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ABSTRAK 

 

RONNY CAHYO. W: Hubungan antara Kestabilan Emosi dengan Perilaku Kenalan Remaja Pada Siswa 
kelas VII di SMP Negeri 2 Pagerwojo Tulungagung, Skripsi, Bimbingan dan Konseling, FKIP UNP 
Kediri, 2015. 

Munculnya kenakan remaja saat ini banyak kita jumpai dimana-mana. Sebagai salah satu contoh 
problem sosial. Berbagai macam kenakalan remaja akhir-akhir ini menunjukkan kondisi yang semakin 
membahayakan, seperti perkelahian, pemerasan, pencurian, penyalahgunaan obat-obatan selain tingkah 
laku yang dianggap ringan masih merupakan kenalan yang pada umumya dilakukan para remaja, seperti 
membolos, merokok, membuat gaduh saat jam pelajaran. Penelitian ini dilatar belakangi hasil 
pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa di SMP Negeri 2 Pagerwojo Tulungagung ini siswa kelas 
VII ada problem kenakalan remaja yang dilandasi oleh emosi siswa. 

Permasalahan penelitian ini adalah ada tidaknya pengaruh kestabilan emosi dengan perilaku 
kenakalan remaja, pola asuh orang tua, lingkungan tempat individu berada, bahasa yang digunakan, 
tingkat pendidikan dan faktor usia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, disini subyek penelitian siswa kelas 
VII SMP Negeri 2 Pagerwojo Tulungagung utuk populasi keseluruhan adalah 242 siswa dan sampel pada 
penelitian ini adalah 60 siswa. Untuk mengetahui seberapa besar intensitas komunikasi antar pribadi 
siswa di analisis dengan menggunakanan analisis korelasi dalam hal ini korelasi product moment (rxy) 
melalui perhitungan secara manual. 

Sebagaimana dikemukakan di bab sebelumnya dengan menggunakan uji analisis Pearson Product 
Moment. Hipotesis yang diuji adalah “Adanya hubungan antara kestabilan emosi dengan perilaku 
kenakalan remaja pada siswa kelas VII SMP N 2 Pagerwojo Tulungagung  Tahun Pelajaran 2014/2015”. 
Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh hasil 

 
hitung 0,929, berarti 0,929 ≥ 0,254 pada taraf 

signifikan 5%, maka  berbunyi “ada hubungan positif antara kestabilan emosi terhadap kenakalan 
remaja siswa kelas VII SMP N 2 Pagerwojo Tulungagung  Tahun Pelajaran 2014/2015”, dapat diterima 
pada taraf signifikan 5%. Sedangkan  yang berbunyi tidak ada hubungan positif antara kestabilan 
emosi dengan perilaku kenakalan remaja siswa SMP N 2 Pagerwojo Tulungagung  Tahun Pelajaran 
2014/2015, ditolak. 
 

Kata Kunci: Kestabilan Emosi, Kenalan Remaja. 
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I. LATAR BELAKANG  

Masa remaja merupakan masa yang 

paling mengesankan dan indah dalam 

perkembangan manusia, karena pada masa 

tersebut penuh dengan tantangan, gejolak, 

emosi, dan perubahan yang menyangkut 

perubahan jasmani, psikologi dan sosial. 

Masa remaja juga merupakan masa yang 

penuh konflik, baik konflik dengan dirinya 

sendiri maupun dengan lingkungan 

sosialnya.  

Masa remaja awal merupakan masa 

transisi, dimana usianya berkisar antara 13 

sampai 16 tahun atau yang biasa disebut 

dengan usia belasan yang tidak 

menyenangkan, dimana terjadi juga 

perubahan pada dirinya baik secara fisik, 

psikis, maupun secara sosial (Hurlock, 

1973). Pada masa transisi tersebut 

kemungkinan dapat menimbulkan masa 

krisis, yang ditandai dengan 

kecenderungan munculnya perilaku 

menyimpang. Pada kondisi tertentu 

perilaku menyimpang tersebut akan 

menjadi perilaku yang mengganggu 

(Ekowarni, 1993). 

Melihat kondisi tersebut apabila 

didukung oleh lingkungan yang kurang 

kondusif dan sifat keperibadian yang 

kurang baik akan menjadi pemicu 

timbulnya berbagai penyimpangan 

perilaku dan perbuatan-perbuatan negatif 

yang melanggar aturan dan norma yang 

ada di masyarakat yang biasanya disebut 

dengan kenakalan remaja. 

Sejalan dengan perubahan- perubahan 

yang terjadi dalam diri remaja, mereka 

juga dihadapkan pada tugas-tugas yang 

berbeda dari tugas-tugas pada masa kanak-

kanak. Tidak semua remaja dapat 

memenuhi tugas dengan baik. Tugas-tugas 

perkembangan yang harus dipenuhi antara 

lain mencapai hubungan yang baik dengan 

teman sebaya, menerima keadaan fisiknya, 

mencapai kemandirian secara emosional, 

mencapai kepastian untuk mandiri secara 

ekonomi (Zamroni 2003 : 48). 

Ketidakmampuan remaja dalam memenuhi 

tugas perkembangan akan membuat 

mereka merasa gagal, maka kehilangan 

harga diri dan mengalami gangguan 

emosional, baik berupa gangguan pikiran, 

perasaan maupun gangguan perilaku, stres, 

kesedihan, kecemasan, kesepian, keraguan 

pada diri remaja membuat mereka 

mengambil resiko dengan bentuk-bentuk 

kenakalan. 

Anak-anak masa kini mengalami 

banjir stres yang datang dari perubahan 

sosial yang cepat serta membingungkan 

serta harapan masyarakat yang 

menginginkan mereka melakukan peran 

dewasa sebelum mereka masak secara 

psikologis untuk menghadapinya. 

Tekanan-tekanan tersebut menimbulkan 

akibat seperti kegagalan disekolah, 

penyalahgunaan obat-obatan terlarang, 
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depresi, keluhan-keluhan, dan kesedihan 

yang kronis (Fuhrmann dalam Zamroni 

2003 : 49) 

Banyaknya masalah dan tekanan-

tekanan akibat perubahan kondisi sosial 

budaya serta perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang demikian 

pesat seringkali mengakibatkan timbulnya 

masalah psikologis berupa gangguan 

penyesuaian diri atau gangguan perilaku. 

Beberapa bentuk gangguan ini dapat 

digolongkan dalam Delinkuensi.  

Munculnya kenakan remaja saat ini 

banyak kita jumpai dimana-mana. Sebagai 

salah satu contoh problem sosial. Berbagai 

macam kenakalan remaja akhir-akhir ini 

menunjukkan kondisi yang semakin 

membahayakan, seperti perkelahian, 

pemerasan, pencurian, penyalahgunaan 

obat-obatan selain tingkah laku yang 

dianggap ringan masih merupakan kenalan 

yang pada umumya dilakukan para remaja, 

seperti membolos, merokok, membuat 

gaduh saat jam pelajaran (Sukowati 2002 : 

10).  

Kenakalan remaja dalam studi 

masalah sosial dapat dikategorikan ke 

dalam perilaku menyimpang. Dalam 

perspektif perilaku menyimpang masalah 

sosial terjadi karena terdapat 

penyimpangan perilaku dari berbagai 

aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan 

norma sosial yang berlaku. Perilaku 

menyimpang dapat dianggap sebagai 

sumber masalah karena dapat 

membahayakan tegaknya sistem sosial. 

Penggunaan konsep perilaku menyimpang 

secara tersirat mengandung makna bahwa 

ada jalur baku yang harus ditempuh. 

Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut 

berarti telah menyimpang.  

Kenakalan remaja sudah menjadi 

masalah di semua negara. Hampir setiap 

hari kasus kenakalan remaja selalu kita 

temukan di media media massa, dimana 

sering terjadi di Kota-kota besar seperti 

Jakarta, Surabaya dan Medan, salah satu 

wujud dari kenakalan remaja adalah 

tawuran yang dilakukan oleh para pelajar 

atau remaja. Data di Jakarta tahun 1992 

tercatat 157 kasus perkelahian pelajar. 

Tahun 1994 meningkat menjadi 183 kasus 

dengan menewaskan 10 pelajar, tahun 

1995 terdapat 194 kasus dengan korban 

meninggal 13 pelajar dan 2 anggota 

masyarakat lain. Tahun 1998 ada 230 

kasus yang menewaskan 15 pelajar serta 2 

anggota Polri, dan tahun berikutnya korban 

meningkat dengan 37 korban tewas. 

Terlihat dari tahun ke tahun jumlah 

perkelahian dan korban cenderung 

meningkat. Bahkan sering tercatat dalam 

satu hari terdapat sampai tiga perkelahian 

di tiga tempat sekaligus (Tambunan, dalam 

e-psikologi, 2001). 

Lebih jauh dijelaskan bahwa dari 

15.000 kasus narkoba selama dua tahun 

terakhir, 46 % di antaranya dilakukan oleh 
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remaja, selain itu di Indonesia diperkirakan 

bahwa jumlah prostitusi anak juga cukup 

besar. Departemen Sosial memberikan 

estimasi bahwa jumlah prostitusi anak 

yang berusia 15-20 tahun sebanyak 60% 

dari 71.281 orang. Unicef Indonesia 

menyebut angka 30% dari 40-150.000, dan 

Irwanto menyebut angka 87.000 pelacur 

anak atau 50% dari total penjaja seks (Sri 

Wahyuningsih dalam Dep.Sos, 2004). 

Setiap tahun tingkat kenakalan remaja 

ini menunjukan peningkatan, sehingga 

mengakibatkan terjadinya problema sosial. 

Lingkungan sangat berpengaruh besar 

dalam pembentukan jiwa remaja. Bagi 

remaja yang ternyata salah memilih tempat 

atau kawan dalam bergaulnya. Maka yang 

akan terjadi kemudian adalah berdampak 

negatif terhadap perkembangan pribadinya.  

Tapi, bila dia memasuki lingkungan 

pergaulan yang sehat, seperti memasuki 

organisasi pemuda yang resmi diakui oleh 

pemerintah, sudah tentu berdampak positif 

bagi perkembangan kepribadiannya. 

Kenakalan remaja akhir-akhir ini yang 

sangat mengkhawatirkan adalah akibat 

pengaruh dari lingkungan sosial. Gejala-

gejala kejahatan yang muncul merupakan 

akibat dari proses perkembangan pribadi 

remaja yang sedang berupaya mencari 

identitas diri. 

Banyak penelitian yang dilakukan para 

ahli menemukan bahwa remaja yang 

berasal dari keluarga yang penuh 

perhatian, hangat, dan harmonis 

mempunyai kemampuan dalam 

menyesuaikan diri dan sosialisasi yang 

baik dengan lingkungan disekitarnya 

(Hurlock, 1973). Hal ini disebabkan karena 

anak yang berasal dari keluarga yang 

harmonis akan mempersepsi rumah mereka 

sebagai suatu tempat yang membahagiakan 

karena semakin sedikit masalah antara 

orangtua, maka semakin sedikit masalah 

yang dihadapi anak, dan begitu juga 

sebaliknya jika anak mempersepsi 

keluarganya berantakan atau kurang 

harmonis maka ia akan terbebani dengan 

masalah yang sedang dihadapi oleh orang 

tuanya tersebut.  

Faktor lain yang juga ikut 

mempengaruhi perilaku kenakalan pada 

remaja adalah konsep diri yang merupakan 

pandangan atau keyakinan diri terhadap 

keseluruhan diri, baik yang menyangkut 

kelebihan maupun kekurangan diri, 

sehingga mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap keseluruhan perilaku yang 

ditampilkan. 

Berdasarkan penelitian dan beberapa 

data diatas, yang menyebutkan kota-kota 

besar rentan terjadinya perilaku kenakalan 

remaja maka penulis tergerak untuk 

mengambil judul “Hubungan antara 

Kestabilan Emosi dengan Perilaku Kenalan 

Remaja.” 
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II. METODE 

A. Pendekatan Penelitian 

Menurut Arikunto (2002:85) 

pendekatan penelitian banyak dipengaruhi 

oleh jenis dan banyaknya variabel, tetapi 

sebaliknya jenis variabel juga dipengaruhi 

oleh jenis pendekatan.  

Pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, karena sistem penulisan 

penelitian ini dalam bentuk korelasi antar 

variabel, yaitu variabel X (kestabilan 

emosi) dan variabel Y (perilaku kenakalan 

remaja). Artinya, variabel X memberikan 

peranan terhadap variabel Y. Dalam hal ini 

menunjukkan bahwa kestabilan emosi 

mempengaruhi pembentukan perilaku 

kenakalan remaja.  

 

B. Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang digunakan 

yaitu teknik penelitian eksperimen. Karena 

data variabel belum ada, maka digunakan 

rancangan eksperimen. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen yang 

bertujuan untuk mengetahui “Adakah 

pengaruh antara kestabilan emosi dengan 

perilaku kenalakan remaja di SMP N 2 

Pagerwojo Tulungagung  Tahun Pelajaran 

2014/2015”.  

 

C. Tempat dan Waktu 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian berada di UPTD 

SMP N 2 Pagerwojo Tulungagung  Tahun 

Pelajaran 2014/2015 syang terletak di jalan 

Yos Sudarso, Tulungagung. Peneliti 

memilih SMP N 2 Pagerwojo 

Tulungagung, karena masalah remaja di 

Sekolah Menengah Pertama sangat 

kompleks di bandingkan Sekolah Dasar. 

Selain itu, jumlah siswa yang 

memungkinkan untuk diteliti. Sehingga 

dapat mempermudah dalam melaksanakan 

penelitian karena sudah mengetahui 

kondisi dan situasi sekolah.  

2. Waktu Penelitian 

Dalam rangka menggali data yang 

diperlukan dalam penelitian ini maka 

penulis melakukan penelitian dilapangan 

pada Februari  sampai Agustus  dan ditulis 

dalam bentuk laporan akademik. Hal ini 

penulis gunakan dalam rangka mencari 

data yang sebenarnya yang terjadi 

dilapangan mengenai skripsi yang berjudul 

Hubungan Antara Kestabilan Emosi 

Dengan Perilaku Kenakalan Remaja Siswa 

Kelas VII SMPN 2 Pagerwojo 

Tulungagung Tahun Pelajaran  2014/2015. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Untuk mengetahui ada hubungan 

atau tidak antara kestabilan emosi dengan 

perilaku kenakalan remaja siswa kelas VII 
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SMP N 2 Pagerwojo Tulungagung  Tahun 

Pelajaran 2014/2015 yaitu dengan analisis 

Pearson Product Moment. Dan untuk 

bantuan analisis data dengan menggunakan 

SPSS versi 16. Hasil Uji Pearson Product 

Moment.  

Untuk mengetahui ada hubungan 

atau tidak antara kestabilan emosi dengan 

perilaku kenakalan remaja siswa kelas VII 

SMP N 2 Pagerwojo Tulungagung  Tahun 

Pelajaran 2014/2015 yaitu dengan analisis 

Pearson Product Moment. Dan untuk 

bantuan analisis data dengan menggunakan 

bantuan SPSS versi 16. Hasil analisis 

Pearson Correlation kestabilan emosi 

dengan perilaku kenakalan remaja. nilai r 

hitung atau korelasi pearson variabel bebas 

dan variabel terikat besarnya 0, 929 

sedangkan taraf signifikansi (0,254) nilai 

ini menggambarkan probabilitas. Dengan 

jumlah sampel 60.  

Hipotesis yang diuji adalah “Adanya 

hubungan antara kestabilan emosi dengan 

perilaku kenakalan remaja pada siswa 

kelas VII SMP N 2 Pagerwojo 

Tulungagung  Tahun Pelajaran 

2014/2015”. Berdasarkan hasil uji 

hipotesis diperoleh hasil 
 
hitung 0,929, 

berarti 0,929 ≥ 0,254 pada taraf signifikan 

5%, maka  berbunyi “ada hubungan 

positif antara kestabilan emosi terhadap 

kenakalan remaja siswa kelas VII SMPN  

2 Pagerwojo Tulungagung  Tahun 

Pelajaran 2014/2015”, dapat diterima pada 

taraf signifikan 5%. Sedangkan  yang 

berbunyi tidak ada hubungan positif antara 

kestabilan emosi dengan perilaku 

kenakalan remaja siswa SMP N 2 

Pagerwojo Tulungagung  Tahun Pelajaran 

2014/2015, ditolak. 

 

B. Pembahasan  

Menurut hasil penelitian di SMP N 2 

Pagerwojo Tulungagung, kestabilan emosi 

berpengaruh pada kenakalan remaja siswa 

kelas X. Dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa rata-rata kondisi kestabilan emosi 

remaja adalah tinggi, adapun kondisi 

perilaku kenakalan remaja adalah tinggi. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa antara 

kestabilan emosi dengan perilaku 

kenakalan remaja terdapat hubungan 

signifikan yaitu semakin tinggi tingkat 

kestabilan emosinya semakin rendah 

tingkat kenakalannya.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

yang diungkapkan Semium (2006), yaitu 

apabila emosi seseorang dapat 

dikendalikan dengan tepat, maka emosi itu 

akan membawa kepada kesejahteraan dan 

kebahagiaan individu tersebut. Individu 

yang dapat mengendalikan emosi dengan 

tepat merupakan individu yang yang 

memiliki kestabilan emosi yang baik.  

 

 

IV. Simpulan, Implikasi dan Saran 
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A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari pengujian 

hipotesis yang telah dianalisis tersebut 

dapat ditarik kesimpulan yaitu : “Ada 

hubungan positif antara kestabilan emosi 

dengan perilaku kenakalan remaja pada 

siswa kelas VII SMP N 2 Pagerwojo 

Tulungagung  Tahun Pelajaran 

2014/2015”, dimana semakin tinggi 

kestabilan emosi subjek, maka semakin 

tinggi pula kenakalannya.  

 

B. Implikasi 

Sebagaimana dikemukakan dalam 

kesimpulan yang diperoleh bahwa ada 

hubungan antara kestabilan emosi dengan 

perilaku kenakalan remaja signifikan. 

Maka para pendidik maupan konselor 

harus terus memperhatikan serta bersedia 

memberikan pemahaman kepada siswa 

agar mereka dapat mengontrol sikap, 

emosi dan tingkah lakunya dalam 

merespon setiap situasi dan kondisi yang 

dihadapinya secara positif. Dengan 

demikian tindakan kenakalan remajanya 

akan berkurang. 

 

C. Saran-saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian 

ini, maka peneliti menyampaikan saran-

saran sebagai berikut : 

1. Bagi guru atau konselor, hendaknya 

lebih meningkatkan layanan 

bimbingan dan konseling serta selalu 

memantau perilaku siswa terutama di 

lingkungan sekolah dalam membantu 

terbentuknya perilaku yang baik di 

sekolah.  

2. Bagi orangtua, diharapkan orang tua 

mengarahkan anak agar dapat 

berperilaku yang baik dengan cara 

memberikan contoh bagaimana 

perilaku yang baik dan manakah 

perilaku atau tindakan yang kurang 

baik untuk dijauhi atau dihindari.  

3. Bagi siswa, dengan diberikannya 

layanan bimbingan dan konseling 

siswa dapat belajar berperilaku yang 

baik, jika menghadapi suatu masalah 

bisa lebih terbuka kepada konselor, 

sehingga konselor dapat memahami 

masalah yang sedang dihadapi dan 

selanjutnya dapat memberikan solusi 

yang tepat. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, yang 

berminat mengangkat tema yang 

sama, disarankan agar 

mengembangkan penelitian ini dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor lain 

yang juga mempengaruhi kenakalan 

remaja.  
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