qairni (2004) bahwa kenakalan rernaja diwujudkan I 

l 
rnelalui perilaku agresif dan sikap kasar, tidak suka, rnenolak, dan 
rnernbantah perintah orangtua. Kenakalan anak berhubungan erat dengan 1 
tingkat emosinya yang dapat tergolong atas kenakalan wajar dan tidak wajar. • 

(,
Narnun dernikian, hasil penelitian ini rnenunjukkan bahwa perilaku agresif ... 

berpengaruh negatif terhadap pencapaian nilai pelajaran. Akhirnya, 

diketahui bahwa perilaku kenakalan juga berpengaruh negatif terhadap [ 

pencapaian nUai-nilai sekolah. Hasil penelitian ini secara garis besar rnasih t 


sesuai dengan pernyataan Belsky et at. (1984) bahwa bahwa sistern keluarga 

yang diwakili oleh interaksi antara rernaja dan orangtuanya, -dan sistern r 

kelornpok ternan, keduanya bersarna-sarna rnernpengaruhi pencapaian 

prestasi sekolah rernaja tersebut (Belsky et at. 1984). 
 r 
Agar lebih jelas, Tabel 2 berikut ini rnenganalisis peluang faktor-faktor yang 
rnenyebabkan perilaku kenakalan krirninal dengan uji regresi logistik. Hasil I: 
rnenunjukkan bahwa: 

(1} Rernaja yang rnernpunyai keterikatan dengan ternan yang tinggi 
berpeluang untuk rnelakukan kenakalan krirninal 1,157 kali lebih 
besar dibandingkan dengan rernaja yang rnernpunyai keterikatan 
dengan ternan yang rendah, 

(2) Rernaja yang berperilaku agresif tinggi berpeluang untuk rnelakukan 
kenakalan krirninal 1,119 kali lebih besar dibandingkan dengan 
rernaja yang berperilaku agresif rendah, 

(3) Rernaja 	 yang berasal dari sekolah swasta berpeluang untuk 
rnelakukan kenakalan krirninal 2,314 kali lebih besar dibandingkan 
dengan rernaja yang berasal dari sekolah negeri. 
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Tabe12. HasiL regresi logistik faktor-faktor yang berpengaruh pada 
kenakalan kriminal (1= rendah; 2= tinggi) 1) (n= 550) 

Variabel 
Koefisien 

6 Sfg. Exp (6) 
1. Asal sekolah (O=n; 1=s) 0,839 0,001 2.314 
2. Total Kornunikasi orgtua & anak -0,002 0,854 0,998 
3. Keterikatan dg ternan 0,146 0,000 1,157 
4. Agresif 0.112 0,000 1,119 
5. Konstanta -2,768 0,037 0.063 

Negelkerke R2 0,289 
123.000 

550 
(,000)X2 model (p) 

N 

Persentase yang benar 76,5% 

1) 	 Rendah adalah < mean 

Tinggi adalah :2 mean 

Menarik untuk dicermati pada Gambar 3 bahwa komunikasi antara orangtua 
dan anak yang baik dan terbuka dapat dijadikan buffer atau penyaring 
pengaruh lingkungan luar yang tidak terhindarkan. Dengan derajat pengaruh 
ternan yang sarna (X1) maka kelompok pelajar yang mendapatkan komunikasi 
dengan orangtua yang baik akan mempunyai tingkat perilaku kenakalan 
kriminal yang lebih rendah (Y1) dibandingkan dengan kelompok pelajar yang 
mendapatkan komunikasi dengan orangtua yang kurang baik (Y2). 

Remaja yang berasal dari sekolah swasta berpeluang untuk melakukan 
kenakalan kriminal 2,314 kali lebih besar dibandingkan dengan remaja yang 
berasal dari sekolah negeri. Sesuai dengan pernyataan Rohner (1986) dan 
Muuss (1990) bahwa ada semacam kompetisi pengaruh secara relatif antara 
orangtua dan ternan yang keduanya mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. 

Pengabaian orangtua terhadap remaja memberikan efek langsung dan cepat 
kepada remaja berupa keterikatan yang sangat erat dengan ternan
temannya. Disebutkan oLeh Muuss (1990) bahwa remaja yang terpengaruh 

kuat oLeh ternan berpeluang untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang 10 kali 
lipat dibandingkan dengan pengaruh 

terhadap remaja laki-laki tujuh ka
perempuan. 

dari 

linya 

orangtuanya, 

dibandingkan 

dan 

de

pengaruhnya 

ngan remaja 
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Garnbar 3. Persamaan regresi linear sederhana pengaruh keterikatan contoh 
dengan ternan pada kelompok komunikasi orangtua dan anak yang baik 
dan yang kurang baik. 

PEMBAHASAN UMUM 

Penelitian ini mengangkat bahasan perkembangan sosial remaja yang 
berkaitan dengan kebutuhan mempunyai seorang ternan bagi remaja yang 
sedang mengalami masa transisi. Merujuk pada perkembangan sosial 
remaja dan Erik Erikson (Seifert dan Hoffnung 1987), maka masa remaja 
termasuk pada tahapan ke-5, yaitu Tahapan ident;ty versus identity 
confusion versus role diffusion. Sesuai dengan pernyataan beberapa ahli 
(Zulkifli 1986; Papalia dan Olds 1989; Qaimi 2004), bahwa remaja sebagai 
seorang makhluk sosial dan beradab, secara alamiah mulai membutuhkan 
ternan lain selain keluarganya untuk diajak bicara dan bertukar pikiran, dan 
dijalin hubungan sosial. Bersahabat dan bergaul dengan ternan dikatakan 
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sangat berguna bagi remaja karena merupakan fundamental bagi kehidupan 
bermasyarakat. Namun demikian, perlu diwaspadai adanya pengaruh 
teman-teman pada masa remaja yang berpeluang besar ke arah 
penyimpangan perilaku yang akhirnya mengarah kemerosotan moral. 
Bahkan tidak jarang orangtua akhirnya dinomorduakan (ZulkifLi 1986; 
Papalia dan Olds 1989; Qaimi 2004). 

Penelitian ini juga membuktikan adanya pendekatan Teori Ekologi Model 
Bronfenbrenner (Bronfenbrenner 1981) tentang sosialisasi anak. Hasil ini 
mengangkat adanya semacam kompetisi antara pengaruh orangtua (sistem 
mikro) dan teman sebaya (sistem meso) yang keduanya mempunyai 
kekuatan pengaruh sendiri-sendiri terhadap remaja. Telah dibuktikan pada 
penelitian ini bahwa baik orangtua maupun teman secara bersama-sama 
berpengaruh baik pada kenakalan remaja maupun pada prestasi akademik. 
Sesuai dengan pendapat Belsky et at. (1984) bahwa orangtua dan kelompok 
teman sama-sama berpengaruh pada prestasi sekolah anak. 

Secara garis besar penelitian in; juga menemukan adanya keterikatan yang 
erat antara remaja dengan teman-temannya yang mempunyai kebiasaan 
nakal semakin tinggi, sehingga akan berpengaruh secara langsung terhadap 
peningkatan perilaku agresif dan kenakalan pelajar dan secara tidak 
langsung menurunkan nilai·nilai pelajaranp'~la. Remaja yang mempunyai 
keterikatan dengan teman yang tinggi berpeluang untuk melakukan 
kenakalan kriminal 1,157 kali lebih besar dibandingkan dengan remaja yang 
mempunyai keterikatan dengan teman yang rendah, remaja yang 
berperilaku agresif tinggi berpeluang untl!k melakukan kenakalan kriminal 
1,119 kali lebih besar dibandingkan dengan remaja yang berperilaku agresif 
rendah, dan remaja yang berasal dar; sekolah swasta berpeluang untuk 
melakukan kenakalan kriminal 2,314 kali lebih besar dibandingkan dengan 
remaja yang berasal dari sekolah negeri. Dengan demikian hasil penelitian 
mendukung Hipotesis Umum 2 bahwa "Hubungan keeratan dengan teman 
yang bermasalah berpengaruh nyata terhadap meningkatnya perilaku 
agresif dan kenakalan dan menurunkan nHa; pelajaran." HasH ini juga 
sesuai dengan pernyataan dari Rohner (1986) dan Muuss (1990) bahwa 
apabila ada pengabaian orangtua terhadap remaja, maka akan memberikan 
efek langsung dan cepat kepada remaja berupa keterikatan yang sangat 
erat dengan teman-temannya. 

• 1 
..... v 
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Dahsyatnya pengaruh ternan, pada penelitian ini telah dibuktikan bahwa 
remaja berada pada lingkungan yang tidak aman. Pengaruh lingkungan 
sehari-hari yang cenderung negatif harus dihadapi oLeh remaja yang 
tentu saja membutuhkan kekokohan sikap dan perilaku dari remaja itu 
sendiri. Kelompok ternan mempengaruhi perilaku dan perkembangan 
remaja melalui berbagai hal, yaitu pendekatan teori psikologi anak yang 
menyatakan bahwa menu rut pendekatan perkembangan kognitif, 
kelompok ternan bermanfaat penting untuk mengubah kognitif remaja; 
pendekatan pembelajaran sosial menyatakan bahwa ternan berkontribusi 
terhadap sosialisasi remaja melalui cara dorongan dan hukuman dengan 
perilaku tertentu, dijadikan model acuan bagi remaja, dan ternan 
merupakan salah satu penilaian keampuhan diri; dan pendekatan 
ethologikal mengasumsikan bahwa perilaku terhadap ternan seperti 
altruism dan agresif merupakan bawaan tahir. 

Penelitian ini juga mengangkat peran orangtua dalam menjalankan 
fungsi sosialisasi dan pendidikan remaja. Diketahui bahwa perilaku 
agresif dan kenakalan remaja yang tinggi dipengaruhi secara langsung 
oleh komunikasi orangtua dan remaja yang rendah, dan keterikatan 
dengan ternan yang tinggi. Akhirnya, diketahui bahwa perilaku kenakalan 
berpengaruh terhadap menurunnya nilai-nilai sekolah. Dengan demikian 
hasH penelitian ini mendukkung Hipotesis Umum 1 bahwa "Komunikasi 
dalam keluarga yang baik berpengaruh terhadap menurunnya perilaku 
agresif dan kenakalan dan meningkatkan nHai pelajaran di sekolah." 
Merujuk pada teori struktural-fungsional (Skidmore 1979; Spencer dan 
Inkeles 1982; Turner 1986; Schwartz dan Scott 1994; Madonis 1995; 
Winton 1995), maka sekali lag; peran orangtua sangat dominan dan vital 
untuk perkembangan perilaku sosial anak. 

HasH penelitian ini membuktikan bahwa komunikasi antara orangtua dan 
anak dapat dijadikan butter atau penyaring terhadap pengaruh 
lingkungan luar yang tidak terhindarkan. Dengan kata lain, pengaruh 
dar; orangtua masih dapat dijadikan 'rem' oleh remaja untuk memicu 
laju pengaruh ternan ke arah perilaku antisosial. Dengan demikian, 
pesan moral dari hasH penelitian ini adalah mengingatkan kembali tugas 
dan kewajiban orangtua untuk selalu memonitor perkembangan anak
anaknya dan berkomunikasi dengan baik dan terbuka pada anaknya. 
Apalagi mengingat remaja yang sedang berada di masa transisi, 
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.\ 
monitoring dan pengawasan dari orangtua yang baik senantiasa 
diperlukan agar remaja tidak melakukan perilaku yang menyimpang-

'f! 	 (merujuk kepada perilaku yang didefinisikan oleh Spencer dan Inkeles 
1982; Landis 1989; Madonis 1995; Orenstein 1985). 

Oleh karena itu, sudah tidak dapat dipungkiri lagi pada penelitian ini bahwa 
peran keluarga adalah sangat besar dalam mencegah perilaku kenakalan 
remaja. 	 Keluarga merupakan institusi pertama dan utama bagi setiap anak 
untuk dijadikan panutan agar selalu terhindar dari pengaruh negatif 
Ungkungan. Apabila keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan optimal, 
khususnya fungsi sosialisasi dan pengasuhan serta perlindungan anak, maka 
anak akan terlatih dengan baik untuk menjadi Utahan banting" atau "berdaya 
tahan tinggi" (resilient) terhadap perubahan lingkungan. Anak tidak akan 
terpengaruh dengan bergejolaknya pengaruh lingkungan di sekitarnya. 
Namun demikian, apabila keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya 
dengan optimal, misalnya orangtua gagal melakukan komunikasi yang 
harmonis sehingga anak merasa terlantar/tidak dipedulikan, maka anak akan 
menjadi mudah rapuh (vulnerable) terhadap perubahan lingkungan. Bahkan 
lingkungan akan sangat berpengaruh dan menentukan perilaku anak yang 
rapuh ini. Beberapa hasH studt dikemukakan oleh Coleman dan Cressey 
(1987) bahwa anak yang cenderung nakal adalah anak yang berasal dari 
keluarga 	 rentan (vulnerable families) misalnya ~eluarga dengan orangtua 
kriminal, orangtua yang terlalu disiplin dan ketat, orangtua tunggal, dan 
keluarga kelas ekonomi rendah. 

Jadi penelitian ini membuktikan bahwa komunikasi orangtua dan anak 
menentukan pola hubungan antara orangtua dengan remaja sehingga dapat 
mempengaruhi orientasi remaja secara subjektif dengan teman-temannya. 
Sepertinya ada kompetisi pengaruh antara sistem keluarga yang diwujudkan 
oleh fungsi komunikasi, pengasuhan dan interaksi dengan sistem lingkungan 
meso yang diwujudkan oleh pengaruh teman dan keadaan masyarakat. Tarik 
rnenarik pengaruh ini akan berlangsung sepanjang usia anak dengan 
pernenang pada sistem yang rnempunyai pengaruh terbesar pada anak. Oleh 
karena ltu benar kata Montemayor (Muuss 1990) bahwa perkembangan 
remaja baik secara fisik, psikologi, dan perubahan sosial, semuanya 
tergantung dari interaksi dan komunikasi antara orangtua dan remaja. Oleh 
karena itu pesan dari penelitian ini adalah bahwa penyesuaian sistem 
interaksi orangtua dan remaja perlu dilakukan untuk membentuk 

L -'
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keseimbangan baru dalam interaksi sosial antara remaja dengan orangtua 
dan antara remaja dengan teman-temannya agar terhindar dari perilaku yang 
menyimpang. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Secara garis besar penelitian ini menemukan adanya kompetisi pengaruh 
secara relatif antara orangtua dan teman sebaya yang keduanya mempunyai 
kekuatan sendiri-sendiri. Telah dibuktikan pada penelitian ini bahwa baik 
orangtua maupun teman secara bersama-sama berpengaruh pada baik 
kenakalan remaja maupun pada prestasi akademik. Diketahui bahwa 
keterikatan yang erat antara remaja dengan teman ditambah dengan 
kenakalan teman yang semakin tinggi, maka akan berpengaruh secara 
langsung terhadap peningkatan perilaku agresif dan kenakalan pelajar dan 
secara tidak langsung menurunkan nilai-nilai pelajarannya. 

Remaja yang mempunyai keterikatan dengan teman yang tinggi berpeluang 
untuk melakukan kenakalan kriminal 1,157 kal.i lebih besar dibandingkan 
dengan remaja yang mempunyai keterikatan dengan teman yang rendah, 
remaja yang berperilaku agresif tinggi berpeluang untuk melakukan 
kenakalan kriminal 1,119 kali lebih besar dibandingkan dengan remaja yang 
berperilaku agresif rendah, dan remaja yang berasal dari sekolah swasta 
berpeluang untuk melakukan kenakalan kriminal 2,314 kali lebih besar 
d'ibandingkan dengan remaja yang berasal dari sekolah negeri. Dengan 
demikian hasil penelitian mendukung Hipotesis Umum 2 bahwa "Hubungan 
keeratan dengan teman yang bermasalah berpengaruh terhadap 
meningkatnya perilaku agresif dan kenakalan dan menurunkan nilai 
pelajaran. " 

Penelitian ini juga mengangkat peran orangtua dalam menjalankan fungsi 
sosialisasi dan pendidikan remaja. Diketahui bahwa perilaku agresif dan 
kenakalan remaja yang tinggi dipengaruhi secara langsung oleh komunikasi 
orangtua dan remaja yang rendah, dan keterikatan teman yang tinggi. 
Akhirnya, diketahui bahwa perilaku kenakalan berpengaruh negatif terhadap 
pencapaian nHai-nilai sekolah. Dengan demikian hasH penelitian ini 
mendukung Hipotesis Umum 1 bahwa "Komunikasi dalam keluarga yang baik 
berpengaruh terhadap menurunnya perHaku agresif dan kenakalan dan 
meningkatkan nHai pelajaran." 

302 

•A 

" 

•
. 
, 



PEKSOS: Jurnaillmiah Pekerjaan Sosial Vol. 7. Nomor 2. Nopember 2008 

Untuk itu perlu direkomendasikan adanya komunikasi orangtua anak 
yang efektif antara orangtua dan anak yang dilandasi dengan perasaan 
menyenangkan, terbuka, dan saling mencintai, dinamis, kontinyu yang 
diwujudkan dalam kata-kata dan gerakan non-verbal yang beretika agar 
remaja terhindar dari perilaku negatif dan agar dapat meningkatkan 
prestasi belajarnya. 
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lampiran 1. Definisi Operasional Variabel-Variabel Penelitian. 

1. 	 Komunikasi Keluarga: Proses mengirim dan mendapatkan respon 
melalui simbol-simbol verbal dan gerakan tubuh yang merupakan 
bagian dari proses sosialisasi anak yang dilakukan oleh orangtuanya, 
yang terdiri atas pola komunikasi (seberapa jauh orangtua 
mendiskusikan masalah-masalah dengan anaknya), sikap komunikasi 
(sikap keterbukaan atau ketertutupan orangtua dan anak dalam 
berkomunikasi), dan frekuensi komunikasi antara anak dan orangtua 
(24 butir pertanyaan; skala likert 1-5). 

2. 	 Keluarga: Unit sosial ekonomi terkecil dalam masyarakat yang 
merupakan landasan dasar dari semua institusi; merupakan kelompok 
primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai 
jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan dan 
adopsi. 

3. Agresifitas Pelajar: Perilaku yang sangat dinamis baik fisik atau 
verbal yang cenderung untuk melukai seseorang (14 butir 
pertanyaan; skala likert 1-5). 

4. Kenakalan Remaja: Perilaku atau tindakan remaja yang 
menyimpang/melanggar norma sosial dan budaya masyarakat dan 
sesuai dengan hukum yang berlaku serta membawa individu ke dalam 
konflik dengan masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum 
dan merusak dirinya sendiri. 
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5. 	 Kenakalan Umum: Perilaku penyimpangan dari norma yang 
merugikan diri sendiri namun tidak merugikan dan menyakiti orang 
lain serta tidak melanggar hukum formal (17 butir pertanyaan; skala 
Likert 1-5; merujuk ke Center for Family Research-Iowa State 
University 1994; Simmon 1996; Conger 1994). 

6. 	 Kenakalan Kriminal: Perilaku penyimpangan dari norma yang 
merugikan diri sendiri dan merugikan serta menyakiti orang lain 
bahkan melanggar hukum formal (34 butir pertanyaan; skala Likert 
1-5; merujuk ke Center for Family Research-Iowa State University 
1994; Simmon 1996; Conger 1994). 

7. 	 Nilai Pelajaran: Rata-rata nitai yang dicapai contoh setarna dua 
semester di kelas 2, 

8. 	 Hubungan Contoh dengan ternan: Praktek yang dilakukan contoh 
dalam bersosialisasi dengan ternan yang menyangkut keterikatan, 
kepercayaan, kebersamaan, dan kepeduliaan dengan ternan (21 butir 
pertanyaan; skala Likert 1-5, merujuk ke Hurlock 1999; modifikasi 
dan Center for Family Research-Iowa State University 1994). 

9. 	 Hubungan Contoh dengan Sekolah: Praktek yang dilakukan contoh di 
sekolah yang terdiri atas keeratan hubungan antara guru dan pelajar 
(berhubungan dengan kesempatan bertanya baik di dalam kelas 
maupun di luar kelas, perhatian guru, dan motivasi belajar yang 
diberikan oleh guru) dan perasaan contoh terhadap sekolah (27 butir 
pertanyaan; skala Likert 1-5). 

c: .... 

306 



I ·:-~L. 
· I 
I -

:--.~ Puspitawati, H. dan Krisnatuti, D. 2007. 

• :-a 	 Gender dan Keluarga. I
• 	 :-a- Ekologi Manusia. 

Fakultas Ekologi Manusia IPS. 

Hal 247 - 275 


