
 

 

ABSTRAK 

LUKMAN HAKIM : PENGARUH POLA ASUH KELUARGA TERHADAP 

PERILAKU MENYIMPANG REMAJA 

 

Dewasa ini banyak diberitakan di media elektronik tentang berbagai 

macam persoalan konflik yang terjadi di negeri ini terlebih lagi yang melibatkan 

para remaja. Keluarga sebagai lingkungan masyarakat terkecil merupakan modal 

dasar bagi orang tua untuk memberikan bimbingan dan pendidikan agama 

terhadap anak-anaknya dalam menghadapi masa perkembangan dan pertumbuhan 

remaja dan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Seringkali kita 

mendengar banyak remaja-remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja, seperti 

perkelahian, narkoba, sex bebas sampai tindakan kriminal. Karena remaja 

merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Sehingga para remaja 

sering melakukan hal-hal baru dalam mencari jati dirinya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertama, seberapa 

besar pola asuh yang diterapkan kelurga kepada remaja di Kampung Babakan 

Cisarua Desa Sindanglaya. Kedua, untuk mengetahui seberapa besar perilaku 

menyimpang remaja yang ada di KampuKenakalan remaja dalam studi ilmu sosial 

dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang dapat 

terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial 

ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang 

merupakan permasalahan yang umum dan sering terjadi dalam sebuah keluarga. 

Durkheim memperkenalkan konsep “anomie”. Anomie didefinisikan sebagai 

suatu situasi tanpa norma dan arah yang tercipta akibat tidak selarasnya harapan 

kultural dengan kenyataan sosial. Merton mencoba menghubungkan “anomie” 

dengan penyimpangan sosial (Merton, 1957) dalam Bruce J.Cohen. Ia 

berpendapat sebagai akibat proses sosialisasi individu-individu mencari alternatif, 

perilaku alternatifnya mungkin menimbulkan penyimpangan sosial. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui apakah terdapat pengaruh 

dari Pola Asuh Keluarga, terhadap Perilaku Menyimpang Remaja, dengan 

menggunakan analisis regresi. Dengan pengumpulan data berupa Kuesioner yang 

disebar kepada responden sebanyak 55 kuesioner. Indikator Variabel X dengan  

menggunakan tiga Model Pola Asuh menurut Elizabeth Hurlock (dalam Gunarsa, 

2003: 82) yaitu Pola Asuh Authoriter, Permissive dan Authoritative. Dan 

Indikator Variabel Y menggunakan Dimensi Perilaku Menyimpang menurut 

Soerjono Soekanto, (dalam Sosiologi Suatu Pengantar, 2003:374-380) yaitu 

Kenakalan Remaja, Penyimpangan Seksual, Penyimpangan dalam bentuk 

pemakaian obat terlarang dan alkoholisme. 

Hasil dari penelitian, menunjukkan bahwa, pola asuh keluarga 

berpengaruh signifikan, terhadap perilaku menyimpang remaja. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai thitung (6,912) <nilai -ttabel  (-2,006) hal ini bersesuaian 

dengan nilai Sig (0,000) < 0,05. Memberikan kontribusi pengaruh sebesar 47,4% 

terhadap perilaku menyimpang remaja. 

 


