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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Hal ini 

berarti bahwa manusia mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk 

hidup lainnya. Salah satu keistimewaan yang menonjol adalah perilakunya. 

Perilaku manusia tidak begitu saja terjadi menurut insting seperti halnya binatang, 

sebab manusia sebagai makhluk yang berakal harus belajar mengenai bagaimana 

berperilaku (Notoatmodjo, 2010: 1). 

Perilaku adalah hasil sosialisasi yang di dapat seseorang untuk dapat hidup 

atau bertingkah laku dalam lingkungan sosialnya berdasarkan patokan yang 

terdapat dan diakui dalam masyarakat. Maka perilaku manusia dituntut untuk 

sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Namun pada zaman 

modern ini perilaku seseorang ataupun kelompok yang sesuai dengan nilai dan 

norma dalam masyarakat mulai pudar dengan banyaknya perilaku menyimpang 

yang dilakukan oleh masyarakat. 

Perilaku menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan 

norma yang berlaku di masyarakat ini muncul dari hasil proses sosialisasi yang 

tidak sempurna (Simadjuntak, 1981: 289). Kemajuan teknologi di era modern 

yang tidak dibarengi kemajuan akhlak akan menjadi bumerang. Kekalutan 

merebak dan rasa aman menjadi hal yang mahal. Saban hari televisi menyuguhkan 

tontonan gratis tentang seks, kekerasan, dan horor. Semuanya telah nyata-nyata 

meracuni generasi kini. Akibatnya, kejahatan remaja modern terkadang kelewat 
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sadis. Tak jarang sadisme itu dilakukan karena hal sepele bahkan sama sekali 

tidak dilatarbelakangi masalah, hanya iseng.  

Kelompok yang paling rentan dalam proses perilaku menyimpang yaitu 

para remaja. Hal ini wajar terjadi tidak lain karena remaja memiliki karakteristik 

tersendiri yang unik, yaitu dalam masa-masa labil, atau sedang pada taraf 

pencarian identitas yang mengalami masa transisi dari masa anak-anak menuju 

status dewasa (Mantiri,  2014: 2). Adapun bentuk ekspresi kejiwaan remaja yang 

diperlukan adalah tempat penyaluran yang sehat. Kebutuhan efektifitas sosial, 

melakukan sosialisasi kelompok untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya. 

Mereka ingin dianggap kehadirannya dalam wujud apresiatif dan butuh 

penghargaan. Apabila hal ini tidak terwujud maka penyaluran potensi dirinya itu 

terlepas dalam bentuk perilaku menyimpang. 

Di Indonesia kejahatan seksual banyak dilakukan oleh anak-anak usia 

remaja sampai dengan umur menjelang dewasa, dan kemudian pada usia 

pertengahan. Tindak merampok, menyamun dan membegal, 70% dilakukan oleh 

orang-orang muda berusia 17-30 tahun. Selanjutnya, mayoritas anak-anak muda 

yang terpidana dan dihukum itu disebabkan oleh nafsu serakah untuk memiliki, 

menjambret, menipu, merampok, menggarong dan lain-lain. Menurut catatan 

kepolisian, pada umumnya jumlah anak laki yang melakukan kejahatan dalam 

kelompok gang-gang diperkirakan 50 kali lipat daripada gang anak perempuan; 

sebab anak perempuan pada umumnya lebih banyak jatuh ke limbah pelacuran, 

promiskuitas (bergaul bebas dan seks bebas dengan banyak pria) dan menderita 
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gangguan metal, serta perbuatan minggat dari rumah atau keluarganya (Kartono, 

2005: 7). 

Terkait dengan perilaku menyimpang remaja, perilaku ini tidak hanya 

dilakukan oleh remaja-remaja di wilayah perkotaan saja, tetapi kini terjadi juga di 

wilayah-wilayah pedesaan. Seperti yang terjadi pada remaja di kawasan wisata 

Ciwidey khususnya di Kampung Tonggoh Gudang, Desa Margamulya yang 

ternyata disana banyak remaja berperilaku menyimpang dari norma sosial yang 

ada di masyarakat. 

Berdasarkan observasi pendahuluan, didapat bahwa perilaku menyimpang 

remaja di Kampung Tonggoh Gudang, Desa Margamulya ini berawal dari 

lingkungan masyarakat yang menganggur sehingga tidak memotivasi para remaja 

untuk bersekolah dan mengenyam pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. 

Didorong oleh banyaknya tempat parawisata yang ada disekitar Ciwidey membuat 

para remaja senang untuk bermain bahkan akhirnya bekerja sebagai calo di 

tempat-tempat parawisata yang ada maupun pekerjaan lainnya. Akhirnya para 

remaja di Kampung Tonggoh Gudang, Desa Margamulya banyak yang tidak 

sekolah, adapun yang bersekolah rata-rata sampai SMP saja dan yang melanjutkan 

ke SMA juga banyak yang akhirnya putus sekolah. Kegemaran untuk bermain 

atau nongkrong di tempat wisata menjadikan intensitas bergaul para remaja lebih 

sering. Mereka juga dapat menemukan hal-hal baru terlebih dalam hal gaya hidup 

yang dapat banyak dilihatnya dari para wisatawan. Hal ini menyebabkan 

seringnya para remaja untuk bertukar informasi yang baru mereka dapat terutama 

melalui jaringan sosial media/ internet. Ditambah lagi dengan sifat remaja yang 
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selalu ingin mengetahui segala hal menjadikan mereka mencoba-coba untuk 

melakukan segala sesuatu. Akhirnya banyak para remaja yang berperilaku 

menyimpang dengan melakukan hal yang tidak diharapkan oleh masyarakat 

sekitar. Seperti merokok, bolos sekolah, minum-minuman keras, mengkonsumsi 

obat-obatan terlarang, bergabung dengan geng motor, dan juga banyak remaja 

putri yang hamil di luar nikah. 

Berdasarkan paparan di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang apa saja faktor penyebab dari perilaku menyimpang yang dilakukan 

anak remaja di kawasan wisata, yang penulis tuangkan dalam judul : “Faktor-

Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang Anak Remaja di Kawasan Wisata” (Studi 

Kasus di Desa Margamulya, Kecamatan Pasir Jambu, Ciwidey). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.2.1 Masa remaja sebagai masa yang rawan, 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. 

1.2.2 Seiring dengan perkembangan zaman perilaku menyimpang yang 

ditunjukkan dengan kenakalan remaja semakin hari semakin beragam dan 

banyak dilakukan para remaja.  
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1.2.3 Terlebih di kawasan wisata Ciwidey yang memiliki banyak tempat 

pariwisata yang dapat dijadikan remaja tempat untuk berkumpul dan 

bermain. 

1.2.4 Intensitas bergaul dengan teman sebaya lebih banyak, membuat para 

remaja lebih banyak menghabiskan waktunya dengan temannya yang 

sama-sama labil sehingga mereka tidak dapat menyaring informasi 

maupun perilaku orang lain dengan baik sehingga mereka mudah terbawa 

untuk berperilaku menyimpang seperti merokok, bolos sekolah, minum-

minuman keras, hamil di luar nikah dan lain sebagainya. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang akan dibahas 

adalah faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang remaja di kawasan Wisata, 

maka rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana bentuk-bentuk perilaku menyimpang remaja di kawasan 

wisata, Desa Margamulya, Kecamatan Pasir Jambu, Ciwidey? 

1.3.2 Bagaimana faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang remaja di 

kawasan wisata, Desa Margamulya, Kecamatan Pasir Jambu, Ciwidey? 

1.3.3 Bagaimana hasil yang dicapai pemerintah dan masyarakat dalam 

mengatasi perilaku menyimpang remaja di kawasan wisata, Desa 

Margamulya, Kecamatan Pasir Jambu, Ciwidey? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah  untuk mengetahui apakah perilaku 

menyimpang remaja di kecamatan Pasir Jambu ikut dipengaruhi oleh para 
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wisatawan yang datang berkunjung. Adapun tujuan khusus dapat disusun sebagai 

berikut: 

1.4.1 Untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku menyimpang remaja di 

Kawasan Wisata, Desa Margamulya, Kecamatan Pasir Jambu, Ciwidey. 

1.4.2 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang remaja di 

Kawasan Wisata, Desa Margamulya,  Kecamatan Pasir Jambu, Ciwidey. 

1.4.3 Untuk mengetahui hasil yang dicapai pemerintah dan masyarakat dalam 

mengatasi perilaku menyimpang remaja di Kawasan Wisata, Desa 

Margamulya, Kecamatan Pasir Jambu, Ciwidey. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa hal yang dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis 

maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya: 

1.5.1 Kegunaan Akademis (Teoritis) 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetaahuan 

serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, 

terutama berkaitan dengan perilaku menyimpang sebagai bagian dari teori 

perilaku sosial. Terutama wawasan, informasi serta pengetahuan tentang 

penyebab remaja yang berperilaku menyimpang. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi pengambil kebijakan seperti 

tokoh agama, pihak kepolisian, serta pemerintah desa dalam menanggulangi 

perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan remaja sehingga hal ini dapat 

diminimalisir. Dengan mengangkat penelitian ini, maka masyarakat atau keluarga 
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dapat mengantisipasi para remaja khususnya anak-anak mereka agar memiliki 

akhlak yang baik sehingga dapat berperilaku sesuai dengan norma dan ajaran 

agama. 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus 

(rangsangan dari luar). Tingkah laku yang berlangsung dalam hubungannya 

dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam 

faktor lingkungan menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku. Jadi terdapat 

hubungan fungsional antara tingkah laku dengan perubahan yang terjadi dalam 

lingkungan aktor (Skinner dalam Ritzer, 2013: 72). 

Perilaku menyimpang dapat dikatakan sebagai behavior disorder yang 

artinya perilaku menyimpang itu terbentuk karena adanya stimulus negatif yang 

mempegaruhi individu sehingga menimbulkan suatu respon dalam dirinya untuk 

melakukan hal tersebut dan mewujudkannya dalam bentuk perilaku menyimpang 

(Skinner dalam Boeree, 2009). 

Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari 

norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka 

yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang 

(Robert M.Z. Lawang dalam Sadli, 1983: 35). Perilaku menyimpang dapat 

digolongkan menjadi empat tipe, yaitu tindakan kriminal atau kejahatan, 

penyimpangan seksual, penyimpangan dalam bentuk pemakaian atau konsumsi 

secara berlebihan, serta penyimpangan dalam gaya hidup (lifestyle). 
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Di kalangan remaja sering dijumpai adanya perilaku yang menyimpang. 

Perilaku menyimpang merupakan hasil dari proses sosialisasi yang tidak 

sempurna. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau kelompok tidak 

mematuhi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.  

Perilaku menyimpang pada remaja disebabkan oleh dua faktor, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor endogen 

berlangsung lewat proses internalisasi diri yang keliru oleh anak-anak remaja 

dalam menanggapi milenieu di sekitarnya dan semua pengaruh dari luar. Tingkah 

laku mereka itu merupakan reaksi yang salah atau irasional dari proses belajar, 

dalam bentuk ketidakmampuan mereka melakukan adaptasi terhadap lingkungan 

sekitar. Dengan kata lain, anak-anak remaja itu melakukan mekanisme pelarian 

diri dan pembelahan diri yang salah atau tidak rasional dalam wujud: kebiasaan 

maladaptif, agresi, dan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum 

formal; diwujudkan dalam bentuk kejahatan, kekerasan, kebiasaan berkelahi 

massal dan sebagainya. Sedangkan Faktor eksternal atau faktor eksogen dikenal 

pula sebagai pengaruh alam sekitar, faktor sosial atau faktor sosiologis adalah 

semua perangsang dan pengaruh luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu 

pada anak-anak remaja (Kartini Kartono, 2010:109).  
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perilaku Menyimpang 

Perilaku Menyimpang adalah semua tindakan 

yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam 

sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka 

yang berwenang dalam sistem itu untuk 

memperbaiki perilaku menyimpang 

Robert M.Z Lawang (1990) 

Faktor Penyebab Perilaku 

Menyimpang Remaja 

1. Faktor internal, berlangsung 

lewat proses internalisasi diri 

yang keliru oleh anak-anak 

remaja dalam menanggapi 

milenieu di sekitarnya. 

2. Faktor eksternal, semua 

perangsang dan pengaruh luar 

yang menimbulkan tingkah 

laku tertentu. 

(Kartini Kartono, 2005) 

Bentuk Perilaku Menyimpang 

Remaja 

Digolongkan menjadi empat tipe 

yaitu tindakan kriminal atau 

kejahatan, penyimpangan seksual, 

penyimpangan dalam bentuk 

pemakaian atau konsumsi secara 

berlebihan, serta penyimpangan 

dalam gaya hidup (lifestyle). 

(Robert M.Z Lawang (1990) 

Perilaku (Behaviorisme) 

merupakan respons atau reaksi 

seseorang terhadap stimulus 

(rangsangan dari luar) 

B. F Skiner (1938) 


