
 

 

ABSTRAK 

 

Resa Listiasati: Faktor-faktor Penyebab Perilaku Menyimpang Anak Remaja 

di Kawasan Wisata (Penelitian di Desa Margamulya, Kecamatan Pasir Jambu, 

Ciwidey). 

 

Masa remaja sebagai masa yang berbahaya, karena pada masa ini seorang 

mengalami masa transisi. Sering dijumpai adanya perilaku yang menyimpang 

pada remaja karena mereka memiliki karakteristik tersendiri yang unik, yaitu 

dalam masa-masa labil, atau sedang pada taraf pencarian identitas. Begitupun 

dengan remaja di Desa Margamulya yang memanfaatkan tempat-tempat wisata 

untuk berkumpul bersama dan akhirnya dapat melakukan perilaku menyimpang. 

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku 

menyimpang anak remaja di kawasan wisata Desa Margamulya, Ciwidey (2) 

Untuk mengetahui  faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang anak remaja di 

kawasan wisata Desa Margamulya, Ciwidey (3) Untuk mengetahui  Hasil yang di 

capai masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi perilaku menyimpang anak 

remaja di kawasan wisata Desa Margamulya, Ciwidey.  

Penelitian ini menggunakan teori perilaku sosial dari B. F. Skinner. 

Menurutnya perilaku merupakan merupakan respons atau reaksi seseorang 

terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Teori perilaku sosial dari B. F Skiner 

biasa juga disebut teori belajar dikarenakan seluruh perilaku manusia merupakan 

hasil belajar. Maka teori ini lebih menitikberatkan pada tingkah-laku aktor dan 

lingkungan dan respon muncul karena adanya penguatan, sehingga perilaku 

seseorang juga dipengaruhi oleh penguatan yang positif maupun penguatan yang 

negatif. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, yang berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis juga 

mengungkap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Selain itu juga 

dilengkapi data sekunder berupa referensi buku-buku, serta penelitian terdahulu 

yang relevan dengan tema penelitian untuk mendukung data-data di lapangan. 

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa bentuk perilaku menyimpang yang 

dilakukan remaja diantaranya tindakan kriminal atau kejahatan, penyimpangan 

seksual, penyimpangan dalam bentuk pemakaian atau konsumsi berlebih, dan 

penyimpangan dalam gaya hidup (lifestyle). Faktor-faktor penyebab remaja 

berperilaku menyimpang terdiri dari faktor internal yakni adanya reaksi frustasi 

negatif dari diri remaja, gangguan berfikir dan inteligensi pada diri remaja, dan 

gangguan perasaan/emosional. Adapun faktor eksternal remaja berperilaku 

menyimpang adalah karena faktor keluarga, faktor sekolah, faktor milieu atau 

lingkungan dan faktor ekonomi. Hasil yang dicapai yakni berkurangnya remaja 

yang berperilaku menyimpang dan semakin kuatnya akhlak remaja terlebih dalam 

ilmu agamanya. 
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