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ABSTRAK 

Angga Lioza Zulkarnain , NIM 1711320042, Potret 

Kenakalan Remaja di Desa Lagan Kecamatan Semidang 

Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, Bimbingan dan 

Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati 

Sukarno Bengkulu. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran kenakalan remaja dari rentan tahun 2005-2010, 

tahun 2011-2016 dan tahun 2017-2022 di Desa Lagan 

Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah. 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bentuk aspek 

kenakalan yaitu kenakalan yang melawan status, kenakalan 

yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, kenakalan 

yang menimbulkan korban materi dan kenakalan yang tidak 

menimbulkan kerugian pada orang lain. Sedangkan teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara langsung 

dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan 

purposive sampling, dan didapat informan berjumlah 30 orang 

yang terdiri dari 10 orang pada rentan tahun 2005-2010, 10 

orang pada retan tahun 2011-2016 dan 10 orang pada rentan 

tahun 2017-2022 di Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan 

Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa remaja melakukan kenakalan seperti merokok dan 

minumman keras dn menurut mereka penyebab kenakalan itu 

bisa terjadi karena dampak pergaulan yang krang baik dan 

apabila mereka melakukan kenakalan maka terdapat rasa 

senang tersendiri dalam diri mereka.  

 

kata Kunci : Remaja, Kenakalan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dampak globalisasi sangat mempengaruhi kehidupan 

manusia. Ada dua dampak positif dan negatif. Dampak positif 

globalisasi adalah adanya kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi didalam semua aspek kehidupan manusia seperti media 

massa, televisi, telepon, komputer, pesawat terbang, kapal laut, 

dan sebagainya. Ada pula dampak negatif dari globalisasi bagi 

perkembangan anak, misalnya menonton film porno, pergaulan 

bebas seks, pemakaian narkoba, terjangkitnya HIV/AIDS, dan 

masuknya model-model pakaian yang tidak sesuai dengan ciri-ciri 

khas bangsa indonesia yang sejak dulu telah dijaga dan dipelihara.  

Pada satu sisi perubahan sosial akibat pengaruh globalisasi 

berdampak positif pada kehidupan, karena membawa 

kemudahan-kemudahan, misalnya mendapatkan informasi dari 

berbagai belahan dunia dalam sekejap mata.1 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 

                                                           
 

1
 Maryam B.Gainu. “Perkembangan Remaja Dan Problematikanya”. 

Depok PT Kanisius 2015. Hlm 96 



2 
 

 
 

mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering 

dilakukan melalui metoda coba-coba 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 sama-sama masih dalam masa 

mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan 

kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai 

kenakalan remaja.2 

Kenakalan remaja (juvenile delin quincy) adalah perilaku yang 

menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukakan 

oleh remaja. Banyak sekali jenis dari kenakalan remaja mulai dari 

merokok, tawuran, membolos dan melanggar peraturan-peraturan 

sekolah. Kenakalan remaja tersebut bukan semata-mata 

dilakukan tanpa alasan, namun banyak sekali faktor-faktor yang 

menjadi dasar dari tindakan menyimpang tersebut, baik faktor 

internal maupun faktor eksternal. Faktor internal diantaranya 

adalah adanya krisis identitas maupun kontrol diri yang melemah 

dari remaja itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal sering menjadi 

                                                           
 

2
 Dadan Sumara. (2016) Dkk. Kenakalan Remaja Dan 

Penanganannya. Universitas Pajajaran. Vol.4. No.2. Hlm 346 
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latar belakang dari kenakalan remaja diantaranya adalah 

kurangnya kasih sayang orang tua atau keluarga broken home ( baik 

karena perceraian orang tua maupun karena orang tua yang sering 

bertengkar), pengaruh  dari teman sebaya atau teman bermain 

yang kurang baik, pengaruh lingkungan yang buruk, maupun 

kemajuan informasi dan teknologi yang bersifat negatif. 3 

Akhir-akhir ini masyarakat selalu diributkan dengan 

permasalahan yang ada dikalangan remaja. Remaja adalah masa 

peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah 

tidak dapat lagi dikatakan sebagai kanak-kanak. Masa remaja 

merupakan masa yang labil, penuh dengan berbagai goncangan 

jiwa, baik yang timbul dari diri sendiri, lingkungan atau 

mayarakat. Oleh karena itu, pada masa remaja ini membutuhkan 

bimbingan atau arahan dari berbagai pihak. Baik dari keluarga, 

masyarakat, maupun lembaga sekolah. Seiring dengan 

perkembangan zaman ini dan kemajuan teknologi serta pengaruh 

globalisasi, aturan nilai-nilai moral yang ada dimasyarakat sering 

diabaikan dan dianggap sebagai suatu hal yang kuno. 

Berdasarkan survey awal yang peneliti lakukan pada 

tanggal 11 November 2021 dengan Bapak Saukani Taufik selaku 

                                                           
 

3
 Budi Artini.” (2018) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi 

Kenakalan Remaja. STIKES William Booth. Hlm 45   
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kepala Desa Lagan,4 beliau mengemukakan bahwa “banyak 

kejadian yang terjadi dilokasi  pada saat ini, apalagi pada saat 

situasi seperti sekarang ini yang sudah tidak bisa dikontrol lagi, 

karena semua anak remaja sekarang ini sudah menggunakan 

media sosial sebagai alat bantu mereka untuk melakukan 

kenakalan, “nah kalo remaja zaman dahulu itu nakalnya hanya 

sebatas lingkungan tempat mereka bermain saja, beda halnya sama 

remaja sekarang yang tingkat kenakalannya itu sudah diluar batas. 

Semua ini disebabkan karena media sosial seperti handphone 

dll. Sehingga para remaja lebih mudah mengakses segala situs 

situs terlarang bahkan sampai ke tingkat kriminal yang 

dilakakukan lewat media sosial yang mana anak muda sekarang 

sudah paham bagaimana cara membobol kunci kunci atau 

password baik itu situs atau bahkan sampai ke password bank 

atau sejenis Dana, Atm dan lainnya yang dilakukan oleh para 

remaja, oleh karena itu orang tua dari anak-anak tersebut banyak 

juga yang tidak memahami apalagi soal sosial media”, “Ujar Kepala 

Desa. “kalau zaman dahulu kenakalan remaja masih bisa dikontrol 

dalam artian apabila terdapat anak remaja yang melakukan 

                                                           
 

4
 Kasus Survey Awal Dengan Bapak Saukani Taufik. Selaku Kepala 

Desa Lagan Kec. Semidang Lagan Kab. Bengkulu Tengah 2021. 
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kenakalan seperti mencuri, bertengkar, minum-minuman keras 

seperti banyaknya remaja yang nakal karena faktor lingkungan 

akibat salah bergaul bahkan sampai kenakalan lewat media sosial 

yang terkadang tidak diketahui orang lain”. Di desa lagan tersebut 

seperti beberapa kejadian yang peneliti amati masih banyak anak 

remaja bermain secara berlebihan sampai larut malam secara 

berkelanjutan. Ditambahi perilaku remaja yang begitu 

memprihatinkan sehingga banyak kejadian yang meresahkan 

lingkungan masyarakat sekitar dan pergaulan yang kurang sopan 

terhadap lingkungan baik terhadap yang lebih tua, maupun teman 

sebaya”. 

Kondisi ini bukan hal biasa karena dengan perputaran 

zaman yang semangkin canggih dengan akses informasi yang lebih 

mudah didapat sehingga sangat banyak dampak yang 

ditimbulkan, seperti anak remaja dengan bebasnya membuka link 

yang mengarah kepada yang negatif dan menggunakan handphone 

secara berlebihan lebih lagi zaman yang semakin canggih  

membuat para remaja mencari bahkan membuka ide-ide baru 

akan hal yang sebelumnya tidak mereka ketahui adalah hal yang 

mulai langkah untuk dipahami dan dipraktekkan karena baik 

pengajar dan yang berminat untuk belajar agama sudah mulai 
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memudar dalam kehidupan para remaja di Desa tersebut, ini 

termasuk dampak dari lingkungan yang kurang baik terhadap 

kehidupan generasi yang akan datang. 

Faktor inilah yang membuat peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam dengan judul “Potret Kenakalan Remaja di 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu 

Tengah. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, 

maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini 

adalah :  

Bagaimana Potret Kenakalan Remaja di Desa Lagan Kecamatan 

Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah ? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas maka dalam penulisan 

skripsi ini akan dibatasi masalah yang akan diteliti. Adapun fokus 

dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran-gambaran 

kenakalan Remaja di Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan 

Kabupaten Bengkulu Tengah. 
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D. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui bagaimana Potret kenakalan remaja di Desa 

Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah. 

E.  Manfaat penelitian  

1. Kegunaan teroritis  

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi 

masyarakat, serta dapat dijadikan informasi pengembangan 

ilmu pengetahuan.. 

2. Kajian praktis. 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi : 

a. Bagi Masyarakat Penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan informasi dan para orang tua yang dapat berguna 

dalam menentukan sikap untuk mendidik anaknya. 

b. Bagi remaja Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

bagi siswa agar dapat berguna dalam meningkatkan 

moralitas kearah yang lebih baik. 

c. Bagi Peneliti Penilitian ini dapat digunakan Untuk 

menambah pemahaman dan penghayatan dalam penelitian 

ilmiah yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan 

memperluas wawasan. 
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F.   Kajian Penelitian Terdahulu 

Untuk menghindari asumsi duplikasi dari hasil penelitian 

ini, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang bebrapa 

karya yang telah ada yang memiliki kemiripan  dengan objek 

penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis 

menemukan beberapa penelitian yang perlu diketahui, Penelitian 

relevan dalam tugas akhir, skripsi, dan tesis yaitu untuk 

menjelaskan posisi (state of art) perbedaan atau memperkuat hasil 

penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada. Pengkajian 

terhadap hasil penelitian orang lain yang relevan, lebih berfungsi 

sebagai pembanding dari kesimpulan berfikir kita sebagai peneliti. 

Penelitian dari penemuan mutakhir mungkin merupakan 

pengetahuan teoritis baru atau revisi terhadap teori lama, yang 

dapat digunakan sebagai premis dalam penyusunan kerangka 

mauapun dalam kegiatan analisis yang lain. 

Penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai 

degradasi moral remaja. Adapun yang menjadi subjek 

penelitiannya adalah Remaja di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan 

Kabupaten Lampung Timur. Terkait dengan judul penelitian 

penulis yaitu yang berjudul faktor-faktor penyebab Degradasi 

moral remaja maka dalam hal ini penulis mengukit beberapa 
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skripsi yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti. 

Sehingga akan terlihat dari penelitian tersebut perbedaan dan 

permasalahannya serta tujuan yang ingin dicapai oleh masing-

masing peneliti. Di bawah ini akan disajikan beberapa kutipan 

hasil penelitian yang telah yang terkait diantaranya: 

Pertama, Penelitian Lisnawati5, Tahun 2015 dengan judul 

“Hubungan Kenakalan Remaja Dengan Pendidikan Akhlak Di 

Dusun III RT 08 Kelurahan Ibul Besar Kecamatan Pemulutan 

Kabupaten Ogan Ilir”. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu Wawancara, observasi, angket dan dokumentasi. 

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang adanya kenakalan 

dikalangan remaja seperti minuman keras, judi meninggalkan 

sholat, meninggalkan puasa, membantah perintah orang tua 

pencurian, perkelahian, memakai obat terlarang. 

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan 

perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu bahwa 

penelitian diatas tentang hubungan kenakalan remaja dengan 

                                                           
 

5
 Lisnawati, Hubungan Kenakalan Remaja Dengan Pendidikan 

Akhlak di Dusun III RT 08 Kelurahan Ibul Besar Kecamatan Pemulutan 

Kabupaten Ogan Ilir, (Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas 

Muhammadiyah Palembang, 2015) 
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pendidikan akhlak, sedangkan penelitian ini tentang Potret 

Renakalan Remaja di Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan 

Kabupaten Bengkulu Tengah. 

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama membahas tentang kenakalan remaja. Sedangkan 

perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu bahwa 

penelitian diatas menggunakan jenis penelitian kuantitatif, 

sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif 

kualitatif. 

Kedua, penelitian Anggi Azwar6, Tahun 2019 dengan judul 

Skripsi, Perilaku Remaja Akibat Penggunaan Jaringan Internet Di Desa 

Durian Sebatang Kec Kedurang Kab Bengkulu Selatan, skripsi mahasiswa 

IAIN Bengku.Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. 

Penelitian ini memfokuskan pada Perubahan perilaku remaja 

akibat media sosial online yakni: Suka membantah pada orang tua, 

malas belajar yang masih sekolah dan malas bekerja yang sudah 

bekerja, kurangnya dalam bersosial di masyarakat, sibuk dalam 

dunia maya, kurangnya etika dalam bergaul, seringnya  bertindak 

                                                           
 

6
 Anggi Azwar. Skripsi. Perilaku Remaja Akibat Penggunaan 

Jaringan Internet Di Desa Durian Sebatang Kec Kedurang Kab Bengkulu 

Selatan. IAIN Bengkulu 2019. 
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emosional tanpa berpikir panjang, suka mengomentari orang lain 

dan jika di ajak bicara tatap muka kurang responsif . 

Akibat penggunaan media internet sangat berdampak pada 

kehidupan masyarakat desa. Remaja tidak lagi aktif dalam 

kegiatan-kegiatan desa, seperti karang taruna, kerja bakti, 

maupun acara tahunan desa. kegiatan masyarakat desa menjadi 

fakum dan tidak mengalami regenerasi. Para remaja perilaku 

kehidupannya hanya suka di dalam rumah saja atau nongkrong 

sama teman sebayanya dan tidak ketinggalan juga sambil 

memainkan handphone masing-masing untuk membuka facebook, 

instagram dan sebagainya. Akibatnya pembangunan desapun 

terhambat, serta masyarakat menjadi acuh tak acuh dan 

menganggap remaja desa tersebut remaja yang tidak berkompeten, 

tidak proporsional dan tidak berkualitas. 

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan 

perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu penelitian 

di atas tentang Perilaku Remaja Akibat Penggunaan Jaringan 

Internet sedangkan penelitian ini yaitu Potret Renakalan Remaja 

di Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu 

Tengah. 
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Ketiga, Penelitian Isria Afifah7, Tahun 2009, dengan judul 

“Kenakalan Siswa dan Upaya Mengatasinya Di Madrasah 

Tsanawiyah Ali Maksum Krapyak Yogyakarta”. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

mengambil latar MTs Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan, 

angket, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisa data 

menggunakan deskriptif dengan metode berpikir induktif. Untuk 

data yang bersifat angka menggunakan data statistik penyajian 

tabel distribusi. Hasil penelitian menunjukkan (1) jenis kenalakan 

yang dilakukan siswa Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum 

dikelompokkan menjadi 4 yaitu melawan status, kenalakan yang 

menimbulkan korban materi pada oranglain, kenalakan yang 

menimbulkan korban fisik pada oranglain, dan kenalakan sosial. 

(2) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kenalakan siswa yaitu 

dengan beberapa langkah yang disesuaikan dengan berat dan 

ringannya tindak kenakalan yang dilakukan. Adapun langkah-

langkahnya yaitu usaha preventif; upaya pencegahan terhadap 

                                                           
 

7
 Isria Afifah, Kenakalan Siswa dan Upaya Mengatasinya Di 

Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, (Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

2019). 
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timbulnya kenakalan siswa yaitu usaha represif, usaha 

penanggulangan kenakalan dengan menindak kenalakan yang 

telah terjadi, usaha kuratif; tindakan rehabilitasi yang dilakukan 

setelah tindakan-tindakan pencegahan dilaksanakan. 

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu sama-

sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan 

penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas 

tentang Kenakalan Siswa dan Upaya Mengatasinya sedangkan 

penelitian ini tentang Potret Renakalan Remaja di Desa Lagan 

Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui adanya 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan perbedaannya 

terletak pada permasalahan yang akan dibahas yakni penelitian 

diatas membahas tentang perilaku remaja akibat penggunaan 

jaringan internet sedangkan penelitiasn yang akan dibahas oleh 

peneliti membahas tentang Potret Renakalan Remaja di Desa Lagan 

Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam hal ini dibuat sistematika penulisan, agar dapat 

mempermudah pemahaman dan penyusunan dalam penulisan 

skripsi, sistematika peulisan skripsi ini adalaha sebagai berikut. 



14 
 

 
 

BAB I  : Pendahuluan yaitu dengan Sub bab Latar belakang 

masalah, Rumusan masalah, Batasan masalah, 

Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian 

terhadap penelitian terdahulu, Sistematika  

penulisan. 

BAB II  :  Kajian teori yaitu dengan Sub bab terdiri dari 

kajian tentang pengertian Potret Kenakalan 

remaja, upaya untuk mengatasi Kenakalan 

Remaja. 

BAB III  : Metode penelitian yaitu dengan Sub bab 

pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan lokasi 

penelitian, Informan penelitian, Sumber data dan 

teknik pengambilan data, Teknik analisis data, 

Keabsahan data. 

BAB IV  :  Hasil penelitian, pada bab ini penelitian 

menuliskan tentang Fakta Temuan dan Hasil 

penelitian. 

BAB V    : Kesimpulan dan saran, pada bab ini penelitian 

menuliskan tentang kesimpulan dan saran  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Tentang Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Remaja atau istilah lainnya adolescene berasal dari kata 

adolescere yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi 

dewasa”. Istilah ini mempunyai arti yang cukup luas, 

mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. 

Menurut Piaget, masa remaja secara psikologis adalah usia 

dimana individu menjadi berinteraksi dengan masyarakat 

dewasa. Usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah 

tingkatan orang-orang yang lebih tua, melainkam berada dalam 

tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. 

Masa remaja juga dikenal sebagai periode yang mengkaji 

hubungan antara mekanisme penyesuaian psikologis dengan 

kondisi-kondisi sosial yang memfasilitasinya 

(mempengaruhinya). Sehingga masa ini juga disebut sebagai 

masa penuh dengan stres dan krisis bagi remaja. Menurut 

Erikson (dalam yusuf, 2007), masa remaja merupakan tahapan 

penting dalam siklus kehidupan. Masa remaja berkaitan erat 

dengan perkembangan “sense of identity vs role confusion”, 
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yaitu perasaan atau kesadaran akan jati dirinya. Remaja 

dihadapkan pada berbagai pertanyaan yang menyangkut 

keberadaan dirinya (siapa saya?), masa depannya (akan jadi 

apa saya?), serta peran-peran sosialnya dalam keluarga dan 

masyarakat. Remaja adalah periode peralihan perkembanngan 

dari anak-anak ke masa dewasa, yang dimulai sekitar usia 10-12 

tahun dan berakhir pada usia 18-21 tahun. Remaja memiliki 

keragaman yang sangat tinggi. Variasi etnis, kultur, sejarah, 

dan jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan gaya hidup 

mencirikan perjalanan hidup mereka.8 

Remaja merupakan 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 ini pun sering dilakukan 

melalui metode coba-coba walaupun melalui banyak 

kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan 

kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi 

lingkungannya, orang tuanya. Kesalahan yang diperbuat para 

remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini 

                                                           
 

8
 Laura A. King. Psikologi Umum (Jakarta : Salemba Humanika. 

2016). Hal 394 
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karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa 

mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan 

kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai 

kenakalan remaja.9 

Remaja adalah mereka yang telah meninggalkan masa 

kanak-kanak yang penuh ketergantungan dan menuju masa 

pembentukan tanggung jawab yang ditandai dengan 

pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah 

terbayangkan dan dialami.10  

Masa remaja merupakan suatu tahap kehidupan yang 

bersifat peralihan dan tidak mantap. Disamping itu, masa 

remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh 

negatif, seperti narkoba, kriminal, dan kejahatan seks. Melalui 

seks bebas yang dapat membahayakan mereka karena bisa 

berjangkit berbagai penyakit kelamin terutama HIV/AIDS. 

Penyakit ini sudah menggejala keseluruh dunia temasuk 

indonesia. Namun kita harus mengakui pula bahwa remaja 

adalah masa yang amat baik untuk mengembangkan segala 

potensi positif yang mereka miliki seperti bakat, kemampuan 

                                                           
 

9
 Dadan Sumara. Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. Jurnal 

kesejateraan sosial fisik universitas padjajaran: 2016, Vol 4. No 2. Hlm 346 

 
10

 Drs. Hasan Basri. Remaja Berkualitas (Problematika Remaja Dan 

Solusinya). (Jakarta: Mitra Pustaka, 2004). Hlm 4 
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dan minat. Selain itu masa ini adalah masa pencarian nilai 

hidup.11 

Dalam buku Sofyan Willis, menjelaskan masa remaja 

merupakan masa transisi perkembangan antara masa kanak-

kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 

atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau 

awal dua piluhan tahun. Menurut Adam dan Gullota , masa 

remaja meliputi usia antara 11 hingga 20 tahun. Adapun 

Hurlock, membagi masa remaja menjadi masa remaja awal (13 

hingga 16 atau 17 tahun) dan masa remaja akhir (16 atau 17 

tahun hingga 18 tahun). Masa remaja awal dan akhir dibedakan 

oleh Hurlock karena pada masa remaja akhir individu telah 

mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa 

dewasa. Menurut Anna Freud, berpendapat bahwa pada masa 

remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-

perubahan yang berhubungan dengan perkembangan 

psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan 

dengan orang tua dan cita-cita mereka, dimana pembentukan 

                                                           
 

11
 Sofyan Willis. Remaja & Masalahnya. Cet. Ke-6, (Bandung: 

Alfabeta, 2017). hlm. 1-2 
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cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa 

depan.12 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah tindakan atau 

tingkah laku melanggar hukum baik yang dapat merugikan 

terhadap diri sendiri maupun orang lain. Tindakan ini 

disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga 

mereka mengembangkan bentuk prilaku menyimpang berupa 

pelanggaran hukum. 

2. Pengertian Kenakalan Remaja 

Kenakalan Remaja dari istilah buku untuk menyebutkan 

kenakalan remaja dalam konsep psikologis adalah juvenile 

delinquency, yang memiliki arti perilaku jahat atau dursila. 

Kejahatan atau kenakalan remaja merupakan gejala sakit 

(patologis) Secara sosial pada anak-anak dan remaja yang 

disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial sehingga 

mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang 

menyimpang. Kenakalan remaja dalam arti luas meliputi 

perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaidah-

kaidah hukum tertulis, baik yang terdapat dalam KUHP 

                                                           
 

12
 Yudik Jahja. Psikologi Perkembangan. (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group. 2011. Cet.1) hlm. 12  
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maupun dalam perundang-undangan diluar KUHP (pidana 

khusus).13 

Remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya 

kurang memiliki kontrol diri, atau menyalahgunakan kontrol 

diri tersebut, dan menegakkan standar tingkah laku sendiri, 

disamping meremehkan keberadaan orang lain. kejahatan yang 

mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur 

mental dengan motif subjektif, yaitu mencapai suatu objek 

tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Pada umumnya, 

mereka sangat egoistis dan suka menyalahgunakan atau 

melebih-lebihkan harga dirinya.14 

Masalah perilaku di tengah perkembangan digital yang 

dengan mudah diakses generasi milenial ibarat dua sisi mata 

pisau yang jika dimanfaatkan akan sangat berguna untuk 

mendongkrak kemampuan bagi si penggunanya yang mana 

media saat ini menyajikan dan memberikan banyak informasi 

yang dibutuhkan oleh kebanyakan anak muda begitupun 

sebaliknya jika disalahgunakan akan merugikan baik si 

penggunanya maupun orang lain. Tanpa kita sadari krisis 

                                                           
 

13
 Adon Nasarullah Jamaluddin. Dasar-dasar Patologi Sosial 

(Bandung: CV. Pustaka Setia. 2016). hlm.118 

 
14

 Adon Nasarullah Jamaluddin. Dasar-dasar Patologi Sosial 

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016) hlm.119 
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moral tengah melanda anak muda di era milenial. Hal ini 

membuat kita prihatin dengan kondisi yang menimpa generasi 

penerus bangsa jika tetap dibiarkan akan seperti apa Indonesia 

kedepannya. Krisis moral saat ini lebih banyak terjadi di 

kalangan remaja. Karena pada fase remaja ini, anak masih 

mengalami ketidakpastian dan sedang mencari jati diri yang 

sesungguhnya.15 

Menurut Kartono, Kenakalan remaja biasa disebut 

dengan istilah latin “Juveniledelinquere”. Juvenile, yang artinya 

anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, 

sifat-sifat khas pada periode remaja.Delinquere yang berarti 

terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya 

menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, 

pembuat ribut, pengacau peneror, durjana dan lain sebagainya. 

Jadi, Juveniledelinquency atau kenakalan remaja adalah perilaku 

jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit 

(patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang 

disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga 

mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. 

                                                           
 

15
 Murjani & Ujang Nurjaman. Moral Education Based On Religion, 

Philoshopy. Psychology And Sochhiology. Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan 

Kemasyarakatan Vol. 16. No. 1 Januari-Juni 2022 
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Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang 

luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai 

pelanggaran status hingga tindak kriminal. 

3. Jenis-Jenis Kenakalan Remaja 

Kenakalan remaja yang dilakukan oleh remaja sangat 

beragam, mulai dari perbuatan yang bersifat moral ataupun 

antisosial.  

No. Jenis Kenakalan Remaja Tahun 

1 Mencuri, bolos sekolah, berkelahi, 

bermabuk-mabukan, menghisap ganja 

2005-2010 

2 Mencuri, bolos sekolah, berkelahi, 

bermabuk-mabukan, judi kartu, taruhan 

uang saat bermain bola 

2005-2010 

3 Mencuri, bolos sekolah, berkelahi, 

taruhan uang saat bermain bola, 

menonton video porno, bermain game 

online di warnet 

2010-2015 

4 Bolos sekolah, menonton video porno, 

bermain game online di warnet, bermain 

judi online melalui situs tertentu seperti 

Poker, Qiu-qiu, Judi bola online 

2015-2020 

5 Bolos sekolah, menonton video porno, 

bermabuk-mabukan, bermain judi online 

menggunakan Handphone yang di 

download melalui playstore salah 

satunya higgs domino 

2020-2022 

Wawancara bersama beberapa warga yang tinggal Di Desa Lagan, 

Kec.Semidang Lagan, Kab.Bengkulu Tengah 
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Dalam Buku Drs. Hasan Basri, Mendefinisikan 

kenakalan remaja (Juvenile Delinquency) berarti suatu 

penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh remaja hingga 

mengganggu ketentraman diri sendiri dan orang lain. 

Sedangkan menurut B. Simanjuntak, memberikan pengertian 

kenakalan remaja sebagai perbuatan dan tingkah laku, 

perkosaan terhadap norma-norma hukum pidana dan 

pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak-

anak.16  

Dalam bukunya Adon Nasarullah Jamaluddin yang 

judulnya (Dasar-dasar Patologi Sosial), membagi kenakalan 

remaja dalam tiga tingkatan: Pertama, kenakalan biasa seperti 

berkelahi, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. 

Kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan 

kejahatan, seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil 

barang orangtua tanpa izin. Ketiga, kenakalan khusus, seperti 

penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, 

pergaulan bebas, pemerkosaan, dan lainnya.17 

Kenakalan juga terbagi menjadi empat jenis: 

                                                           
 

16
 Drs. Hasan Basri. Remaja Berkualitas Problematika Remaja Dan 

Solusinya. (Jakarta: Mitra Pustaka, 2004). Hlm. 13 

 
17

 Adon Nasarullah Jamaluddin. Dasar-Dasar Patologi Sosial  

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016) hlm. 124 
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a. Kenakalan yang menimbulkan fisik pada orang lain, 

misalnya perkelahian, menyakiti teman dengan cara 

melakukan penganiayaan. 

b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, misalnya 

perusakan, pencurian, pemerasan, menggunakan iuran 

sekolah (SPP). 

c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak 

orang lain, misalnya menikmati karya pornografi, penyalah 

gunaan obat dan hubungan seks bebas. 

d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari 

status anak sebagai pelajar dengan cara datang terlambat 

kesekolah, membolos, tidak memakai atribut sekolah 

dengan lengkap, berpakaian tidak sesuai dengan aturan 

sekolah, berperilaku tidak sopan dengan orang tua dan 

guru, mencontek, berbohong, menggunakan kendaraan 

bermotor tanpa memilki surat izin mengemudi (SIM), 

mengingkari status orangtua dengan cara pergi dari rumah 

atau membantah perintah orangtua.18 

  

                                                           
 

18
 Adon Nasarullah Jamaluddin. Dasar-dasar Patologi Sosial 

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016). Hlm. 123-124. 
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4. Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja 

Setiap melakukan tindakan atau melakukan suatu sikap 

tertentu dilakukan oleh sebuah motivasi dan motivasi atau 

dorongan tersebut tidak hanya satu motivasi melainkan dapat 

dari berbagai motivasi. Misalnya, seorang anak bersikap nakal 

di sekolah terhadap adik kelasnya, karena memiliki 

pengalaman terhadap kakak kelas yang juga bersikap sama 

terhadapnya. Motivasi atau dorongan-dorongan tersebut dapat 

dimasukkan ke dalam faktor-faktor penyebab munculnya 

kenakalan remaja. 

faktor-faktor penyebab kenakalan remaja antara lain : 

1. Kondisi Keluarga Yang Berantakan (Broken Home) 

Kondisi keluarga yang berantakan merupakan 

cerminan adanya ketidakharmonisan antara individu 

(suami-istri, atau orang tua- anak) dalam lembaga rumah 

tangga. Hubungan suami yang tidak sejalan atau seirama 

yakni ditandai dengan pertengkaran, percecokan, maupun 

konflik terus menerus. Selama pertengkaran, anak-anak 

akan melihat, mengamati, dan memahami tidak adanya 

kedamaian dan ketentraman antara kedua orang tua 

mereka. Akibatnya mereka melarikan diri untuk mencari 



26 
 

 
 

kasih sayang dan perhatian dari pihak lain dengan cara 

melakukan kenakalan di luar rumah. 

2. Kurangnya Perhatian dan Kasih Sayang Dari Orang Tua 

Kebutuhan hidup seorang anak tidak hanya bersifat 

materi saja, tetapi lebih dari itu anak juga memerlukan 

kebutuhan psikologis untuk pertumbuhan dan 

perkembangan kepribadiannya. Dalam memasuki zaman 

industrialisasi ini, banyak keluarga modern suami-istri 

bekerja diluar rumah hanya untuk mengejar kebutuhan 

materi yang berkecukupan makin lama ada kecenderungan 

tugas dan tanggung jawab sebagai orangtua diserahkan 

kepada pembantu, akibatnya anak-anak cenderung tidak 

betah di rumah, anak melarikan diri denga cara melakukan 

pergaulan bebas. Hal ini memiliki dampak buruk dari 

perkembangan pribadi dan perilakunya, mereka melakukan 

tindakan yang melanggar norma masyarakat. 

3. Status Sosial Ekonomi Orang Tua Rendah 

Kehidupan ekonomi yang terbatas atau kurang, 

menyebabkan orang tua tidak mampumemberikan 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan makanan, kesehatan dan 

pendidikan. Dengan tidak tersedianya kebutuhan ekonomi 
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yang cukup, anak-anak tidak mampu menyelesaikan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Rendahnya pendidikan 

membuat individu bekerja ala kadarnya, bahkan menjadi 

pengangguran dan untuk menyalurkan energinya mereka 

melakukan hal-hal yang melanggar norma masyarakat. 

4. Kondisi Keluarga Yang Tidak Tepat 

Sebagian dari orang tua beranggapan bahwa 

penerapan disiplin terhadap anak-anak berarti harus 

dilakukan secara tegas, keras tidak dikenal kompromi serta 

tidak mengenalbelas kasihan kepada anak. Ketika anak 

sering memperoleh perlakuan kasar dan keras dari orang 

tua, mungkin anak akan patuh dihadapan orang tua, akan 

tetapi sifat kepatuhan itu hanya sementara, mereka 

cenderung melakukan tindakan-tindakan yang negatif, 

sebagai pelarian maupun protes terhadap orang tuanya. 

5. Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja 

Sebab-sebab yang seseorang mendorong untuk berbuat 

sesuatu itu didasari dengan motivasi yang salah. Suatu tingkah 

laku tidak disebabkan oleh satu motivasi saja, melainkan dapat 

oleh berbagai motivasi, salah satu contoh, anak nakal mungkin 

disebabkan karena adanya balas dendam terhadap orangtua, 
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karena orangtua terlalu otoriter atau kejam, atau orang tua 

yang tidak pernah memberikan kasih sayang dan perhatian 

kepada anaknya atau orangtua yang tidak adil terhadap sesama 

anak-anak sehingga remaja melakukan kenakalan karena 

kurangnya didikan dari orangtua.19 

Didalam Buku Teenage Metamorphosis menjelaskan 

beberapa faktor penyebab kenakalan remaja yaitu: 

A. Salah Berteman 

B. Keliru Memaknai Solidaritasi 

C. Permisif Terhadap Budaya Konsumtif 

D. Salah Mencari Solusi 

E. Salah Membangun Kebiasaan 

F. Memiliki Kebanggan Yang Keliru 

G. Sembrono Mengelola Emosi20 

Kelalaian orang tua dalam mendidik (memberikan ajaran 

dan bimbingan tentang nilai-nilai Agama). Perilaku 

menyimpang remaja antara lain: 

1. Pergaulan negatif (teman bergaul yang sikap dan 

perilakunya kurang memerhatikan nilai-nilai moral). 

                                                           
19 Sofyan Willis.  Remaja & Masalahnya. (Bandung: CV Pustaka 

Setia 2017). 

 Hlm 92-93 

 
20

 H.D Iriyanto. Menjadi Remaja Hebat. (Erlangga 2015). Hlm 11-27 
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2. Beredarnya film-film atau bacaan-bacaan porn. 

3. Kurang dapat memanfaatkan waktu luang. 

4. Kehidupan moralitas masyarakat yang bobrok. 

5. Hidup menganggur. 

6. Kehidupan ekonomi keluarga yang morat-marit (miskin 

atau fakir). 

7. Diperjual belikannya minuman keras atau obat-obatan 

terlarang secara bebas. 

8. Penjualan alat-alat kontrasepsi yang kurang terkontrol. 

9. Perceraian orang tua. 

10. Perselisihan atau konflik orang tua (antara anggota 

keluarga). 

11. Sikap perlakuan orang tua yang buruk terhadap anak. 21 

Berdasarkan kesimpulan dari penulis bahwa kenakalan 

remaja tidak asing kita dengarkan karena tiap-tiap remaja 

pernah mengalami masa nakal adapun penjelasan dari beberapa 

teori yang telah pnulis uraikan diatas adalah masa remaja 

merupakan fase perkembangan kanak-kanak menuju dewasa 

yang dimulai pada usia 12 tahun sampai 20 tahun.  

                                                           
 

21
 Yudrik jahja. Psikologi perkembangan. (Jakarta: Prenadamedia 

Group 2011). hlm 225 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus yang dimana penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digumakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah. Menurut Denzin dan Licoln kata kualitatif menyiratkan 

penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat 

atau belum diukur dari suatu kuantitas, jumlah, intensitas, atau 

frekuensinya. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian 

dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang 

menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.22  

Dalam hal ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 

studi kasus bahwasanya pendekatan studi kasus yaitu pendekatan 

yang meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi 

yang mirip dengan organisasi lain, dimana sifat dan definisi 

masalah yang terjadi adalah serupa dengan masalah yang dialami 

saat ini. Dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus ini 

dengan jenis penelitian kualitatif dapat lebih mempermudah 

                                                           
 

22
 Prof. Dr. Sugiono. Metode Penelitian Kulitatif Kuantitatif dan R & 

D, Cetakan Ke-1, (Bandung Alfabeta, 2019), hlm 18 
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memperoleh data   yang efektif dan mendalam mengenai Potret 

Kenakalan Remaja di Era Digital di Desa Lagan Kecamatan 

Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah. 

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian diperkirakan akan dilaksanakan pada 

tahun 2022. Lokasi penelitian yaitu berada di Desa Lagan 

Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, akan  

dilaksanakan di Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan 

Kabupaten Bengkulu Tengah. 

C. Informan Penelitian 

Informan penelitian ini merupakan subyek yang dapat 

memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi 

sosial yang berlangsung dilapangan. Pemilihan informan diambil 

dengan penggunaan teknik purposive sampling. Purposive sampling 

yaitu menemukan subyek atau obyek sesuai dengan tujuan. 

Teknik ini digunakan penelitian jika peneliti mempunyai 

pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan atau 

penentuan sampel.23 

                                                           
 

23
 Djam’am Satori & Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif. 

(Bandung: CV Pustaka Setia. 2017) Hlm 47 
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Secara keseluruhan informan penelitian berdasarkan data 

dari ketua Dusun di Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan 

Kabupaten Bengkulu Tengah. Jumlah pada rentan tahun 2005-

2010 berjumlah 40 remaja, rentan tahun 2011-2016 berjumlah 20 

remaja dan rentan tahun 2017-2022 berjumlah 35 orang. 

Adapun yang menjadi pertimbangan penulis untuk 

menentukan sumber informan dalam penelitian ini ialah : 

1. Remaja yang sudah merasakan era digital pertama di Desa 

Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu 

Tengah yang ditandai dengan sudah bisa menggunakan 

internet 

2. Remaja yang dapat berkomunikasi dengan baik 

3. Remaja yang berada pada rentan usia 12-18 tahun sesuai 

zamannya 

4. Remaja yang terlibat langsung dan ikut-ikutan dalam 

kenakalan 

5. Remaja yang berdomisili di Desa Lagan Kecamatan Semidang 

Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 

Dalam penelitian ini untuk informan yang dipilih sebanyak 

30 remaja yang terdiri dari tahun 2005-2010 terdiri dari 10 orang, 

tahun 2011-2016 terdiri dari 10 orang, tahun 2017-2020 terdiri dari 
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10 orang dan cara pemilihan informan peneliti melihat secara 

langsung di Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten 

Bengkulu Tengah.  

Berdasarkan kriteria di atas dengan menggunakan teknik 

purpose sampling maka peneliti mengambil informan dari 

beberapa remaja yang terlibat langsung dengan kenakalan. 

D. Sumber Data Penelitian 

Adapun sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini 

terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui 

serangkaian kegiatan24. Menurut Sugiyono, data primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data25. Data primer pada penelitian ini terdiri dari 

observasi dan wawancara. Penelitian akan melakukan 

observasi kelapangan dan melakukan wawancara kepada objek 

atau informan penelitian. 

  

                                                           
 

24
 Iskandar. Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (kuantitatif 

dan kualitatif). (Jakarta: Gaung Persada Press. 2008). Hlm. 252 

 
25

 Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D. 

Cetakan Ke-13. (Bandung: Alfabeta. 2011). Hlm. 225 
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2. Data Sekunder 

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini 

yaitu dengan menggunakan dokumentasi, dimana peneliti 

mengumpulkan data – data, berupa foto ataupun dokumen – 

dokumen penting yang dapat digunakan sebagai pelengkap 

dalam kepentingan penelitian. Selain itu, sumber data 

penelitian ini adalah berasal dari jurnal – jurnal, skripsi dan 

buku yang berkaitan dengan judul penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan 

menggunakan teknik: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung 

dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar 

pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.26  

Dalam proses wawancara yang akan dilakukan kepada 

narasumber tentunya peneliti menyiapkan suatu pertanyaan – 

pertanyaan yang mengenai masalah yang akan diajukan dan 

                                                           
26

Juliansyah Noor. “Metodologi Penelitian. Skripsi. Tesis. Disertasi. 

Dan Karya Ilmiah”. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2011). hlm 138. 
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dijawab oleh narasumber untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan. dalam hal ini peneliti menyiapkan pertanyaan - 

pertanyaan yang mengarah kepada Potret Kenakalan Remaja di 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu 

Tengah. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data 

tersimpan dalam bahan harian, laporan, foto dan 

sebagainy.27Peneliti mengambil atau memperoleh data dan 

informasi melalui hasil wawancara, dan diperkuat dengan foto 

– foto dari hasil wawancara yang sudah dilakukan. 

F. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Triangulasi yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuai yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Menurut Patton, ada empat 

macam Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai 

keabsahan, yaitu sebagai berikut: 

1. Triangulasi Data 

                                                           
 

27
 Imam Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek. 

(Jakarta: Bumi Aksara 2014). hlm. 175 
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Menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, 

arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan 

mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki 

sudut pandang yang berbeda. 

2. Triangulasi Pengamat 

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa 

hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini , misalnya 

pembimbing bertindak sebagai pengamat yang memberikan 

masukan terhadap hasil pengumpulan data. 

3. Triangulasi Teori 

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk 

memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi 

syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada 

bab II untuk digunakan dan menguji terkumpulnya data 

tersebut. 

4. Triangulasi Metode 

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, 

seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang 
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ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara 

dilakukan.28 

Dari beberapa teknik triangulasi yang telah penulis 

uraikan maka penulis menggunakan teknik triangulasi metode, 

dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara 

dalam pengambilan data. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Analisis data 

merupakan aktivitas pengorganisasian data. Data yang terkumpul 

dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, 

foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Kegiatan 

analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan. 

Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan 

menemukan tema dan konsepsi kerja yang akan diangkat menjadi 

teori substantif. Dengan demikian, analisis data itu dilakukan 

dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya mulai 

dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif, 

                                                           
 

28
 Afiffudin, Beni Ahmad Saebani. “Metodologi Penelitian Kualitatif”. 

(Bandung: CV Pustaka Setia. 2018). hlm.143 
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yaitu sesudah meninggalkan lapangan. Pekerjaan menganalisis 

data memerlukan pemusatan perhatian, pengerahan tenaga, dan 

pikiran peneliti. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu 

mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori atau 

mendestifikasikan adanya teori baru yang “jika ada” yang 

ditemukan'29. 

                                                           
29

Afiffuddin, beni ahmad saebani. metodologi penelitian kualitatif. 

(Bandung:CV pustaka setia,2018) Halm. 143-146 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 

1. Sejarah Desa Lagan 

Menurut para sesepuh bahwa desa Lagan berasal dari 

nama pohon yang konon dulu pohon tersebut banyak tersebar 

dan tumbuh dipinggir kali, yang hampir sepanjang kali 

tersebut ditumbuhi oleh pohon Lagan, Sehingga dibuatlah 

nama Lagan.30 

  Pada tahun 1967 terjadi perpecahan antara 

sesama penduduk Desa Lagan sehingga sebagian warga pindah 

tempat tinggal ke Tanah Lagan yang sekarang sudah beralih 

nama menjadi Taba Lagan Kecamatan Semidang Lagan 

Kabupaten Bengkulu Tengah. 

Kecamatan Semidang Lagan terbentuk atas peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2018 

Tentang Pembentukan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten 

Bengkulu Tengah. Kecamatan Semidang Lagan Terbentuk dan 

ditandatangani Bupati Bengkulu Tengah pada Tanggal 07 

Februari 2018 dan barulah pada Tanggal 08 Mei 2018 

                                                           
30

 M Taib. Kasi Pelayanan umum Desa Lagan. Wawancara Tanggal 

27 Mei 2022 pukul 09.00 
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Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 

secara resmi diresmikan langsung oleh Bapak Dr.H. Ferry 

Ramli, S.H., M.H. Bupati Bengkulu Tengah dan sekaligus 

penunjukan Bapak Camat dan ibu PKK pertama Kecamatan 

Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan 

Semidang Lagan Bengkulu Tengah Pemerintahannya 

dipusatkan di Desa Lagan Bungin. 

  Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten 

Bengkulu Tengah memiliki 11 Desa yang terdiri dari 5 Desa 

pemekaran dari Kecamatan Talang Empat, 5 Desa dari 

Kecamatan Karang Tinggi, 1 Desa dari Kecamatan Taba 

Penanjung dengan rincian Desa sebagai berikut : 

a. Desa pemekaran dari Kecamatan Talang Empat : Desa Pagar 

Jati, Desa Lagan Bungin, Desa Bukit, Desa Taba Lagan, dan 

Desa Lagan. 

b. Desa pemekaran dari Kecamatan Karang Tinggi : Desa 

Padang Siring, Desa Pagar Gunung, Desa Semidang, Desa 

Gajah Mati, Desa Karang Nanding. 

c. Desa pemekaran dari Kecamatan Taba Penanjung : Desa 

Kota Nur. 
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Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu 

Tengah terletak tidak jauh dari Kota Bengkulu yang hanya 

berjarak 9,5 KM dan tidak memerlukan waktu yang lama 

untuk sampai ke Kecamatan Semidang Lagan hanya butuh 

waktu 18 Menit saja dari Kota Bengkulu.31 

2. Kondisi Umum Desa Lagan 

Desa Lagan merupakan salah satu dari 13 Desa di 

Wilayah Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu 

Tengah. 

  Secara administrasi batas-batas Desa Lagan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 

Batas Wilayah Desa Lagan 

No Batas Desa Lagan 
1 Utara Berbatasan dengan Desa Pulau Panggung 
2 Selatan Berbatasan dengan Desa Bukit 
3 Barat Berbatasan dengan Desa Padang Ulak 

Tanjung 
4 Timur Berbatasan dengan Desa Taba Lagan 

Sumber : Profil Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten 
Bengkulu Tengah 

  

                                                           
31

 Saukani Taupik. Kepala Desa Lagan. Wawancara tanggal 25 Mei 

2022 Pukul 21.00 Wib 
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3. Keadaan Penduduk 

  Penduduk Desa Lagan Mayoritas berasal dari 

Suku Lembak yang penduduk aslinya Bengkulu sehingga 

tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan 

kearifan lokal lainnya juga sudah dilakukan oleh masyarakat. 

Hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya 

benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Lagan 

mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 294 jiwa, yang 

terdiri dari Laki-laki 152 jiwa, dan perempuan 142 jiwa dan 90 

Kk. 

Tabel 4.2 

Keadaan Penduduk 

Sumber : Data Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan 
KabupatenBengkulu Tengah 
 

4. Keadaan Ekonomi Desa Lagan 

  Mayoritas mata pencarian  penduduk Desa 

Lagan bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering 

muncul berkaitan dengan mata pencarian penduduk adalah 

No Tingkatan Umur Usia Laki-Laki Perempuan Tahun 
1 0 s/d 4 Tahun Balita 6 9 2015-2022 
2 5 s/d 11 Tahun Kanak-Kanak 16 16 2015-2022 
3 12 s/d 24 Tahun Remaja 42 34 2015-2022 
4 25 s/d 50 Tahun Dewasa 59 58 20152022 
5 51 s/d 65 Tahun Lansia 23 16 2015-2022 
6 66 s/d 100 Tahun Manula 7 12 2015-2022 
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tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan 

perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam 

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.32 

  Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa 

Lagan amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan 

ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis Desa 

yang cukup strategis dan mempunyai banyak bahan sandang 

dan pangan yang tersedian di Desa Lagan. 

5. Struktur Organisasi Desa Lagan 

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 

bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa 

yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu : 

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga 

Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan 

bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa 

(Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa. 

Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yanng diakui dan 

                                                           
 

32
 Saukani Taupik. Kepala Desa Lagan. Wawancara tanggal 25 Mei 

2022 Pukul 21.30 Wib 
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dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah 

Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan 

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang 

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan Desa. Badan permusyawaratan Desa berfungsi 

menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa 

bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang 

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota 

BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan 

profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat 

lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama 
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Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat.33
 

Bagan Struktur Pemerintahan Desa Lagan. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Profil Desa Lagan kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu 

Tengah  

                                                           
33

 Arpanadi. Sekretaris Desa Lagan. Wawancara tanggal 26 Mei 2022 

Pukul 09.00 
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B. Profil Informan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian persoalan yang 

dikaji dalam penelitian yaitu Potret Kenakalan Remaja di Desa 

Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu 

Tengah.Untuk mengumpulkan data tentang penelitian ini peneliti 

telah mewawancarai informan penelitian serta dikuatkan 

dokumentasi. Berikut adalah identitas informan penelitian antara 

lain : 

Identitas informan remaja rentan tahun 2005-2010 : 

1. Identitas Informan 1 
Informan pertama berinisial MAW, MAW lahir pada 

Tanggal 4 Februari 1985, yang berumur 20 Tahun dan bekerja 

sebagai karyawan swasta, yang memiliki hobi memancing, 

MAW merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Adapun 

nama dari orang tua MAW ialah ayahnya yang bernama JH 

berusia 64 Tahun dan ibunya yang bernama EK berusia 60 

Tahun. Pada tahun 2006 MAW tinggal bersama orang tua dan 

MAW sering kumpul bersama teman-teman di desa untuk 

bermain, yang biasa kegiatan kesehariannya mandi disungai 

dekat kebun warga sehingga setelah pulang dari mandi 

biasanya MAW dan teman-teman mengambil buah-buahan 

yang ada dikebun warga.34 

  

                                                           
34

 Berdasarkan wawancara informan MAW, pada tanggal 28 Mei 

2022. Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
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2. Identitas Informan 2 
Informan ke dua berinisial AS, AS lahir pada Tanggal 27 

Juli 1986, yang berumur 19 tahun. Bekerja sebagai karyawan 

swasta, yang memiliki hobi memancing, AS meerupakan anak 

pertama dari tiga bersaudara. Adapun nama dari orang tua AS 

ialah Ayahnya yang bernama BN berusia 70 Tahun dan ibunya 

yang bernama IA berusia 68 Tahun35 

 

3. Identitas Informan 3 
Informan ke tiga berinisial HC, HC lahir pada Tanggal 

30 September 1987, yang berusia 18 tahun. Bekerja sebagai IRT, 

yang memiliki hobi Travelling, HC merupakan anak kedua dari 

4 bersaudara. Adapun nama dari orang tua HC ialah ayahnya 

yang bernama JT berusia 66 Tahun dan ibunya yang bernama 

TY berusia 68 Tahun36 

 

4. Identitas Informan 4 
Informan keempat berinisial AG, AG lahir pada Tanggal 

13 Agustus 1985, yang berusia 20 tahun dan bekerja sebagai 

Wiraswasta, yang memiliki hobi Mancing, AG merupakan 

anak terakhir dari empat bersaudara. Adapun nama dari orang 

tua  AG ialah ayahnya yang bernama MA yang berusia 70 

Tahun dan ibunya yang bernama AL yang berusia 71 Tahun37 

 

5. Identitas Informan 5 
Informan kelima berinisial EA, EA lahir pada Tanggal 11 

Desember 1985, yang berusia 20 tahun dan bekerja sebagai IRT, 

yang memiliki hobi bernyanyi, EA merupakan anak kedua dari 

dua bersaudara. Adapun nama orang tua EA ialah ayahnya yang 

                                                           
35

 Berdasarkan wawancara informan AS, pada tanggal 28 Mei 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
36

 Berdasarkan wawancara informan HC, pada tanggal 28 Mei 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
37

 Berdasarkan wawancara informan AG, pada tanggal 28 Mei 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 



48 
 

 
 

bernama RH yang berusia 76 Tahun dan ibunya yang bernama 

DS yang berusia 72 Tahun38 

 

6. Identitas Informan 6 
Informan keenam berinisial FE, FE lahir pada Tanggal 9 

Juni 1986, yang berusia 19 tahun dan bekerja sebagai Buruh 

Tani, yang memiliki hobi bola kaki, FE merupakan anak 

pertama dari dua bersaudara. Adapun nama orang tua dari FE 

ialah ayahnya yang bernama MS yang berusia 68 Tahun dan 

ibunnya yang bernama KS yang berusia 65 Tahun39 

 

7. Identitas Informan 7 
Informan ketujuh berinisial EE, EE lahir pada Tanggal 10 

Oktober 1985, yang berusia 20 tahun dan bekerja sebagai 

Wiraswasta, yang memiliki hobi bola kaki, EE merupakan 

anak ketiga dari empat bersaudara. Adapun nama dari orang 

tua EE ialah ayahnya yang bernama EN berusia 77 Tahun dan 

ibunya yang bernama IB berusia 76 Tahun40 

 

8. Identitas Informan 8 
Informan kedelapan berinisial EH, EH lahir pada 

Tanggal 20 Januari 1985, yang berusia 20 tahun dan bekerja 

sebagai IRT, yang memiliki hobi menyanyi, EH merupakan 

anak pertama dari dua bersaudara. Adapun nama orang tua 

dari EH ialah ayahnya yang bernama RS yang berusia 74 Tahun 

dan ibunya ynag bernama MS yang berusia 71 Tahun41 

 

9. Identitas Informan 9 
Informan kesembilan berinisial TL, TL lahir pada 

Tanggal 30 Agustus 1985, yang berusia 20 tahun dan bekerja 

                                                           
38

 Berdasarkan wawancara informan EA, pada tanggal 29 Mei 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
39

 Berdasarkan wawancara informan FE, pada tanggal 29 Mei 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
40

 Berdasarkan wawancara informan EE, pada tanggal 29 Mei 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
41

 Berdasarkan wawancara informan EH, pada tanggal 29 Mei 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
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sebagai IRT, yang memiliki hobi menyanyi, TL merupakan 

anak ketiga dari lima bersaudara. Adapun nama orang tua dari 

TL ialah ayahnya yang bernama SK yang berusia 80 Tahun dan 

ibunya yang bernama MR yang berusia 75 Tahun42. 

 

10. Identitas Informan 10 
Informan kesepuluh berinisial A, A lahir pada Tanggal 1 

Januari 1987, yang berusia 18 tahun dan bekerja sebagai Petani, 

yang memiliki hobi menembak, A merupakan anak ke empat 

dari Tujuh bersaudara. Adapun nama dari orang tua A ialah 

ayahnya yang bernama ZA berumur 85 Tahun dan ibunya yang 

bernama BY berumur 78 Tahun43 

Identitas informan remaja rentan tahun 2011-2016 : 
 

1. Identitas Informan 1 
Informan pertama berinisial AA, AA lahir pada Tanggal 4 

Agustus 1994, yang berusia 17 tahun dan bekerja sebagai 

Wiraswasta yang memiliki hobi bermain badminton, AA 

merupakan anak ke dua dari empat bersaudara. Adapun nama 

orang tua dari AA ialah ayahnya yang bernama BG berusia 75 

Tahun dan ibunya yang bernama IH yang berusia 69 Tahun44 

2. Identitas Informan 2 
Informan kedua berinisial ZM, ZM lahir pada Tanggal 

25 November 1993, yang berusia 18 tahun danbekerja sebagai 

irt yang memiliki hobi membaca buku, ZM merupakan anak ke 

lima dari delapan bersaudara. Adapun nama dari orang tua ZM 

ialah ayahnya yang bernama SS yang berusia 78 Tahun dan 

ibunnya yang bernama ZN yang berusia 76 Tahun45 

 

                                                           
42

 Berdasarkan wawancara informan A, pada tanggal 29 Mei 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
43

 Berdasarkan wawancara informan AA, pada tanggal 1 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
44

 Berdasarkan wawancara informan ZM, pada tanggal 1 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
45

 Berdasarkan wawancara informan RS, pada tanggal 1 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
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3. Identitas Informan 3 
Informan ketiga berinisial RS, RS lahir pada Tanggal 23 

Oktober 1993, yang berusia 18 tahun dan bekerja sebagai pns 

yang memiliki hobi bermain game, RS merupakan anak ke 

empat dari empat bersaudara. Adapun nama orang tua dari RS 

ialah MS yang berusia 75 Tahun dan ibunya yang bernama KM 

yang bereusia 71 Tahun46 

4. Identitas Informan 4 

Informan keempat berinisial DN, DN lahir pada Tanggal 

24 Desember 1991, yang berusia 20 tahun dan bekerja sebagai 

petani yang memiliki hobi menyanyi, DN merupakan anak 

pertama dari dua bersaudara. Adapun nama orang tua dari DN 

ialah ayahnya yang bernama SP berusia 67 Tahun dan ibunya 

yang bernama BM berusia 68 Tahun47 

 

5. Identitas Informan 5 
Informan kelima berinisial AT, AT lahir pada Tanggal 18 

Juni 1995, yang berusia 16 tahun dan bekerja sebagai 

wiraswasta yang memiliki hobi bermain badminton, AT 

merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Adapun nama 

orang tua dari AT ialah ayahnya yang bernama Gk berusia 77 

Tahun dan ibunya yang bernama JL berusia 64 Tahun48 

 

6. Identitas Informan 6 
Informan keenam berinisial HT, HT lahir pada Tanggal 

20 Oktober 1991, yang berusia 20 tahun dan bekerja sebagai 

pns yang memiliki hobi bola kaki, HT merupakan anak ke dua 

dari empat bersaudara. Adapun nama orang tua dari HT ialah 

                                                           
46

 Berdasarkan wawancara informan NM, pada tanggal 1 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
47

 Berdasarkan wawancara informan AT, pada tanggal 1 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
48

 Berdasarkan wawancara informan HT, pada tanggal 2 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
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ayahnya yang bernama TJ berusia 76 Tahun dan ibunya yang 

bernama IM berusia 73 Tahun49 

 

7. Identitas Informan 7 
Informan ketujuh berinisial TT, TT lahir pada Tanggal 10 

September 1991, yang berusia 20 tahun dan bekerja sebagai pns 

yang memiliki hobi memasak, TT merupakan anak pertama 

dari dua bersaudara. Adapun nama orang tua dari TT ialah 

ayahnya yang bernama YH berusia 72 Tahun dan ibunya yang 

bernama GB berusia 69 Tahun50 

8. Identitas Informan 8 

Informan kedelapan berinisial NI, NI lahir pada Tanggal 

23 Agustus 1993, yang berusia 18 tahun dan bekerja sebagai 

karyawan swasta yang memiliki hobi bermain game, NI 

merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. NI merupakan 

adik kandung dari HT51 

 

9. Identitas Informan 9 
Informan kesembilan berinisial AH, AH lahir pada 

Tanggal 4 Januari 1995, yang berusia 16 tahun dan bekerja 

sebagai irt yang mempunyai hobi membaca, AH merupakan 

anak pertama dari tiga bersaudara. Adapun nama orang tua 

dari AH ialah ayahnya yang bernama BN berusia 78 Tahun dan 

ibunya yang bernama IN berusia 65 Tahun52 

 

10. Identitas Informan 10 
Informan kesepuluh berinisial JM, JM lahir pada Tanggal 

4 Februari 1994, yang berusia 17 tahun dan bekerja sebagai 

karyawan swasta yang mempunnyai hobi bermain basket, JM 

merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Adapun nama 
                                                           

49
 Berdasarkan wawancara informan TT, .pada tanggal 2 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
50

 Berdasarkan wawancara informan NI, .pada tanggal 2 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
51

 Berdasarkan wawancara informan AH, pada tanggal 2 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
52

 Berdasarkan wawancara informan JM, .pada tanggal 2 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
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orang tua dari JM ialah AB yang berusia 85 Tahun dan ibunya 

yang bernama MR berusia 79 Tahun53. 

Identitas informan remaja rentan tahun 2017-2022 : 
 

1. Identitas Informan 1 
Informan pertama berinisial AS, AS lahir pada Tanggal 21 

Oktober 1998, yang berusia 19 tahun dan bekerja sebagai buruh 

harian lepas yang memiliki hobi bermain sepak bola, AS 

merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara. Adapun 

nama orang tua dari AS ialah WR berumur 80 Tahun dan 

ibunya bernama ZN berumur 78 Tahun54 

2. Identitas Informan 2 

Informan kedua berinisial RP, RP lahir pada Tanggal 28 

Juli 1998, yang berusia 19 tahun dan bekerja sebagai 

wiraswasta yang memiliki hobi bermain bola kaki, RP 

merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Adapun nama 

orang tua dari RP ialah ayahnya yang bernama AK berumur 70 

Tahun dan ibunya A berumur 65 Tahun55 

 

3. Identitas Informan 3 
Informan ketiga berinisial AW, AW lahir pada Tanggal 

24 Oktober 1997, yang berusia 20 tahun dan bekerja sebagai 

swasta yang memiliki hobi bermain game, AW merupakan 

anak pertama dari dua bersaudara. Adapun nama orang tua 

dari AW ialah ayahnya yang bernama AP berumur 57 Tahun 

dan ibunya yang berumur 49 Tahun56 

  

                                                           
53

 Berdasarkan wawancara informan AS, pada tanggal 2 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
54

 Berdasarkan wawancara informan RP, pada tanggal 2 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
55

 Berdasarkan wawancara informan AW..pada tanggal 2 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
56

 Berdasarkan wawancara informan BS, pada tanggal 2 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
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4. Identitas Informan 4 
Informan keempat berinisial BS, BS lahir pada Tanggal 15 

November 1998, yang berusia 19 tahun dan bekerja sebagai 

pelajar yang memiliki hobi sepak bola, BS merupakan anak 

pertama dari dua bersaudara. Adapun nama orang tua dari BS 

ialah ayahnya yang bernama SD berumur 48 Tahun dan ibunya 

bernama SM berumur 47 Tahun57 

 

5. Identitas Informan 5 
Informan kelima berinisial YF, YF lahir pada Tanggal 6 

Februari 1998, yang berusia 19 tahun dan bekerja sebagai 

wiraswasta yang memiliki hobi bermain bola kaki, YF 

merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adapun nama 

orang tua dari YF ialah MK berumur 50 Tahun dan ibunya 

yang bernama (Alm) SR58 

 

6. Identitas Informan 6 
Informan keenam berinisial IDP, IDP lahir pada Tanggal 

28 Desember 2001, yang berusia 16 tahun dan bekerja sebagai 

pelajar yang memiliki hobi bola voli, IDP merupakan anak 

kedua dari tiga bersaudara. Adapun anam orang tua dari IDP 

ialah SK berumur 49 Tahun dan ibunya bernama RS berumur 

48 Tahun59 

 
7. Identitas Informan 7 

Informan ketujuh berinisial TAK, TAK lahir pada 

Tanggal 10 Juli 1998, yang berusia 19 tahun dan bekerja sebagai 

pelajar yang memiliki hobi membaca, TAK merupakan anak 

ketiga dari empat bersaudara. Adapun nama dari orang tua 

                                                           
57

 Berdasarkan wawancara informan YF, pada tanggal 2 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
58

 Berdasarkan wawancara informan IDP, pada tanggal 3 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
59

 Berdasarkan wawancara informan TAK, pada tanggal 3 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
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TAK ialah SY berumur 52 Tahun dan ibunya bernama SW 

berumur 53 Tahun60 

 

8. Identitas Informan 8 
Informan kedelapan berinisial RN, RN lahir pada 

Tanggal 7 Agustus 1998, yang berusia 19 tahun dan bekerja 

sebagai pelajar yang mempunyai hobi badminton, RN 

merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Adapun nama 

orang tua dari RN ialah AM berumur 52 Tahun dan ibunya 

bernama TY berusia 51 Tahun61 

 

9. Identitas Informan 9 
Informan kesembilan berinisial EDP, EDP lahir pada 

Tanggal 31 Juli 2002, yang berusia 15 tahun dan berusia bekerja 

sebagai pelajar yang memiliki hobi renang, EDP merupakan 

anak kedua dari tiga bersaudara. EDP merupakan adik dari 

RN62 

 

10. Identitas Informan 10 
Informan kesepuluh berinisial YK, YK lahir pada Tanggal 

8 Februari 2001, yang bekerja sebagai pelajar yang memiliki 

hobi maraton, YK merupakan anak pertama dari dua 

bersaudara. Adapun nama orang tua dari YK ialah ayahnya 

yang bernama RM berumur 54 Tahun dan ibunya bernama GD 

berumur 48 Tahun63 

  

                                                           
60

 Berdasarkan wawancara informan RN, pada tanggal 3 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
61

 Berdasarkan wawancara informan EDP, pada tanggal 3 juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
62

 Berdasarkan wawancara informan YK, pada tanggal 3 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
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Adapun tabel yang menjelaskan identitas informan sebagai 

berikut : 

No Rentan 
Tahun 

Nama 
(Inisial) 

Jenis Kelamin Pekerjaan 

1 2005-2010 MAW Laki-Laki Karyawan 
Swasta 

2 2005-2010 AS Perempuan Karyawan 
Swasta 

3 2005-2010 HC Perempuan IRT 

4 2005-2010 AG Laki-Laki Wiraswasta 

5 2005-2010 EA Perempuan IRT 

6 2005-2010 FE Laki-Laki Buruh Harian 

7 2005-2010 EE Perempuan IRT 

8 2005-2010 EH Laki-Laki Wiraswasta 

9 2005-2010 TL Perempuan IRT 

10 2005-2010 A Laki-Laki Petani 

11 2011-2016 AA Laki-Laki Wiraswasta 

12 2011-2016 ZM Perempuan IRT 

13 2011-2016 RS Laki-Laki PNS 

14 2011-2016 DN Perempuan Petani 

15 2011-2016 AT Laki-Laki Wiraswasta 

16 2011-2016 HT Laki-Laki PNS 

17 2011-2016 TT Perempuan PNS 

18 2011-2016 NI Laki-Laki Karyawan 
Swasta 

19 2011-2016 AH Perempuan IRT 

20 2011-2016 JM Laki-Laki Karyawan 
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Swasta 

21 2017-2022 AS Laki-Laki Buruh Harian 
Lepas 

22 2017-2022 RP Laki-Laki Wiraswasta 

23 2017-2022 AW Laki-Laki Swasta 

24 2017-2022 BS Laki-Laki Pelajar 

25 2017-2022 YF Laki-Laki Wiraswasta 

26 2017-2022 IDP Laki-Laki Pelajar 

27 2017-2022 TAK Laki-Laki Pelajar 

28 2017-2022 RN Laki-Laki Pelajar 

29 2017-2022 EDP Laki-Laki Pelajar 

30 2017-2022 YK Laki-Laki Pelajar 

 

C. Penyajian Hasil Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, persoalan yang 

dikaji dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Potret Kenakalan 

Remaja di Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten 

Bengkulu Tengah. Untuk mengumpulkan data tentang hal ini 

peneliti telah mewawancarai informan penelitian dengan mengacu 

pada teori Sarwono dengan berbagai aspek yaitu aspek kenakalan 

yang menimbulkan korban fisik, kenakalan yang menimbulkan 

korban materi, kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban 

di pihak orang lain, dan kenakalan yang melawan status serta 
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dikuatkan dengan observasi dan dokumentasi. Berikut peneliti 

sajikan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. 

Aspek potret kenakalan remaja dalam penelitian ini 

mengacu kepada gambaran kenakalan remaja mulai dari tahun 

2005-2010, 2011-2016 dan 2017-2022 yang ada di Desa Lagan 

Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 

meliputi beberapa aspek yakni Aspek kenakalan melawan status, 

Aspek kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, 

Aspek kenakalan yang menimbulkan korban materi dan Aspek 

kenakalan yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain. 

  Adapun hasil wawancara peneliti di Desa Lagan Kecamatan 
Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut : 

1. Potret Kenakalan Pada Rentan Tahun 2005-2010 

a. Potret kenakalan yang melawan status 

Merupakan perilaku dimana remaja suka membantah 

perintah orang tua, melawan orang tua dan 

mengingkari status anak sebagai pelajar maksudnya dimana 

seorang anak yang setiap diperintah oleh orang yang lebih 

tua lebih sering membantah atau bahkan membangkang. 

Informan pertama inisial MAW mengatakan bahwa : 
 
“Ya kalau kenakalan pada zaman saya remaja dulu itu 
paling tidak menuruti perintah orang tua, maling buah-
buahan dikebun orang. cara saya menghindari agar tidak 
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melawan sama orang tua itu dulu kalo dimarah orang tua 
palingan diam dan masuk kekamar dan kalo sudah tidak 
tahan dengar dio ceramah palingan pergi dari rumah ”64 

 
Selanjutnya Informan 2 inisial AS selaku keluarga dari 
MAW mengatakan bahwa : 
 
“kenakalan yang tidak baik untuk dilakukan, kalo pas 
saya remaja dulu itu pernah ikut kawan nakal,kalau 
diajak kawan ganggu orang solat ya ikut karena kalau 
udem ngerjoi orang raso senang tibo-tibo timbul dihati 
kito, kalau disekolah itu bolos pas upacara sering nian 
kami lakukan karena zaman itu kalo tidak nakal itu 
tidak gagah rasonyo”65 
 
Selanjutnya Informan 3 inisial HC selaku tetangga dari 
EA mengatakan bahwa : 
 
“Melawan orang tua karena orang tua saya dulu itu 
dikit-dikit emosian kareno orang tua saya itu darah 
tinggi, kalau saya pulang lewat magrib saja itu bisa-bisa 
satu minggu keno marah dan itu yang membuat saya 
melawan dan tidak betah dirumah, untuk menghindari 
agar tidak melakukan kenakalan ini terus yang saya 
lakukan itu dulu hanya mendekatkan diri kepada Allah 
agar selalu diberi kesabaran”66 
 
Selanjutnya Informan 4 inisial AG mengatakan : 
 
“kalo kenakalannya itu macam-macam ado berkelahi 
antar dusun sesama remaja, ada juga minum-minuman 
keras, maling tapi kalo samo orang tua itu paling takut 

                                                           
64

 Berdasarkan wawancara informan MAW, pada tanggal 28 Mei 

2022. Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
65

 Berdasarkan wawancara informan AS, pada tanggal 28 Mei 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
66

 Berdasarkan wawancara informan HC, pada tanggal 28 Mei 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
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kareno kalo orang tua marah itu kalau mukul itu mukul 
nian idak cak orang tua kini.”67 
 
Selanjutnya Informan 5 inisial EA selaku keluarga dari 
AG mengatakan bahwa : 
 
“Seperti yang saya rasakan kalau kenakalan zaman saya 
remaja dahulu itu tidak seperti kenakalan sekarang ini 
kalau dahulu itu nakalnya walaupun kelihatan itu bisa 
diselesaikan dengan kepala dingin dan kenakalan yang 
sering dilakukan itu biasanya ngambil buah-buahan 
yang ada dikebun orang, karena dahulu itu masih banyak 
masyarakat yang berkebun”68 
 
Selanjutnya Informan 6 inisial FE selaku tetangga dari 
RS mengatakan bahwa: 
 
“Yang saya rasakan semasa remaja dahulu itu kenakalan 
yang pernah terjadi adalah membantah perintah orang 
tua sehingga saya ikut gabung sama teman yang suka 
mabuk-mabukan dan kalau masa saya remaja dahulu itu 
walaupun sering membantah perintah orang tua akan 
tetapi masih punya rasa takut terhadap orang yang lebih 
tua”69 
 
Selanjutnya Informan 7 inisial EE mengatakan bahwa : 

 
“kalau masalah kenakalan pada zaman saya remaja 
dahulu itu hanya sebatas lingungan masyarakat saja 
kenapa saya bilang begitu ya karena kenakalan yang 
terjadi itu sebatas kalau disuruh orang tua ngaji itu saya 
malah pergi main sama teman dan kalau disekolah itu 
bolos sekolah palingan karena guru zaman dahulu itu 

                                                           
67

 Berdasarkan wawancara informan AG, pada tanggal 28 Mei 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
68

 Berdasarkan wawancara informan EA, pada tanggal 29 Mei 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
69

 Berdasarkan wawancara informan FE, pada tanggal 29 Mei 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 



60 
 

 
 

ganas-ganas semua kalau mukul itu ya mukul benaran 
tidak Cuma perkataan saja”70 
 
Selanjutnya Informan 8 inisial EH mengatakan bahwa : 
 
“Ya kalau saya remaja dulu itu kenakalan yang pernah 
terjadi mencuri makanan dikebun orang Menurut saya 
kenakalan remaja yang melawan status merupakan  
perbuatan tercela karena bisa merugikan diri sendiri, 
adapun bentuk-bentuk kenakalan remaja yang melawan 
status ialah bolos sekolah dan membantah perintah 
orang tua. Menurut saya cara untuk menghindari 
kenakalan remaja yang melawan status yaitu mencoba 
mengikuti peraturan yang ada baik itu disekolah 
maupun dirumah sendiri”71 
 
Selanjutnya Informan 9 inisial TL mengatakan bahwa: 
 
“kalau kenakalan yang pernah saya lakukan pada masa 
saya remaja dahulu itu macam-macam ada berkelahi, 
merokok pada waktu jam sekolah bersama teman dan 
kalau mabuk-mabukan itu pernah saya coba tapi tidak 
sampai kecanduan karena saya masih merasa takut, ya 
takut kalau ketahuan sama guru dan dilaporkan sama 
orang tua itu sudah dipastikan akan babak belur dipukul 
sama orang tua, kalau saya dahulu walaupun sering 
tidak nurut sama perintah orang tua tapi masih merasa 
takut sama orang tua”72 
 
Selanjutnya Informan 10 inisial A selaku tetangga dari EE 
mengatakan bahwa: 
 
“Nakal juga kalau saya pada masa remaja dahulu, tapi 
tidak sampai ke yang kriminal Cuma sebatas nakal-
nakal biasa nakalnya itu berkelahi palinngan kalau 

                                                           
70

 Berdasarkan wawancara informan EE, pada tanggal 29 Mei 2022. 
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mencuri itu Cuma sebatas mencuri sayur-sayuran 
dikebun pada saat pulang sehabis mandi dari sungai 
tetapi kenakalan itu kami lakukan karena menurut kami 
pada waktu itu sangat seru apabila melakukan 
perbuatan tersebut”73 
 

b. Potret kenakalan yang menimbulkan korban fisik 

Merupakan perilaku dimana remaja melakukan 

kenakalan yang dapat merugikan orang lain baik dalam hal 

materi maupun fisik. Hal ini disbabkan karena remaja 

mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak 

seharusnya mereka lakukan, sehingga remaja yang 

mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut akan tidak 

sadar dan hilang kendali hal tersebut dapat menimbulkan 

kekerasan pada orang lain. Terkait dengan penelitian ini, 

peneliti mewawancarai beberapa informan kenakalan 

remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain yang 

ada di Desa Lagan ada beberapa macam. Terkait dengan 

penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan 

yang hasilnya sebagai berikut : 

Informan pertama inisial MAW mengatakan bahwa : 
 
“Ya kalau kenakalan pada zaman saya remaja dulu itu 
paling tidak menuruti perintah orang tua, maling buah-
buahan dikebun orang. cara saya menghindari agar 
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tidak melawan sama orang tua itu dulu kalo dimarah 
orang tua palingan diam dan masuk kekamar dan kalo 
sudah tidak tahan dengar dio ceramah palingan pergi 
dari rumah ”74 
 
Selanjutnya Informan 2 inisial AS selaku keluarga dari 

MAW mengatakan bahwa : 
 
“kenakalan yang tidak baik untuk dilakukan, kalo pas 
saya remaja dulu itu pernah ikut kawan nakal,kalau 
diajak kawan ganggu orang solat ya ikut karena kalau 
udem ngerjoi orang raso senang tibo-tibo timbul dihati 
kito, kalau disekolah itu bolos pas upacara sering nian 
kami lakukan karena zaman itu kalo tidak nakal itu 
tidak gagah rasonyo”75 
 
Selanjutnya Informan 3 inisial HC selaku tetangga dari 
EA mengatakan bahwa : 
 
“Melawan orang tua karena orang tua saya dulu itu 
dikit-dikit emosian kareno orang tua saya itu darah 
tinggi, kalau saya pulang lewat magrib saja itu bisa-bisa 
satu minggu keno marah dan itu yang membuat saya 
melawan dan tidak betah dirumah, untuk menghindari 
agar tidak melakukan kenakalan ini terus yang saya 
lakukan itu dulu hanya mendekatkan diri kepada Allah 
agar selalu diberi kesabaran”76 
 
Selanjutnya Informan 4 inisial AG mengatakan : 
 
“kalo kenakalannya itu macam-macam ado berkelahi 
antar dusun sesama remaja, ada juga minum-minuman 
keras, maling tapi kalo samo orang tua itu paling takut 
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kareno kalo orang tua marah itu kalau mukul itu mukul 
nian idak cak orang tua kini.”77 
 

Selanjutnya Informan 5 inisial EA selaku keluarga dari 
AG mengatakan bahwa : 
 
“Seperti yang saya rasakan kalau kenakalan zaman saya 
remaja dahulu itu tidak seperti kenakalan sekarang ini 
kalau dahulu itu nakalnya walaupun kelihatan itu bisa 
diselesaikan dengan kepala dingin dan kenakalan yang 
sering dilakukan itu biasanya ngambil buah-buahan 
yang ada dikebun orang, karena dahulu itu masih 
banyak masyarakat yang berkebun”78 
 
Selanjutnya Informan 6 inisial FE selaku tetangga dari 
RS mengatakan bahwa: 
 
“Yang saya rasakan semasa remaja dahulu itu kenakalan 
yang pernah terjadi adalah membantah perintah orang 
tua sehingga saya ikut gabung sama teman yang suka 
mabuk-mabukan dan kalau masa saya remaja dahulu itu 
walaupun sering membantah perintah orang tua akan 
tetapi masih punya rasa takut terhadap orang yang 
lebih tua”79 
 

Selanjutnya Informan 7 inisial EE mengatakan bahwa : 

 
“kalau masalah kenakalan pada zaman saya remaja 
dahulu itu hanya sebatas lingungan masyarakat saja 
kenapa saya bilang begitu ya karena kenakalan yang 
terjadi itu sebatas kalau disuruh orang tua ngaji itu saya 
malah pergi main sama teman dan kalau disekolah itu 
bolos sekolah palingan karena guru zaman dahulu itu 
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ganas-ganas semua kalau mukul itu ya mukul benaran 
tidak Cuma perkataan saja”80 
 
Selanjutnya Informan 8 inisial EH mengatakan bahwa : 
 
“Ya kalau saya remaja dulu itu kenakalan yang pernah 
terjadi mencuri makanan dikebun orang Menurut saya 
kenakalan remaja yang melawan status merupakan  
perbuatan tercela karena bisa merugikan diri sendiri, 
adapun bentuk-bentuk kenakalan remaja yang 
melawan status ialah bolos sekolah dan membantah 
perintah orang tua. Menurut saya cara untuk 
menghindari kenakalan remaja yang melawan status 
yaitu mencoba mengikuti peraturan yang ada baik itu 
disekolah maupun dirumah sendiri”81 
 
Selanjutnya Informan 9 inisial TL mengatakan bahwa: 
 
“kalau kenakalan yang pernah saya lakukan pada masa 
saya remaja dahulu itu macam-macam ada berkelahi, 
merokok pada waktu jam sekolah bersama teman dan 
kalau mabuk-mabukan itu pernah saya coba tapi tidak 
sampai kecanduan karena saya masih merasa takut, ya 
takut kalau ketahuan sama guru dan dilaporkan sama 
orang tua itu sudah dipastikan akan babak belur 
dipukul sama orang tua, kalau saya dahulu walaupun 
sering tidak nurut sama perintah orang tua tapi masih 
merasa takut sama orang tua”82 
 
Selanjutnya Informan 10 inisial A selaku tetangga dari 
EE mengatakan bahwa: 
 
“Nakal juga kalau saya pada masa remaja dahulu, tapi 
tidak sampai ke yang kriminal Cuma sebatas nakal-
nakal biasa nakalnya itu berkelahi palinngan kalau 

                                                           
80

 Berdasarkan wawancara informan EE, pada tanggal 29 Mei 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
81

 Berdasarkan wawancara informan EH, pada tanggal 29 Mei 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
82

 Berdasarkan wawancara TL, pada tanggal 1 Juni 2022. Desa Lagan 

Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 



65 
 

 
 

mencuri itu Cuma sebatas mencuri sayur-sayuran 
dikebun pada saat pulang sehabis mandi dari sungai 
tetapi kenakalan itu kami lakukan karena menurut 
kami pada waktu itu sangat seru apabila melakukan 
perbuatan tersebut”83 
 

c. Potret kenakalan yang menimbulkan korban materi 

Kenakalan yang menimbulkan korban materi 

maksudnya adalah perilaku yang mengakibatkan kerugian 

materi maupun kerugian benda pada orang lain. Terkait 

dengan penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa 

informan kenakalan remaja yang menimbulkan korban 

materi pada orang lain yang ada di Desa Lagan ada beberapa 

macam. Terkait dengan penelitian ini, peneliti 

mewawancarai beberapa informan yang hasilnya sebagai 

berikut : 

Informan pertama inisial MAW mengatakan bahwa : 
 
“Ya kalau kenakalan pada zaman saya remaja dulu itu 
paling tidak menuruti perintah orang tua, maling buah-
buahan dikebun orang. cara saya menghindari agar 
tidak melawan sama orang tua itu dulu kalo dimarah 
orang tua palingan diam dan masuk kekamar dan kalo 
sudah tidak tahan dengar dio ceramah palingan pergi 
dari rumah ”84 
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Selanjutnya Informan 2 inisial AS selaku keluarga dari 
MAW mengatakan bahwa : 

 
“kenakalan yang tidak baik untuk dilakukan, kalo pas 
saya remaja dulu itu pernah ikut kawan nakal,kalau 
diajak kawan ganggu orang solat ya ikut karena kalau 
udem ngerjoi orang raso senang tibo-tibo timbul dihati 
kito, kalau disekolah itu bolos pas upacara sering nian 
kami lakukan karena zaman itu kalo tidak nakal itu 
tidak gagah rasonyo”85 
 
Selanjutnya Informan 3 inisial HC selaku tetangga dari 
EA mengatakan bahwa : 
 
“Melawan orang tua karena orang tua saya dulu itu 
dikit-dikit emosian kareno orang tua saya itu darah 
tinggi, kalau saya pulang lewat magrib saja itu bisa-bisa 
satu minggu keno marah dan itu yang membuat saya 
melawan dan tidak betah dirumah, untuk menghindari 
agar tidak melakukan kenakalan ini terus yang saya 
lakukan itu dulu hanya mendekatkan diri kepada Allah 
agar selalu diberi kesabaran”86 
 
Selanjutnya Informan 4 inisial AG mengatakan : 
 
“kalo kenakalannya itu macam-macam ado berkelahi 
antar dusun sesama remaja, ada juga minum-minuman 
keras, maling tapi kalo samo orang tua itu paling takut 
kareno kalo orang tua marah itu kalau mukul itu mukul 
nian idak cak orang tua kini.”87 
 

Selanjutnya Informan 5 inisial EA selaku keluarga dari 
AG mengatakan bahwa : 
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“Seperti yang saya rasakan kalau kenakalan zaman saya 
remaja dahulu itu tidak seperti kenakalan sekarang ini 
kalau dahulu itu nakalnya walaupun kelihatan itu bisa 
diselesaikan dengan kepala dingin dan kenakalan yang 
sering dilakukan itu biasanya ngambil buah-buahan 
yang ada dikebun orang, karena dahulu itu masih 
banyak masyarakat yang berkebun”88 
 
Selanjutnya Informan 6 inisial FE selaku tetangga dari 
RS mengatakan bahwa: 
 
“Yang saya rasakan semasa remaja dahulu itu kenakalan 
yang pernah terjadi adalah membantah perintah orang 
tua sehingga saya ikut gabung sama teman yang suka 
mabuk-mabukan dan kalau masa saya remaja dahulu itu 
walaupun sering membantah perintah orang tua akan 
tetapi masih punya rasa takut terhadap orang yang 
lebih tua”89 
 
Selanjutnya Informan 7 inisial EE mengatakan bahwa : 

 
“kalau masalah kenakalan pada zaman saya remaja 
dahulu itu hanya sebatas lingungan masyarakat saja 
kenapa saya bilang begitu ya karena kenakalan yang 
terjadi itu sebatas kalau disuruh orang tua ngaji itu saya 
malah pergi main sama teman dan kalau disekolah itu 
bolos sekolah palingan karena guru zaman dahulu itu 
ganas-ganas semua kalau mukul itu ya mukul benaran 
tidak Cuma perkataan saja”90 
 
Selanjutnya Informan 8 inisial EH mengatakan bahwa : 
 
“Ya kalau saya remaja dulu itu kenakalan yang pernah 
terjadi mencuri makanan dikebun orang Menurut saya 
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kenakalan remaja yang melawan status merupakan  
perbuatan tercela karena bisa merugikan diri sendiri, 
adapun bentuk-bentuk kenakalan remaja yang 
melawan status ialah bolos sekolah dan membantah 
perintah orang tua. Menurut saya cara untuk 
menghindari kenakalan remaja yang melawan status 
yaitu mencoba mengikuti peraturan yang ada baik itu 
disekolah maupun dirumah sendiri”91 
 
Selanjutnya Informan 9 inisial TL mengatakan bahwa: 
 
“kalau kenakalan yang pernah saya lakukan pada masa 
saya remaja dahulu itu macam-macam ada berkelahi, 
merokok pada waktu jam sekolah bersama teman dan 
kalau mabuk-mabukan itu pernah saya coba tapi tidak 
sampai kecanduan karena saya masih merasa takut, ya 
takut kalau ketahuan sama guru dan dilaporkan sama 
orang tua itu sudah dipastikan akan babak belur 
dipukul sama orang tua, kalau saya dahulu walaupun 
sering tidak nurut sama perintah orang tua tapi masih 
merasa takut sama orang tua”92 
 
Selanjutnya Informan 10 inisial A selaku tetangga dari 
EE mengatakan bahwa: 
 
“Nakal juga kalau saya pada masa remaja dahulu, tapi 
tidak sampai ke yang kriminal Cuma sebatas nakal-
nakal biasa nakalnya itu berkelahi palinngan kalau 
mencuri itu Cuma sebatas mencuri sayur-sayuran 
dikebun pada saat pulang sehabis mandi dari sungai 
tetapi kenakalan itu kami lakukan karena menurut 
kami pada waktu itu sangat seru apabila melakukan 
perbuatan tersebut”93 
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d. Potret kenakalan yang tidak menimbulkan kerugian 

pada orang lain 

Merupakan perilaku dimana remaja di Desa Lagan 

Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 

yang masih ada beberapa remaja yang melakukan perbuatan 

kenakalan dan kenakalan ini sangat merugikan bagi diri 

mereka sendiri. Terkait dengan penelitian ini, peneliti 

mewawancarai beberapa informan yang hasilnya sebagai 

berikut : 

Informan pertama inisial MAW mengatakan bahwa : 
 
“Ya kalau kenakalan pada zaman saya remaja dulu itu 
paling tidak menuruti perintah orang tua, maling buah-
buahan dikebun orang. cara saya menghindari agar 
tidak melawan sama orang tua itu dulu kalo dimarah 
orang tua palingan diam dan masuk kekamar dan kalo 
sudah tidak tahan dengar dio ceramah palingan pergi 
dari rumah ”94 
 
Selanjutnya Informan 2 inisial AS selaku keluarga dari 

MAW mengatakan bahwa : 
 
“kenakalan yang tidak baik untuk dilakukan, kalo pas 
saya remaja dulu itu pernah ikut kawan nakal,kalau 
diajak kawan ganggu orang solat ya ikut karena kalau 
udem ngerjoi orang raso senang tibo-tibo timbul dihati 
kito, kalau disekolah itu bolos pas upacara sering nian 
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kami lakukan karena zaman itu kalo tidak nakal itu 
tidak gagah rasonyo”95 
 
Selanjutnya Informan 3 inisial HC selaku tetangga dari 
EA mengatakan bahwa : 
 
“Melawan orang tua karena orang tua saya dulu itu 
dikit-dikit emosian kareno orang tua saya itu darah 
tinggi, kalau saya pulang lewat magrib saja itu bisa-bisa 
satu minggu keno marah dan itu yang membuat saya 
melawan dan tidak betah dirumah, untuk menghindari 
agar tidak melakukan kenakalan ini terus yang saya 
lakukan itu dulu hanya mendekatkan diri kepada Allah 
agar selalu diberi kesabaran”96 
 
Selanjutnya Informan 4 inisial AG mengatakan : 
 
“kalo kenakalannya itu macam-macam ado berkelahi 
antar dusun sesama remaja, ada juga minum-minuman 
keras, maling tapi kalo samo orang tua itu paling takut 
kareno kalo orang tua marah itu kalau mukul itu mukul 
nian idak cak orang tua kini.”97 
 

Selanjutnya Informan 5 inisial EA selaku keluarga dari 
AG mengatakan bahwa : 
 
“Seperti yang saya rasakan kalau kenakalan zaman saya 
remaja dahulu itu tidak seperti kenakalan sekarang ini 
kalau dahulu itu nakalnya walaupun kelihatan itu bisa 
diselesaikan dengan kepala dingin dan kenakalan yang 
sering dilakukan itu biasanya ngambil buah-buahan 
yang ada dikebun orang, karena dahulu itu masih 
banyak masyarakat yang berkebun”98 
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Selanjutnya Informan 6 inisial FE selaku tetangga dari 
RS mengatakan bahwa: 
 
“Yang saya rasakan semasa remaja dahulu itu kenakalan 
yang pernah terjadi adalah membantah perintah orang 
tua sehingga saya ikut gabung sama teman yang suka 
mabuk-mabukan dan kalau masa saya remaja dahulu itu 
walaupun sering membantah perintah orang tua akan 
tetapi masih punya rasa takut terhadap orang yang 
lebih tua”99 
 

Selanjutnya Informan 7 inisial EE mengatakan bahwa : 

 
“kalau masalah kenakalan pada zaman saya remaja 
dahulu itu hanya sebatas lingungan masyarakat saja 
kenapa saya bilang begitu ya karena kenakalan yang 
terjadi itu sebatas kalau disuruh orang tua ngaji itu saya 
malah pergi main sama teman dan kalau disekolah itu 
bolos sekolah palingan karena guru zaman dahulu itu 
ganas-ganas semua kalau mukul itu ya mukul benaran 
tidak Cuma perkataan saja”100 
 
Selanjutnya Informan 8 inisial EH mengatakan bahwa : 
 
“Ya kalau saya remaja dulu itu kenakalan yang pernah 
terjadi mencuri makanan dikebun orang Menurut saya 
kenakalan remaja yang melawan status merupakan  
perbuatan tercela karena bisa merugikan diri sendiri, 
adapun bentuk-bentuk kenakalan remaja yang 
melawan status ialah bolos sekolah dan membantah 
perintah orang tua. Menurut saya cara untuk 
menghindari kenakalan remaja yang melawan status 
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yaitu mencoba mengikuti peraturan yang ada baik itu 
disekolah maupun dirumah sendiri”101 
 
Selanjutnya Informan 9 inisial TL mengatakan bahwa: 
 
“kalau kenakalan yang pernah saya lakukan pada masa 
saya remaja dahulu itu macam-macam ada berkelahi, 
merokok pada waktu jam sekolah bersama teman dan 
kalau mabuk-mabukan itu pernah saya coba tapi tidak 
sampai kecanduan karena saya masih merasa takut, ya 
takut kalau ketahuan sama guru dan dilaporkan sama 
orang tua itu sudah dipastikan akan babak belur 
dipukul sama orang tua, kalau saya dahulu walaupun 
sering tidak nurut sama perintah orang tua tapi masih 
merasa takut sama orang tua”102 
 
Selanjutnya Informan 10 inisial A selaku tetangga dari 
EE mengatakan bahwa: 
 
“Nakal juga kalau saya pada masa remaja dahulu, tapi 
tidak sampai ke yang kriminal Cuma sebatas nakal-
nakal biasa nakalnya itu berkelahi palinngan kalau 
mencuri itu Cuma sebatas mencuri sayur-sayuran 
dikebun pada saat pulang sehabis mandi dari sungai 
tetapi kenakalan itu kami lakukan karena menurut 
kami pada waktu itu sangat seru apabila melakukan 
perbuatan tersebut”103 
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 

bahwa potret kenakalan remaja pada rentan tahun 2005-2010 

banyak remaja yang melakukan kenakalan seperti merokok, 

berkelahi, mencuri buah-buahan dan kalau disekolah remaja 
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melakukan kenakalan seperti mencontek dan tidak membuat 

pr (pekerjaan rumah) dan penyebab kenakalan itu bisa terjadi 

karena pergaulan yang kurang baik mereka melakukan 

kenakalan itu membuat adanya rasa senang tersendiri dalam 

diri mereka. 

2. Potret Kenakalan Pada Rentan Tahun 2011-2016 

a. Potret kenakalan yang melawan status 

Merupakan perilaku dimana remaja suka membantah 

perintah orang tua, melawan orang tua dan 

mengingkari status anak sebagai pelajar maksudnya dimana 

seorang anak yang setiap diperintah oleh orang yang lebih 

tua lebih sering membantah atau bahkan membangkang. 

Informan pertama inisial AA mengatakan bahwa: 
 
“kalau kenakalan pada zaman saya dulu itu yang paling 
sering saya lakukan menipu orang tua, minta uang buat 
beli buku akan tetapi uangnya saya habiskan dengan 
bermain PS karena pada zaman saya dahulu itu PS 2 
baru keluar dan masih sangat populer untuk dimainkan 
dan menurut saya perbuatan itu sangat tidak 
bermanfaat saya baru sadar pada waktu saya sudah 
dewasa inilah”104 
 
Selanjutnya Informan 2 inisial ZM selaku kakak 
kandung dari AG mengatakan bahwa : 
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“Kalau bicara tentang kenakalan ya sudah pasti ada, 
kalau zaman saya remaja dahulu nakalnya berkelahi, 
ngebully sesama teman tapi masih dalam candaan dan 
kalau disekolah itu merokok itu berapa kali ketahuan 
sama guru itu, saya sudah dua kali ketahuan merokok 
sama guru dan saya malah dibelikan sama guru rokok 
gandum satu bungkus terus saya disuruh ngehisap 
rokok itu empat batang sekaligus dan itu benar-benar 
membuat saya tidak mau melakukan kenakalan lagi”105 
 
Selanjutnya Informan 3 inisial RS selaku tetangga dari 
AA mengatakan bahwa : 
 
“Salah satu kenakalan yang selalu saya ingat kalau masa 
saya remaja dahulu yaitu kenakalan di sekolah, ya 
nakalnya itu merokok pada saat jam pelajaran dan itu 
kami lakukan karena menurut kami yang merokok pada 
waktu itu guru yang ngajar pada saat kami merokok itu 
agak sedikit santai yah itu kami  lakukan dengan 
asiknya merokok didalam kelas dan kalau didesa itu 
nakalnya menipu orang tua biardikasih uang untuk 
bermain PS saya mulai menyadari bahwa perbuatan 
yang saya lakukan itu setelah SMA dan pada waktu itu 
saya benar-benar mau berubah karena saya sudah 
merasakan sendiri bagaimana susahnya mencari 
uang”106 
 

Selanjutnya Informan 4 inisial DN mengatakan bahwa : 

 
“Kenakalan yang pernah saya lakukan pada masa saya 
remaja dulu ya bermacam-macam kalau disekolah itu 
tidak membuat PR yang disuruh oleh guru dan kalau 
dirumah itu kalau disuruh orang tua masak saya pergi 
main kerumah teman. Cara yang saya lakukan agar 
tidak dimarahi sama orang tua biasanya saya cepat-
cepat pulang dan langsung masak nasi sama gulainya 
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tapi terkadang karena tergesa-gesa itu makanan yang 
saya buat jadi ke asinan”107 
 
Selanjutnya Informan 5 inisial AT mengatakan bahwa : 
 
“Ya kalau kenakalan yang pernah saya lakukan pada 
saat saya masih remaja dahulu yaitu macam-macam ada 
berkelahi, mencuri makanan, membantah perintah guru 
kalau disekolah, membantah perintah orang tua dan 
satu lagi itu minuman keras, kalau minuman keras ini 
sebenarnya say Cuma ikut-ikutan teman saja karena 
gengsi kalau tidak ikut minum itu kalau zaman saya 
dahulu dibilang cupu (cowok ke cewek-cewek kan) saya 
mulai sadar itu waktu saya lulus dari SMA dan itu 
benar-benar membuat saya tidak mau mengulang 
kenakalan tersebut”108 
 

Selanjutnya Informan 6 inisial HT selaku keluarga dari 

NI mengatakan bahwa : 

 
“Kenakalan yang pernah saya lakukan pada saat masih 
remaja dahulu ialah melawan guru kalau disekolah 
dahulu karena rasanya kalau melawan guru itu dahulu 
senangnya bukan main apalgi kalau lagi bersama teman 
yang sama-sama suka melawan guru juga, itu kami 
lakukan karena merasa jagoan disekolah dan kalau di 
desa saya lebih sering keluar rumah untuk merokok dan 
kalau dirumah saya takut dimarahi sama orang tua dan 
kalau dipikir-pikir sekarang itu perbuatan yang sangat 
konyol dan tidak bermanfaat sama sekali pokoknya 
kalau dahulu itu  diajak sama kawan kemana saja itu 
langsung berangkat”109 
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Selanjutnya Informan 7 inisial TT selaku tetangga dari 

HT mengatakan bahwa : 

 
“Kalau zaman saya remaja dahulu itu banyak juga 
kenakalan yang terjadi salah satunya berkelahi, minum-
minuman keras, mencuri tapi Cuma sekedar makanan 
tidak sampai ke yang barang -barang berharga dan 
kalau dirumah itu sering sekali membantah perintah 
orang tua misalkan orang tua tidak menyuruh untuk 
keluar rumah pada malam hari dan itu sering sekali saya 
langgar sampai-sampai besok paginya saya pulang 
biasanya saya nginap dirumah teman karena sudah 
ketakutan dimarah sama orang tua kalau saya pulang”110 
 
Selanjutnya Informan 8 inisial NI selaku keluarga dari 
HT mengatakan bahwa : 
 
“Yah kalau kenakalan yang pernah terjadi waktu saya 
remaja dahuluMenurut saya kenakalan remaja yang 
melawan status adalah perbuatan yang dapat 
merugikan diri sendiri misalnya bolos pada saat sekolah 
dan melawan orang tua membantah perintah dari orang 
tua dan menurut saya cara untuk menghindari 
kenakalan remaja yang melawan status yaitu mengikuti 
aturan-aturan yang ada baik itu disekolahan maupun 
dirumah”111 
 

Selanjutnya Informan 9 inisial AH selaku tetangga dari 

JM mengatakan bahwa : 

 
“Salah satu kenakalan yang paling saya ingat waktu 
saya remaja dahulu itu berkelahi sama kawan sekolah 
saya sendiri dan itu hampir tiap hari kami berkelahi 
tetapi pada saat pulang sekolah kami berteman seperti 
biasa, kalau kenakalan yang terjadi banyak juga tetapi 
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saya tidak mengikuti smua ajakan kawan-kawan yang 
suka minum-minuman keras dan mencuri bahkan 
merokok saja saya tidak. Menurut saya perbuatan  yang 
seperti itu sangat tidak baik karena itu sudah jelas 
melanggar norma-norma kesosialan itu dapat 
merugikan orang lain”112 
 
Selanjutnya Informan 10 inisial JM selaku tetangga dari 
AH mengatakan bahwa : 
 
“Kalau kenakalan yang pernah terjadi zaman saya 

remaja dahulu itu macam-macam ada mencuri ayam ada 

juga berkelahi karena kalau zaman saya dahulu itu 

masih sering berkumpul, tempat kami kalau berkumpul 

dahulu itu dilapangan dekat masjid belakang balai desa 

kalau sore kan kami main sepak bola nah sebelum 

bermain itu biasanya kami beraksi mencuri buah kelapa 

untuk diminum pada saat haus bermain bola”113 

b. Potret kenakalan yang menimbulkan korban fisik 

Merupakan perilaku dimana remaja melakukan 

kenakalan yang dapat merugikan orang lain baik dalam hal 

materi maupun fisik. Hal ini disbabkan karena remaja 

mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak 

seharusnya mereka lakukan, sehingga remaja yang 
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mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut akan tidak 

sadar dan hilang kendali hal tersebut dapat menimbulkan 

kekerasan pada orang lain. Terkait dengan penelitian ini, 

peneliti mewawancarai beberapa informan kenakalan 

remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain yang 

ada di Desa Lagan ada beberapa macam. Terkait dengan 

penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan 

yang hasilnya sebagai berikut : 

Informan pertama inisial AA mengatakan bahwa: 
 
“kalau kenakalan pada zaman saya dulu itu yang paling 
sering saya lakukan menipu orang tua, minta uang buat 
beli buku akan tetapi uangnya saya habiskan dengan 
bermain PS karena pada zaman saya dahulu itu PS 2 
baru keluar dan masih sangat populer untuk dimainkan 
dan menurut saya perbuatan itu sangat tidak 
bermanfaat saya baru sadar pada waktu saya sudah 
dewasa inilah”114 
 

Selanjutnya Informan 2 inisial ZM selaku kakak 
kandung dari AG mengatakan bahwa : 
 
“Kalau bicara tentang kenakalan ya sudah pasti ada, 
kalau zaman saya remaja dahulu nakalnya berkelahi, 
ngebully sesama teman tapi masih dalam candaan dan 
kalau disekolah itu merokok itu berapa kali ketahuan 
sama guru itu, saya sudah dua kali ketahuan merokok 
sama guru dan saya malah dibelikan sama guru rokok 
gandum satu bungkus terus saya disuruh ngehisap 
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rokok itu empat batang sekaligus dan itu benar-benar 
membuat saya tidak mau melakukan kenakalan lagi”115 
 
Selanjutnya Informan 3 inisial RS selaku tetangga dari 
AA mengatakan bahwa : 
 
“Salah satu kenakalan yang selalu saya ingat kalau masa 
saya remaja dahulu yaitu kenakalan di sekolah, ya 
nakalnya itu merokok pada saat jam pelajaran dan itu 
kami lakukan karena menurut kami yang merokok pada 
waktu itu guru yang ngajar pada saat kami merokok itu 
agak sedikit santai yah itu kami  lakukan dengan 
asiknya merokok didalam kelas dan kalau didesa itu 
nakalnya menipu orang tua biardikasih uang untuk 
bermain PS saya mulai menyadari bahwa perbuatan 
yang saya lakukan itu setelah SMA dan pada waktu itu 
saya benar-benar mau berubah karena saya sudah 
merasakan sendiri bagaimana susahnya mencari uang”116 
 

Selanjutnya Informan 4 inisial DN mengatakan bahwa : 

 
“Kenakalan yang pernah saya lakukan pada masa saya 
remaja dulu ya bermacam-macam kalau disekolah itu 
tidak membuat PR yang disuruh oleh guru dan kalau 
dirumah itu kalau disuruh orang tua masak saya pergi 
main kerumah teman. Cara yang saya lakukan agar 
tidak dimarahi sama orang tua biasanya saya cepat-
cepat pulang dan langsung masak nasi sama gulainya 
tapi terkadang karena tergesa-gesa itu makanan yang 
saya buat jadi ke asinan”117 
 
Selanjutnya Informan 5 inisial AT mengatakan bahwa : 
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“Ya kalau kenakalan yang pernah saya lakukan pada 
saat saya masih remaja dahulu yaitu macam-macam ada 
berkelahi, mencuri makanan, membantah perintah guru 
kalau disekolah, membantah perintah orang tua dan 
satu lagi itu minuman keras, kalau minuman keras ini 
sebenarnya say Cuma ikut-ikutan teman saja karena 
gengsi kalau tidak ikut minum itu kalau zaman saya 
dahulu dibilang cupu (cowok ke cewek-cewek kan) saya 
mulai sadar itu waktu saya lulus dari SMA dan itu 
benar-benar membuat saya tidak mau mengulang 
kenakalan tersebut”118 
 
Selanjutnya Informan 6 inisial HT selaku keluarga dari 

NI mengatakan bahwa : 

 
“Kenakalan yang pernah saya lakukan pada saat masih 
remaja dahulu ialah melawan guru kalau disekolah 
dahulu karena rasanya kalau melawan guru itu dahulu 
senangnya bukan main apalgi kalau lagi bersama teman 
yang sama-sama suka melawan guru juga, itu kami 
lakukan karena merasa jagoan disekolah dan kalau di 
desa saya lebih sering keluar rumah untuk merokok dan 
kalau dirumah saya takut dimarahi sama orang tua dan 
kalau dipikir-pikir sekarang itu perbuatan yang sangat 
konyol dan tidak bermanfaat sama sekali pokoknya 
kalau dahulu itu  diajak sama kawan kemana saja itu 
langsung berangkat”119 
 

Selanjutnya Informan 7 inisial TT selaku tetangga dari 

HT mengatakan bahwa : 

 
“Kalau zaman saya remaja dahulu itu banyak juga 
kenakalan yang terjadi salah satunya berkelahi, minum-
minuman keras, mencuri tapi Cuma sekedar makanan 
tidak sampai ke yang barang -barang berharga dan 
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kalau dirumah itu sering sekali membantah perintah 
orang tua misalkan orang tua tidak menyuruh untuk 
keluar rumah pada malam hari dan itu sering sekali saya 
langgar sampai-sampai besok paginya saya pulang 
biasanya saya nginap dirumah teman karena sudah 
ketakutan dimarah sama orang tua kalau saya pulang”120 
 
Selanjutnya Informan 8 inisial NI selaku keluarga dari 
HT mengatakan bahwa : 
 
“Yah kalau kenakalan yang pernah terjadi waktu saya 
remaja dahuluMenurut saya kenakalan remaja yang 
melawan status adalah perbuatan yang dapat 
merugikan diri sendiri misalnya bolos pada saat sekolah 
dan melawan orang tua membantah perintah dari orang 
tua dan menurut saya cara untuk menghindari 
kenakalan remaja yang melawan status yaitu mengikuti 
aturan-aturan yang ada baik itu disekolahan maupun 
dirumah”121 
 
Selanjutnya Informan 9 inisial AH selaku tetangga dari 

JM mengatakan bahwa : 

 
“Salah satu kenakalan yang paling saya ingat waktu 
saya remaja dahulu itu berkelahi sama kawan sekolah 
saya sendiri dan itu hampir tiap hari kami berkelahi 
tetapi pada saat pulang sekolah kami berteman seperti 
biasa, kalau kenakalan yang terjadi banyak juga tetapi 
saya tidak mengikuti smua ajakan kawan-kawan yang 
suka minum-minuman keras dan mencuri bahkan 
merokok saja saya tidak. Menurut saya perbuatan  yang 
seperti itu sangat tidak baik karena itu sudah jelas 
melanggar norma-norma kesosialan itu dapat 
merugikan orang lain”122 
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Selanjutnya Informan 10 inisial JM selaku tetangga dari 
AH mengatakan bahwa : 
 
“Kalau kenakalan yang pernah terjadi zaman saya 

remaja dahulu itu macam-macam ada mencuri ayam ada 

juga berkelahi karena kalau zaman saya dahulu itu 

masih sering berkumpul, tempat kami kalau berkumpul 

dahulu itu dilapangan dekat masjid belakang balai desa 

kalau sore kan kami main sepak bola nah sebelum 

bermain itu biasanya kami beraksi mencuri buah kelapa 

untuk diminum pada saat haus bermain bola”123 

c. Potret kenakalan yang menimbulkan korban materi 

Kenakalan yang menimbulkan korban materi 

maksudnya adalah perilaku yang mengakibatkan kerugian 

materi maupun kerugian benda pada orang lain. Terkait 

dengan penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa 

informan kenakalan remaja yang menimbulkan korban 

materi pada orang lain yang ada di Desa Lagan ada beberapa 

macam. Terkait dengan penelitian ini, peneliti 

mewawancarai beberapa informan yang hasilnya sebagai 

berikut : 
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Informan pertama inisial AA mengatakan bahwa: 
 
“kalau kenakalan pada zaman saya dulu itu yang paling 
sering saya lakukan menipu orang tua, minta uang buat 
beli buku akan tetapi uangnya saya habiskan dengan 
bermain PS karena pada zaman saya dahulu itu PS 2 
baru keluar dan masih sangat populer untuk dimainkan 
dan menurut saya perbuatan itu sangat tidak 
bermanfaat saya baru sadar pada waktu saya sudah 
dewasa inilah”124 
 

Selanjutnya Informan 2 inisial ZM selaku kakak 
kandung dari AG mengatakan bahwa : 
 
“Kalau bicara tentang kenakalan ya sudah pasti ada, 
kalau zaman saya remaja dahulu nakalnya berkelahi, 
ngebully sesama teman tapi masih dalam candaan dan 
kalau disekolah itu merokok itu berapa kali ketahuan 
sama guru itu, saya sudah dua kali ketahuan merokok 
sama guru dan saya malah dibelikan sama guru rokok 
gandum satu bungkus terus saya disuruh ngehisap 
rokok itu empat batang sekaligus dan itu benar-benar 
membuat saya tidak mau melakukan kenakalan lagi”125 
 
Selanjutnya Informan 3 inisial RS selaku tetangga dari 
AA mengatakan bahwa : 
 
“Salah satu kenakalan yang selalu saya ingat kalau masa 
saya remaja dahulu yaitu kenakalan di sekolah, ya 
nakalnya itu merokok pada saat jam pelajaran dan itu 
kami lakukan karena menurut kami yang merokok pada 
waktu itu guru yang ngajar pada saat kami merokok itu 
agak sedikit santai yah itu kami  lakukan dengan 
asiknya merokok didalam kelas dan kalau didesa itu 
nakalnya menipu orang tua biardikasih uang untuk 
bermain PS saya mulai menyadari bahwa perbuatan 
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yang saya lakukan itu setelah SMA dan pada waktu itu 
saya benar-benar mau berubah karena saya sudah 
merasakan sendiri bagaimana susahnya mencari 
uang”126 
 

Selanjutnya Informan 4 inisial DN mengatakan bahwa : 

 
“Kenakalan yang pernah saya lakukan pada masa saya 
remaja dulu ya bermacam-macam kalau disekolah itu 
tidak membuat PR yang disuruh oleh guru dan kalau 
dirumah itu kalau disuruh orang tua masak saya pergi 
main kerumah teman. Cara yang saya lakukan agar 
tidak dimarahi sama orang tua biasanya saya cepat-
cepat pulang dan langsung masak nasi sama gulainya 
tapi terkadang karena tergesa-gesa itu makanan yang 
saya buat jadi ke asinan”127 
 
Selanjutnya Informan 5 inisial AT mengatakan bahwa : 
 
“Ya kalau kenakalan yang pernah saya lakukan pada 
saat saya masih remaja dahulu yaitu macam-macam ada 
berkelahi, mencuri makanan, membantah perintah guru 
kalau disekolah, membantah perintah orang tua dan 
satu lagi itu minuman keras, kalau minuman keras ini 
sebenarnya say Cuma ikut-ikutan teman saja karena 
gengsi kalau tidak ikut minum itu kalau zaman saya 
dahulu dibilang cupu (cowok ke cewek-cewek kan) saya 
mulai sadar itu waktu saya lulus dari SMA dan itu 
benar-benar membuat saya tidak mau mengulang 
kenakalan tersebut”128 
 

Selanjutnya Informan 6 inisial HT selaku keluarga dari 

NI mengatakan bahwa : 
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“Kenakalan yang pernah saya lakukan pada saat masih 
remaja dahulu ialah melawan guru kalau disekolah 
dahulu karena rasanya kalau melawan guru itu dahulu 
senangnya bukan main apalgi kalau lagi bersama teman 
yang sama-sama suka melawan guru juga, itu kami 
lakukan karena merasa jagoan disekolah dan kalau di 
desa saya lebih sering keluar rumah untuk merokok dan 
kalau dirumah saya takut dimarahi sama orang tua dan 
kalau dipikir-pikir sekarang itu perbuatan yang sangat 
konyol dan tidak bermanfaat sama sekali pokoknya 
kalau dahulu itu  diajak sama kawan kemana saja itu 
langsung berangkat”129 
 

Selanjutnya Informan 7 inisial TT selaku tetangga dari 

HT mengatakan bahwa : 

 
“Kalau zaman saya remaja dahulu itu banyak juga 
kenakalan yang terjadi salah satunya berkelahi, minum-
minuman keras, mencuri tapi Cuma sekedar makanan 
tidak sampai ke yang barang -barang berharga dan 
kalau dirumah itu sering sekali membantah perintah 
orang tua misalkan orang tua tidak menyuruh untuk 
keluar rumah pada malam hari dan itu sering sekali saya 
langgar sampai-sampai besok paginya saya pulang 
biasanya saya nginap dirumah teman karena sudah 
ketakutan dimarah sama orang tua kalau saya pulang”130 
 
Selanjutnya Informan 8 inisial NI selaku keluarga dari 
HT mengatakan bahwa : 
 
“Yah kalau kenakalan yang pernah terjadi waktu saya 
remaja dahuluMenurut saya kenakalan remaja yang 
melawan status adalah perbuatan yang dapat 
merugikan diri sendiri misalnya bolos pada saat sekolah 
dan melawan orang tua membantah perintah dari orang 
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tua dan menurut saya cara untuk menghindari 
kenakalan remaja yang melawan status yaitu mengikuti 
aturan-aturan yang ada baik itu disekolahan maupun 
dirumah”131 
 

Selanjutnya Informan 9 inisial AH selaku tetangga dari 

JM mengatakan bahwa : 

 
“Salah satu kenakalan yang paling saya ingat waktu 
saya remaja dahulu itu berkelahi sama kawan sekolah 
saya sendiri dan itu hampir tiap hari kami berkelahi 
tetapi pada saat pulang sekolah kami berteman seperti 
biasa, kalau kenakalan yang terjadi banyak juga tetapi 
saya tidak mengikuti smua ajakan kawan-kawan yang 
suka minum-minuman keras dan mencuri bahkan 
merokok saja saya tidak. Menurut saya perbuatan  yang 
seperti itu sangat tidak baik karena itu sudah jelas 
melanggar norma-norma kesosialan itu dapat 
merugikan orang lain”132 
 
Selanjutnya Informan 10 inisial JM selaku tetangga dari 
AH mengatakan bahwa : 
 
“Kalau kenakalan yang pernah terjadi zaman saya 

remaja dahulu itu macam-macam ada mencuri ayam ada 

juga berkelahi karena kalau zaman saya dahulu itu 

masih sering berkumpul, tempat kami kalau berkumpul 

dahulu itu dilapangan dekat masjid belakang balai desa 

kalau sore kan kami main sepak bola nah sebelum 
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bermain itu biasanya kami beraksi mencuri buah kelapa 

untuk diminum pada saat haus bermain bola”133 

d. Potret kenakalan yang tidak menimbulkan kerugian 

pada orang lain 

Informan pertama inisial AA mengatakan bahwa: 
 
“kalau kenakalan pada zaman saya dulu itu yang paling 
sering saya lakukan menipu orang tua, minta uang buat 
beli buku akan tetapi uangnya saya habiskan dengan 
bermain PS karena pada zaman saya dahulu itu PS 2 
baru keluar dan masih sangat populer untuk dimainkan 
dan menurut saya perbuatan itu sangat tidak 
bermanfaat saya baru sadar pada waktu saya sudah 
dewasa inilah”134 
 

Selanjutnya Informan 2 inisial ZM selaku kakak 
kandung dari AG mengatakan bahwa : 
 
“Kalau bicara tentang kenakalan ya sudah pasti ada, 
kalau zaman saya remaja dahulu nakalnya berkelahi, 
ngebully sesama teman tapi masih dalam candaan dan 
kalau disekolah itu merokok itu berapa kali ketahuan 
sama guru itu, saya sudah dua kali ketahuan merokok 
sama guru dan saya malah dibelikan sama guru rokok 
gandum satu bungkus terus saya disuruh ngehisap 
rokok itu empat batang sekaligus dan itu benar-benar 
membuat saya tidak mau melakukan kenakalan lagi”135 
 
Selanjutnya Informan 3 inisial RS selaku tetangga dari 
AA mengatakan bahwa : 
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“Salah satu kenakalan yang selalu saya ingat kalau masa 
saya remaja dahulu yaitu kenakalan di sekolah, ya 
nakalnya itu merokok pada saat jam pelajaran dan itu 
kami lakukan karena menurut kami yang merokok pada 
waktu itu guru yang ngajar pada saat kami merokok itu 
agak sedikit santai yah itu kami  lakukan dengan 
asiknya merokok didalam kelas dan kalau didesa itu 
nakalnya menipu orang tua biardikasih uang untuk 
bermain PS saya mulai menyadari bahwa perbuatan 
yang saya lakukan itu setelah SMA dan pada waktu itu 
saya benar-benar mau berubah karena saya sudah 
merasakan sendiri bagaimana susahnya mencari 
uang”136 
 

Selanjutnya Informan 4 inisial DN mengatakan bahwa : 

 
“Kenakalan yang pernah saya lakukan pada masa saya 
remaja dulu ya bermacam-macam kalau disekolah itu 
tidak membuat PR yang disuruh oleh guru dan kalau 
dirumah itu kalau disuruh orang tua masak saya pergi 
main kerumah teman. Cara yang saya lakukan agar 
tidak dimarahi sama orang tua biasanya saya cepat-
cepat pulang dan langsung masak nasi sama gulainya 
tapi terkadang karena tergesa-gesa itu makanan yang 
saya buat jadi ke asinan”137 
 
Selanjutnya Informan 5 inisial AT mengatakan bahwa : 
 
“Ya kalau kenakalan yang pernah saya lakukan pada 
saat saya masih remaja dahulu yaitu macam-macam ada 
berkelahi, mencuri makanan, membantah perintah guru 
kalau disekolah, membantah perintah orang tua dan 
satu lagi itu minuman keras, kalau minuman keras ini 
sebenarnya say Cuma ikut-ikutan teman saja karena 
gengsi kalau tidak ikut minum itu kalau zaman saya 
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dahulu dibilang cupu (cowok ke cewek-cewek kan) saya 
mulai sadar itu waktu saya lulus dari SMA dan itu 
benar-benar membuat saya tidak mau mengulang 
kenakalan tersebut”138 

 

Selanjutnya Informan 6 inisial HT selaku keluarga dari 

NI m     engatakan bahwa : 

 
“Kenakalan yang pernah saya lakukan pada saat masih 
remaja dahulu ialah melawan guru kalau disekolah 
dahulu karena rasanya kalau melawan guru itu dahulu 
senangnya bukan main apalgi kalau lagi bersama teman 
yang sama-sama suka melawan guru juga, itu kami 
lakukan karena merasa jagoan disekolah dan kalau di 
desa saya lebih sering keluar rumah untuk merokok dan 
kalau dirumah saya takut dimarahi sama orang tua dan 
kalau dipikir-pikir sekarang itu perbuatan yang sangat 
konyol dan tidak bermanfaat sama sekali pokoknya 
kalau dahulu itu  diajak sama kawan kemana saja itu 
langsung berangkat”139 
 

Selanjutnya Informan 7 inisial TT selaku tetangga dari 

HT mengatakan bahwa : 

 
“Kalau zaman saya remaja dahulu itu banyak juga 
kenakalan yang terjadi salah satunya berkelahi, minum-
minuman keras, mencuri tapi Cuma sekedar makanan 
tidak sampai ke yang barang -barang berharga dan 
kalau dirumah itu sering sekali membantah perintah 
orang tua misalkan orang tua tidak menyuruh untuk 
keluar rumah pada malam hari dan itu sering sekali saya 
langgar sampai-sampai besok paginya saya pulang 
biasanya saya nginap dirumah teman karena sudah 
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ketakutan dimarah sama orang tua kalau saya 
pulang”140 
 
Selanjutnya Informan 8 inisial NI selaku keluarga dari 
HT mengatakan bahwa : 
 
“Yah kalau kenakalan yang pernah terjadi waktu saya 
remaja dahuluMenurut saya kenakalan remaja yang 
melawan status adalah perbuatan yang dapat 
merugikan diri sendiri misalnya bolos pada saat sekolah 
dan melawan orang tua membantah perintah dari orang 
tua dan menurut saya cara untuk menghindari 
kenakalan remaja yang melawan status yaitu mengikuti 
aturan-aturan yang ada baik itu disekolahan maupun 
dirumah”141 
Selanjutnya Informan 9 inisial AH selaku tetangga dari 

JM mengatakan bahwa : 

 
“Salah satu kenakalan yang paling saya ingat waktu 
saya remaja dahulu itu berkelahi sama kawan sekolah 
saya sendiri dan itu hampir tiap hari kami berkelahi 
tetapi pada saat pulang sekolah kami berteman seperti 
biasa, kalau kenakalan yang terjadi banyak juga tetapi 
saya tidak mengikuti smua ajakan kawan-kawan yang 
suka minum-minuman keras dan mencuri bahkan 
merokok saja saya tidak. Menurut saya perbuatan  yang 
seperti itu sangat tidak baik karena itu sudah jelas 
melanggar norma-norma kesosialan itu dapat 
merugikan orang lain”142 
 
Selanjutnya Informan 10 inisial JM selaku tetangga dari 
AH mengatakan bahwa : 
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“Kalau kenakalan yang pernah terjadi zaman saya 

remaja dahulu itu macam-macam ada mencuri ayam ada 

juga berkelahi karena kalau zaman saya dahulu itu 

masih sering berkumpul, tempat kami kalau berkumpul 

dahulu itu dilapangan dekat masjid belakang balai desa 

kalau sore kan kami main sepak bola nah sebelum 

bermain itu biasanya kami beraksi mencuri buah kelapa 

untuk diminum pada saat haus bermain bola”143 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 

bahwa potret kenakalan remaja pada rentan tahun 2011-2016 

dimana  remaja melakukan kenakalan seperti merokok, 

minuman keras dan kalau disekolah remaja melakukan 

kenakalan seperti mencontek dan bolos pada saat jam pelajaran 

dan menurut mereka penyebab kenakalan bisa terjadi karena 

pengaruh lingkungan yang kurang baik mereka melakukan 

kenakalan itu karena adanya rasa gengsi apabila tidak ikut 

melakukan kenakalan dan terdapat rasa senang tersendiri 

dalam diri mereka . 

2. Potret Kenakalan Pada Rentan Tahun 2017-2022 

a. Potret kenakalan yang melawan status 
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Merupakan perilaku dimana remaja suka membantah 

perintah orang tua, melawan orang tua dan 

mengingkari status anak sebagai pelajar maksudnya dimana 

seorang anak yang setiap diperintah oleh orang yang lebih 

tua lebih sering membantah atau bahkan membangkang. 

Informan pertama inisial AS mengatakan bahwa : 
 
“Kalau kenakalan yang pernah saya lakukan itu 
melanggar aturan sekolah yaitu bolos dan kalau 
dimasyarakat itu saya lebih sering bermain hp jarang 
juga kalau untuk berkumpul seperti bermain bola 
karena saya ebih banyak menghabiskan waktu dengan 
bermain HP dan bermain PS palingan Cuma bermain 
higgs domino atau judi online”144 
 
Selanjutnya Informan 2 inisial RP selaku tetangga dari 
AG mengatakan bahwa : 
 
“Salah satu kenakalan yang pernah saya lakukan adalah 
meminum minuman beralkohol itu karena ikut-ikutan 
ajakan teman karena kalau tidak mau ngikut sama 
ajakan teman takut dibilang culun dan kalau di sekolah 
itu saya sering ngantuk karena malamnya saya 
kebanyakan begadang karena bermain game online 
sampai larut malam”145 
 
Selanjutnya Informan 3 inisial AW selaku saudara dari 
RP mengatakan bahwa : 
 
“Ya seperti inilah kalau kenakalan yang pernah saya 
lakukan palingan Cuma nonton bokep kalau di hp, 
tetapi walaupun saya suka nonton bokep saya tidak 
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pernah melakukan hal tersebut, dan kalau kenakalan 
lainnya itu Cuma sebatas bermain game secara 
berlebihan dan berkelahi sesama teman”146 
 

Selanjutnya Informan 4 inisial BS selaku tetangga dari 

RS mengatakan bahwa : 

 
“Kalau bicara soal kenakalan yah banyak juga akan 
tetapi walaupun teman saya banyak yang nakal saya 
tidak mengikuti semua ajakan dari teman saya karena 
saya takut apabila orang tua saya marah itu kalau 
mukul ya dipukul nian”147 
 
Selanjutnya Informan 5 inisial YF selaku tetangga dari 
RP mengatakan bahwa : 
 
“Kenakalan yang pernah saya lakukan kalau disekolah 
itu bolos upacara itu saya lakukan karena takut dirazia 
rambut dan kalau di masyarakat saya kurang kalau 
untuk berkumpul langsung dengan teman-teman 
karena saya lebih sering bermain game dan palingan 
kalau kumpul itu Cuma main game saja”148 
 

Selanjutnya Informan 6 inisial IDP selaku tetangga dari 
YF mengatakan bahwa : 
 
“Kalau kenakalan yang paling sering terjadi itu adalah 
bermain game slot atau judi online, ini saya lakukan 
kalau dirumah biasanya didalam kamar dengan alasan 
kalau ditanya sama orang tua yaitu membuat tugas  dan 
kalau diluar rumah biasanya saya bermain game di 
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tempat tongkrongan  kalau kenakalan lainnya seperti 
mencuri dan berkelahi itu sudah jarangn terjadi “149 
 
Selanjutnya Informan 7 inisial TAK selaku tetangga dari 

JM mengatakan bahwa : 

 
“Ya kenakalan yang terjadi seperti inilah kalau dua 
tahun belakangan masih suka mencuri diwarung-
warung dan kalau sekarang sudah tidak saya lakukan 
lagi karena sudah pernah tertangkap sama tukang 
warung dan kalau sekarang lebih suka bermain hp 
dengan membuat link untuk menipu orang lain agar 
mereka mengisi link tersebut dengan akun game nya 
jadi kalau sudah ada yang mengisi saya bisa menjual 
akun orang tersebut dan bisa menghasilkan uang”150 
 
Selanjutnya Informan 8 inisial RN selaku kakak dari 
EDP mengatakan bahwa : 
 
“Sejauh ini yang saya rasakan kenakalan yang pernah 
terjadi yang paling sering saya lakukan adalah berkelahi 
dan mengganggu orang lain seperti membully teman 
karena yang saya rasakan kalau menggangu teman itu 
senang sekali tetapi kalau untuk sekarang saya lebih 
suka main dan cerita-cerita tentang kenakalan yang 
pernah dilakukan dan saya paling takut kalau orang tua 
saya mulai marah”151 
 
Selanjutnya Informan 9 inisial EDP selaku adek dari RN 
mengatakan bahwa : 
 
“Saya setiap hari saya lebih lebih banyak bermain game, 
baik itu game di hp maupun bermain ps dan kalau 
kenakalan disekolah itu merokok dan mencontek pada 
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saat ulangan, hampir setiap hari saya menghabiskan 
waktu dengan bermain game online dan saya paling 
tidak suka disuruh-suruh kalau sedang bermain 
game”152 
 

Selanjutnya Informan 10 inisial YK selaku tetangga dari 

IDP mengatakan bahwa : 

 
“Kalau kenakalan yang pernah saya lakukan yang paling 
parah adalah ikut teman mencuri buah kelapa dan 
meminum minuman beralkohol dan kalau untuk 
sekarang saya lebuh sering bermain hp dan bermain 
game slot yang sedang marak-maraknya dimainkan oleh 
banyak orang saya bermain game ini karena ikut-ikut 
ajakan teman juga”153 
 

b. Potret kenakalan yang menimbulkan korban fisik 

Merupakan perilaku dimana remaja melakukan 

kenakalan yang dapat merugikan orang lain baik dalam hal 

materi maupun fisik. Hal ini disbabkan karena remaja 

mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak 

seharusnya mereka lakukan, sehingga remaja yang 

mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut akan tidak 

sadar dan hilang kendali hal tersebut dapat menimbulkan 

kekerasan pada orang lain. Terkait dengan penelitian ini, 

peneliti mewawancarai beberapa informan kenakalan 
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remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain yang 

ada di Desa Lagan ada beberapa macam. Terkait dengan 

penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan 

yang hasilnya sebagai berikut : 

Informan pertama inisial AS mengatakan bahwa : 

 
“Kalau kenakalan yang pernah saya lakukan itu 
melanggar aturan sekolah yaitu bolos dan kalau 
dimasyarakat itu saya lebih sering bermain hp jarang 
juga kalau untuk berkumpul seperti bermain bola 
karena saya ebih banyak menghabiskan waktu dengan 
bermain HP dan bermain PS palingan Cuma bermain 
higgs domino atau judi online”154 
 
Selanjutnya Informan 2 inisial RP selaku tetangga dari 
AG mengatakan bahwa : 
 
“Salah satu kenakalan yang pernah saya lakukan adalah 
meminum minumanzberalkohol itu karena ikut-ikutan 
ajakan teman karena kalau tidak mau ngikut sama 
ajakan teman takut dibilang culun dan kalau di sekolah 
itu saya sering ngantuk karena malamnya saya 
kebanyakan begadang karena bermain game online 
sampai larut malam”155 
 
Selanjutnya Informan 3 inisial AW selaku saudara dari 
RP mengatakan bahwa : 
 
“Ya seperti inilah kalau kenakalan yang pernah saya 
lakukan palingan Cuma nonton bokep kalau di hp, 
tetapi walaupun saya suka nonton bokep saya tidak 
pernah melakukan hal tersebut, dan kalau kenakalan 
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lainnya itu Cuma sebatas bermain game secara 
berlebihan dan berkelahi sesama teman”156 
 

Selanjutnya Informan 4 inisial BS selaku tetangga dari 

RS mengatakan bahwa : 

 
“Kalau bicara soal kenakalan yah banyak juga akan 
tetapi walaupun teman saya banyak yang nakal saya 
tidak mengikuti semua ajakan dari teman saya karena 
saya takut apabila orang tua saya marah itu kalau 
mukul ya dipukul nian”157 
 
Selanjutnya Informan 5 inisial YF selaku tetangga dari 
RP mengatakan bahwa : 
 
“Kenakalan yang pernah saya lakukan kalau disekolah 
itu bolos upacara itu saya lakukan karena takut dirazia 
rambut dan kalau di masyarakat saya kurang kalau 
untuk berkumpul langsung dengan teman-teman 
karena saya lebih sering bermain game dan palingan 
kalau kumpul itu Cuma main game saja”158 
 

Selanjutnya Informan 6 inisial IDP selaku tetangga dari 
YF mengatakan bahwa : 
 
“Kalau kenakalan yang paling sering terjadi itu adalah 
bermain game slot atau judi online, ini saya lakukan 
kalau dirumah biasanya didalam kamar dengan alasan 
kalau ditanya sama orang tua yaitu membuat tugas  dan 
kalau diluar rumah biasanya saya bermain game di 
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tempat tongkrongan  kalau kenakalan lainnya seperti 
mencuri dan berkelahi itu sudah jarangn terjadi “159 
 

Selanjutnya Informan 7 inisial TAK selaku tetangga dari 

JM mengatakan bahwa : 

 
“Ya kenakalan yang terjadi seperti inilah kalau dua 
tahun belakangan masih suka mencuri diwarung-
warung dan kalau sekarang sudah tidak saya lakukan 
lagi karena sudah pernah tertangkap sama tukang 
warung dan kalau sekarang lebih suka bermain hp 
dengan membuat link untuk menipu orang lain agar 
mereka mengisi link tersebut dengan akun game nya 
jadi kalau sudah ada yang mengisi saya bisa menjual 
akun orang tersebut dan bisa menghasilkan uang”160 
 
Selanjutnya Informan 8 inisial RN selaku kakak dari 
EDP mengatakan bahwa : 
 
“Sejauh ini yang saya rasakan kenakalan yang pernah 
terjadi yang paling sering saya lakukan adalah berkelahi 
dan mengganggu orang lain seperti membully teman 
karena yang saya rasakan kalau menggangu teman itu 
senang sekali tetapi kalau untuk sekarang saya lebih 
suka main dan cerita-cerita tentang kenakalan yang 
pernah dilakukan dan saya paling takut kalau orang tua 
saya mulai marah”161 
 
Selanjutnya Informan 9 inisial EDP selaku adek dari RN 
mengatakan bahwa : 
 
“Saya setiap hari saya lebih lebih banyak bermain game, 
baik itu game di hp maupun bermain ps dan kalau 
kenakalan disekolah itu merokok dan mencontek pada 
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saat ulangan, hampir setiap hari saya menghabiskan 
waktu dengan bermain game online dan saya paling 
tidak suka disuruh-suruh kalau sedang bermain 
game”162 
 
Selanjutnya Informan 10 inisial YK selaku tetangga dari 

IDP mengatakan bahwa : 

 
“Kalau kenakalan yang pernah saya lakukan yang paling 
parah adalah ikut teman mencuri buah kelapa dan 
meminum minuman beralkohol dan kalau untuk 
sekarang saya lebuh sering bermain hp dan bermain 
game slot yang sedang marak-maraknya dimainkan oleh 
banyak orang saya bermain game ini karena ikut-ikut 
ajakan teman juga”163 
 

c. Potret kenakalan yang menimbulkan korban materi 

Kenakalan yang menimbulkan korban materi 

maksudnya adalah perilaku yang mengakibatkan kerugian 

materi maupun kerugian benda pada orang lain. Terkait 

dengan penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa 

informan kenakalan remaja yang menimbulkan korban 

materi pada orang lain yang ada di Desa Lagan ada beberapa 

macam. Terkait dengan penelitian ini, peneliti 

mewawancarai beberapa informan yang hasilnya sebagai 

berikut : 
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Informan pertama inisial AS mengatakan bahwa : 
 
“Kalau kenakalan yang pernah saya lakukan itu 
melanggar aturan sekolah yaitu bolos dan kalau 
dimasyarakat itu saya lebih sering bermain hp jarang 
juga kalau untuk berkumpul seperti bermain bola 
karena saya ebih banyak menghabiskan waktu dengan 
bermain HP dan bermain PS palingan Cuma bermain 
higgs domino atau judi online”164 
 
Selanjutnya Informan 2 inisial RP selaku tetangga dari 
AG mengatakan bahwa : 
 
“Salah satu kenakalan yang pernah saya lakukan adalah 
meminum minuman beralkohol itu karena ikut-ikutan 
ajakan teman karena kalau tidak mau ngikut sama 
ajakan teman takut dibilang culun dan kalau di sekolah 
itu saya sering ngantuk karena malamnya saya 
kebanyakan begadang karena bermain game online 
sampai larut malam”165 
 
Selanjutnya Informan 3 inisial AW selaku saudara dari 
RP mengatakan bahwa : 
 
“Ya seperti inilah kalau kenakalan yang pernah saya 
lakukan palingan Cuma nonton bokep kalau di hp, 
tetapi walaupun saya suka nonton bokep saya tidak 
pernah melakukan hal tersebut, dan kalau kenakalan 
lainnya itu Cuma sebatas bermain game secara 
berlebihan dan berkelahi sesama teman”166 
 

Selanjutnya Informan 4 inisial BS selaku tetangga dari 

RS mengatakan bahwa : 
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“Kalau bicara soal kenakalan yah banyak juga akan 
tetapi walaupun teman saya banyak yang nakal saya 
tidak mengikuti semua ajakan dari teman saya karena 
saya takut apabila orang tua saya marah itu kalau 
mukul ya dipukul nian”167 
 
Selanjutnya Informan 5 inisial YF selaku tetangga dari 
RP mengatakan bahwa : 
 
“Kenakalan yang pernah saya lakukan kalau disekolah 
itu bolos upacara itu saya lakukan karena takut dirazia 
rambut dan kalau di masyarakat saya kurang kalau 
untuk berkumpul langsung dengan teman-teman 
karena saya lebih sering bermain game dan palingan 
kalau kumpul itu Cuma main game saja”168 
 

Selanjutnya Informan 6 inisial IDP selaku tetangga dari 
YF mengatakan bahwa : 
 
“Kalau kenakalan yang paling sering terjadi itu adalah 
bermain game slot atau judi online, ini saya lakukan 
kalau dirumah biasanya didalam kamar dengan alasan 
kalau ditanya sama orang tua yaitu membuat tugas  dan 
kalau diluar rumah biasanya saya bermain game di 
tempat tongkrongan  kalau kenakalan lainnya seperti 
mencuri dan berkelahi itu sudah jarangn terjadi “169 
 

Selanjutnya Informan 7 inisial TAK selaku tetangga dari 

JM mengatakan bahwa : 

 
“Ya kenakalan yang terjadi seperti inilah kalau dua 
tahun belakangan masih suka mencuri diwarung-
warung dan kalau sekarang sudah tidak saya lakukan 
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lagi karena sudah pernah tertangkap sama tukang 
warung dan kalau sekarang lebih suka bermain hp 
dengan membuat link untuk menipu orang lain agar 
mereka mengisi link tersebut dengan akun game nya 
jadi kalau sudah ada yang mengisi saya bisa menjual 
akun orang tersebut dan bisa menghasilkan uang”170 
 
Selanjutnya Informan 8 inisial RN selaku kakak dari 
EDP mengatakan bahwa : 
 
“Sejauh ini yang saya rasakan kenakalan yang pernah 
terjadi yang paling sering saya lakukan adalah berkelahi 
dan mengganggu orang lain seperti membully teman 
karena yang saya rasakan kalau menggangu teman itu 
senang sekali tetapi kalau untuk sekarang saya lebih 
suka main dan cerita-cerita tentang kenakalan yang 
pernah dilakukan dan saya paling takut kalau orang tua 
saya mulai marah”171 
 
Selanjutnya Informan 9 inisial EDP selaku adek dari RN 
mengatakan bahwa : 
 
“Saya setiap hari saya lebih lebih banyak bermain game, 
baik itu game di hp maupun bermain ps dan kalau 
kenakalan disekolah itu merokok dan mencontek pada 
saat ulangan, hampir setiap hari saya menghabiskan 
waktu dengan bermain game online dan saya paling 
tidak suka disuruh-suruh kalau sedang bermain 
game”172 
 
Selanjutnya Informan 10 inisial YK selaku tetangga dari 

IDP mengatakan bahwa : 
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“Kalau kenakalan yang pernah saya lakukan yang paling 
parah adalah ikut teman mencuri buah kelapa dan 
meminum minuman beralkohol dan kalau untuk 
sekarang saya lebuh sering bermain hp dan bermain 
game slot yang sedang marak-maraknya dimainkan oleh 
banyak orang saya bermain game ini karena ikut-ikut 
ajakan teman juga”173 
 

d. Potret kenakalan yang tidak menimbulkan kerugian 

pada orang lain 

Informan pertama inisial AS mengatakan bahwa : 
 
“Kalau kenakalan yang pernah saya lakukan itu 
melanggar aturan sekolah yaitu bolos dan kalau 
dimasyarakat itu saya lebih sering bermain hp jarang 
juga kalau untuk berkumpul seperti bermain bola 
karena saya ebih banyak menghabiskan waktu dengan 
bermain HP dan bermain PS palingan Cuma bermain 
higgs domino atau judi online”174 
 
Selanjutnya Informan 2 inisial RP selaku tetangga dari 
AG mengatakan bahwa : 
 
“Salah satu kenakalan yang pernah saya lakukan adalah 
meminum minuman beralkohol itu karena ikut-ikutan 
ajakan teman karena kalau tidak mau ngikut sama 
ajakan teman takut dibilang culun dan kalau di sekolah 
itu saya sering ngantuk karena malamnya saya 
kebanyakan begadang karena bermain game online 
sampai larut malam”175 
 
Selanjutnya Informan 3 inisial AW selaku saudara dari 
RP mengatakan bahwa : 
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“Ya seperti inilah kalau kenakalan yang pernah saya 
lakukan palingan Cuma nonton bokep kalau di hp, 
tetapi walaupun saya suka nonton bokep saya tidak 
pernah melakukan hal tersebut, dan kalau kenakalan 
lainnya itu Cuma sebatas bermain game secara 
berlebihan dan berkelahi sesama teman”176 
 

Selanjutnya Informan 4 inisial BS selaku tetangga dari 

RS mengatakan bahwa : 

 
“Kalau bicara soal kenakalan yah banyak juga akan 
tetapi walaupun teman saya banyak yang nakal saya 
tidak mengikuti semua ajakan dari teman saya karena 
saya takut apabila orang tua saya marah itu kalau 
mukul ya dipukul nian”177 
 
Selanjutnya Informan 5 inisial YF selaku tetangga dari 
RP mengatakan bahwa : 
 
“Kenakalan yang pernah saya lakukan kalau disekolah 
itu bolos upacara itu saya lakukan karena takut dirazia 
rambut dan kalau di masyarakat saya kurang kalau 
untuk berkumpul langsung dengan teman-teman 
karena saya lebih sering bermain game dan palingan 
kalau kumpul itu Cuma main game saja”178 
 

Selanjutnya Informan 6 inisial IDP selaku tetangga dari 
YF mengatakan bahwa : 
 
“Kalau kenakalan yang paling sering terjadi itu adalah 
bermain game slot atau judi online, ini saya lakukan 
kalau dirumah biasanya didalam kamar dengan alasan 

                                                           
176

 Berdasarkan wawancara informan AW pada tanggal 2 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
177

 Berdasarkan wawancara informan BS pada tanggal 2 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 
178

 Berdasarkan wawancara informan YF pada tanggal 2 Juni 2022. 

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah 



105 
 

 
 

kalau ditanya sama orang tua yaitu membuat tugas  dan 
kalau diluar rumah biasanya saya bermain game di 
tempat tongkrongan  kalau kenakalan lainnya seperti 
mencuri dan berkelahi itu sudah jarangn terjadi “179 
 

Selanjutnya Informan 7 inisial TAK selaku tetangga dari 

JM mengatakan bahwa : 

 
“Ya kenakalan yang terjadi seperti inilah kalau dua 
tahun belakangan masih suka mencuri diwarung-
warung dan kalau sekarang sudah tidak saya lakukan 
lagi karena sudah pernah tertangkap sama tukang 
warung dan kalau sekarang lebih suka bermain hp 
dengan membuat link untuk menipu orang lain agar 
mereka mengisi link tersebut dengan akun game nya 
jadi kalau sudah ada yang mengisi saya bisa menjual 
akun orang tersebut dan bisa menghasilkan uang”180 
 
Selanjutnya Informan 8 inisial RN selaku kakak dari 
EDP mengatakan bahwa : 
 
“Sejauh ini yang saya rasakan kenakalan yang pernah 
terjadi yang paling sering saya lakukan adalah berkelahi 
dan mengganggu orang lain seperti membully teman 
karena yang saya rasakan kalau menggangu teman itu 
senang sekali tetapi kalau untuk sekarang saya lebih 
suka main dan cerita-cerita tentang kenakalan yang 
pernah dilakukan dan saya paling takut kalau orang tua 
saya mulai marah”181 
 
Selanjutnya Informan 9 inisial EDP selaku adek dari RN 
mengatakan bahwa : 
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“Saya setiap hari saya lebih lebih banyak bermain game, 
baik itu game di hp maupun bermain ps dan kalau 
kenakalan disekolah itu merokok dan mencontek pada 
saat ulangan, hampir setiap hari saya menghabiskan 
waktu dengan bermain game online dan saya paling 
tidak suka disuruh-suruh kalau sedang bermain 
game”182 
 

Selanjutnya Informan 10 inisial YK selaku tetangga dari 

IDP mengatakan bahwa : 

 
“Kalau kenakalan yang pernah saya lakukan yang paling 
parah adalah ikut teman mencuri buah kelapa dan 
meminum minuman beralkohol dan kalau untuk 
sekarang saya lebuh sering bermain hp dan bermain 
game slot yang sedang marak-maraknya dimainkan oleh 
banyak orang saya bermain game ini karena ikut-ikut 
ajakan teman juga”183 
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 

bahwa potret kenakalan remaja pada rentan tahun 2011-2016 

dimana  remaja melakukan kenakalan seperti merokok, 

minuman keras dan kalau disekolah remaja melakukan 

kenakalan seperti mencontek dan bolos pada saat jam pelajaran 

dan menurut mereka penyebab kenakalan bisa terjadi karena 

pengaruh lingkungan yang kurang baik mereka melakukan 

kenakalan itu karena adanya rasa gengsi apabila tidak ikut 
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melakukan kenakalan dan terdapat rasa senang tersendiri 

dalam diri mereka . 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang melampaui 

batas toleransi orang lain atau lingkungan sekitar serta suatu 

tindakan yang dapat melanggar norma-norma dan hukum. Secara 

sosial kenakalan remaja disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian 

sosial sehingga remaja ini dapat mengembangkan bentuk prilaku 

yang menyimpang. 

Menurut Benyamin Fine Kenakalan remaja adalah perbuatan-

perbuatan yang melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan 

dan pelanggaran-pelanggaran norma hukum akan tetapi remaja 

tersebut tidak sampai dituntut oleh pihak yang berwajib. 

Perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma hukum pidana 

dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan, ketertiban dan 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang dilakukan 

oleh anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun.184 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan 

yang ada di Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten 

Bengkulu Tengah : 
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Pertama, kenakalan pada rentan tahun 2005-2010 yang 

banyak melakukan perbuatan merokok pada saat jam sekolah 

yang menurut mereka kenakalan itu disebabkan karena kalau 

melakukan kenakalan tersebut mereka merasa ada perasaan 

gembira tersendiri dalam dirinya. Kenakalan Yang Melawan 

Status, ada beberapa remaja yang melakukan perbuatan kenakalan 

yang melanggar aturan seperti halnya kalau disekolah yaitu bolos 

dan mencontek pada saat ujian dan kalau dirumah remaja 

bersikap tidak sopan kepada orang tua seperti halnya melawan 

orang tua dan melarikan diri dari rumah dan penyebab terbesar 

dari keinginan remaja untuk melakukan kenakalan adalah dampak 

pengaruh buruk dari lingkungan yang membuat remaja tidak 

berpikir dua kali untuk melakukan kenakalan. Kenakalan Yang 

Menimbulkan Kerugian Fisik, remaja dapat mengontrol diri 

mereka untuk tidak berbuat kenakalan. Mereka mampu untuk 

melakukan hal-hal yang positif agar tidak mudah terpengaruh 

terhadap kenakalan tersebut sehingga mereka dapat untuk tidak 

melakukan kenakalan yang menimbulkan kerugian fisik. 

Kenakalan Yang Menimbulkan Korban Materi, remaja yang 

melakukan kenakalan dan sebagian lainnya hanya mengetahui 

bentuk dari kenakalan yang menimbulkan korban materi, 
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kenakalan ini berupa pencurian dan perusakan yang dilakukan 

oleh beberapa remaja akan tetapi para remaja dapat menghindar 

dari kenakalan yang ada di Desa Lagan dengan cara tidak ikut-

ikutan saat ada teman yang mengajak berbuat kenakalan. 

Kenakalan Yang Tidak Menimbulkan Korban Dipihak Orang Lain, 

remaja di Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten 

Bengkulu Tengah mengetahui bentuk dari kenakalan dan ini 

menurut mereka sangat merugikan bagi diri mereka sendiri, 

kenakalan yang dimaksud yaitu minuman keras dan 

penyalahgunaan obat yang dikonsumsi oleh remaja pada saat ada 

acara pesta ataupun sedang berkumpul dan menonton film porno. 

Tetapi kenakalan ini bisa mereka hindari dengan emosi yang 

matang sehingga mereka mampu melewati kenakalan ini dan 

tidak ikut campur saat ada teman yang mengajak kepada hal yang 

buruk. 

Kedua,  kenakalan pada rentan tahun 2011-2016 banyak 

melakukan kenakalan seperti perkelahian yang dilakukan oleh 

para remaja dimana apabila mereka melakukan kenakalan 

tersebut membuat mereka merasa jagoan karena mereka 

berkumpul atau mempunyai gank dan menurut mereka apabila 

kenakalan tersebut dilakukan maka akan membuat mereka 
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percaya diri. Kenakalan Yang Melawan Status, ada beberapa 

remaja yang melakukan perbuatan kenakalan yang melanggar 

aturan seperti halnya kalau disekolah yaitu bolos dan mencontek 

pada saat ujian dan kalau dirumah remaja bersikap tidak sopan 

kepada orang tua seperti halnya melawan orang tua dan melarikan 

diri dari rumah dan penyebab terbesar dari keinginan remaja 

untuk melakukan kenakalan adalah dampak pengaruh buruk dari 

lingkungan yang membuat remaja tidak berpikir dua kali untuk 

melakukan kenakalan. Kenakalan Yang Menimbulkan Kerugian 

Fisik, remaja dapat mengontrol diri mereka untuk tidak berbuat 

kenakalan. Mereka mampu untuk melakukan hal-hal yang positif 

agar tidak mudah terpengaruh terhadap kenakalan tersebut 

sehingga mereka dapat untuk tidak melakukan kenakalan yang 

menimbulkan kerugian fisik. Kenakalan Yang Menimbulkan 

Korban Materi, remaja yang melakukan kenakalan dan sebagian 

lainnya hanya mengetahui bentuk dari kenakalan yang 

menimbulkan korban materi, kenakalan ini berupa pencurian dan 

perusakan yang dilakukan oleh beberapa remaja akan tetapi para 

remaja dapat menghindar dari kenakalan yang ada di Desa Lagan 

dengan cara tidak ikut-ikutan saat ada teman yang mengajak 

berbuat kenakalan. Kenakalan Yang Tidak Menimbulkan Korban 



111 
 

 
 

Dipihak Orang Lain, remaja di Desa Lagan Kecamatan Semidang 

Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah mengetahui bentuk dari 

kenakalan dan ini menurut mereka sangat merugikan bagi diri 

mereka sendiri, kenakalan yang dimaksud yaitu minuman keras 

dan penyalahgunaan obat yang dikonsumsi oleh remaja pada saat 

ada acara pesta ataupun sedang berkumpul dan menonton film 

porno. Tetapi kenakalan ini bisa mereka hindari dengan emosi 

yang matang sehingga mereka mampu melewati kenakalan ini dan 

tidak ikut campur saat ada teman yang mengajak kepada hal yang 

buruk. 

Ketiga, kenakalan pada rentan tahun 2017-2022 remaja 

banyak melakukan kenakalan yang tidak kelihatan dari fisik 

karena pada masa ini kenakalan mulai terjadi dari medsos seperti 

bermain judi online yang bahkan orang lain tidak tau sama sekali 

bahwa remaja melakukan tindakan kenakalan dan bahkan ada 

juga remaja yang membully lewat hp yang tidak diketahui sama 

sekali oleh orang tua sehingga membuat remaja menjadi lesu dan 

tidak percaya diri. Kenakalan Yang Melawan Status, ada beberapa 

remaja yang melakukan perbuatan kenakalan yang melanggar 

aturan seperti halnya kalau disekolah yaitu bolos dan mencontek 

pada saat ujian dan kalau dirumah remaja bersikap tidak sopan 
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kepada orang tua seperti halnya melawan orang tua dan melarikan 

diri dari rumah dan penyebab terbesar dari keinginan remaja 

untuk melakukan kenakalan adalah dampak pengaruh buruk dari 

lingkungan yang membuat remaja tidak berpikir dua kali untuk 

melakukan kenakalan. Kenakalan Yang Menimbulkan Kerugian 

Fisik, remaja dapat mengontrol diri mereka untuk tidak berbuat 

kenakalan. Mereka mampu untuk melakukan hal-hal yang positif 

agar tidak mudah terpengaruh terhadap kenakalan tersebut 

sehingga mereka dapat untuk tidak melakukan kenakalan yang 

menimbulkan kerugian fisik. Kenakalan Yang Menimbulkan 

Korban Materi, remaja yang melakukan kenakalan dan sebagian 

lainnya hanya mengetahui bentuk dari kenakalan yang 

menimbulkan korban materi, kenakalan ini berupa pencurian dan 

perusakan yang dilakukan oleh beberapa remaja akan tetapi para 

remaja dapat menghindar dari kenakalan yang ada di Desa Lagan 

dengan cara tidak ikut-ikutan saat ada teman yang mengajak 

berbuat kenakalan. Kenakalan Yang Tidak Menimbulkan Korban 

Dipihak Orang Lain, remaja di Desa Lagan Kecamatan Semidang 

Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah mengetahui bentuk dari 

kenakalan dan ini menurut mereka sangat merugikan bagi diri 

mereka sendiri, kenakalan yang dimaksud yaitu minuman keras 
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dan penyalahgunaan obat yang dikonsumsi oleh remaja pada saat 

ada acara pesta ataupun sedang berkumpul dan menonton film 

porno. Tetapi kenakalan ini bisa mereka hindari dengan emosi 

yang matang sehingga mereka mampu melewati kenakalan ini dan 

tidak ikut campur saat ada teman yang mengajak kepada hal yang 

buruk.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

sudah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa remaja melakukan kenakalan seperti 

merokok, minuman keras dan kalau disekolah remaja 

melakukan kenakalan seperti mencontek dan bolos pada saat 

jam pelajaran dan menurut mereka penyebab kenakalan bisa 

terjadi karena pengaruh lingkungan yang kurang baik mereka 

melakukan kenakalan itu karena adanya rasa gengsi apabila 

tidak ikut melakukan kenakalan dan terdapat rasa senang 

tersendiri dalam diri mereka . 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang 

akan peneliti sarankan yaitu : 

1. Kepada Sekolah agar bisa mendidik dan lebih 

mengedepankan aturan yang ketat agar para remaja tidak 

seenaknya melakukan perbuatan kenakalan. 
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2. Bagi orang tua agar bisa menanamkan komunikasi yang 

baik serta kebersamaan antar anggota keluarga yang 

bertujuan agar remaja betah ketika berada dirumah. 

3. Bagi masyarakat hendaknya menanamkan rasa peduli 

terhadap remaja yang suka melakukan kenakalan agar 

setiap remaja hendak melakukan kenakalan mereka akan 

berpikir dulu karena mempunyai rasa takut apabila 

kenakakalan dilakukan 
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Aspek Pertanyaan 

A. Potret 
kenakalan 
yang 
melawan 
status 

1.Bentuk-bentuk kenakalan melawan status seperti apa yang dilakukan 

2.Bagaimana pendapat anda mengenai kenakalan yang melawan status 

3. kapan waktu yang sering rentan sebagai aksi tujuan remaja melakukan 

kenakalan 

4. apa yang menyebabkan kenakalan yang melawan status bisa terjadi 

5. apa yang anda lakukan untuk menghindari kenakalan yang melawan status 

B. Potret 
Kenakalan 
yang 
menimbulk
an kerugian 
fisik 

1.Bentuk-bentuk kenakalan  yang menimbulkan kerugian fisik seperti apa 

yang dilakukan 

2.Bagaimana pendapat anda mengenai kenakalan yang  yang menimbulkan 

kerugian fisik 

3. kapan waktu yang sering rentan sebagai aksi tujuan remaja melakukan 

kenakalan 

4. apa yang menyebabkan kenakalan yang  yang menimbulkan kerugian fisik 

bisa terjadi 

5. apa yang anda lakukan untuk menghindari kenakalan yang  yang 

menimbulkan kerugian fisik 

C. Potret 
kenakalan 
yang 
menimbulk
an korban 
materi 

1.Bentuk-bentuk kenakalan  yang menimbulkan korban materi seperti apa 

yang dilakukan 

2.Bagaimana pendapat anda mengenai kenakalan yang  yang menimbulkan 

korban materi 

3. kapan waktu yang sering rentan sebagai aksi tujuan remaja melakukan 

kenakalan 

4. apa yang menyebabkan kenakalan yang  yang menimbulkan korban materi 

bisa terjadi 

5. apa yang anda lakukan untuk menghindari kenakalan yang  yang  

menimbulkan korban materi 

D. Potret 
Kenakalan 
yang tidak 
menimbulk
an korban 
dipihak 
orang lain 

1.Bentuk-bentuk kenakalan  yang  tidak menimbulkan korban dipihak orang 

lain seperti apa yang dilakukan 

2.Bagaimana pendapat anda mengenai kenakalan yang  yang  tidak 

menimbulkan korban dipihak orang lain 

3. kapan waktu yang sering rentan sebagai aksi tujuan remaja melakukan 

kenakalan 

4. apa yang menyebabkan kenakalan yang  yang  tidak menimbulkan korban 

dipihak orang lain bisa terjadi 

5. apa yang anda lakukan untuk menghindari kenakalan yang  yang   tidak 

menimbulkan korban dipihak orang lain 
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