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PENGANTAR PENULIS 
 

Puji syukur ke hadirat Allah swt., Tuhan semesta alam. 
Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan 
kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat dan 
pengikutnya yang setia. Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan 
Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya penulis mampu 
menyelesaikan edisi revisi buku yang berjudul “Perilaku 
Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiologi”. 

Isi buku ini mengalami perubahan-perubahan yang 
cukup mendasar dengan menambahkan Teori-teori Perilaku 
Menyimpang, Contoh Perilaku Menyimpang (Bab 2), serta 
Hubungan antara Interaksi Keluarga dengan Lingkungannya 
(Bab 4). Maksud dari penambahan Teori-teori Perilaku 
Menyimpang, Contoh Perilaku Menyimpang serta Hubungan 
antara Interaksi Keluarga dengan Lingkungannya adalah 
guna meningkatkan kualitas isi buku dan tanpa mengurangi 
esensi makna awal isi buku. 

Keberhasilan penyusunan edisi revisi buku ini 
tentunya bukan atas usaha penulis saja namun ada banyak 
pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan  
untuk suksesnya penulisan edisi revisi buku ini. Untuk itu, 
melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
memberikan dukungan baik secara moril ataupun material 
sehingga edisi revisi buku ini berhasil disusun . Secara 
khusus disampaikan kepada orang tua tercinta serta mertua 
dan saudara-saudara yang telah banyak memberikan 
bantuan baik materil maupun spiritual. Terkhusus kepada 
isteri tercinta Mihrani, SE., M.Si. dan ananda tersayang, 
Ainun Fakhirah Irsyadiyah, Alyah Faiqah Ikhsaniyah, dan 
Abqari Fakhrul Irsyad.  

Begitu juga kepada teman-teman yang telah 
memberikan masukan untuk kesempurnaan buku ini, 
termasuk kawan-kawan di penerbit Alauddin University 
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Press, juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan 
namanya satu persatu yang telah memberikan kontribusi 
sehingga edisi revisi buku ini dapat diterbitkan, kritik dan 
saran yang membangun tetap kami nantikan, semoga Allah 
swt. senantiasa memberikan kecerdasan kepada kita semua 
dan senantiasa pula menghindarkan dari nista karsa. 

Semua bantuan tersebut di atas penulis tak dapat 
membalasnya, selain menyerahkan sepenuhnya kepada 
Allah swt. diiringi do’a semoga amal baik mereka diterima 
oleh Allah swt. dengan pahala yang berlipat ganda. 

Berpegang pada prinsip “tidak ada gading tak retak” 
dan tidak ada istilah final dalam ilmu, maka penulis 
menyadari bahwa buku ini bukan karya yang final. Oleh 
karena itu dengan senang hati, kritik, dan saran serta 
pandangan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk 
kesempurnaan buku ini. 

Akhirnya penulis berharap semoga buku ini ada 
manfaatnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Amin. 

 
Makassar, September 2020 
Penulis, 
 
 
 
Umar Sulaiman 
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A 
A. Pendahuluan 

nonymous menulis, “ada seorang ibu yang tinggal di 
Jakarta bercerita bahwa sejak maraknya kasus 
tawuran remaja di Jakarta, ia mengambil inisiatif 

untuk mengantar dan menjemput anaknya yang sudah SMU, 
sebuah kebiasaan yang belum pernah dilakukan 
sebelumnya. Bagaimana tidak ngeri, kalau remaja yang tidak 
ikut-ikutan pun ikut diserang”, (ekaprana 
http://www.jurnalbogor.com: 2008). 

Mengapa para remaja begitu sering tawuran, seakan- 
akan mereka sudah tidak memiliki akal sehat, dan tidak bisa 
berpikir mana yang berguna dan mana yang tidak? Mengapa 
pula para remaja banyak yang terlibat narkoba 

dan seks bebas, dan hal lainnya yang menyimpang? Apa yang 
salah dari semua ini? 

Ketika jaman berubah dengan cepat, salah satu 
kelompok yang rentan untuk ikut terbawa arus adalah para 
remaja. Hal ini terjadi tidak lain karena mereka memiliki 
karakteristik tersendiri yang unik, labil, sedang pada taraf 
mencari identitas, mengalami masa transisi dari remaja 
menuju status dewasa, dan sebagainya. 

Masa remaja awal merupakan masa transisi dengan 
usia antara 13 sampai 16 tahun atau yang biasa disebut 
dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, dimana juga 
terjadi perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, 
maupun secara sosial. Pada masa transisi tersebut 
kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai 
dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang 
dan akan menjadi perilaku yang mengganggu. Melihat 
kondisi tersebut dan 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. 

A 

http://www.jurnalbogor.com/
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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. 

Untuk mengetahui latar belakang perilaku 
menyimpang perlu membedakan adanya perilaku 
menyimpang yang tidak disengaja dan yang disengaja, 
diantaranya karena pelaku kurang memahami aturan- 
aturan yang ada, perilaku menyimpang yang disengaja, 
bukan karena pelaku tidak mengetahui aturan. Hal yang 
relevan untuk memahami bentuk perilaku tersebut, adalah 
mengapa seseorang melakukan penyimpangan, padahal ia 
tahu apa yang dilakukan melanggar aturan. Becker (dalam 
Soekanto,1988) mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk 
mengasumsikan hanya mereka yang menyimpang 
mempunyai dorongan untuk berbuat demikian. Hal ini 
disebabkan karena pada dasarnya setiap manusia pasti 
mengalami dorongan untuk melanggar pada situasi tertentu, 
tetapi mengapa pada kebanyakan orang tidak menjadi 
kenyataan yang berwujud penyimpangan, sebab orang 
dianggap normal biasanya dapat menahan diri dari 
dorongan-dorongan untuk menyimpang. 

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja di 
bawah usia 17 tahun sangat beragam mulai dari perbuatan 
yang amoral dan anti sosial tidak dapat dikategorikan 
sebagai pelanggaran hukum. Bentuk kenakalan remaja dapat 
berupa: kabur dari rumah, membawa senjata tajam, dan 
kebut-kebutan di jalan, sampai pada perbuatan yang sudah 
menjurus pada perbuatan kriminal atau perbuatan yang 
melanggar hukum seperti; pembunuhan, perampokan, 
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pemerkosaan, seks bebas, pemakaian obat- obatan terlarang, 
dan tindak kekerasan lainnya yang sering diberitakan 
media-media massa. 

Kasus-kasus kenakalan remaja berupa tawuran yang 
diangkat media-media massa umumnya terjadi di kota-kota 
besar misalnya Jakarta, Surabaya dan Medan. Data tawuran 
yang terjadi di kota Jakarta terusmengalami peningkatan. 
Untuk 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. 
Bahkan sering tercatat dalam satu hari terdapat sampai tiga 
perkelahian di tiga tempat sekaligus. Lebih jauh dijelaskan 
bahwa dari 15.000 kasus narkoba selama dua tahun 
terakhir, 46 % di antaranya dilakukan oleh 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. 

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. Konsep diri 
terbentuk dan berkembang berdasarkan pengalaman dan 
inteprestasi dari lingkungan, penilaian orang lain, atribut, 
dan tingkah laku dirinya. Bagaimana orang lain 
memperlakukan individu dan apa yang dikatakan orang lain 
tentang individu akan dijadikan acuan untuk menilai dirinya 
sendiri. 
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Masa remaja merupakan saat individu mengalami 
kesadaran akan dirinya tentang bagaiman pendapat orang 
lain tentang dirinya. Pada masa tersebut kemampuan 
kognitif remaja sudah mulai berkembang, sehingga remaja 
tidak hanya mampu membentuk pengertian mengenai apa 
yang ada dalam pikirannya, namun remaja akan berusaha 
pula untuk mengetahui pikiran orang lain tentang tentang 
dirinya. Oleh karena itu tanggapan dan penilaian orang lain 
tentang diri individu akan dapat berpengaruh pada 
bagaimana individu menilai dirinya sendiri. Remaja nakal 
biasanya mempunyai sifat memberontak, ambivalen 
terhadap otoritas, mendendam, curiga, implusif dan 
menunjukan kontrol batin yang kurang. Sifat-sifat tersebut 
mendukung perkembangan konsep diri yang negatif. Remaja 
yang didefinisikan sebagai anak nakal biasanya mempunyai 
konsep diri lebih negatif dibandingkan dengan anak yang 
tidak bermasalah. Dengan demikian remaja yang dibesarkan 
dalam keluarga yang kurang harmonis dan memiliki konsep 
diri negatif kemungkinan memiliki kecenderungan yang 
lebih besar menjadi remaja nakal dibandingkan remaja yang 
dibesarkan dalam keluarga harmonis dan memiliki konsep 
diri positif. 

Di berbagai kota besar, sudah menjadi pengetahuan 
umum bahwa ulah remaja belakangan ini makin mengerikan 
dan mencemaskan masyarakat. Mereka tidak lagi sekadar 
terlibat dalam aktivitas nakal seperti membolos sekolah, 
merokok, minum-minuman keras, atau mengganggu lawan 
jenisnya, tetapi tak jarang mereka terlibat dalam aksi 
tawuran layaknya preman atau terlibat dalam penggunaan 
narkoba, terjerumus dalam kehidupan seksual pranikah, dan 
berbagai bentuk perilaku menyimpang lainnya. Di suatu 
kota misalnya, sebagian besar SMU dilaporkan pernah 
mengeluarkan siswanya lantaran tertangkap basah 
menyimpan dan menikmati benda haram tersebut. 
Sementara itu, di sejumlah kos- kosan tak jarang ditemukan 
kasus beberapa ABG menggelar pesta putau atau narkotika 
hingga ada salah satu korban tewas akibat over dosis. 
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Secara sosiologis, remaja umumnya memang amat 
rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal. Karena 
proses pencarian jati diri, mereka mudah sekali terombang-
ambing, dan masih merasa sulit menentukan tokoh 
panutannya. Mereka juga mudah terpengaruh oleh gaya 
hidup masyarakat di sekitarnya. Karena kondisi kejiwaan 
yang labil, remaja mudah terpengaruh dan terbawa arus 
sesuai dengan keadaan lingkungannya. Mereka cenderung 
mengambil jalan pintas dan tidak mau pusing-pusing 
memikirkan dampak negatifnya. Di berbagai komunitas dan 
kota besar, jangan heran jika hura-hura, seks bebas, 
menghisap ganja dan zat adiktif lainnya cenderung mudah 
menggoda para remaja. Siapakah yang harus dipersalahkan 
tatkala kita menjumpai remaja yang terperosok pada 
perilaku yang menyimpang dan melanggar hukum atau 
paling tidak melanggar tata tertib yang berlaku di 
masyarakat? Dalam hal ini, kita tidak harus saling 
menyalahkan, jalan yang akan ditempuh adalah 
memperbaiki cara dan sistem dalam mendidik anak dan 
remaja. 

Adalah sulit untuk menentukan suatu penyimpangan 
karena tidak semua orang menganut norma yang sama 
sehingga ada perbedaan mengenai apa yang menyimpang 
dan tidak menyimpang. Orang yang dianggap menyimpang 
berarti melakukan perilaku menyimpang. Tetapi perilaku 
menyimpang bukanlah kondisi yang perlu untuk menjadi 
seorang penyimpang. Penyimpang adalah orang-orang yang 
mengadopsi peran penyimpang, atau yang disebut 
penyimpangan sekunder. 

Istilah remaja menurut Kartini Kartono (2007), 
berusia antara 12 – 21 tahun. Remaja akan mengalami 
periode perkembangan fisik dan psikis sebagai berikut: 
masa pra-pubertas (12 – 13 tahun), masa pubertas (14 – 16 
tahun), masa akhir pubertas. (17 – 18 tahun). Dan perilaku 
menyimpang remaja adalah kenakalan remaja yang biasanya 
dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani 
proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat 
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remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. (Jokie M.S. 
Siahaanhttp://www.blogspot.com/2008).  

Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung 
begitu singkat, dengan perkembangan fisik, psikis, dan 
emosi yang begitu cepat.  

Dalam perspektif sosiologi perilaku menyimpang 
remaja 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 remaja yang tidak 
melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang atau telah 
terjadi kenakalan remaja. 

Hal yang relevan untuk memahami bentuk perilaku 
mengapa seorang remaja melakukan penyimpangan, 
sedangkan ia tahu apa yang dilakukan melanggar aturan 
(Becker dalam Soerjono Soekanto, 1988:26) mengatakan 
bahwa tidak ada alasan untuk mengasumsikan hanya 
mereka yang menyimpang mempunyai dorongan untuk 
berbuat demikian. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya 
setiap manusia pasti mengalami dorongan untuk melanggar 
pada situasi dan adanya kesempatan tertentu, tetapi 
terkadang pada kebanyakan orang tidak menjadi berwujud 
penyimpangan. 

Dasar pengakategorian penyimpangan didasari oleh 
perbedaan perilaku, kondisi dan individu. Penyimpangan 
dapat didefinisikan secara statistik, absolut, reaktifis, dan 
normatif. Perbedaan yang menonjol dari keempat sudut 
pandang pendefinisian itu adalah pendefinisian oleh para 
reaktifis, dan normatif yang membedakannya dari kedua 
sudut pandang lainnya. 

Penyimpangan secara normatif didefinisikan sebagai 
penyimpangan terhadap norma, di mana penyimpangan itu 
adalah terlarang bila diketahui dan mendapat sanksi. Jumlah 

http://www.blogspot.com/2008)
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dan macam penyimpangan dalam masyarakat adalah relatif 
tergantung dari besarnya perbedaan. Penyimpangan adalah 
relatif terhadap norma suatu kelompok atau masyarakat. 
Karena norma berubah maka penyimpangan berubah. 

Penyimpangan biasanya dilihat dari perspektif orang 
yang bukan penyimpang. Pengertian yang penuh terhadap 
penyimpangan membutuhkan pengertian tentang 
penyimpangan bagi penyimpang. Untuk menghargai 
penyimpangan adalah dengan cara memahami, bukan 
menyetujui apa yang dipahami oleh penyimpang. Cara-cara 
para penyimpang menghadapi penolakan atau stigma dari 
orang non penyimpang disebut dengan teknik pengaturan. 
Tidak satu teknik pun yang menjamin bahwa penyimpang 
dapat hidup di dunia yang menolaknya, Teknik-teknik yang 
digunakan oleh penyimpang adalah kerahasiaan, manipulasi 
aspek lingkungan fisik, rasionalisasi, partisipasi dalam 
subkebudayaan menyimpang dan berubah menjadi tidak 
menyimpang. 

Proses sosialisasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari 
melalui interaksi sosial dengan menggunakan media atau 
lingkungan sosial tertentu. Oleh sebab itu, kondisi 
kehidupan lingkungan tersebut akan sangat mewarnai dan 
mempengaruhi input dan pengetahuan yang diserap oleh 
setiap remaja. Karena itulah dalam membahas perilaku 
penyimpangan remaja, penulis menitikberatkan pada 
pendekatan sistem, yaitu perilaku individu  sebagai masalah 
sosial yang bersumber dari sistem sosial terutama dalam 
pandangan disorganisasi sosial sebagai sumber masalah. Hal 
ini dapat dijelaskan bahwa pada umumnya para remaja yang 
mengalami gejala disorganisasi sosial dalam keluarga 
misalnya, maka norma dan nilai sosial menjadi kehilangan 
kekuatan mengikat. Dengan demikian kontrol sosial 
menjadi lemah, sehingga memungkinkan terjadinya 
berbagai bentuk penyimpangan perilakunya. 
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B. Pengertian Sosiologi 

anusia hidup berkelompok dan mereka saling 
mengadakan hubungan satu sama lain sebagai 
anggota keluarga, penduduk atau warga kota, 

sebagai warga masyarakat khusus, agama, suku bangsa atau 
bahkan sebagai warga negara dari suatu bangsa. Meskipun 
mereka kadang-kadang tidak menyadari bahwa mereka 
adalah anggota dari suatu kelompok atau masyarakat namun 
setidak-tidaknya manusia berpikir dan bertindak dengan 
cara-cara yang telah ditentukan oleh kelompok atau 
masyarakat mereka. Itulah sebabnya mengapa model 
pakaian yang mereka kenakan, makanan dan cara mereka 
makan, kepercayaan dan norma-norma yang mereka junjung 
tinggi, dan ada istiadat yang mereka anut banyak 
dipengaruhi oleh keanggotaan mereka di dalam golongan 
atau masyarakat yang begitu kompleks. 

Sosiologi bisa saja dibatasi sebagai studi ilmiah tentang 
kehidupan kelompok manusia. Berhubung istilah atau 
pengertian sosiologi sering disalahartikan atau 
disalahgunakan maka perlu disinggung di sini apa dan 
bagaimana sosiologi itu. Sebagai suatu disiplin, jelas 
sosiologi bukanlah merupakan filosofi sosial tapi sebagai 
suatu sistem tata nilai yang ditujukan kepada masyarakat 
tentang bagaimana seharusnya mereka berkelakukan dan 
mengatur diri mereka, sedangkan sosiolog berusaha 
menguraikan atau menerangkan secermat dan seobyektif 
mungkin bagaimana dan mengapa dalam sebuah kelompok 
masyarakat harus saling bergaul dan saling mempengaruhi 
satu sama lain. Contoh: seorang sosiolog seharusnya 
memiliki perasaan dan keyakinan yang kuat mengenai 
bagaimana seharusnya suatu masyarakat mengatur diri 
mereka sendiri atau memperlakukan anggota-anggota 
mereka, tapi bukannya perasaan dan keyakinan yang kuat 
ini yang menentukan bahwa dia adalah seorang sosiolog. 
Sebagai seorang ahli berkewajiban melaporkan dan 
menganalisa secara obyektif kehidupan berbagai kelompok 
(seperti keluarga, kelas sosial atau masyarakat) dan produk-

M 
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produk sampingannya (nilai-nilai, tradisi, dan adat istiadat) 
yang terdapat di dalamnya (Cohen, 1992). 

Secara harfiah atau etimologis (definisi nominal), 
sosiologi berasal dari bahasa Latin: Socius = teman, kawan, 
sahabat, dan Logos = ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi 
adalah ilmu tentang cara berteman/berkawan/bersahabat 
yang baik, atau cara bergaul yang baik dalam masyarakat. 
Sedangkan secara operasional (definisi real), beberapa 
pakar sosiologi mendefinisikan sebagai berikut: 

1. Sosiologi adalah studi tentang hubungan antara manusia 
(human relationship), (Alvin Bertrand). 

2. Sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang 
memremajai masyarakat sebagai keseluruhan, yakni 
hubungan antara manusia dengan manusia, manusia 
dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik 
formal maupun material, baik statis maupun dinamis, 
(Mayor Polak). 

3. Sosiologi adalah ilmu masyarakat umum, (P. J. Bouwman). 
4. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang 

memremajai struktur sosial dan proses sosial, termasuk 
perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial adalah 
keseluruhan jaringan antarunsur sosial yang pokok, yaitu 
kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-
lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-
lapisan sosial. Adapun proses-proses sosial adalah 
pengaruh timbal balik antarberbagai segi kehidupan 
bersama, misalnya antara kehidupan ekonomi dan politik 
(Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi). 

5. Sosiologi adalah studi ilmiah mengenai hubungan antara 
masyarakat dan individu (Peter L. Berger). 

6. Sosiologi adalah ilmu yang memremajai: (a) hubungan 
dan pengaruh timbal balik antaraneka macam gejala 
sosial, misalnya antara ekonomi dan agama serta 
keluarga dan moral, (b) hubungan dan pengaruh timbal 
balik antara gejala sosial dan gejala nonsosial, misalnya 
antara gejala sosial dan gejala biologis, (c) ciri-ciri umum 
dari semua jenis gejala sosial (Pitirim A. Sorokin). 
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7. Sosiologi merupakan ilmu yang memremajai hubungan 
antar manusia dalam kelompok-kelompok (Roucek dan 
Warren). 

8. Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap 
interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial 
(William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff). 

9. Sosiologi merupakan ilmu yang memusatkan perhatian 
pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan 
berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum darinya 
(Soerjono Soekanto). 

10. Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk memremajai 
masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan 
menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam 
berbagai kelompok dan kondisi (William Kornblum).  

11. Auguste Comte (1798-1857). Sebagai tokoh awal yang 
menamai berbagai ilmu tentang masyarakat dengan 
istilah sosiologi, Comte membagi sosiologi ke dalam dua 
bagian studi penting yakni struktur sosial dan dinamika 
sosial. Berbagai institusi sosial yang kompleks seperti 
ekonomi, negara, dan keluarga di ambil sebagai satuan 
utama dalam analisis sosiologi. Oleh karena itu, sosiologi 
merupakan kajian mengenai hubungan antar institusi 
sosial. Dalam konsep struktur sosial, masyarakat 
dipahami sebagai bagian-bagian yang terpisah, namun 
memiliki timbal balik yang membentuk kesatuan. Adapun 
dalam konsep dinamika sosial, keseluruhan masyarakat 
dianggap sebagai suatu satuan analisis yang mengalami 
perubahan mengikuti waktu. 

12. Emile Durkheim (1858-1917). Sebagai sebuah ilmu, 
sosiologi harus terlibat dengan lingkungan institusi dan 
proses sosial yang luas. Durkheim menekankan bahwa 
yang terpenting dalam sosiologi ialah dilakukannya 
analisis tentang hubungan antara institusi sosial sehingga 
memunculkan kesadaran mengenai fakta-fakta sosial. 
Fakta sosial adalah suatu cara bertindak yang umum 
dalam suatu masyarakat yang terbentuk dengan 
sendirinya dan terbebas dari manifestasi individu. Fakta 
sosial terdiri dari hukum, undang-undang, adat istiadat, 
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sistem bahasa, kepercayaan dan upacara agama, sistem 
mata uang, serta kebiasaan. Disebut fakta sosial karena 
hal tersebut terjadi dan terwujud di luar kesadaran 
individu. 

13. Max Weber (1864-1920). Dalam sosiologi, Weber 
mengemukakan kaidah pemahaman atau verstehen, yaitu 
mengamati tindakan sosial dengan menguraikan proses 
motivasi para pelaku dalam lingkup sosial, sejarah, dan 
simbolik. Maka sosiologi menurut Weber adalah suatu 
ilmu yang mencoba untuk memahami tindakan sosial 
dalam usaha mencapai uraian tentang sebab dan akibat. 

14. Paul B. Horton: sosiologi adalah Ilmu yang memusatkan 
penelaahan pada kehidupan kelompok- kelompok 
masyarakat dan produk/hasil dari kehidupan kelompok 
tertentu. 

15. Mac Iver: sosiologi adalah Ilmu yang memremajai tentang 
hubungan-hubungan social yang terjadi dalam 
masyarakat. 

16. J. Gillin: sosiologi adalah Ilmu yang memremajai interaksi 
yang timbul di dalam masyarakat. 

17. P.J. Baouman: sosiologi adalah Ilmu pengetahuan tentang 
manusia dan hubungan-hubungan antar golongan 
manusia. 

18. Mr. J. Bierens De Haan: sosiologi adalah Ilmu pengetahuan 
tentang masyarakat manusia, baik mengenai hakekatnya, 
susunannya, hubungannya, kodrat-kodrat yang 
menggerakkannya, mengenai kesehatan dan 
perkembangan masyarakat. 

19. George Simmel: sosiologi adalah Ilmu pengetahuan yang 
memremajai perhubungan sesama manusia (Human 
Relationship). 

20. Lester Frank Ward: sosiologi adalah Ilmu pengetahuan 
yang bertujuan untuk meneliti kemajuan-kemajuan 
manusia dan apa saja yang dilakukan oleh manusia dalam 
kehidupannya.  

21. Allan Johnson: sosiologi adalah Ilmu yang memremajai 
kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya 
dengan suatu system social dan bagaimana system 
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tersebut mempengaruhi individu dan bagaimana pula 
orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem itu. 

22. Vander Zanden: sosiologi adalah Studi ilmiah tentang 
interaksi manusia di masyarakat. 

23. Anthony Giddens: sosiologi adalah Studi tentang 
kehidupan social manusia, kelompok-kelompok manusia 
dan masyarakat. 

24. Hassan Shadily: sosiologi adalah Ilmu yang memremajai 
tentang hidup bersama dalam masyarakat dan 
menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai 
kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan maksud 
hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta 
perubahannya. 

Dua anggapan dasar (postulat) yang melandasi 
timbulnya sosiologi adalah: 

1. Bahwa tingkah laku manusia mengikuti pola atau tata 
tertentu, seperti halnya perpolaan yang ada pada gejala-
gejala alam. Artinya kegiatan manusia tertentu ditentukan 
sedikit banyak menurut cara yang telah berpola baku. 

2. Bahwa manusia adalah makhluk sosial (Aristoteles: Zoon 
Politicon) yang memiliki kecenderungan alamiahuntuk 
berhimpun dalam kelompok manusia juga, sehingga 
memerlukan cara bergaul/berteman yang baik, yaitu 
sosiologi. 

Sosiologi adalah studi ilmiah atau bisa disebut juga 
sebagai ilmu pengetahuan (science). Oleh karena itu, sebagai 
ilmu pengetahuan, sosiologi harus memenuhi kriteria ilmu 
pengetahuan. Kriteria yang bisa menjelaskan sosiologi 
disebut sebagai ilmu adalah sebagai berikut: 

1. Sosiologi bersifat empiris 

Sosiologi bersifat empiris berarti bahwa sosiologi 
didasarkan pada pengalaman-pengalaman dari hasil 
observasi (pengamatan) terhadap kenyataan dan akal sehat 
sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif. Pengalaman 
berarti merupakan hasil dari serapan pancaindera manusia, 
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yang dialaminya dalam kehidupan sosial. Sebelum menjadi 
ilmu, sosiologi juga harus melalui proses yang disebut 
penalaran yang berarti bersifat rasional atau sesuai dengan 
akal budi manusia. 

2. Sosiologi bersifat teoretis 

Sosiologi bersifat teoretis berarti bahwa ilmu 
pengetahuan tersebut selalu berusaha menyusun abstraksi 
dari hasil-hasil observasi yang merupakan kerangka dari 
unsur-unsur yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab 
akibat sehingga menjadi sebuah teori. Teori biasanya terdiri 
atas dua fakta atau lebih yang tersusun dalam keberlanjutan 
melalui pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta 
adalah sesuatu yang paling sederhana, teori adalah 
hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji 
kebenarannya. 

3. Sosiologi bersifat kumulatif 

Kumulatif berasal dari kata Latin cumulare yang 
berarti menimbun, menumpuk, makin lama makin besar. 
Artinya, teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori 
yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, serta 
memperhalus teori-teori yang lama. Misalnya sosiologi 
pendidikan yakni teori sosiologi dipadukan dengan teori 
pendidikan dan dikaitkan dengan teori keluarga, karena 
dalam keluarga mengandung unsur pendidikan. 

4. Sosiologi bersifat non etik 

Sosiologi bersifat non etik berarti dalam melihat suatu 
fakta, sosiologi tidak menilai sesuatu dari keburukan atau 
kebaikannya. Namun secara objektif, sosiologi melihat suatu 
fakta melalui analisis tentang sebab yang mendasari fakta 
tersebut maupun tujuan dilakukannya analisis. Misalnya, 
dalam melihat fenomena tentang anak jalanan, jangan dilihat 
baik buruknya pekerjaan tersebut dalam kacamata 
masyarakat awam, tetapi lihatlah sebab terjadinya fenomena 
tersebut. 

Sosiologi disebut juga ilmu masyarakat atau ilmu yang 
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membicarakan masyarakat, maka perlu diberikan 
pengertian tentang masyarakat. Berikut adalah pengertian 
yang diberikan oleh beberapa pakar sosiologi: 

1. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan 
selalu berubah (Mac. Iver dan Page). 

2. Masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk 
manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat 
tertentu (Koentjaraningrat). 

3. Masyarakat adalah tempat orang-orang hidup bersama 
yang menghasilkan kebudayaan (Selo Soemardjan dan 
Soelaiman Soemardi). 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa ada 4 (empat) 
unsur yang terdapat dalam masyarakat, yaitu: 

1. Adanya manusia yang hidup bersama, (dua atau lebih). 
2. Mereka bercampur untuk waktu yang cukup lama, yang 

menimbulkan sistem komunikasi dan tata cara pergaulan 
lainnya. 

3. Memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan. 
4. Merupakan sistem kehidupan bersama yang 

menimbulkan kebudayaan. 

Komunitas (community) adalah suatu daerah/wilayah 
kehidupan sosial yang ditandai oleh adanya suatu derajat 
hubungan sosial tertentu. Dasar dari suatu komunitas adalah 
adanya lokasi (unsur tempat) dan perasaan sekomunitas 
(Mac. Iver dan Page). Misalnya: 

1. Komunitas yang sangat besar adalah negara, persekutuan 
negara-negara. 

2. Komunitas yang besar adalah kota. 
3. Komunitas kecil adalah desa pertanian, rukun tetangga, 

dan sebagainya. 

Sesuai dengan pengertian sosiologi yang telah 
diutarakan, maka objek sosiologi, yaitu: 

1. Struktur sosial, adalah jalinan dari seluruh unsur- unsur 
sosial. 

2. Unsur-unsur sosial, yang pokok adalah norma/kaidah 
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sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial. 
3. Proses sosial, adalah pengaruh timbal balik antara 

pelbagai segi kehidupan bersama.  
4. Perubahan sosial, adalah segala perubahan yang terjadi 

pada lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat yang 
mempengaruhi sistem sosial, seperti nilai, sikap, dan 
sebagainya. 

Soekanto mengemukakan bahwa apabila sosiologi di 
telaah dari sudut sifat hakikatnya, maka akan dijumpai 
beberapa petunjuk yang akan dapat membantu untuk 
menetapkan ilmu pengetahuan macam apakah sosiologi itu. 
Sifat-sifat hakikatnya adalah: 

1. Telah diketahui bahwa sosiologi adalah suatu ilmu sosial 
dan bukan merupakan ilmu pengetahuan alam ataupun 
ilmu pengetahuan kerohanian. Pembedaan tersebut 
bukanlah pembedaan mengenai metode, akan tetapi 
menyangkut pembedaan isi, yang gunanya untuk 
membedakan ilmu-ilmu pengetahuan yang bersangkut-
paut dengan gejala-gejala alam dengan ilmu-ilmu 
pengetahuan yang berhubungan dengan gejala-gejala 
kemasyarakatan. Khususnya, pembedaan tersebut di atas 
membedakan sosiologi dari astronomi, fisika, geologi, 
biologi, dan lain-lain ilmu pengetahuan alam yang dikenal. 

2. Sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif akan 
tetapi adalah suatu disiplin yang kategoris, artinya 
sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini 
dan bukan mengenai apa yang terjadi atau seharusnya 
terjadi. Sebagai suatu ilmu pengetahuan, sosiologi 
membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Artinya 
sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu 
seharusnya berkembang dalam arti memberikan 
petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan 
kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. 
Hal ini bukanlah berarti bahwa  pandangan-pandangan 
sosiologi tidak akan berguna bagi kebijaksanaan-
kebijaksanaan kemasyarakatan dan politik, akan tetapi 
pandangan-pandangan sosiologis tak dapat menilai apa 



Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiologi 

 

17  

yang buruk dan apa yang baik, apa yang benar atau salah 
serta segala sesuatu yang bersangkut paut dengan nilai-
nilai kemanusiaan. Sosiologi dapat menetapkan bahwa 
suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki 
nilai-nilai yang tertentu, akan tetapi selanjutnya tak dapat 
ditentukan bagaimana nilai-nilai tersebut seharusnya. 
Dalam hal ini sosiologi berbeda dengan filsafat 
kemasyarakatan, filsafat politik, etika dan agama. 

3. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni (pure 
science) dan bukan merupakan ilmu pengetahuanterapan 
atau terpakai (applied science). Perlu dicatat bahwa dari 
sudut penerapannya, ilmu pengetahuan dipecah menjadi 
dua bagian yaitu ilmu pengetahuan murni dan ilmu 
pengetahuan terapan. Ilmu pengetahuan murni adalah 
ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membentuk dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak hanya 
untuk mempertinggi mutunya, tanpa menggunakannya 
dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan terapan adalah 
ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mempergunakan 
dan menerapkan ilmu pengetahuan tersebut dalam 
masyarakat dengan maksud membantu kehidupan 
masyarakat. Tujuan dari sosiologi adalah untuk 
mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya 
tentang masyarakat, dan bukan untuk mempergunakan 
pengetahuan tersebut terhadap masyarakat. Sebagai 
perbandingan, akan diambil contoh-contoh dari ilmu 
pengetahuan lainnya, misalnya seorang ahli fisika (ilmu 
alam) tidak mendirikan jembatan, seorang ahli fisiologi 
(ilmu faal) pekerjaannya bukanlah menyembuhkan 
orang-orang yang sakit pneumonia dan seorang ahli 
dalam ilmu kimia pekerjaannya bukanlah membuat obat-
obatan. Demikian juga para ahli sosiologi mengemukakan 
pendapat-pendapatnya yang berguna bagi petugas 
administrasi, pembentuk undang-undang, para diplomat, 
guru-guru, para mandor, dan sebagainya, akan tetapi 
mereka tidak menentukan apa yang harus dikerjakan 
petugas-petugas tersebut. Sosiologi merupakan ilmu 
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pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-
fakta masyarakat yang mungkin dapat dipergunakan 
untuk memecahkan persoalan- persoalan masyarakat, 
akan tetapi sosiologi sendiri bukanlah suatu ilmu 
pengetahuan terapan. Itu semuanya bukanlah berarti 
bahwa sosiologi tidak mempunyai kegunaan sama sekali, 
akan tetapi hanya pengetahuan sosiologis belum tentu 
akan dapat menerapkannya, dan demikian pula 
sebaliknya. 

4. Ciri keempat sosiologi adalah bahwa sosiologi merupakan 
ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan 
ilmu pengetahuan yang kongkrit. Artinya, bahwa yang 
diperhatikannya adalah bentuk dan pola- pola peristiwa 
dalam masyarakat tetapi bukan wujudnya yang kongkrit. 

5. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian- 
pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan 
mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum 
umum dari interaksi antar manusia dan juga perihal sifat 
hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat manusia. 

6. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan 
rasional. Ciri tersebut menyangkut soal metode yang 
dipergunakannya. 

7. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan 
bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. 
Artinya, sosiologi memremajai gejala yang umum ada 
pada setiap interaksi antar manusia. 

C. Lahirnya Sosiologi 

Revolusi Prancis dan Industri yang berawal dari Eropa 
bagian Barat pada permulaan abad kesembilan belas 
membawa pengaruh besar pada cara berpikir orang pada 
masa itu dalam melihat realitas mereka. Hanya dalam 
beberapa generasi saja, masyarakat pedesaan yang 
tradisional berubah dalam kecepatan tinggi menjadi 
masyarakat industrial yang urban. Dalam perubahan yang 
demikian itu, banyak orang tiba-tiba menjadi kaya, tetapi 



Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiologi 

 

19  

lebih banyak yang dengan susah payah berjuang untuk 
mengadaptasikan diri, dari kehidupan petani yang miskin 
menjadi warga kota kelas pekerja. 

Kecepatan dan cakupan perubahan yang demikian 
besar itu melahirkan disorganisasi sosial, terpecahnya 
keluarga dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kondisi 
sosial di daerah perkotaan dalam masa-masa itu, terutama di 
kota-kota besar di Eropa dan Amerika Serikat, 
memperlihatkan betapa besarnya disorganisasi sosial dan 
kemiskinan itu yang mungkin merupakan fungsi laten dari 
perkembangan industri itu di sana. Namun, perubahan itu 
juga merupakan satu dinamika yang mengejutkan. Kemajuan 
ilmu pengetahuan dan aplikasinya di dalam dunia teknologi 
di satu pihak pada saat itu, seperti listrik, telegrafi, x-ray, 
laser, dan lain-lain, tidak seluruhnya dapat menjawab 
problema yang timbul. Tetapi, fenomena sosial pada waktu 
itu melahirkan berbagai inspirasi bagi para pakar dan ahli 
pikir untuk mencoba memremajai masyarakat secara ilmiah, 
agar perubahan sosial yang cepat itu dapat dipahami secara 
wajar. Di dalam kaitan ini, ada beberapa nama yang perlu 
kita sebut, terutama mereka yang secara sungguh-sungguh 
mulai mencoba mengambil langkah-langkah ke arah studi 
kemasyarakatan secara ilmiah. Collins dan Makousky (1978) 
secara ringkas menggambarkan upaya itu lewat pengenalan 
pakar tertentu yang umumnya, dikenal sebagai bapak 
sosiologi. 

1. August Comte (1798-1857) 

Comte (diucapkan: kom) adalah orang yang dianggap 
pertama sekali yang memperlihatkan minat untuk mencoba 
memremajai masyarakat itu secara sistematik (ilmiah). 
Comte yang sebenarnya adalah seorang filsuf Perancis 
penganut aliran positif, menciptakan istilah sociology pada 
tahun 1839, sehingga beliau dianggap sebagai sesepuh ilmu 
ini. 

Soekanto mengemukakan bahwa August Comte yang 
pertama-tama memakai istilah sosiologi adalah orang 
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pertama yang membedakan antara ruang lingkup dan isi 
sosiologi dari ruang lingkup dan isi ilmu-ilmu pengetahuan 
lainnya. Dia menyusun suatu sistematika dari filsafat 
sejarah, dalam kerangka tahap-tahap pemikiran yang 
berbeda-beda. Menurut Comte ada tiga tahap perkembangan 
intelektual, yang masing-masing merupakan perkembangan 
dari tahap sebelumnya. Tahap pertama dinamakannya tahap 
teologis atau fiktif, suatu tahap di mana manusia 
menafsirkan gejala-gejala di sekelilingnya secara teologis 
yaitu dengan kekuatan- kekuatan yang dikendalikan roh 
dewa-dewa atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Penafsiran ini 
penting bagi manusia untuk menyesuaikan diri dengan 
lingkungan yang memusuhinya dan untuk melindungi 
dirinya dari faktor- faktor yang tidak terduga timbulnya. 

Tahap kedua yang merupakan perkembangan dari 
tahap pertama adalah tahap metafisik. Pada tahap ini 
manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat 
kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya 
akan dapat diungkapkan. Pada tahap ini manusia masih 
terikat oleh cita-cita tanpa verifikasi, oleh karena adanya 
kepercayaan bahwa setiap cita-cita terikait pada suatu 
realitas tertentu dan tidak ada usaha untuk menemukan 
hukum-hukum alam yang seragam. Hal yang terakhir inilah 
yang merupakan tugas ilmu pengetahuan positif, yang 
merupakan tahap ketiga atau tahap terakhir dari 
perkembangan mnausia. 

Gagasan tentang adanya ke tiga tahap tersebut, 
walaupun merupakan suatu fiksi akan tetapi hal itu 
memberikan penerangan terhadap fikiran manusia, serta 
secara psikologis merupakan suatu perkembangan yang 
penting. Ke tiga tahap tadi dapat memenuhi fikiran manusia 
pada saat yang bersamaan, di mana kadang- kadang timbul 
pertentangan-pertentangan. Pertentangan- pertentangan 
tersebut seringkali tidak disadari manusia, sehingga timbul 
ketidakserasian. Selanjutnya mengaitkan industrialisasi 
dengan tahap ke tiga dari perkembangan fikiran manusia. 
Secara logis, maka dalam masa industri tersebut akan terjadi 
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perdamaian yang kekal. Itulah asumsi Comte, oleh karena 
tahap-tahap sebelumnya ditandai dengan adanya masa 
perbudakan dan militirisme yang penuh dnegan pertikaian. 

Apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Comte 
dengan ilmu pengetahuan positif, dan di manaka letak 
sosiologinya? Menurut Comte, suatu ilmu pengetahuan 
bersifat positif, apabila ilmu pengetahuan tersebut 
memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang nyata dan 
kongkrit, tanpa ada halangan dari pertimbangan- 
pertimbangan lainnya. Dengan demikian, maka ada 
kemungkinan untuk memberikan penilaian terhadap 
pelbagai cabang ilmu pengetahuan dengan jalan mengukur 
siapa yang positif, serta sampai sejauh mana ilmu tadi dapat 
mengungkapkan kebenaran yang positif.   

Hal yang menonjol dari sistematika Comte adalah 
penilaiannya terhadap sosiologi, yang merupakan ilmu 
pengetahuan paling kompleks, dan merupakan suatu ilmu 
pengetahuan yang akan berkembang dengan pesat sekali. 
Sosiologi merupakan studi positif tentang hukum-hukum 
dasar dari gejala sosial. Comte kemudian membedakan 
antara sosiologi statis dengan sosiologi dinamis. 

Sosiologi statis memusatkan perhatian pada hukum- 
hukum statis yang menjadi dasar dari adanya masyarakat. 
Studi ini merupakan semacam anatomi sosial yang 
meremajai aksi-aksi dan reaksi timbal balik dari sistem- 
sistem sosial. Cita-cita dasar yang menjadi latar belakang 
sosiologi statis adalah bahwa semua gejala sosial saling 
berkaitan, yang berarti bahwa percuma untuk memremajai 
salah satu gejala sosial secara tersendiri. Unit sosial yang 
penting bukanlah individu tetapi keluara yang bagian- 
bagiannya terikat oleh simpati. Agar suatu masyarakat 
berkembang maka simpati harus diganti dengan kooperasi, 
yang hanya mungkin ada apabila terdapat pembagian kerja. 

Sosiologi dinamis merupakan teori tentang 
perkembangan dalam arti pembangunan. Ilmu pengetahuan 
ini menggambarkan cara-cara pokok dalam mana 
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perkembangan manusia terjadi, dari tingkat intelegensia 
yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, 
maka dinamika menyangkut masyarakat-masyarakat untuk 
menunjukkan adanya perkembangan. Comte yakin bahwa 
masyarakat akan berkembang menuju suatu kesempurnaan. 

Walaupun demikian Comte sebenarnya lebih 
mementingkan perubahan-perubahan atau perkembangan 
dalam cita-cita daripada bentuk. Akan tetapi dia tidak 
menyadari, betapa perubahan cita-cita akan mengakibatkan 
terjadinya perubahan-perubahan bentuk pula. 

Comte menjelaskan bahwa fenomena sosial dapat 
diremajai sebagaimana entitas (entity) lain dengan memakai 
metode ilmu pengetahuan yang hasilnya bisa sama 
akuratnya dengan hasil penelitian ilmu alamiah. Begitu para 
ilmuan dapat memahami hukum tentang perilaku manusia, 
mereka akan dapat meramalkan dan atau mengendalikan 
kejadian atau peristiwa-peristiwa sosial seperti itu. Sekali 
pun kita ragu apakah perilaku sosial kita bisa diramalkan 
dan dikendalikan, ini tidak berarti bahwa metode ilmiah itu 
tidak perlu di dalam sosiologi. 

Menurut Comte, dalam memahami masyarakat itu, kita 
perlu mengetahui pula sumber-sumber keutuhan, kestabilan 
dan kesinambungan masyarakat, disamping sumber-sumber 
perubahan masyarakat bersangkutan.  

Berdasarkan pikiran tersebut, Comte melihat bahwa 
perubahan sosial itu merupakan suatu dinamika sosial 
(social dynamics), sedangkan kutuhan (kestabilan) 
dankesinambungan eksistensi masyarakat merupakan suatu 
struktur atau statika sosial (social statics). Namun, para 
sosiolog sekarang hampir tak lagi begitu memperhatikan 
pembagian sosiologi seperti yang dikemukakan Comte. 

Kendatipun Comte telah begitu berjasa di dalam 
meletakkan dasar sosiologi itu, pada dasarnya beliau tidak 
begitu berpengaruh banyak bagi para sosiolog yang muncul 
kemudian. Para ahli pikir Eropa lainnya, seperti Karl Marx, 
Emile Durkheim, dan Max Weber agaknya jauh lebih 
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berpengaruh dalam pola pikir para sosiolog modern yang 
datang kemudian. 

2. Herbert Spencer (1820-1903) 

Spencer adalah salah seorang ilmuwan filsuf 
berkebangsaan Inggris. Beliau berpendapat bahwa 
sebagaimana kehidupan alamiah, kehidupan sosial pun 
berkembang secara evolusi, sesuai dengan teori yang 
terdapat di dalam biologi. Spencer melihat masyarakat itu 
sebagai suatu organisme yang besar sekali. Sebagaimana 
jantung, hati, paru-paru, dan bagian lain dari tubuh kita, 
semua bagian bekerja secara teratur sesuai fungsinya 
masing-masing untuk membuat kita tetap hidup. Demikian 
juga halnya dengan masyarakat manusia. Tiap bagian di 
dalamnya akan bekerja secara teratur menurut fungsinya 
masing-masing untuk membuat masyarakat itu tetap utuh 
(stabil). 

Bagi Spencer, masyarakat baru dapat dipahami bila ia 
dikaitkan dengan lingkungannya. Masyarakat selalu 
berupaya mengadaptasikan diri dengan lingkungan di 
sekitarnya. Oleh karena itu, untuk memahami satu 
masyarakat, kita perlu memusatkan perhatian kita kepada 
prose pertumbuhan dan perubahan sosial. Bila lingkungan di 
sekitarnya berubah, masyarakat bersangkutan akan berubah 
pula. 

Hal lain yang menjadi perhatian Spencer ialah soal 
pemakaian metode ilmiah. Beliau menyadari bahwa 
obyektivitas dan netralitas moral perlu diutamakan di dalam 
upaya penelitian sosial. Beliau bahkan memperingatkan para 
sosiolog agar dapat meninggalkan (menghindari) pendapat 
dan keinginan-keinginan mereka sendiri bila mereka sedang 
mengkaji realitas sosial, dalam arti kata bila mereka sedang 
bersosiologi. 

3. Karl Marx (1818-1883) 

Marx, seorang turunan Yahudi, dilahirkan di Jerman, 
adalah seorang filsuf, ahli ekonomi, dan seorang aktivis 
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masyarakat. Pada umur 23 tahun ia sudah mendapatkan 
gelar doktor filsafat, namun Marx yang muda ini tidak 
mendapatkan tempat mengajar di perguruan tinggi di 
kampung halamannya, karena pandangan-pandangannya 
yang radikal. Beliau bahkan sering keluar masuk penjara. 
Marx merasa bosan melihat kemiskinan dan ketidakadilan 
sebagai salah satu karakteristik atau produk dari abad ke 
sembilan belas itu. Beliau pun tak sudi pula melihat bahwa 
kemiskinan dan ketidakadilan itu sebagai suatu kondisi yang 
alamiah atau sesuatu yang ditakdirkan demikian. Bagi Marx 
kemiskinan dan ketidakadilan adalah kondisi yang 
diciptakan oleh manusia sendiri dari pemilihan harta pribadi 
yang berlebihan dan oleh kapitalisme. Oleh karena itu, 
sepanjang hidupnya Marx berusaha memahami dan 
berjuang untuk menghilangkan kapitalisme itu.  

Kendatipun, kelihatannya, gagasan Marx itu banyak 
menarik perhatian para ahli ilmu politik dan ekonomi, beliau 
paling kurang telah meninggalkan berbagai  teori dan pola 
pikir yang khas Marx bagi sosiolog modern. Pertama adalah 
teori determinan ekonomi. Di dalam karya- karyanya 
tentang ekonomi dan masyarakat Marx menekankan betapa 
pentingnya faktor ekonomi dalam menentukan kehidupan 
sosial. Terutama sekali Marx menekankan bahwa sistem 
ekonomi yang cenderung kapitalistislah yang telah menjadi 
sebab ketidakadilan dan kesenjangan struktur kelas-kelas 
dalam masyarakat. Marx bahkan menambahkan bahwa cara 
orang berpikir dan sistem kepercayaan adalah produk dari 
tempat dan waktu. Artinya, gagasan-gagasan tentang budaya 
dan keberagaman merupakan fungsi dari kondisi ekonomi 
dan sosial suatu masyarakat. Bila kondisi sosial ekonomi itu 
berubah, gagasan-gagasan pun akan berubah pula. 

Fenomena sosial lain yang dilihat dan dijelaskan Marx 
adalah teori yang disebutnya alianasi (alienation). Menurut 
teori ini, para pekerja modern telah kehilangan kendali  atas 
rutinitas kerja mereka. Oleh karena itu, mereka juga tidak 
lagi bisa mengetahui (menguasai) kendali tentang apa yang 
terjadi pada barang yang mereka hasilkan. Para sosiolog 
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banyak yang menerima gagasan ini dan berupaya untuk 
memperbaiki teori-teori tersebut. 

Sumbangan Marx yang lain pada dunia sosiologi adalah 
teori dialektika. Pada abad kesembilan belas itu, umumnya, 
para pakar masih mengikuti teori evolusi Darwin. Mereka 
percaya bahwa perubahan sosial itu terjadi secara wajar 
mengikuti proses adaptasi secara alamiah. Marx melihat 
bahwa perubahan sosial itu terjadi lewat konflik, bukan 
adaptasi. Konflik di antara orang-orang yang mempunyai 
kepentingan ekonomi yang berbeda akan melahirkan 
perubahan. Teori dialektika bermula dari satu tesa (thesis) 
yang berhadapan dengan tesa lain yang berbeda (antithesis). 
Konflik ini akan melahirkan suatu tesa baru yangmenjadi 
suatu sintesa (synthesis). Perubahan seperti itu adalah apa 
yang disebut Marx sebagai suatu dialektika. 

4. Emile Durkheim (1857-1917) 

Durkheim, anak seorang rabbi (pendeta  Yahudi), lahir 
di Perancis bagian Utara, memperoleh pendidikan tinggi 
dalam bidang ekonomi, foklor, dan antropologi budaya di 
Jerman. Ketika kembali ke Perancis ia menjadi dosen yang 
pertama mengajar sosiologi, suatu mata kuliah yang pertama 
sekali di perkenalkan di negeri itu, di Universitas Bourdeaux. 
Berbeda dengan Marx, Durkheim cenderung mengikuti 
Comte yang lebih tertarik pada keutuhan (stabilitas) 
masyarakat (social oreder). Durkheim, percaya bahwa 
penelitian sosial secara ilmiah dapat memperjelas 
bagaimana cara untuk menegakkan dan memelihara 
keutuhan dan kestabilan di dalam masyarakat industrial 
yang modern. 

Salah satu cara yang dilaksanakannya ialah dengan 
meneliti (meremajai) satu peristiwa (fenomena) dalam satu 
kondisi sosial yang tak lagi mempunyai aturan (hukum) 
yang tetapi, yaitu peristiwa bunuh diri. Hasil studi tersebut, 
Suicide, terbit pertama sekali pada tahun 1897 
yangmerupakan satu studi yang cermat tentang fenomena 
bunuh diri di berbagai kawasan di Eropa Barat. Studi ini 
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menghasilkan satu teori baru, bahwa bunuh diri itu terjadi di 
dalam tiga macam kondisi sosial yang berbeda. 

Pertama, bahwa seseorang akan cenderung bunuh 
diribila ia tidak lagi mendapatkan dukungan (support, 
pengakuan) dari masyarakat (kelompoknya). Durkheim 
memperlihatkan bahwa orang yang hidup melajang, 
misalnya, cenderung lebih banyak bunuh diri daripada orang 
yang sudah berkeluarga. Tapi, orang yang kawin dan 
mempunyai anak lebih kecil kecenderungannya untuk 
bunuh diri. 

Kedua, bila suatu kondisi sosial yang sudah 
mapanterganggu, apalagi kalau gangguan itu datangnya 
mendadak kecenderungannya bunuh diri itu akan lebih 
muda terjadi. Beliau melihat bahwa depresi, revolusi perang, 
dan bahkan bila masyarakat itu tiba-tiba saja jadi makmur, 
dapat meningkatkan jumlah orang yang bunuh diri. 

Ketiga, bahwa dalam berbagai masyarakat yang 
masihtradisional (masyarakat pra-industri) orang bahkan 
sering dianjurkan (dipaksa) bunuh diri untuk 
menghilangkan aib. Di Jepang, peristiwa hara kiri 
(menggorok diri sendiri pada bagian perut sampai mati) 
merupakan peristiwa yang dianggap terhormat. Sejarah 
raja-raja dan kerajaan di berbagai negeri memperlihatkan 
betapa banyak para raja dan para pembesar istana 
mencabut nyawanya sendiri untuk menutup aib, seperti 
kalau kalah perang, misalnya. Bunuh diri secara massal, 
seperti yang terjadi pada para pengikut pendeta sempalan 
Kristen Jones pada awal tahun delapan puluhan di Guyana, 
Amerika Tengah adalah contoh lain dari kategori bunuh diri 
dari jenis bunuh diri yang ketiga ini. Bunuh diri seperti ini 
terjadi juga di kota kecil Waco di negara bagian Texas, 
Amerika Serikat bagian selatan, pada pertengahan tahun 
1994. 

Tiap karya sosiologi Durkheim selalu menggambarkan 
seorang ilmuwan sosial yang ideal, seseorang pengamat 
yang obyektif yang hanya berbicara dan tertarik pada fakta. 
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Sumbangan Durkheim lainnya adalah perbaikan metodologi 
penelitian sosiologi itu. Buku Suicide tersebut masih 
merupakan buku wajib dalam kuliah-kuliah metodologi 
penelitian ilmu sosial. Paling kurang, teori, presposisi, 
hipotesis, statistik, dan  bagian lain dari buku tersebut 
dijadikan pokok bahasan dalam kelas-kelas metodologi 
penelitian sosial di banyak perguruan tinggi. 

5. Max Weber (1864-1920) 

Weber berasal dari keluarga orang Jerman yang 
berada, mendapatkan pendidikannya dalam bidang-bidang 
ekonomi, filsafat, sejarah, dan hukum, dan menjadi dosen di 
berbagai perguruan tinggi di Jerman pada masa hidupnya. 
Beliau banyak sekali menulis buku dan esei. Banyak hasil 
karya beliau yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai 
bahasa. Weber mempunyai pengaruh yang luas dan dalam di 
dunia sosiologi modern. Teori-teori yang dikembangkannya 
masih banyak yang diikuti para sosiologi sekarang. 
Sumbangannya pada dunia sosiologi mencakup pemahaman 
tentang birokrasi dalam kaitannya dengan organisasi formal, 
agama, sistem kekuasaan politik dan organisasi politik, kasta 
dan kelas, kegiatan ekonomi, dan masalah-masalah 
perkotaan. 

Salah satu sumbangan Weber yang amat besar pada 
dunia sosiologi adalah prinsip verstehen (baca: versteiyen). 
Konsep ini merujuk pada upaya memahami suatu gejala atau 
perilaku dengan mencoba menjelaskan fenomena tersebut 
untuk menangkap hubungan di antara perasaan dan pikiran 
seseorang dengan tindakannya. Prinsip ini merupakan salah 
satu usaha untuk memanusiawikan sosiologi itu. Verstehen 
merupakan upaya yang menekankan bahwa perasaan dan 
motif orang pun harus dapat diteliti, bukan hanya 
perilakunya yang kelihatan saja. 

Di dalam karya-karyanya, Weber menolak gagasan 
(ide) Marx yang bertumpu pada determinisme ekonomi atas 
hubungan sosial. Lewat bukunya, Protestant Ethic and 
theSpirit of Capitalism, Weber (1969) ingin menjelaskan 
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bahwanilai-nilai sosial dan agama dapat menjadi dasar suatu 
sistem perekonomian. Apa yang diperlihatkannya ialah 
bahwa nilai-nilai agama Protestan seperti disiplin diri yang 
kuat, rasa ingin berbagi (menolong), dan individualism 
merupakan dasar yang kukuh bagi kebangkitan ekonomi 
kapitalistik itu. 

Sumbangan besar Weber lainnya bagi sosiologi ialah 
pernyataan dan karya-karyanya yang bertumpu pada 
sosiologi yang bebas nilai (value free sociology). Menurut 
beliau sosiologi seharusnya tertarik pada apa adanya, bukan 
pada apa yang seharusnya ada saja. Ini menjadi suatu dasar 
pendekatan ilmiah yang dipakai para sosiolog modern 
sekarang. 

D. Sosiologi di Amerika Serikat 

Kendati tumbuh di benua Eropa Barat, sosiologi itu 
berkembang subur di benua Amerika bagian utara, terutama 
di Amerika Serikat pada permulaan abad yang kedua puluh. 
Menurut para sosiolog, termasuk Brinkerhoff dan teman-
temannya (1992), sosiologi di Amerika itu ditandai oleh tiga 
macam karakteristik yang membuat ia bisa tumbuh subur. 
Pertama, sejak lahirnya, sosiologi itu sudah tertarik 
danprihatin terhadap masalah-masalah kemasyarakatan 
yang timbul oleh berbagai kemajuan dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan aplikasinya di dalam berbagai bidang 
kehidupan. Kedua, pendekatan yang dipakai para sosiolog 
dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut selalu 
cenderung memperkenalkan masalah-masalah tersebut
 selalu cenderung memperkenalkan pembaharuan 
(reforming) ketimbang yang bersifat radikal. Ketiga, ialah 
bahwa sosiologi itu selalu menekankan pada metode ilmiah. 

Mata kuliah sosiologi pertama kali diperkenalkan 
kepada mahasiswa di Universitas Yale, Amerika Serikat, 
pada tahun 1876 oleh William Graham Sumner. Lima belas 
tahun kemudian sudah 18 buah perguruan tinggi yang 
menawarkan mata kuliah tersebut pada mahasiswanya. 
Baru pada tahun 1892 Universitas Chicago membuka 
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Jurusan (Department) Sosiologi yang pertama di seantero 
negeri itu di bawah pimpinan sosiolog Albion Small. Jasa 
Small yang terbesar dalam hal ini adalah pengakuan atas 
sosiologi sebagai satu disiplin ilmu. Beliau pula yang 
menerbitkan Amerika Journal of Sociology yang telah 
berperan dalam memperkembangkan ilmu ini ke seluruh 
dunia. 

Pada tahun 1960, hampir semua perguruan tinggi di 
Ameria Serikat mempunyai Jurusan Sosiologi, dan pada 
tahun 1988 sebanyak 120 universitas sudah mempunyai 
program tingkat doktoral dalam bidang sosiologi. Jenjang 
kesarjanaan yang tinggi ini memang selalu populer di negeri 
ini karena sosiologi selalu berorientasi kepada hal- hal yang 
praktikal dan yang teoretikal. Fokusnya selalu secara 
konsisten diarahkan untuk menemukan pemecahan masalah 
(isyu) sosial yang timbul, dan oleh karena itu, para 
sosiologtidak hanya mengajar, tetapi juga bekerja di 
pemerintahan dan industri. 

E. Sosiologi di Indonesia 

Sosiologi di Indonesia baru saja mulai tumbuh dan 
dikenal oleh masyarakat perguruan tinggi. Sosiologi sebagai 
ilmu yang mandiri baru saja mulai diperkenalkan di 
perguruan tinggi di Indonesia. Soalnya, sampai tahun 1960 
saja belum banyak perguruan tinggi yang berdiri di 
Indonesia. Sosiologi sebagai salah satu jurusan atau program 
studi di universitas merupakan barang yang agak langka di 
Indonesia. Program antropologi agaknya  lebih tua dari 
sosiologi. Pada tahun 1950-an baru ada dua atau tiga buku 
teks sosiologi di dalam bahasa Indonesia. Kecuali, buku 
Hassan Shadily (1954), hampir semuanya terjemahan dari 
buku yang berbahasa Belanda. Para sosiolognya sendiri bisa 
dihitung dengan sebelah jari tangan. Sampai sekarang pun 
jumlah sosiolog itu, agaknya, masih sedikit. Umumnya, 
mereka ini mendapatkan pendidikan sosiologinya secara 
formal di Eropa dan atau di Amerika Serikat. Oleh karena itu, 
perkembangan ilmu ini di Indonesia, pada tahap awalnya 
banyak bersangkut paut dengan perkembangan ilmu itu di 
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Amerika Serikat. Tidak berlebihan juga mengapa banyak 
buku sosiologi yang diterbitkan di Indonesia adalah 
terjemahan dari buku teks sosiologi yang ditulis oleh para 
sosiolog Amerika dan umumnya diterbitkan di Amerika 
Serikat sebelum tahun 1980-an. 

Karya asli para sosiolog Indonesia yang ada, pada 
umumnya, juga masih mengikuti model buku-buku teks yang 
ada di dalam Bahasa Inggris. Asosiasi para sosiolog di 
Indonesia baru muncul secara nasional dengan nama” Ikatan 
Sosiologi Indonesia” (ISI) pada tahun 1989. Ini 
memperlihatkan bahwa jumlah sosiolog dan minat pada 
ilmu ini sudah mulai berkembang. Orang Indonesia pertama 
yang menjadi sosiolog lewat pendidikan formal adalah Selo 
Soermardjan. Beliau pula yang menjadi Guru Besar Sosiologi 
yang pertama di Indonesia. Bagaimanapun, studi sosiologi 
sudah ada di Indonesia sudah berkembang walaupun 
kebanyakan penelitian itu dilaksanakan oleh para sarjana 
asing, dan oleh karena itu, hampir tidak ada yang 
dipublikasikan di Indonesia. Disamping kelompok sarjana 
Belanda, para sarjana di berbagai universitas dan lembaga 
penelitian (terutama, yang tertarik pada masalah-masalah 
perubahan sosial) di Amerika Serikat mulai meneliti di 
berbagai daerah di Indonesia. Bagi para ilmuwan sosial di 
Indonesia, nama- nama seperti Clifford Gertz, Alice Dewey, 
Bennedict Anderson, Cunningham, dan lain-lain merupakan 
nama yang tidak asing, terutama di kalangan antropolog 
atau para ahli ilmu politik yang menjadikan masyarakat 
Indonesia sebagai obyek kajian mereka. 

F. Kegunaan Sosiologi 

1. Kegunaan sosiologi dalam perencanaan sosial 

Prencanaan sosial adalah suatu kegiatan untuk 
mempersiapkan masa depan kehidupan manusia dalam 
masyarakat secara ilmiah yang bertujuan  untuk mengatasi 
kemungkinan timbulnya masalah pada masa-masa terjadi 
perubahan. Perencanaan sosial lebih bersifat preventif oleh 
karena kegiatannya merupakan pengarahan-pengarahan 
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dan bimbingan-bimbingan sosial mengenai cara-cara hidup 
masyarakat yang lebih baik. Pada masa perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, tidak 
sedikit kemungkinannya dapat berpengaruh pada 
kehidupan manusia, bisa berpengaruh positif dan bisa juga 
malah justru berakibat negatif. Secara sosiologis 
perencanaan ini didasarkan pada perincian pekerjaan yang 
harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan masa 
depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan 
hadirnya teknologi baru, berarti perlu persiapan untuk 
menggunakannya dengan meningkatkan kemampuan 
masyarakat, yang pada hakikatnya untuk mencapai 
kemajuan, jangan sampai teknologi itu menjadi beban dan 
tidak bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. 

Menurut Ogburn dan Nimkoff, prasyarat suatu 
perencanaan sosial yang efektif adalah sebagai berikut: 

a. Adanya unsur modern dalam masyarakat yang 
mencakup suatu sistem ekonomi di mana telah 
dipergunakan uang, urbanisasi yang teratur, 
inteligensia dibidang teknik dan ilmu pengetahuan, 
dan suatu sistem administrasi yang baik. 

b. Adanya sistem pengumpulan keterangan dan analisis 
yang baik. 

c. Terdapatnya sikap publik yang baik terhadap usaha- 
usaha perencanaan sosial tersebut. 

d. Adanya pimpinan ekonomis dan politik yang progresif. 

Di samping itu Soerjono Soekanto menambahkan 
bahwa suatu konsentrasi wewenang juga diperlukan untuk 
merumuskan dan menjalankan perencanaan tersebut 
supaya perencanaan tadi tidak terseret oleh perubahan- 
perubahan sebagai akibat dari tekanan-tekanan atau 
kepentingan-kepentingan dari golongan-golongan yang 
established dalam masyarakat. 

Perencanaan sosial itu tentunya diarahkan pada 
persiapan dalam rangka mengatasi berbagai rintangan 
pelaksanaan pembangunan. Dalam suatu perencanaan perlu 
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adanya kerja sama antara warga masyarakat dengan pihak 
perencana. Dalam hal ini perlu dipersiapkan usaha- usaha 
yang lebih komunikatif dalam hubungan sosial sehingga 
kesepakatan bersama dalam suatu kerja kolektif dapat 
dicapai. Kesepakatan bersama sangat penting artinya dalam 
suatu perencanaan sosial. Oleh karena di dalamnya 
mencerminkan usaha pencapaian tujuan dan kepentingan 
bersama. 

Perencanaan demikian perlu dilakukan secara realistis 
dan konkret di bawah pimpinan kelompok perencanaan 
yang berkewibawaan dan paham terhadap kehendak dan 
harapan-harapan masyarakat. Tugas-tugas demikian relatif 
banyak dikuasai oleh para ahli sosiologi, terutama tentang 
berbagai kebijaksanaan dalam langkah mengamati proses 
perubahan masyarakat. Kebijaksanaan sosiologis sangat erat 
kaitannya dengan berbagai unsur kebudayaan, seperti nilai-
nilai, norma-norma, sikap-sikap serta peranan-peranan 
sosial, yang diharapkan dapat berfungsi mengajak 
masyarakat bekerja sama dan bergotong royong bersama 
dalam rangka meningkatkan taraf kehidupannya. 

Mayor Polak dalam hal ini lebih memusatkan 
perhatiannya pada sektor pedesaan. Ia mengatakan bahwa 
sosiologi diterapkan dalam kebijaksanaan ini, khususnya 
pada perubahan sosial (social change) sebagai suatu proses 
yang multi dimensional. Garis besarnya ialah: 

a. Membuat mata penduduk desa terbuka akan 
kebutuhan- kebutuhan mereka yang dirasakan oleh 
mereka sendiri (felt needs). 

b. Menimbulkan hasrat dan kepercayaan pada mereka 
bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
tersebut dan pada umumnya memperbaiki nasib, 
asalkan mereka bersedia bergiat secara bergotong 
royong.  

c. Memberikan bantuan modal, alat-alat, dan penyuluhan 
teknis, bilamana orang desa sudah siap untuk 
mengadakan pembangunan. 
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Peranan ahli sosiologi adalah mengkoordinasikan 
antara potensi, disiplin, dan kegiatan segenap masyarakat 
dengan anjuran yang ada dalam perencanaan. Dengan begitu 
diharapkan masyarakat akan lebih mudah memahami tujuan 
suatu perubahan atau pembangunan. 

Kemudian melaksanakan anjuran-anjuran yang 
direncanakan secara sukarela. Oleh karena pada dasar 
perencanaan itu diangkat dari kehendak dan harapan- 
harapan mereka. Pihak perencana sendiri harus siap 
mengorbankan sebagian kebebasan bertindak, kebiasaan 
penyesuaian diri perlu ditanamkan dalam-dalam agar 
kepercayaan masyarakat tetap terpatri. Bagaimana mungkin 
seorang penyuluh keluarga berencana berapi-api 
menjelaskan bagaimana manfaat dan keuntungan ber KB, 
jika ia sendiri sedang hamil tua. 

Secara umum ada beberapa kegunaan sosiologi dalam 
perencanaan sosial, antara lain: 

a. Sosiologi mempunyai dasar kemampuan mendalam 
tentang perkembangan kebudayaan masyarakat dari 
taraf yang tradisional sampai pada taraf kebudayaan 
yang modern, seperti kompleksitas  masyarakat 
dengan berbagai perubahan peradabannya. Dengan 
demikian proses penyusunan dan memasyarakatkan 
suatu perencanaan sosial relatif lebih mudah 
dilakukan. 

b. Sosiologi mempunyai dasar kemampuan memahami 
tentang hubungan manusia dengan alam sekitarnya, 
hubungan antar golongan dalam masyarakat, di  
samping memahami pula proses hubungan-hubungan 
dan pengaruh-pengaruh penemuan baru terhadap 
masyarakat. Hal ini berarti cara kerja sosiologis 
mengenai rancangan terhadap masa depan atas dasar 
kenyataan yang faktual dalam masyarakat, relatif lebih 
dapat dipercaya. 

c. Sosiologi mempunai disiplin ilmiah yang obyektif. 
Proses pelaksanan kerjanya lebih didasarkan pada 
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spekulasi dan harapan yang ideal. Dengan demikian 
pelaksanaan perencanaan sosial dapat diharapkan 
lebih sedikit penyimpangannya. 

d. Menurut pandangan sosiologi, perencanaan sosial 
merupakan alat untuk mengetahui perkembangan 
kehidupan masyarakat, sehingga perencanaan tersebut 
dapat bermanfaat alam menghimpun kekuatan sosial 
dalam rangka menciptakan ketertiban masyarakat. 

e. Dengan berpikir secara sosiologis, maka perencanaan 
sosial dapat dimanfaatkan untuk mengetahui batas- 
batas keterbelakangan dan kemajuan masyarakat dari 
bidang kebudayaan, yaitu perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
dinamis dan cepat, diharapkan dapat disesuaikan 
dengan pertumbuhan lembaga-
lembaga kemasyarakatan yang ada. 

2. Kegunaan sosiologi dalam penelitian 

Sosiologi memiliki metode-metode penelitian 
sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Obyek 
penelitiannya mencakup hampir semua aspek kehidupan 
manusia, terutama aspek yang berhubunan dengan interaksi 
antar manusia dalam masyarakat.  

Tugasnya adalah mencari dan menemukan data faktual 
tentang kebenaran yang terlepas dari nilai-nilai subyektif. 
Informasi sosiologis yang disajikan senantiasa ditemukan 
melalui metode-metode ilmiah yang sudah teruji dan tidak 
diragukan manfaatnya atas bukti-bukti kebenaran sebagai 
hasil penelitiannya. Dengan kriteria semacam itu, sosiologi 
secara kategoris tidaklah lebih rendah daripada ilmu-ilmu 
lainnya dalam hal keahlian penggalian dan analisis data. 

Oleh sebab itu, mengherankan apabila akhir-akhir ini 
para ahli sosiologi banyak dilibatkan dalam bidang telaah 
ilmiah, khususnya sebagai pencari data dalam rangka 
pemecahan masalah sosial. Para sosiolog dipandang sebagai 
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personel yang memiliki kemampuan untuk duduk dalam 
berbagai jabatan, seperti bidang personalia, hubungan kerja 
atau hubungan perburuhan, dan berbagai anggota tim jenis 
evaluasi tingkat kriminalitas, pencemaran lingkungan dan 
banyak lagi bidang-bidang yang berhubungan dengan 
kepentingan soal-soal kemasyarakatan. Pandangan ahli 
sosiologi mungkin lebih teliti dibandingkan dengan orang-
orang lainnya, tetapi pandangan ini tetap akan tergantung 
kepada kerangka pemikiran yang dianut oleh ahli sosiologi 
yang bersangkutan. 

Dalam berhadapan dengan abad perubahan seperti 
sekarang ini, dengan corak kehidupan sosial yang kompleks 
dan rumit, keahlian dalam bidang penelitian sosiologis 
sangat dibutuhkan. Pada dasarnya metode- metode 
penelitian sosiologis relatif sama dengan metode- metode 
penelitian yang dipakai oleh disiplin ilmu-ilmu yang lain. 
Perbedaan yang utama adalah bahwa dalam penelitian 
sosiologis lebih mengutamakan hasil nyata yang obyektif, 
bebas dari kecenderungan penilaian baik dan  

buruk, di samping berusaha menghindar dari kepentingan 
subyektif. 

Dalam penelitian sosiologi banyak menyangkut cara- 
cara berpikir ilmiah yang meliputi: pertama, tentang 
pemahaman terhadap simbol-simbol, kata-kata atau kode- 
kode dan berbagai istilah yang digunakan oleh masyarakat 
sebagai obyek penelitian empiris. Kedua, pemahaman 
terhadap teori-teori sosiologi yang memandang pola-pola 
tingkah laku manusia dalam masyarakat dapat diramalkan. 
Ketiga, kemampuan untuk mempertimbangkan 
berbagaifenomena sosial yang timbul dalam kehidupan 
masyarakat, terlepas dari prasangka-prasangka subyektif. 
Keempat, kemampuan berpikir dalam melihat 
kecenderungan-kecenderungan arah perubahan pola-pola 
tingkah laku masyarakat atas sebab-sebab tertentu. Kelima, 
kehati-hatian dalam menjaga argumen yang logis, sehingga 
tidak terjebak dalam logika ideal, tetapi palsu. 
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Cara-cara berpikir tersebut dapat dimanfaatkan 
sebagai alat penangkal agar tidak keliru dalam menjaring 
data yang dapat membuat kesimpulan yang tak berarti. 
Kendatipun secara jujur perlu diakui bahwa prediksi 
sosiologi tidak setepat signifikan sebagaimana yang dimiliki 
oleh ilmu-ilmu eksak. Akan tetapi sosiologi mempunyai 
kemampuan yang lebih itu dalam memprediksi dan 
menginterpretasikan data yang menyangkut hubungan 
sebab akibat dalam hampir semua aspek kehidupan 
manusia. 

Beberapa buah metode (teknik) utama yang digunakan 
dalam penelitian sosiologi, di antaranya adalah untuk 
menguji kebenaran hipotesis-hipotesis yang telah 
ditetapkan sebelumnya berdasarkan masalah-masalah yang 
timbul secara nyata dalam kehidupan manusia dalam 
masyarakat. Metode-metode utama umumnya yang 
digunakan dalam penelitian sosiologi itu adalah sebagai 
berikut: 

a. Metode statistik banyak dipakai untuk menunjukkan 
hubungan-hubungan dan pengaruh-pengaruh kausali- 
tas, di samping dapat memperkecil prasangka- 
prasangkan pribadi atau sepihak. Metode statistik yang 
paling sederhana dan tidak asing lagi, sekalipun bagi 
peneliti pemula adalah teknik enumerasi 
(enumeration=penghitungan). Dengan hanya 

menggunakan tabulasi jawaban-jawaban responden dari 

pertanyaan- pertanyaan yang diajukan, maka sudah dapat 

diketahui dan dapat disimpulkan hasilnya, baik secara 

kuantitatif maupun secara kualitatif. Beberapa penelitian 

sosiologis lainnya banyak yang menggunakan metode 

statistik dengan taraf yang lebih tinggi, mulai dari standar 

deviasi, chi square, sosiometri, berbagai model korelasi, 

analisis jalur, meta analisis, sampai pada metode analisis 

regresi. 

b. Metode eksperimen atau percobaan digunakan untuk 
menguji pengaruh dari proses perubahan pola 
kehidupan masyarakat. Metode ini dilakukan terhadap 
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dua kelompok, yang satu kelompok eksperimen dan 
yang lain merupakan kelompok kontrol atau kelompok 
coba. Penelitian dilakukan terhadap kelompok coba 
untuk mengetahui perubahan-perubahan atau 
perbedaan-perbedaan perilaku anggota kelompok 
setelah dilakukan eksperimen tersebut. Perbedaan-
perbedaan dan perubahan-perubahan itu baru akan 

diketahui setelah dilakukan perbandingan dengan 

kelompok kontrol pada waktu yang sama. Dengan demikian 

penelitian sosiologi dapat juga berfungsi untuk menarik 

suatu kesimpulan bahwa faktor eksperimen itulah yang 

menyebabkna perubahan- perubahan atau perbedaan-

perbedaan yang terjadi, sepanjang faktor-faktor lain tidak 

mengganggu. Untuk lebih efektifnya diupayakan agar 

kelompok yang diteliti terutama kelompok eksperimen 

tidak perlu tahu, karena dikhawatirkan mereka akan 

melakukan tindakan palsu. 

c. Metode partisipasi digunakan untujk penelitian secara 
mendalam tentang kehidupan kelompok yang tidak 
mungkin dilakukan dengan menggunakan identitas 
peneliti. Metode ini hanya dapat efektif apabila 
dilakukan oleh peneliti yang memang mengetahui dan 
mengenal sifat-sifat obyek penelitian. Di samping 
peneliti mempunyai pengalaman pribadi sebagai 
anggota suatu kelompok obyek penelitian tersebut. 
Dalam proses partisipasinya, peneliti sekaligus 
melakukan pengamatan atau kegiatan penelitiannya 
dengan berbaur bersama masyarakat obyek yang 
diteliti tersebut. Mengenai identitas sebagai peneliti 
atau identitas yang berbeda dengan obyek penelitian 
itu, sebesar mungkin harus dihindarkan. Hal lain yang 
perlu diperhatikan dalam penelitian partisipasi adalah 
jangan sampai hanyut dengan keterlibatan secara 
emosional terhadap kelompok obyek yang sedang 
diteliti, sebab pada saat peneliti hanyut pada arus 
perilaku yang diinginkan kelompok obyek dan tidak 
dapat mempertahankan dirinya sebagai peneliti, pada 
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saat itu pula peneliti akan kehilangan jejak tentang apa 
yang dicari dalam penelitian itu. Dalam penelitian ini 

peneliti harus dapat bertindak seakan-akan terlibat secara 

emosional, akan tetapi sesungguhnya ia tetap pada posisi 

sebagai peneliti ilmiah yang tidak mempunyai prasangka 

dan perasaan sepihak. 

d. Metode studi kasus digunakan untk meneliti 
kebenaran peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya 
tentang gerakan-gerakan sekelompok mahasiswa, 
gerakan-gerakan organisasi tertentu, gerakan-gerakan 
buruh dalam menuntut kenaikan gaji, dan sebagainya, 
dapat diteliti sebagai kasus tertentu yang terbatas 
sifatnya. 

e. Metode survai lapangan digunakan untuk memperoleh 
data yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara  
lain. Oleh karena populasi yang begitu besar dan luas. 
Metode ini digunakan apabila ingin mencari data yang 
hanya pada kehidupan masyarakat secara langsung. 
Penelitian ini biasanya dilakukan dengan cara-cara 
tertentu, seperti angket, wawancara langsung, atau 
mungkin dilakukan dengan cara observasi langsung. 
Sebelum pelaksanaan penelitian, diperlukan beberapa 
persiapan, yaitu pertama kali harus ditentukan 
populasi dan sekaligus menentukan sampel obyek 
penelitian, kemudian pembuatan instrumen (angket) 
dengan bahasa yang disesuaikan dengan kemampuan 
obyek penelitian, bersamaan dengan itu perlu juga 
dilakukan pendekatan sosial, dan lain-lain persiapan 
lapangan yang diperlukan. Penelitian ini tidak mudah 
dilakukan oleh peneliti-peneliti pemula atau peneliti 
kurang kemampuan dalam bidang sosiologi. Oleh 
karena itu pada prakteknya sangat membutuhkan 
tenaga yang benar-benar ahli dan berminat besar 
dalam bidang sosiologi tersebut. Lebih-lebih penelitian ini 

biasanya tidak cukup hanya dilakukan dalam waktu 

beberapa hari saja, bisa berminggu-minggu atau berbulan-

bulan, bahkan bisa sampai memakan waktu bertahun-tahun 
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lamanya. 

Semua metode-metode yang digunakan dalam 
penelitian sosiologi tersebut telah diakui bukti-buktinya 
secara ilmiah. Ia sudah lazim digunakan untuk melakukan 
penelitian kelompok atau penelitian interdisiplin dalam 
rangka upaya memperoleh hasil yang terpercaya. Dalam 
penelitian sosiologi, lebih-lebih dengan variabel- variabelnya 
yang berganda, jarang sekali hanya menggunakan hanya 
satu teknik analisis data saja. Di samping bersifat kontinu 
oleh karena penelitian sosiologis biasanya jarang hanya 
dapat selesai dengan sebatas waktu saja. 

Bertolak dari kenyataan itu, sosiologi menunjukkan 
keistimewaannya tersendiri dalam hal upaya mengungkap 
masalah yang faktual mengenai hubungan manusia dengan 
segala permasalahan hidupnya. Perlakuan sosiologi dalam 
penelitian menganggap bahwa suatu tindakan sosial 
bukannya menurut naluri-naluri atau pola-pola yang kaku 
dan tidak mengalami perubahan-perubahan. Sosiologi dalam 
penelitiannya tentang tindakan sosial (manusia) dalam 
masyarakat selalu bersandar dengan interprestasinya yang 
logis. Obyeknya diutamakan pada situasi yang dialami, 
diketahui dan dilihat, sehingga sedikit banyak dalam hal 
peramalan dan asumsi-asumsinya dapat dibuktikan 
kebenarannya. Perhatian para sosiologi banyak dipusatkan 
pada penelitian obyektif terhadap antar hubungan manusia 
yang bersifat umum secara berulang- ulang. Indikator-
indikator seperti yang terkondisi dalam karakteristik 
penelitian sosiologi tersebut kiranya penting untuk 
dipahami. Paling tidak para peneliti tidak terjebak dalam 
menilai kenyataan-kenyataan yang dipilih sebagai masalah 
penelitian. 

Dikatakan demikian oleh karena kenyataan suatu 
situasi yang sama mempunyai kemungkinan dan arti yang 
berbeda-beda dalam lingkungan masyarakat dan 
kebudayaan yang berlainan. Kendatipun sosiologi sangat 
gandrung dengan aplikasi penelitian yang bersifat empiris. 
Akan tetapi ia sama sekali tidak meninggalkan himpunan 
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landasan teori dan norma-norma yang berlaku. Sosiologi 
beranggapan bahwa lebih baik berpraktek tanpa teori 
daripada berteori tanpa praktek. Akan lebih baik lagi apabila 
berpraktek berlandaskan teori. 

Atas dasar kenyataan tersebut, maka tidak 
mengherankan kalau sosiologi banyak digunakan pula oleh 
berbagai kalangan praktisi pihak-pihak swasta, pemerintah, 
dan banyak pula dimanfaatkan oleh peneliti- peneliti dari 
disiplin lain. 

Sampai sekarang telah semakin banyak pengakuan 
pemerintah kepada ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi. 
Banyak organisasi-organisasi swasta, lembaga-lembaga 
pengumpul pendapat umum dan penelitian pasar, 
organisasi-organisasi industri, dan manufaktur serta 
lembaga-lembaga profesional, juga menggunakan atau 
menyokong penelitian dibidang sosiologi. Untuk pemilik 
lembaga kerja semacam itu, para sosiolog mengadakan 
penyelidikan mengenai efisiensi produksi, semangat kerja, 
sikap-sikap, keyakinan serta nilai-nilai potensial yang 
berhubungan dengan tingkah laku. Segala macam badan, 
baik kecil maupun besar juga memberikan banyak sokongan 
kepada penelitian-penelitian penting di bidang sosiologi. 

3. Kegunaan sosiologi dalam pembangunan 

Pada masa perkembangan masyarakat dewasa ini, 
tampaknya konsep pembangunan sudah merupakan suatu 
ideologi yang menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam 
upaya mengejar pertumbuhan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Dalam suatu proses 
pembangunan itu perlu adanya kemauan keras serta 
kemampuan untuk memanfaatkan potensi-potensi yang 
tersedia dalam masyarakat untuk keperluan pembangunan. 
Berbagai perencanaan perlu disusun dan digelar dalam 
rangka menghimpun kekuatan masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam usaha mencapai tingkat kesejahteraan 
yang lebih tinggi. Menurut Soerjono Soekanto bahwa suatu 
proses pembangunan biasanya dikaitkan dengan pandangan 
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yang optimis, yang berwujud dalam usaha- usaha untuk 
mencapai taraf kehidupan yang lebih daripada apa yang 
telah dicapai. 

Di dalam mencapai taraf hidup tadi, maka dapat 
ditempuh cara-cara sebagai berikut: 

a. Struktural (perencanaan, pembentukan, dan 
evaluasi lembaga kemasyarakatan, prosedurnya serta 
pembangunan secara kebendaan. 

b. Spiritual (pembentukan watak dan pendidikan di 
dalam penggunaan cara-cara berpikir dalam ilmu 
pengetahuan dan teknologi), atau dua-duanya. 

Fokus utama yang menjadi prioritas dalam 
pembangunan adalah usaha untuk mencapai perbaikan 
ekonomi dan cara berpikir masyarakat yang tidak hanya 
terbatas pada golongan elit saja, melainkan secara 
menyeluruh dan merata sampai pada lapisan terbawah. 

Secara sosiologis, wujud hasil pembangunan itu 
hendaknya dapat diperlihatkan dan mengutamakan 
peruntukannya bagi masyarakat, terutama sekali bagi 
masyarakat miskin. Pembangunan semacam ini biasanya 
secara nyata diwujudkan dalam kegiatan memberikan 
perlengkapan hidup material, seperti pangan, pakaian, 
kesehatan, pendidikan, dan meningkatkan keamanan 
masyarakat. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan 
pembangunan itu ditujukan pada pemberantasan terhadap 
indikator-indikator kemiskinan yang biasanya banyak 
melanda negara-negara yang sedang berkembang. 

Salah satu contoh dalam rangka upaya meningkatkan 
produktivitas tenaga kerja, bukan berarti manusia harus 
bekerja keras tanpa memperhatikan peningkatan jaminan 
kesehatan dan keselamatan kerja. Sesuatu yang ironis, jika 
hendak meningkatkan hasil tangkapan ikan, sedangkan 
kesehatan, pendidikan dan pendapatan nelayan sendiri tidak 
diperhatikan. Untuk mewujudkan itu semua, maka 
pemikiran-pemikiran ilmiah khususnya metode analisis 
sosiologis yang kira-kira lebih memadai sangat diperlukan 
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dalam proses pembangunan tersebut. 

Kepekaan dan kemajuan pemikiran sosiologis telah 
dapat dikategorikan sebagai arus utama dalam upaya 
membuka tabir suatu perspektif kehidupan masyarakat dan 
negara yang berdiri sendiri. Prosedur penelitian kuantitatif 
dan kualitatif yang merupakan pemikiran gabungan paling 
maju yang ada pada disiplin sosiologi. Ini banyak diperlukan 
untuk menuntun proses pembangunan agar dapat lebih 
obyektif dan efisien. Menurut Soerjono bahwa kegunaan 
sosiologi bagi pembangunan dapat diidentifikasi beberapa 
hal. Pada tahap perencanaan, maka sosiologi dapat berguna 
di dalam mengadakan identifikasi- identifikasi terhadap 
kebutuhan-kebutuhan sosial, pusat perhatian sosial, 
stratifikasi sosial, pusat-pusat kekuasaan serta sistem dan 
saluran-saluran komunikasi sosial. Pada tahap selanjutnya, 
yaitu pada taraf pelaksanaan, maka sosiologi dapat berguna 
untuk mengadakan identifikasi terhadap kekuatan-kekuatan 
sosial dalam masyarakat serta mengamat-amati proses 
perubahan sosial yang terjadi. Pada taraf evaluasi dapat 
diadakan suatu analisis terhadap efek-efek sosial dari 
pembangunan tersebut. 

Pembangunan menurut konsep sosiologis adalah 
proses peningkatan taraf hidup masyarakat yang didasarkan 
pada realitas sosial. Mungkin cara ini akan paling baik 
daripada pembangunan harus ditentukan atas dasar 
kepentingan penguasa. Dengan cara ini masyarakat dapat 
memahami dan menikmati hasil pembangunan sesuai 
dengan cita-cita dan harapan mereka sendiri. 

Hasil-hasil pembangunan akan terpelihara dengan 
baik, oleh karena keberadaannya atas kehendak dan 
kepentingan mereka sendiri. Kegagalan pembangunan 
banyak sekali karena tidak memperhatiakn aspek-aspek 
sosiologis, antara lain dapat dicermati dari kegagalan 
mahasiswa dalam kuliah kerja nyata membangun jembatan 
dan koperasi, karena kepentingannya belum nyata sebagai 
kepentingan masyarakat desa. Itulah sebabnya maka 
sebagian besar masyarakat menjadi tergantung tanpa 
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inisiatif. Padahal pembangunan itu pada hakikatnya 
ditujukan agar masyarakat terlepas dari ketergantungan, 
menciptakan kemandirian dan mampu berinisiatif dalam 
upaya pembaruan yang bermanfaat secara umum. Paling 
tidak mengurangi ketergantungan terhadap subsidi 
pemerintah, atau kalau mungkin terlepas dari 
ketergantungan pemerintah terhadap bantuan luar negeri. 

Dengan berusaha mengurangi ketergantungan dengan 
pihak lain, berarti satu langkah maju mengurangi risiko yang 
biasanya berkaitan dengan ketertinggalan dan keburukan 
sistem ekonomi. Suatu indikator keberhasilan pembangunan 
bukan hanya terletak pada kemegahan gedung perkantoran, 
hotel-hotel berbintang, pasar swalayan yang esensinya 
nyaris tidak pernah dapat dinikmati oleh sebagian besar 
rakyatnya. Bukan negara maju namanya, jika beratus-ratus 
hotel berbintang dibanguna bukan untuk rakyatnya sendiri. 
Suatu organisasi juga tidak akan maju, apabila pengelolanya 
mulai dari tukang sapu sampai pucuk pimpinannya 
semuanya anggota keluarga, sementara anggota masyarakat 
lainnya yang membutuhkan fungsi dari organisasi tersebut 
hanya bisa menyaksikan dalam sikap pasrah. Sosiologi 
sebagai pelopor ideologi pembangunan yang bersuara 
kerakyatan mempunyai pandangan otonom dalam menilai 
prestasi dan keterbatasannya sendiri. 

Pandangan tersebut merupakan acuan dalam proses 
pembangunan jangka panjang. Setidaknya berkemampuan 
untuk memprediksi suatu perilaku buatan yang tidak pasti 
karena desakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. 
Kaum intelektual yang semakin menumpuk adalah bukan 
jaminan suatu kemajuan, karena mereka tidak akan 
menghasilkan apa-apa dalam menunjang pembangunan, 
diwaktu senggangnya terlalu banyak dihabiskan untuk 
berebut rezeki dan seminar-seminar tanpa membuahkan 
bukti. Oleh karena mengkuatirkan kenyataan inilah maka 
lahirnya sosiologi merupakan suatu dorongan keberanian 
dalam melakukan penelitian secara empris, logis dan 
obyektif, dan tidak tergantung pada keyakinan dan 
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kepercayaan semata. 

4. Kegunaan sosiologi dalam pemecahan masalah sosial 

Roucek dan Warren mengatakan bahwa masalah sosial 
berdasarkan definisi yang paling tepat adalah masalah yang 
ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian 
masalah sosial adalah masalah yang melibatkan sejumlah 
besar manusia dengan cara-cara menghalangi pemenuhan 
kehendak-kehendak biologis dan sosial yang ditetapkan 
mengikuti garis yang disetujui masyarakat. Masalah yang 
tergolong masalah sosial murni adalah masalah yang 
berhubungan dengan terjadinya benturan institusi, 
rendahnya pengawasan sosial atau kegagalan menggunakan 
kaidah-kaidah teknologi yang tepat. Kesemuanya ini tidak 
dapat diselesaikan dengan jalan keluar yang memuaskan. 

Gejala-gejala sosial itu biasanya berupa kurang 
terjaminnya kehidupan ekonomi, kurang terjaminnya 
kesehatan masyarakat, menurunnya kewibawaan pemimpin 
dan berbagai bentuk konflik kepribadian yang terjadi dalam 
kehidupan masyarakat. Disebut sebagai masalah sosial oleh 
karena gejala-gejala dan peristiwanya banyak tidak dapat 
dipahami oleh masyarakat secara sempurna, tidak dapat 
diselesaikan dan tidak pula dapat mengambil tindakan yang 
sewajarnya. Oleh karena sebagian besar masyarakat tidak 
dapat mencapai kepuasan sebagaimana diharapkan, maka 
akibatnya masyarakat menjadi frustasi. 

Berbagai usaha dan cara telah banyak dilakukan orang 
untuk menanggulangi masalah sosial, akan tetapi belum ada 
metode ampuh yang dapat menuntaskan setiap masalah 
sosial yang timbul. Kesulitannya, karena masalah- masalah 
yang timbul tidak selalu sama, baik latar belakang, waktu, 
maupun pengaruh-pengaruh yang menyertainya. Sementara 
metode dan analisis untuk itu tidak mampu mengimbangi 
cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi dalam 
masyarakat. Keterlambatan untuk dapat menanggulangi 
masalah sosial, oleh karena gejala-gejala masalah yang 
timbul tidak langsung dapat dirasakan sebagai masalah 
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sosial bagi masyarakat, sebelum masalah tersebut menimba 
sebagian besar kehidupan masyarakat. 

Menurut Soerjono bahwa oleh karena ilmu 
pengetahuan kemasyarakatan pada umumnya belum 
sanggup untuk menetapkan secara mutlak dan pasti apa 
yang merupakan masalah sosial (tertulis: problema sosial) 
yang tidak dirasakan dengan segera, akan tetapi setelah 
jangka waktu yang cukup lama supaya meresap dan dapat 
diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena 
masalah-masalah sosial itu menyangkut nilai-nilai dan 
perasaan-perasaan sosial, maka diusulkan bahwa metode 
yang paling tepat untuk dapat menanggulangi masalah sosial 
tersebut adalah metode-metode yang berhubungan dengan 
strategi kemasyarakatan. 

Secara umum ada dua metode dalam  penanggulangan 
masalah sosial, yaitu metode yang bersifat preventif dan 
metode yang bersifat represif. Metode preventif dilakukan 
dengan mengadakan penelitian yang mendalam terhadap 
kemungkinan gejala-gejala sosial yang dapat menimbulkan 
masalah sosial. Sedangkan metode represif adalah proses 
penanggulangan secara langsung terhadap masalah sosial 
yang sedang tumbuh dan dirasakan oleh masyarakat. 
Artinya tindakan penanggulangan baru akan dilaksanakan 
setelah gejala- gejala sosial itu dapat dipastikan sebagai 
masalah sosial. 

Abdul Syani menyebutkan ada beberapa metode untuk 
menanggulangi masalah sosial, yaitu: 

a. Metode coba-coba (trial and error methods), yaitu cara 
penanggulangan masalah social yang paling sederhana. 
Metode ini sering digunakan untuk menanggulangi 
masalah sosial pada masyarakat yang masih tergolong 
sederhana. Kadang-kadang dilakukan dengan bantuan 
seorang dukun, atau dengan memberikan sesajen yang 
diletakkan pada tempat-tempat tertentu. Ada pula 
sebagian masyarakat yang melakkan upacara adat 
tolak bala, yang dimaksudkan agar bahaya dan 
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berbagaipenyakit tidak melanda kehidupan 
masyarakat setempat. 

b. Metode analisis, yaitu cara penanggulangan masalah 
sosial dengan melakukan penelitian-penelitian secara 
ilmiah. Para penelitinya melakukan pengumpulan data 
sebagai dasar untuk mencari penyebab-penyebab 
timbulnya masalah sosial yang sedang terjadi, atau 
secara langsung menerapkan hasil keputusan 
pemikiran-pemikiran tertentu untuk meniadakan 
masalah sosial tersebut. Metode ini tidak semata-mata 
mendasarkan pada kenyataan yang tradisional. Metode 
ini berusaha menyesuaikan diri terhadap kebiasaan- 
kebiasaan masyarakat, sebab jika tidak, akan sulit 
dapat bekerja sama dengan masyarakat desa, lantaran 
mereka biasanya bersifat konservatif. Penerapan 
metode ini selalu disertai oleh pertimbangan- 
pertimbangan tertentu terhadap nilai-nilai sosial 
beserta adat istiadat masyarakat setempat agar 

terdapat keseimbangan dan kerja sama yang harmonis 

dalam usaha penanggulangan masalah-masalah sosial 

tersebut. 

c. Perencanaan sosial, yaitu suatu metode yang 
didasarkan pada fakta-fakta menurut hasil penelitian- 
penelitian ilmiah dan bukan berdasarkan pengalaman- 
pengalaman praktis atau penelitian-penelitian tanpa 
perhitungan. Pemikirannya adalah usaha yang 
berorientasi pada masa depan dengan ukuran waktu 
dan biaya yang telah ditetapkan. Perencanaan sosial 
berarti usaha memperhitungkan dan menciptakan 
kehidupan masyarakat yang lebih serasi sesuai dengan 
lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Secara sosiologis, perencanaan sosial pada 
dasarnya merupakan alat untuk mempermudah usaha 
manusia menuju kepada suatu kemajuan sosial (social 
progress). Untuk menuju ke arah kemajuan tersebut, 
tidak hanya tergantung pada campur tangan 
pemerintah, akan tetapi lebih diutamakan dukungan 
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masyarakat. Oleh karena masyarakatlah yang langsung 
terlibat dalam setiap proses perubahan-perubahan 
masyarakat itu. Suatu perencanaan sosial tidak akan 
banyak berarti, jika anggota-anggota masyarakat tidak 
mampu berperan aktif dan tidak dapat bekerja sama 
dalam menanggulangi masalah sosial. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan 
sosial dimaksudkan sebagai usaha untuk mengurangi 
atau meniadakan masalah-masalah sosial yang timbul 
akibat dari ketimpangan-ketimpangan atau ketidak 
sesuaian antara perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dengan aspek-aspek kebudayaan non 

material dalam masyarakat. 
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A. Tinjauan tentang Perilaku 

erilaku dapat dipahami sebagai segala bentuk 
tindakan atau aktivitas baik bersifat fisik maupun  
psikis yang ditunjukkan oleh seseorang. Pakar 

psikologi yang memandang perilaku manusia (human 
behavior) sebagai reaksi yang bersifat sederhana dan 
bersifat kompleks, karena dapat saja dari satu atau lebih 
stimulus menimbulkan beberapa respon. Karakteristik 
individu meliputi berbagai variabel-variabel yakni motif, 
nilai, sikap, dan kepribadian, di mana antara satu dengan 
yang lainnya saling berinteraksi, kemudian selanjutnya 
berinteraksi pula dengan lingkungan, karena  faktor 
lingkungan juga mempunyai sebab terhadap perilaku.  

Secara defenisi perilaku dapat diartikan yaitu, 
kesediaan bereaksi terhadap suatu hal‛. Pengertian lain 
diungkapkan bahwa perilaku (attitude) adalah suatu 
kecenderungan untuk merespon suatu hal, benda atau orang 
dengan suka (senang), tidak suka (menolak) atau acuh tak 
acuh, perwujudannya bisa dipengaruhi oleh faktor 
pengetahuan, pembiasaan dan keyakinan. Artinya untuk 
membentuk perilaku yang positif atau menghilangkan 
perilaku negatif dapat dilakukan pemberitahuan atau 
menginformasikan faedah atau kegunaannya, dengan 
membiasakannya atau dengan meyakinkannya. Dalam 
belajar perilaku berfungsi sebagai dynamic force yaitu 
sebagai kekuatan yang akan menggerakkan seseorang untuk 
belajar. 

Perilaku adalah kemampuan untuk membuat pilihan 
tentang bagaimana bersikap alih-alih merespon berdasarkan 
impuls dorongan hati. Perilaku sebagai hasil proses belajar 
dalam proses belajar, dalam proses belajar itu terjadi antara 
individu dan dunia sekitarnya sebagai hasil instropeksi 
maka jawaban yang terlihat dari seorang individu akan 
dipengaruhi oleh hal-hal atau kejadian- kejadian yang 
pernah dialami oleh individu tersebut maupun oleh situasi 
masa kini. Perilaku adalah sebuah gerakan yang dapat 

P 
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diamati dari luar. Perilaku terdiri dari aktifitas-aktifitas yang 
berlangsung, baik di dalam maupun di luar. 

Psikologi memandang perilaku manusia 
(humanbehavior) sebagai reaksi yang dapat bersifat 
sederhanamaupun bersifat kompleks. Pada manusia 
khususnya dan pada berbagai spesies hewan umumnya 
memang terdapat bentuk-bentuk perilaku instinktif 
(species-species behavior) yang didasari oleh kodrat untuk 
mempertahankan kehidupan. 

Sadily (1986) menyatakan bahwa perilaku dalam 
bahasa Inggris disebut behavior yang berarti kelakukan, 
tindak tanduk, jalan. Tingkah laku hanya berupa reaksi faal 
(fisiologis) terhadap stimulus yang timbul dalam 
lingkungan. Dalam psikologi, perilaku dipandang sebagai 
reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun yang bersifat 
kompleks. 

Weber dalam Veeger (1986) mengemukakan bahwa 
kelakuan adalah perbuatan-perbuatan yang bagi pelakunya 
mempunyai arti subjektif. Demikian juga yang dikemukakan 
Atkinson dalam Kusuma (1987) bahwa behavior (perilaku) 
adalah organisme yang dapat diamati oleh organisme lain 
atau oleh instrument peneliti. Termasuk dalam perilaku 
adalah laporan verbal tentang pengalaman subyektif, sadar. 

Perilaku atau tingkah laku mengandung pengertian 
luas, mencakup pengetahuan pemahaman, keterampilan dan 
sikap. Perilaku yang dapat diamati disebut penampilan, 
sedangkan perilaku yang tidak dapat diamati disebut 
kecenderungan perilaku. Pengetahuan, pemahaman, 
keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang tidak dapat 
diidentifikasi karena hal tersebut merupakan 
kecenderungan perilaku saja, sedangkan penampilan yang 
dapat diamati dari seseorang dapat berupa kemampuan 
menjelaskan, menyebutkan sesuatu atau melakukan suatu 
perbuatan. Namun demikian, individu dapat dikatakan telah 
menjalani proses meskipun pada dirinya hanya ada 
perubahan dalam kecenderungan perilaku saja. 
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Turner yang dikutip Winkel (1989) mengemukakan 
bahwa behavior atau perilaku adalah serentetan tindakan 
(actions) dari individu atau manusia atau 
kelompokmasyarakat, di mana tindakan tersebut didasari 
oleh pengetahuan, sikap, dan nilai yang dimiliki oleh 
individu tersebut. 

Lebih lanjut Azwar (1995) menyatakan bahwa 
perilaku dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan 
atau aktifitas baik yang bersifat fisik maupun psikis yang 
ditujukan oleh seseorang. Pakar psikologi memandang 
perilaku manusia (human behavior) sebagai reaksi yang 
bersifat sederhana dan bersifat kompleks, karena dapat saja 
dari satu atau lebih stimulus menimbulkan respon. 
Karakteristik individu meliputi berbagai variabel-variabel 
yakni motif, nilai-nilai sikap kepribadian, di mana antara 
satu dengan yang lainnya saling berinteraksi, kemudian 
selanjutnya berinteraksi pula dengan lingkungan, karena 
faktor lingkungan juga mempunyai sebab terhadap perilaku. 

Perilaku dapat dipahami sebagai segala bentuk 
tindakan atau aktivitas baik bersifat fisik maupun psikis 
yang ditunjukkan oleh seseorang. Pakar psikologi yang 
memandang perilaku manusia (human behavior) sebagai 
reaksi yang bersifat sederhana dan bersifat kompleks, 
karena dapat saja dari satu atau lebih stimulus menimbulkan 
beberapa respon. Karakteristik individu meliputi berbagai 
variabel-variabel yakni motif, nilai, sikap, dan kepribadian, 
di mana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi, 
kemudian selanjutnya berinteraksi pula dengan lingkungan, 
karena faktor lingkungan juga mempunyai sebab terhadap 
perilaku. 

Menurut Tabrani, (1989) bahwa perilaku atau tingkah 
laku mengandung pengertian luas, mencakup pengetahuan 
pemahaman, keterampilan dan sikap. Perilaku yang dapat 
diamati disebut penampilan, sedangkan perilaku yang tidak 
dapat diamati disebut kecenderungan perilaku. 
Pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap yang 
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dimiliki seseorang tidak dapat diidentifikasi karena hal 
tersebut merupakan kecenderungan perilaku saja, 
sedangkan penampilan yang dapat diamati dari seseorang 
dapat berupa kemampuan menjelaskan, menyebutkan 
sesuatu atau melakukan suatu perbuatan. Namun demikian, 
individu dapat dikatakan telah menjalani proses meskipun 
pada dirinya hanya ada perbuatan dalam kecenderungan 
perilaku saja. 

Perilaku juga merupakan fungsi karakteristik individu 
dan lingkungan di mana karakteristik individu meliputi 
berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian 
dan sikap yang saling berinteraksi pula pada faktor-faktor 
lingkungan dalam menentukan perilaku. Faktor lingkungan 
memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, 
bahkan kekuatannya lebih besar dari karakteristik individu. 
Soelaeman (1992) mengemukakan bahwa perilaku pada 
hakekatnya merupakan tanggapan atau balasan (respon) 
terhadap rangsangan (stimulus), karena itu rangsangan 
memengaruhi tingkah laku atau bahkan menentukan 
tingkah laku. Intervensi organisme terhadap stimulus 
respon dapat berupa kognisi sosial, persepsi sosial, nilai atau 
konsep.  

Perilaku adalah niat yang sudah direalisasikan dalam 
bentuk tingkah laku yang tampak. Suatu niat selalu 
didahului oleh pengetahuan tentang suatu obyek, dari 
pengetahuan tersebut timbullah niat untuk berperilaku. 
Realisasi niat seseorang menjadi perilaku sangat 
dipengaruhi oleh banyak faktor yang terdapat dalam 
lingkungan. 

Perilaku atau aktifitas yang ada pada individu atau 
organisme tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai 
akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang 
bersangkutan baik stimulus eksternal maupun internal. 
Namun demikian sebagian besar dari perilaku organisme itu 
sebagai respon terhadap stimulus eksternal. Perilaku selalu 
berhubungan dengan lingkungan atau dengan kata lain 
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perilaku terjadi atau diaktualisasikan individu (manusia) 
pada lingkungan. Perilaku lahir oleh adanya pemenuhan 
kebutuhan atau sikap yang di dalamnya mengandung nilai-
nilai. 

Perilaku menyangkut hubungan antara tanggapan atau 
balasan (respon) dengan rangsangan (stimulus). Untuk 
meningkatkan tanggapan atau balasan dari rangsangan, 
dapat dilakukan dengan memberi sesuatu efek atau akibat 
yang menyenangkan bagi subjek yang memberikan 
tanggapan. Faktor lain yang mendorong seseorang untuk 
melakukan sesuatu adalah karena mempunyai keyakinan- 
keyakinan yang mengharuskan untuk bertindak. 

Selanjutnya Weber (1983) mengemukakan bahwa 
tindakan (perilakunya) manusia merupakan fenomena 
sosiologis dimana tindakan (tingkah laku/perilaku) 
manusia, yang menginginkan makna hidup berupa gagasan 
tentang tindakan rasional dalam memahami dan 
menafsirkan tingkah laku yang disebut konsep tipe ideal.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Weber  (1983) 
membagi empat tindakan (perilaku) tipe ideal manusia, 
yaitu: 

1. Tingkah laku manusia zweekrational atau rasional 
tujuan, yaitu tingkah laku manusia rasional. Bentuk 
orientasi ini mencakup perhitungan yang tepat dan 
pengambilan sarana-sarana yang paling efektif untuk 
tujuan-tujuan yang dipilih dan dipertimbangkan 
dengan jelas, atau sasaran. Pandangan ini merupakan 
kerangka pikir yang sangat utilitarian atau 
instrumentalis. Kerangka pikir ini logis, ilmiah, dan 
ekonomis. 

2. Tingkah laku wertational atau rasional nilai. Menurut 
model ini, seorang pelaku terlibat dalam nilai penting 
yang mutlak atau nilai kegiatan yang bersangkutan. Dia 
lebih mengejar nilai-nilai daripada memperhitungkan 
sarana-sarana dengan cara yang evaluatif netral. 
Manusia yang menyatakan kebenaran apa adanya, jelas 
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bertindak secara rasional nilai. Juga semua tingkah 
laku manusia rasional mengandung sebuah unsur 
rasionalitas nilai. Karena pencarian tujuan-tujuan 
secara logis dalam segala bentuk mengandalkan bahwa 
tujuan- tujuan itu dinilai oleh si pelaku. 

3. Tindakan efektif emosional, yaitu tingkah laku yang 
dibawahi dominasi perasaan secara langsung. Di sini 
tidak ada rumusan sadar, nilai-nilai atau kalkurasi 
rasional dan karena itu tidak rasional. 

4. Tindakan manusia yang tradisional. Kategori ini 
mencakup tingkah laku yang berdasarkan kebiasaan 
yang muncul dan praktek-praktek yang mapan dan 
menghormati otoritas yang ada. Jenis tindakan atau 
tingkah laku ini tidak bisa dianggap cukup sebagai 
tingkah laku yang dimaksudkan dan sebagai tindakan 
sejati. Intensionalitas sebagai sesuatu yang implisit 
dan relatif berada di bawah sadar. Dalam segi ini tindakan 
tradisional bukannya tidak sama dengan tindakan afektif. 

Ajzen dalam Azwar (1995) terhadap teori tindakan 
beralasan (theory of reasioned action) mendasarkan 
asumsi-asumsi bahwa: (1) manusia umumnya melakukan 
sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal, (2) manusia 
mempertimbangkan semua informasi yang ada, (3) secara 
eksplisit maupun implisit manusia memperhitungkan 
implikasi tindakan mereka. 

Penekanan teori tersebut bahwa sikap memengaruhi 
perilaku melalui suatu pengambilan keputusan yang diteliti 
dan beralasan, sehingga mempunyai dampak perilaku lebih 
banyak ditentukan oleh sikap spesifik terhadap objek, 
perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap tapi juga 
norma-norma subyektif, sikap terhadap suatu perilaku 
bersama dengan norma-norma subyektif membentuk suatu 
intensi atau niat untuk berperilaku. 

Teori perilaku beralasan bahwa secara sederhana 
seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia 
memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa 



Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiologi 

 

55  

orang lain ingin agar melakukannya. Atas dasar itu 
mekanisme terjadinya perilaku dapat dilihat pada gambar 
1. Teori dan perilaku beralasan seperti tersebut di atas 
diperluas dan dimodifikasi ikeg Ajzen dengan memberi 
nama teori perilaku berencana (theory of planned behavior) 
yang menyatakan bahwa di samping sikap perilaku, norma- 
norma subyektif ditambahkan pula aspek kontrol. Ketiga 
komponen ini berinterakasi dan menjadi determinan bagi 
intensi yang akan menentukan apakah yang bersangkutan 
akan dilakukan atau tidak. Hal ini dapat dilihat pada proses 
munculnya suatu perilaku.  
 
 

 

Gambar 1. Theory of Planned Behavior 

Kejelasan lebih lanjut dapat dilihat pada bagan 
berikut tentang proses munculnya suatu perilaku. 
 

Gambar 2. Teori Perilaku Berencana 
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Perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau 
organisme tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai 
akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang 
bersangkutan baik stimulus eksternal maupun internal. 
Namun demikian sebagian terbesar dari perilaku organisme 
itu sebagai respons terhadap stimulus eksternal. 

Hines yang dikutip Hunggerfort dan Volk (1990) 
mengemukakan bahwa perilaku berkorelasi atau 
dipengaruhi oleh strategi menerapkan pengetahuan, 
pengetahuan tentang isu, keterampilan bertindak, keinginan 
untuk bertindak, faktor situasional dan faktor- faktor 
kepribadian seperti sikap locus of control, dan tanggung 
jawab pribadi. 

Selanjutnya Azwar (1995) menyatakan bahwa perilaku 
manusia dipengaruhi oleh faktor penting seperti hakikat 
stimulus itu sendiri, latar belakang pengalaman individu, 
motivasi atau kepribadian, dan sebagainya. Sikap individu 
memegang peranan dalam menentukan bagaimanakah 
perilaku seseorang dilingkungannya. Pada gilirannya, 
lingkungan secara timbal balik akan memengaruhi sikap dan 
perilaku. Interasi antara situasi lingkungan dan sikap 
dengan berbagai faktor di dalam maupun di luar individu 
akan membentuk suatu proses kompleks yang akhirnya 
menentukan bentuk perilaku seseorang. 

B. Definisi Perilaku Menyimpang 

Pernahkah Anda sadari dalam kehidupan ini pasti kita 
pernah berkawan atau berteman? Dengan kata lain kita   
mesti   bermasyarakat?   Dalam   mata remajaan 
Sosiologi ini kita akan mendapatkan pengetahuan untuk 
berkawan dengan baik dan menjadi anggota masyarakat 
yang menyadari akan kewajiban, hak, status dan peranan 
yang kita miliki. Dalam bermasyarakat kita sering 
menemukan suatu keadaan atau kondisi dimana seseorang 
atau sekelompok orang mulai tidak patuh pada aturan, tata 
tertib   dan   mengabaikan   nilai   dan   norma.   Itulah suatu 
keadaan atau kondisi yang disebut dengan istilah 
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Penyimpangan Sosial. 

Sebenarnya, kisah-kisah tentang penyimpangan sering 
anda dengar dari berbagai media massa, baik televisi, radio, 
majalah, maupun koran. Misalnya, kejahatan seks di bawah 
umur, penjajah seks komersial, pemerkosaan, pembunuhan, 
pencurian, perampokan, penyalagunaan narkotika dan obat-
obatan terlarang, dan banyak kejadian yang dianggap tidak 
sesuai dengan aturan yang ada dalam masyarakat. Hal-hal 
tersebut sering membuat gelisah masyarakat, bahkan 
membuat ketakutan dan rasa tidak aman bagi masyarakat. 
Rasa ketakutan akan mengalami kejadian itu, rasa iba 
kepada korban yang menderita, atau rasa kesal terhadap 
para pelaku sangat memengaruhi masyarakat. 

Tindakan-tindakan yang mengakibatkan munculnya 
kegelisahan itu merupakan bentuk tindakan yang tidak 
sesuai dengan nilai dan normya yang berlaku di masyarakat 
dan disebut penyimpangan (deviance). 

Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang, sadar 
atau tidak sadar pernah kita alami atau kita lakukan. 
Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan 
dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu 
terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit tentu 
akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan 
dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang 
apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma 
sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain 
penyimpangan (deviation) adalah segala macam pola 
perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri (conformity) 
terhadap kehendak masyarakat.  

Suatu perilaku dikatakan menyimpang apabila perilaku 
tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap diri 
sendiri dan orang lain. Perilaku menyimpang cenderung 
mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma-
norma, aturan-aturan, nilai-nilai, dan bahkan hukum. 

Cohen (1992) mengemukakan bahwa penyimpangan 
bisa didefinisikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil 
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menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat 
atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Penyimpangan 
adalah perbuatan yang mengabaikan norma, dan 
penyimpangan ini terjadi jika seseorang atau sebuah 
kelompok tidak mematuhi patokan baku di dalam 
masyarakat. Biasanya kita mengaitkan penyimpangan 
dengan istilah-istilah perilaku negatif, seperti tindak pidana 
dan kebrutalan. Namun, orang yang bertindak terlalu jauh 
dari patokan umum masyarakat bisa juga disebut sebagai 
penyimpang. 

Perilaku menyimpang dan tindakan-tindakan 
menyimpang ditentukan batasannya oleh norma-norma 
kemasyarakatan yang berlaku dalam suatu kebudayaan. 
Suatu tindakan yang mungkin patut diterapkan dalam satu 
situasi lainnya. Sebagai contoh, petugas polisi yang 
menembak mati seorang pembunuh yang melarikan diri 
karena terpaksa (dalam rangka membela diri) mungkin akan 
memperoleh piagam penghargaan atas keberaniannya itu. 
Namun demikian, penodong yang membunuh korbannya 
akan memperoleh ganjaran berat berdasarkan hukum yang 
berlaku. Kedua tindakan ini merupakan penyimpangan, 
karena masing-masing menunjukkan pengabaian norma. 
Contoh-contoh penyimpangan dalam kebudayaan meliputi 
pembunuhan, perkosaan, kebrutalan, kelemahan mental, 
kenakalan remaja, kecongkakan, homoseksualitas, 
kecenderungan atau ketergantungan pada obat bius, dan 
pelacuran. 

Perilaku menyimpang disebut juga dengan tingkah 
laku bermasalah. Tingkah laku bermasalah masih dianggap 
wajar jika hal ini terjadi pada remaja. Maksudnya, tingkah 
laku ini masih terjadi dalam batas ciri-ciri pertumbuhan dan 
perkembangan sebagai akibat adanya perubahan secara fisik 
dan psikis. Perilaku menyimpang adalah setiap tindakan 
yang melanggar keinginan-keinginan bersama sehingga 
dianggap menodai kepribadian kelompok yang akhirnya si 
pelaku dikenai sanksi. Keinginan bersama yang dimaksud 
adalah sistem nilai dan norma yang berlaku. Perilaku 
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menyimpang merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar 
orang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas 
toleransi. 

Penyimpangan sosial adalah semua tindakan 
menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu 
sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang 
berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku 
yang menyimpang atau perilaku abnormal itu. 
Penyimpangan sosial adalah kelakuan atau tingkah laku 
yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di 
masyarakat. 

Penyimpangan sosial merupakan topik yang 
kontroversial karena sering terdapat pertentangan. Hal ini 
tidak hanya tentang jenis perilaku yang dapat dikategorikan 
sebagai penyimpangan akan tetapi juga perilaku 
menyimpang seperti yang harus dihukum dengan keras atau 
dihukum ringan.  

Tindakan yang dapat membuat seseorang masuk 
penjara mungkin dianggap sebagai tindakan yang luhur bagi 
pihak lain karena penilaian terhadap sebuah tindakan 
banyak bergantung pada keadaan tempat dan waktu 
tindakan itu dilakukan dan reaksi dari orang yang melihat. 
Oleh karena itu, hal yang disebut dengan penyimpangan 
merupakan hal yang relatif, yaitu bahwa suatu tindakan 
dapat dianggap sebagai tindakan menyimpang jika 
masyarakat menilai tindakan tersebut merupakan perilaku 
yang menyimpang. Misalnya, seorang polisi yang melakukan 
tugas terhadap seorang residivis yang melarikan diri dan 
tidak pernah jera mencuri memperoleh dianggap pahlawan 
dan penghargaan. 

Akan tetapi, jika pembunuhan dilakukan oleh seorang 
penodong kepada korban yang dirampoknya, hukuman 
berat akan menanti penodong tersebut. Tindakan polisi dan 
penodong merupakan penyimpangan yang melanggar 
norma. Perilaku menyimpang tidak melekat pada 
perbuatannya, tetapi bergantung pada situasi dan kondisi 
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tertentu. Misalnya, seorang tentara yang menembak mati 
musuhnya pada suatu peperangan dianggap sebagai 
pahlawan. Akan tetapi, jika orang sipil pada situasi damai 
menembak mati orang lain, akan dituntut di depan 
pengadilan sesuai hukum yang berlaku. 

Tindakan yang dianggap normal oleh suatu masyarakat 
mungkin dianggap sebagai penyimpangan dalam 
masyarakat lainnya. Misalnya, bagi masyarakat yang 
pemahaman agamanya lemah, meminum minuman keras 
adalah hal yang sah-sah saja, tetapi bagi masyarakat yang 
taat beribadah hal tersebut merupakan hal yang dilarang. 
Intinya adalah bahwa perbedaan nilai memberikan 
perbedaan pemahaman akan hal yang dianggap sebagai 
perilaku menyimpang.  

Ada empat macam penyimpangan sosial, antara lain 
sebagai berikut: 

1. Perilaku menyimpang yang dilihat dan dianggap 
sebagai kejahatan (crime). Adapun yang termasuk tipe 
ini yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap manusia, 
misalnya pemukulan, pemerkosaan, penjambretan, 
serta kejahatan yang dilakukan terhadap negara, 
misalnya pelanggaran terhadap undang-undang dasar 
dan korupsi yang merugikan keuangan negara. 
Menurut Diana Kendall bahwa kejahatan adalah 
tindakan yang melanggar hukum dan dapat dihukum 
dengan denda, penjara, atau sanksi negatif lainnya. 

2. Penyimpangan seksual, artinya perilaku seksual yang 
lain dari biasa, seperti perzinaan, homoseksual, dan 
pelacuran. 

3. Bentuk-bentuk konsumsi yang sangat berlebihan, 
misalnya alkoholisme, narkotika, dan obat-obatan 
terlarang. 

4. Gaya hidup lain dari yang lain, misalnya penjudi, 
tawuran antargang, dan tawuran remaja. 

Sementara itu dalam kehidupan sehari-hari, anda 
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selalu bersosialisasi dengan orang lain. Pihak-pihak yang 
melaksanakan sosialisasi itu disebut dengan agen sosialisasi. 
Agen-agen sosialisasi, antara lain keluarga, teman 
sepermainan, sekolah, dan media massa. 

Terkadang pesan-pesan yang disampaikan oleh setiap 
agen sosialisasi tidak selalu sama antara satu agen dan agen 
sosialisasi lainnya. Hal yang mungkin dilarang oleh satu agen 
sosialisasi, mungkin dibolehkan oleh agen sosialisasi 
lainnya. Sebaliknya, hal yang dibolehkan oleh satu agen 
sosialisasi, mungkin dilarang oleh agen sosialisasi lainnya 
sehingga terjadi proses sosialisasi yang tidak sempurna. 
Misalnya, tindakan minum-minuman keras merupakan 
tindakan yang dilarang dalam keluarga, tetapi menurut agen 
sosial lainnya, seperti media massa dan teman 
sepermainannya memperbolehkan meminum minuman 
keras. Contoh lain adalah media massa seperti televisi 
memberi contoh gaya hidup glamour dan boros melalui 
tayangan-tayangan telenovela atau sinetron, tetapi di pihak 
lain ada keluarga yang mengajarkan untuk hidup sederhana. 

Proses sosialisasi yang bertentangan antara satu agen 
dan agen sosial lainnya membuat proses sosialisasi yang 
terjadi tidak berjalan dengan sempurna karena sebelum 
suatu nilai tersosialisasi dengan baik sudah ada nilai lain 
yang bertentangan yang memengaruhi. 

Proses sosialisasi yang tidak sempurna, juga antara 
lain disebabkan sebagai berikut: 

1. Terjadinya disorganisasi keluarga, yaitu pecahnya 
keluarga sebagai satu unit karena setiap anggota 
keluarga gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya 
yang sesuai dengan peranannya. 

2. Peperangan yang mengakibatkan disorganisasi dalam 
berbagai aspek kemasyarakatan. Dalam keadaan kacau, 
nilai dan norma tidak berfungsi sehingga banyak sekali 
terjadi penyimpangan-penyimpangan. 

Subkebudayaan dapat diartikan sebagai bagian dari 
kebudayaan, yang merupakan bagian dari hal yang 
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mencakup cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan, dan 
bertindak. Kemudian, dikenal istilah subkebudayaan 
menyimpang yang berarti terbentuknya kebudayaan yang 
menyimpang dari kebudayaan yang umum dan dikenal 
masyarakat secara luas. Misalnya, dalam sistem kepercayaan 
dinyatakan bahwa semua orang harus memiliki perasaan 
dermawan terhadap orang miskin. Akan tetapi, kemudian 
tuntutan hidup yang tinggi dan kesulitan ekonomi membuat 
lahirnya subkebudayaan yang tidak peduli terhadap orang 
lain. 

Perilaku menyimpang merupakan penyakit mental 
yang dapat terjadi karena pengaruh masyarakat dan di pihak 
lain perilaku menyimpang pun banyak berpengaruh 
terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, jika dalam 
proses sosialisasinya, seseorang menerima atau dipengaruhi 
oleh nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang, akan 
terbentuk perilaku menyimpang. 

Hal ini merupakan perbuatan yang jamak bahwa hal 
yang jelek lebih mudah diikuti daripada mengikuti hal-hal 
yang baik. Misalnya, melanjutkan contoh sebelumnya bahwa 
dengan subkebudayaan tidak peduli terhadap orang lain 
akan menimbulkan lebih banyak lagi kemiskinan sehingga 
mengakibatkan meningkatnya tindakan kriminal. 

Suatu contoh lain penyimpangan yang kemudian tidak 
begitu dicela lagi adalah penerimaan uang suap oleh petugas 
yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Pada awalnya, 
perbuatan menerima suap dianggap sebagai tindakan yang 
tercela. Akan tetapi, karena tekanan ekonomi membuat 
tindakan tersebut sebagai perbuatan yang biasa saja, bahkan 
orang-orang yang tidak mau memanfaatkan kesempatan 
tersebut dianggap sebagai orang yang bodoh dan kuno. 
Contoh tersebut tekanan untuk menerima uang suap, 
seakan-akan melegalkan tindakan suap tersebut, dan 
tindakan untuk menolak suap sebagai tindakan yang baik 
merupakan tindakan yang sulit untuk dilakukan. Tindakan 
menyuap dan menerima suap merupakan tindakan yang 
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melanggar norma dengan kata lain merupakan salah satu 
contoh subkebudayaan yang menyimpang yang 
tersosialisasikan ke dalam masyarakat dan saat ini di 
Indonesia dapat dikatakan sebagai penyakit merasakan yang 
sulit untuk diberantas. 

Proses sosialisasi tersebut diterangkan dalam konsep 
anomie, suatu konsep yang dikemukakan oleh 
EmileDurkheim. Anomie adalah suatu situasi ketika norma 
yang lama sudah tidak berlaku, sedangkan norma yang baru 
belum ada sehingga masyarakat tidak memiliki aturan-
aturan yang disepakati secara bersama, akibatnya 
masyarakat menjadi kacau. Mereka memilih sendiri untuk 
tetap bertahan sehingga lahirlah subkebudayaan yang 
menyimpang, yang kemudian tersosialisasikan dalam 
perilaku menyimpang. 

Pada zaman modern ini, yang menjadikan segala 
sesuatu diukur melalui materi sehingga timbul perubahan- 
perubahan mendasar dalam norma, harapan, prestasi, dan 
ambisi kebendaan. Misalnya, seorang perempuan yang 
memilih menjadi ibu rumah tangga akan dianggap kurang 
keren dibandingkan perempuan-perempuan yang mengejar 
kariernya karena dengan pekerjaannya, ia dapat membeli 
banyak hal yang diinginkannya. 

Pergeseran nilai-nilai dan norma-norma dalam masa 
transisi dan modernisasi dengan perubahan-perubahan 
yang sangat cepat akan membentuk mentalitas baru, yaitu 
mentalitas menempuh jalan pintas, menyerempet- 
menyerempet bahaya, melanggar peraturan, dan hak orang 
lain yang pada akhirnya mengembangkan praktik-praktik 
korupsi serta tindakan manipulatif. Pola hidup sederhana 
digeser oleh pola hidup mewah dan boros yang dapat 
mendorong untuk melakukan segala cara agar dapat hidup 
dengan pola hidup mewah tersebut. Akibatnya, ia dapat 
secara mudah untuk tergoda melakukan perbuatan yang 
melanggar norma, yang penting cita-citanya tercapai.  

Banyak ahli telah meneliti tentang ciri-ciri perilaku 
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menyimpang pada remaja. Menurut Horton (1993) bahwa 
ciri-ciri yang bisa diketahui dari perilaku menyimpang 
sebagai berikut. 

a. Suatu perbuatan disebut menyimpang bilamana 
perbuatan itu dinyatakan sebagai menyimpang. 

b. Penyimpangan terjadi sebagai konsekuensi dari 
adanya peraturan dan penerapan sanksi yang 
dilakukan oleh orang lain terhadap si pelaku 
menyimpang. 

c. Ada perilaku menyimpang yang bisa diterima dan ada 
yang ditolak. 

d. Mayoritas remaja tidak sepenuhnya menaati peraturan 
sehingga ada bentuk penyimpangan yang relatif atau 
tersamar dan ada yang mutlak. 

Apa yang akan terjadi jika perilaku menyimpang  pada 
remaja semakin merebak? Jelas situasi ini akan mengganggu 
keseimbangan dalam berbagai segi kehidupan. Konformitas 
tidak tercapai, keamanan dan kenyamanan menjadi 
terganggu. Oleh karena itu, berbagai pihak berusaha 
mengantisipasi meningkatnya perilaku menyimpang dengan 
berbagai cara. Dampak yang timbul dari perilaku 
menyimpang ini ibarat pedang bermata dua. Artinya, baik 
pelaku maupun masyarakat sekitar merasakan dampak dari 
perilaku menyimpang tersebut. 

Setiap orang yang melakukan perilaku menyimpang 
oleh masyarakat akan dicap sebagai penyimpang (devian). 
Hal ini dikarenakan setiap tindakan yang bertentangan 
dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap 
sebagai penyimpangan dan harus ditolak. Individu pelaku 
penyimpangan tersebut akan dikucilkan dari masyarakat. 
Pengucilan kepada pelaku penyimpangan dilakukan  
masyarakat supaya pelaku penyimpangan menyadari 
kesalahannya. Pengucilan ini dapat terjadi di segala bidang, 
baik hukum, adat atau budaya. Pengucilan secara hukum 
melalui penjara, kurungan dan sebagainya. Kondisi ini 
membuat perkembangan jiwa si pelaku menjadi terganggu. 
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Seseorang yang ditolak dalam masyarakat jiwanya menjadi 
tertekan secara psikologis. Timbul rasa malu, bersalah, 
bahkan penyesalan dalam diri individu tersebut. Inilah 
dampak perilaku menyimpang bagi diri si pelaku. 

Perilaku menyimpang berdampak pula terhadap 
kehidupan masyarakat. Pertama, meningkatnya angka 
kriminalitas dan pelanggaran terhadap norma-norma dalam 
kehidupan. Hal ini dikarenakan setiap tindak penyimpangan 
merupakan hasil pengaruh dari individu lain, sehingga 
tindak kejahatan akan muncul berkelompok dalam 
masyarakat. Misalnya seorang residivis dalam penjara akan 
mendapatkan kawan sesama penjahat. Keluarnya dari 
penjara dia akan membentuk "kelompok penjahat". 
Akibatnya akan meningkatkan kriminalitas. 

Selain itu perilaku menyimpang dapat pula 
mengganggu keseimbangan sosial serta memudarnya nilai 
dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku 
menyimpang yang tidak mendapatkan sanksi tegas dan jelas 
akan memunculkan sikap apatis pada pelaksanaan nilai-nilai 
dan norma dalam masyarakat. Akibatnya nilai dan norma 
menjadi pudar kewibawaannya untuk  mengatur tata tertib 
dalam masyarakat. Pada akhirnya nilai dan norma tidak 
dipandang sebagai aturan yang mengikat perilaku 
masyarakat. 

C. Bentuk-bentuk dan Contoh Perilaku Menyimpang 

Berbagai penyimpangan yang terjadi di masyarakat dapat 
dibagi menurut: (1) sifatnya, yaitu primer dan sekunder, (2) 
menurut pelakunya, yaitu individual dan kelompok, (3) 
penyimpangan dari sudut biologis, (4) penyimpangan dilihat 
dari sudut psikologi, (5) penyimpangan dilihat dari sudut 
sosiologis, (6) penyebutan orang lain sebagai penyeleweng, 
(7) sub- kultur yang menyimpang, dan (8) keajegan 
penyimpangan. 
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1) Penyimpangan primer dan sekunder 

a) Penyimpangan primer 

Dalam beberapa hal mungkin seseorang melakukan 
tindak-tindak penyimpangan, namun penyimpangan itu 
hanya bersifat temporer dan tidak terulang. Penyimpangan 
jenis ini disebut penyimpangan primer. Individu yang 
melakukan tindak penyimpangan ini masih tetap sebagai 
orang yang dapat diterima secara sosial, yaitu orang yang 
gaya hidupnya tidak didominir oleh pola perilaku 
menyimpang. Orang semacam itu tidak akan menganggap 
dirinya sebagai orang yang menyimpang (Cohen, 1992). 

Penyimpangan ini merupakan penyimpangan yang 
bersifat sementara dan tidak terulang kembali. Individu 
yang melakukan penyimpangan ini masih tetap sebagai 
orang yang diterima secara sosial karena gaya hidupnya 
tidak didominasi oleh pola perilaku menyimpang dan tidak 
menganggap dirinya sebagai orang yang menyimpang. 
Misalnya, orang yang mengendarai kendaraan bermotor 
dengan mengebut karena ada kepentingan yang mendesak, 
orang yang kadangkala mengurangi besarnya pajak 
pendapatannya, terlalu banyak minum dalam pesta, 
memalsukan pembukuan, semuanya termasuk bentuk 
penyimpangan primer.  

b) Penyimpangan sekunder 

Dalam penyimpangan sekunder, seseorang secara khas 
memperlihatkan perilaku menyimpang dan secara umum 
dikenal sebagai orang yang menyimpang. Disebut sebagai 
penyimpangan sekunder karena merupakan kesalahan yang 
dilakukan seseorang sebagai pengulangan atas perilaku 
menyimpang yang telah dilakukan. Masyarakat tidak 
menginginkan individu seperti ini, misalnya seorang penjudi 
yang tinggal di lingkungan yang mengharamkan perjudian 
(Cohen, 1992). 

Misalnya, bila seseorang yang minum terlalu banyak 
dalam pesta dan melanjutkan minumnya secara berlebihan 
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di rumah, di tempat kerja, dan pada peristiwa-peristiwa 
sosial lainnya, dianggap oleh orang-orang sekitarnya sebagai 
seorang pemabok, maka ia telah memasuki tahap 
penyimpangan sekunder. Julukan sebagai seorang 
penyimpang akan benar-benar diberikan ketika orang 
semacam itu ditangkap karena mengemudi dalam keadaan 
mabok, terbukti bersalah dalam sidang pengadilan, dan 
dikirim ke lembaga perawatan orang-orang yang kecanduan 
alkohol. 

2) Penyimpangan individu dan kelompok 

a) Penyimpangan individu 

Bila seseorang secara perseorangan menyimpang dari 
norma-norma sub-kebudayaan yang telah mapan, dan nyata-
nyata menolak norma-norma tersebut, ia disebut sebagai 
penyimpang individual. Contohnya, pemerkosa yang 
bertindak sendirian, mencari mangsanya dan akhirnya 
melakukan tindak pidana tersebut adalah contoh 
penyimpang individual. Ia tidak merencanakan dan 
melaksanakan kejahatan tersebut dengan siapapun, tetapi 
bertindak secara mandiri (Cohen, 1992). Penyimpangan ini 
merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan seseorang 
secara mandiri, dengan menempatkan diri untuk melakukan 
penyimpangan dari subkebudayaan yang telah mapan dan 
nyata-nyata menolak norma-norma yang berlaku. Misalnya, 
seorang pencuri yang melakukan pencurian secara sendiri 
dari mulai perencanaan sampai pada saat pencurian itu 
dilakukan, minum minuman kerasa, dan judi. 

Penyimpangan individual merupakan penyimpangan 
yang dilakukan oleh seseorang yang berupa pelanggaran 
terhadap norma-norma suatu kebudayaan yang telah 
mapan. Penyimpangan ini disebabkan oleh kelainan jiwa 
seseorang atau karena perilaku yang jahat/tindak 
kriminalitas. 

Penyimpangan yang bersifat individual sesuai dengan 
kadar penyimpangannya dapat dibagi menjadi beberapa hal, 
antara lain: 
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1. Tidak patuh nasihat orang tua agar mengubah 
pendirian yang kurang baik, penyimpangannya disebut 
pembandel. 

2. Tidak taat kepada peringatan orang-orang yang 
berwenang di lingkungannya, penyimpangannya 
disebut pembangkang. 

3. Melanggar norma-norma umum yang berlaku, 
penyimpangannya disebut pelanggar. 

4. Mengabaikan norma-norma umum, menimbulkan rasa 
tidak aman/tertib, kerugian harta benda atau jiwa di 
lingkungannya, penyimpangannya disebut perusuh 
atau penjahat.  

 Apakah Anda pernah melakukan penyimpangan 
individual? Semoga tidak! Namun kadangkala karena kekhilafan 
kita sebagai manusia biasa penyimpangan individual itu pernah 
kita lakukan. Bagaimana kalau hal itu terjadi? Tentu Anda akan 
meminta maaf pada lingkungan Anda dan berjanji untuk tidak 
mengulangi kembali perbuatan itu, bukan? 

Yang termasuk dalam tindak penyimpangan individual 
antara lain: 

1. Penyalahgunaan narkoba 

✓ Merupakan bentuk penyelewengan terhadap nilai, 
norma sosial dan agama. 

✓ Contoh pemakaian obat terlarang/narkoba antara lain: 

- Narkotika (candu, ganja, putau) 

- Psikotropika (ectassy, magadon, amphetamin) 

- Alkoholisme 

2. Proses sosialisasi yang tidak sempurna. 

✓ Apabila seseorang dalam kehidupannya mengalami 
sosialisasi yang tidak sempurna, maka akan muncul 
penyimpangan pada perilakunya. Contohnya: seseorang 
menjadi pencuri karena terbentuk oleh lingkungannya 
yang banyak melakukan tidak ketidakjujuran, 
pelanggaran, pencurian dan sebagainya. 
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3. Pelacuran 

✓ Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan 
menyerahkan diri kepada umum untuk dapat 
melakukan perbuatan sexual dengan mendapatkan 
upah. Pelacuran lebih disebabkan oleh tidak masaknya 
jiwa seseorang atau pola kepribadiannya yang tidak 
seimbang. Contoh: seseorang menjadi pelacur karena 
mengalami masalah (ekonomi, keluarga dan sebagainya). 

4. Penyimpangan seksual 

✓ Adalah perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan 
seseorang. Beberapa jenis penyimpangan seksual: 

- Lesbianisme dan Homosexual 
- Sodomi 
- Transvestitisme 
- Sadisme 
- Pedophilia 
- Perzinahan 
- Kumpul kebo 

5. Tindak kejahatan/kriminal 

✓ Tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, 
sosial dan agama. Yang termasuk ke dalam tindak 
kriminal antara lain: pencurian, penipuan, 
penganiayaan, pembunuhan, perampokan dan 
pemerkosaan. 

6. Gaya hidup 

✓ Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang lain 
dari perilaku umum atau biasanya. Penyimpangan ini 
antara lain: 
- Sikap arogansi 
- Kesombongan terhadap sesuatu yang dimilikinya 

seperti kepandaian, kekuasaan, kekayaan dsb.  
- Sikap eksentrik 
- Perbuatan yang menyimpang dari biasanya, 

sehingga dianggap aneh, misalnya laki-laki 
beranting di telinga, rambut gondrong dan 
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sebagainya. 

b) Penyimpangan kelompok 

Penyimpangan ini merupakan aktivitas yang dilakukan 
kelompok secara kolektif dengan cara yang bertentangan 
dengan norma-norma yang berlaku. Individu yang berada 
dalam situasi ini berperilaku sesuai dengan norma-norma 
subkebudayaan, yaitu subkebudayaan yang tidak mau 
menerima norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 
Dalam kondisi seperti ini, memang sulit untuk menarik garis 
hubungan sosial dan legal antara tanggung jawab individu 
dan tanggung jawab kelompok. Misalnya kelompok mafia, 
mereka memiliki nilai-nilai dan aturan- aturan tersendiri 
sehingga anggotanya menyesuaikan diri dengan nilai-nilai 
tersebut dan tidak mematuhi nilai dan aturan yang berlaku 
di masyarakat luas. 

Biasanya dalam penyimpangan kelompok, seorang 
individu menyadari bahwa perbuatannya  menyimpang dari 
norma-norma yang berlaku. Akan tetapi, bersama anggota 
kelompok lainnya ia tetap melakukan penyimpangan karena 
apabila ia tidak melakukannya, ia akan dianggap 
menyimpang dari kebiasaan kelompok tersebut. 
Penyimpangan kelompok dilakukan oleh kelompok-
kelompok kecil yang berada di antara masyarakat luas yang 
sudah memiliki norma-norma yang mapan. 

Cohen (1992) mengemukakan bahwa kelompok yang 
beraksi secara kolektif dengan cara yang bertentangan 
dengan norma-norma masyarakat yang berlaku dianggap 
sebagai melakukan penyimpangan kelompok. Sejumlah 
besar penyimpangan kelompok terjadi di dalam sub-kultur 
yang menyimpang yang ada dalam masyarakat. Perlu 
ditekankan bahwa individu yang berada dalam situasi ini 
berperilaku sesuai dengan norma-norma sub-kulturnya, 
yaitu sub-kultur yang tidak mau menerima norma-norma 
masyarakat. Memang sulit untuk menarik garis hubungan 
sosial dan legal antara tanggungjawab individual dengan 
tanggungjawab kelompok. 
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Gang-gang kejahatan dapat dijadikan contoh 
pengertian dari penyimpangan kelompok-kelompok. Gang- 
gang memiliki seperangkat norma nilai, sikap dan tradisi- 
tradisinya sendiri. Anggota-anggota gang yang berpegang 
pada aturan-aturan gang, berarti menyesuaikan diri dengan 
kehendak-kehendak kelompoknya, akan tetapi sebagai 
kelompok-kelompok, gang tersebut tidak mematuhi 
pedoman-pedoman masyarakat yang berlaku. Satu 
persekutuan dunia usaha yang mengingkari aturan 
penetapan harga, dianggap sebagai kelompok penyeleweng. 

Penyimpangan kolektif yaitu penyimpangan yang 
dilakukan secara bersama-sama atau secara berkelompok. 
Penyimpangan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang 
beraksi secara bersama-sama (kolektif). Mereka patuh pada 
norma kelompoknya yang kuat dan biasanya bertentangan 
dengan norma masyarakat yang berlaku. Penyimpangan 
yang dilakukan kelompok, umumnya sebagai akibat 
pengaruh pergaulan/teman. 

Kesatuan dan persatuan dalam kelompok dapat 
memaksa seseorang ikut dalam kejahatan kelompok, supaya 
jangan disingkirkan dari kelompoknya. Penyimpangan yang 
dilakukan secara kelompok/kolektif antara lain: 

1) Kenakalan remaja. Karena keinginan 
membuktikankeberanian dalam melakukan hal-hal 
yang dianggap bergengsi, sekelompok orang 
melakukan tindakan-tindakan menyerempet bahaya, 
misalnya kebut-kebutan, membentuk geng-geng yang 
membuat onar dsb. 

2) Tawuran/perkelahian remaja. Perkelahian antar 
remajatermasuk jenis kenakalan remaja yang pada 
umumnya terjadi di kota-kota besar sebagai akibat 
kompleknya kehidupan di kota besar. Demikian juga 
tawuran yang terjadi antar kelompok/etnis/warga 
yang akhir-akhir ini sering muncul. Tujuan perkelahian 
bukan untuk mencapai nilai yang positif, melainkan 
sekedar untuk balas dendam atau pamer 
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kekuatan/unjuk kemampuan. 

D. Penyimpangan dari Sudut Biologis 

Para ilmuwan yang mengikuti aliran pemikiran ini 
yakin bahwa penyimpangan sosial dapat dihubungkan 
dengan faktor-faktor biologis seperti tipe tubuh dan pola sel-
sel tubuh. Penjelasan biologis mengenai penyimpangan 
ternyata mendapat banyak kritik dan tidak memperoleh 
dukungan luas. 

Seorang kriminologi Italia abad ke-19, Cesar Lembroso 
adalah salah seorang pionir yang mencoba menjelaskan 
perilaku menyimpang dalam kaitannya dengan tipe tubuh 
seseorang. Dalam tulisannya, Lombroso menyebutkan 
bahwa secara biologis penjahat kurang maju dibanding 
dengan orang-orang biasa, dan secara fisik lebih serupa 
dengan nenek-nenek moyang zaman evolusi daripada 
dengan nenek-nenek moyangnya yang sejaman. Charles 
Garing, murid Lomrosos yang melanjutkan faham tersebut 
setelah Lomroso meninggal, mendapatkan bahwa tidak ada 
perbedaan-perbedaan fisik yang berarti antara para 
penjahat dengan penduduk biasa lainnya (Cohen, 1992). 
Contoh, orang yang memiliki ukuran rahang dan tulang-
tulang pipi yang panjang, kelainan mata yang khas, tangan-
tangan yang terlalu panjang, jari-jari tangan dan jari-jari kaki 
yang besar, dan susunan gigi yang abnormal, sesuai dengan 
contoh tipe penjahat. 

Sheldon mencoba menghubungkan kepribadian dan 
perilaku dengan tipe tubuh. Ia menyimpulkan hasil risetnya, 
mesomorph adalah tipe bagi orang jahat, karena mesomorph 
bersifat hanya menuruti kehendak hati dan sering gelisah. 
Sedangkan endomorph menurutnya sebagai tipe orang yang 
terlalu mudah tersinggung dan suka menyendiri (Cohen, 
1992). 

E. Penyimpangan dilihat dari sudut psikologi 

Banyak sosiolog yang menjelaskan mengenai 
penyimpangan dalam kaitannya dengan kepribadian yang 
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retak, yaitu ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang memiliki 
kecenderungan untuk melakukan penyimpangan sosial 
dibandingkan dengan yang lain-lain. Menurut Sigmund 
Freud, diri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: id, ego, dan 
superego. Id mewakili bagian diri yang bersifat tidak sadar, 
naluriah, impulsif (mudah terpengaruh oleh gerak hati), 
tidak disosialisir. Ego mewakili bagian diri  yang bersifat 
sadar, dan rasional. Ego juga sering disebut sebagai penjaga 
pintu kepribadian karena ia menjaga interaksi antara id dan 
superego. Sedangkan superego mewakili bagian diri yang 
telah menyerap nilai-nilai kultural dan berfungsi sebagai 
suara hati. Para penganut paham psikoanalitis yakin bahwa 
perilaku menyimpang timbul manakala id yang overaktif 
(tak terkontrol) muncul bersamaan dengan superego yang 
kurang aktif, sementara dalam waktu yang sama ego yang 
seharusnya membantu tidak berhasil memberikan imbangan 
(Cohen, 1992).  

Contoh, jika ada seseorang yang sedang lapar dan 
membutuhkan makanan, maka id-nya  akan memerintahkan 
agar kebutuhan ini segera dipenuhi dengan menggunakan 
cara-cara apa sekalipun. Kalau ternyata superegonya benar-
benar lemah dan tidak mampu mengendalikan id-nya, orang 
tersebut mungkin langsung memasuki sebuah restoran dan 
merampas makanan dari meja. Dalam kasus ini ego tidak 
memperingatkan bahaya yang mungkin terjadi, superego 
juga tidak berfungsi sebagaimana harusnya, superego tidak 
memberikan isyarat bahwa perbuatan ini adalah jenis 
perilaku yang tidak bisa diterima. 

F. Penyimpangan dilihat dari sudut sosiologis 

Para sosiolog telah menggunakan sejumlah 
pendekatan yang berlainan dalam usaha mereka 
menjelaskan sebab musabab terjadinya perilaku 
menyimpang dalam kaitannya dengan sosialisasi yang 
kurang tepat. Menurut satu pendekatan, individu yang 
disosialisir secara kurang tepat tidak dapat menyerap 
norma-norma kultural ke dalam kepribadiannya, dan oleh 
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karenanya tidak mampu membedakan perilaku yang pantas 
dan kurang pantas menurut peradaban. Pendekatan yang 
kedua berkeyakinan bahwa individu yang menyimpang 
pertama-tama harus belajar bagaimana melakukan 
penyimpangan. Para sosiolog yakin bahwa banyak bentuk-
bentuk perilaku menyimpang dilanjutkan dari satu orang ke 
orang berikutnya, dan bahwa proses pengajaran ini 
melibatkan mekanisme yang sama seperti halnya dengan 
setiap situasi pengajaran lainnya. Pendekatan yang ketiga 
menerapkan  bahwa penyimpangan adalah akibat dari 
keterangan yang terjadi antara kebudayaan dan struktur 
sosial suatu masyarakat. Setiap masyarakat tidak hanya 
memiliki tujuan-tujuan yang dianjurkan oleh kebudayaan, 
tetapi juga memiliki cara-cara yang diperkenankan oleh 
kebudayaan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Apabila 
seseorang tidak diberi peluang untuk memilih cara-cara ini, 
kemungkinan besar akan terjadi perilaku menyimpang 
(Cohen, 1992). 

Contoh, white collar crime adalah suatu praktek 
penyimpangan yang melibatkan individu-individu yang 
memiliki status dan tanggungjawab sosial tinggi yang 
melakukan kejahatan dalam kegiatan pekerjaan mereka 
sehari-hari. Contoh-contohnya meliputi penyajian materi 
iklan secara berlebihan, pemotongan biaya, penentuan 
harga. Untuk dapat melakukan kejahatan ini, pertama-tama 
orang harus mempelajari teknik-tekniknya yang tepat. 
Melalui hubungan yang terus menerus, lama, dan 
bersemangat dengan teman-teman sekerja yang 
berpengalaman dalam penyelewengan ini, dan dengan 
memberikan prioritas kepada hubungan-hubungan dengan 
para penyeleweng lainnya, dengan cepat setiap orang akan 
mampu melakukan tindak penyelewengan secara mandiri. 

Emile Durkheim memperkenalkan kepada para 
sosiolog konsep anomie. Anomie didefinisikan sebagai suatu 
situasi tanpa norma dan arah yang tercipta akibat tidak 
selarasnya harapan kultural dengan kenyataan- kenyataan 
sosial. Robert K. Merton mencoba menghubungkan anomie 
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dengan penyimpangan sosial. Ia berpendapat, sebagai akibat 
proses sosialisasi, individu- individu belajar mengenali 
tujuan-tujuan penting kebudayaan dan sekaligus 
mempelajari cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang 
selaras dengan kebudayaan. Apabila kesempatan untuk 
mencapai tujuan-tujuan ini tidak ada, dan individu-individu 
mencari alternatif, perilaku         alternatifnya         mungkin
 menimbulkan 
penyimpangan sosial. Merton menyebutkan empat tipe 
perilaku menyimpang yang bisa timbul manakala kondisi 
yang telah disebutkan di atas ada. Tipe-tipe dimaksud 
adalah: inovasi (pembaharuan, ritualisme, peneduhan diri, 
dan pemberontakan (Cohen, 1992). 

Inovasi terjadi manakala seseorang menerima cara- 
cara pencapaian tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai 
budaya, sembari menolak yang bertentangan dengan itu. 
Contoh: perampok-perampok bank berusaha mencapai 
tujuan yang sama seperti halnya dengan anggota-anggota 
masyarakat lain, yaitu mengumpulkan kekayaan. Kerja keras 
sebagai ganti pekerjaan-pekerjaan biasa dan menabung 
sebagian gaji bulanannya, para perampok bank merubah 
aturan-aturan dan memperbaruinya. Bagi mereka, jika 
pekerjaannya yang hanya satu hari itu berhasil, mungkin 
bisa memberikan kemakmuran untuk seumur hidup. 

Ritualisme terjadi apabila seseorang menerima cara- 
cara yang diperkenankan secara kultural dan menolak 
tujuan-tujuan kebudayaan. Contoh: pengunjung rumah sakit 
adalah ritualis jika ia lebih berkepentingan dengan pengisian 
formulir rutin bagi seorang pasien dalam ruang darurat 
daripada dengan pemberian pertolongan pengobatan cepat 
bagi pasien tersebut. 

Pengasingan diri timbul manakala seseorang menolak 
baik tujuan-tujuan yang telah disetujui kebudayaan ataupun 
cara-cara pencapaian tujuan-tujuan itu. Contoh: seorang 
peminum alkohol yang mengabaikan keluarga, rumah 
tangga. Pekerjaan, teman, dan kegemaran- kegemaran 
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lainnya hanya demi melanjutkan kegemaran maboknya di 
tempat-tempat yang sunyi betul-betul bisa dianggap sebagai 
menjauhkan diri sama sekali dari kehidupan masyarakat 
normal.  

Pemberontakan terjadi apabila orang menolak sarana 
dan tujuan yang disahkan oleh kebudayaan dan 
menggantikannya dengan yang lain. Contoh: Black Panthers 
dan Weathermen adalah kelompok-kelompok ekstrimis 
yang mencapai puncak kejayaannya dalam tahun 1960-an, 
dan merupakan contoh-contoh dari kelompok-kelompok 
pemberontak. 

G. Penyebutan Orang Lain sebagai Penyeleweng 

Hampir setiap orang entah kapan pernah berperilaku 
yang sifatnya menyimpang. Ada anggapan dari beberapa 
sosiolog bahwa ketika nasib seseorang telah ditentukan, 
unsur yang paling penting ialah apakah orang tersebut akan 
selalu menyimpang atau tidak. Masa depan seseorang yang 
telah terlanjur dianggap sebagai penyimpang bisa berubah 
secara drastis. Seseorang bisa saja dicap sebagai penghianat, 
penyeleweng, gila atau maling. Orang-orang lain akan mulai 
bergaul dengan orang tersebut sesuai dengan cap yang ia 
miliki mungkin akan menyesuaikan perilakunya sesuai 
dengan cap tersebut setelah sadar bahwa dirinya dianggap 
sebagai penyeleweng dan diperlakukan demikian oleh 
orang-orang lain. Orang ini mungkin lantas memisahkan diri 
baik secara sosial ataupun fisik dari kehidupan masyarakat 
normal dan hanya akan bergaul dengan orang-orang lain 
yang telah dicap serupa. Pada titik ini label sebagai 
penyimpang akan menjadi anggapan yang hanya bersumber 
pada diri sendiri. Orang-orang yang berasal dari kelas sosio 
ekonomis tinggi lebih sedikit kemungkinannya dicap sebagai 
penyimpang dibandingkan dengan mereka yang berasal dari 
kelas-kelas yang lebih rendah (Cohen, 1992). 

Misalkan ada seorang pencuri bersenjata yang 
memasuki sebuah rumah calon korbannya pada jam tiga 
dinihari. Ketika mendengar sesuatu yang mencurigakan dari 



Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiologi 

 

77  

kamar lain, tuan rumah bangun untuk menyelidikinya. 
Terjadilah perkelahian, senjata si pencuri meletus dua kali, 
dan matilah si pencuri tersebut. Tak pelak lagi, korban 
pencurian ini ditangkap dan dihukum karena melakukan 
pembunuhan. Akibatnya, ia kehilangan pekerjannya, dicerai 
oleh isterinya, dan ia terpaksa pindah ke kota lain. 
Kemanapun ia pergi catatan mengenai dirinya terus akan 
mengikuti, dan ia akan selalu dicap sebagai seorang 
pembunuh. Padahal sebenarnya iapun tidak mengundang 
pencuri tersebut memasuki rumahnya, dan sebelum 
perkelahian itu terjadi iapun tidak tahu kalau lawannya itu 
bersenjata api. Meskipun demikian, cap sebagai seorang 
penyimpang akan selalu disandangnya. 

H. Sub-Kultur yang Menyimpang 

Sebagian besar perilaku menyimpang terjadi di dalam 
konteks kelompok. Sering sekali orang-orang yang memiliki 
penyimpangan tertentu berkumpul bersama untuk tujuan 
ganda, saling membantu dan memberikan suasana dimana 
mereka dapat membantu penyimpangan. Sub-kultur yang 
meyimpang meliputi perilaku, nilai-nilai yang dominan dan 
saling pengertian yang dimiliki oleh anggota-anggota 
kelompok yang biasanya bertentangan dengan tata tertib 
masyarakat. Sub-kultur yang menyimpang memisahkan diri 
dari aturan-aturan, nilai, bahasa, dan istilah-istilah yang 
berlaku umum. Banyak individu yang telah ditolak oleh 
masyarakat biasa mencari persahabatan dari sub-kultur 
yang menyimpang dalam usahanya memperoleh status, 
kesenangan, dan penerimaan. Sekali berada dalam sub-
kultur yang menyimpang mereka memulai proses sosialisasi, 
agar dapat memahami aturan-aturan perilaku yang diterima 
dan memperkirakan peranan yang tepat buat mereka 
(Cohen, 1992).  

I. Keajegan penyimpangan 

Statistik resmi belum dapat dijadikan ukuran yang 
tepat bagi tingkat penyimpangan yang terjadi dan jumlah 
orang-orang yang melakukan tindak-tindak 
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penyimpangan. Berhubung tidak adanya keseragaman 
definisi perilaku menyimpang karena orang berpindah dari 
satu definisi ke definisi lainnya dan tipe-tipe yang berlainan 
yang dirumuskan untuk mengawasi tipe-tipe penyimpangan 
tertentu, agak sulit juga untuk mengukur keajegan ini secara 
akurat (Cohen, 1992). 

Contoh: laporan mengenai kejahatan yang diterbitkan 
oleh Federal of Investigation (FBI-AS) adalah merupakan 
laporan tentang kejahatan yang paling langka di Amerika 
Serikat. Namun demikian, laporan-laporan tersebut hanya 
memuat jumlah pelanggaran yang benar-benar dilaporkan 
kepada polisi. Masih banyak kategori-kategori kejahatan lain 
meliputi perkosaan-perkosaan berat, penipuan- penipuan, 
dan yang disebut dengan kejahatan-kejahatan tanpa korban. 
Para kriminolog yakin bahwa tingkat kejahatan yang terjadi 
di Amerika Serikat, bisa mencapai sepuluh kali besar 
dibanding dengan yang disiarkan oleh FBI. 

Perilaku menyimpang yang sering dibicarakan antara 
lain penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, 
tawuran remaja, perilaku seksual di luar nikah, 
pembunuhan, dan pornografi. 

1. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang 

Di bidang kedokteran, penggunaan narkotika memang 
diperlukan untuk membantu proses pengobatan. Akan 
tetapi, pemakaiannya saat ini cenderung untuk keperluan 
yang bersifat merusak dan penggunaannya sudah 
disalahgunakan. Para pemakainya memanfaatkan narkotika 
dan obat-obatan terlarang (narkoba) tidak sebagaimana 
mestinya sebagaimana yang dilakukan para ahli sehingga 
yang terjadi merupakan penyalahgunaan narkotika dan 
obat-obatan terlarang. 

Penyalahgunaan narkoba saat ini telah menyebar luas 
di kalangan masyarakat, bukan hanya di perkotaan, 
melainkan sudah merambah hingga ke pedesaan. 
Penyalahgunaan ini terjadi di kalangan remaja, remaja, 
mahasiswa, pemuda, bahkan tidak sedikit orang dewasa pun 
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menyalahgunakannya. 

Akibat yang timbul dari penyalahgunaan narkoba tidak 
hanya berdampak pada pemakai, tetapi juga merugikan 
masyarakat. Berbagai tindak kejahatan, seperti pencurian, 
perampokan, pemerkosaan, penipuan, kenakalan remaja, 
hingga pembunuhan sering disebabkan oleh para pengguna 
narkoba. Hal ini diakibatkan hilangnya kesadaran dan akan 
sehat para pengguna narkoba. Hal itu karena pengguna 
narkoba tidak bisa mengendalikan emosi dan kehilangan 
akal sehat. 

Saat ini, walaupun sudah banyak usaha untuk 
memberantas narkotika dan obat-obatan terlarang, tetap 
saja masih banyak orang yang melakukan perdagangan atau 
memakainya, terutama kaum remaja. Menurut penelitian 
Graham Baliane, beberapa penyebab seorang remaja 
memakai narkoba, yaitu: 

a. Untuk membuktikan keberaniannya dalam melakukan 
tindakan-tindakan berbahasa seperti berkelahi dan 
kebut kebutan. 

b. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas 
orang tua, guru, dan norma-norma sosial. 

c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks  
d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh 

pengalaman-pengalaman emosional. 
e. Untuk mencari dan menemukan arti hidup. 
f. Untuk mengisi kekosongan, kesepian, dan kebosanan. 
g. Untuk menghilangkan frustasi dan kegelisahan hidup. 
h. Untuk mengikuti teman-temannya sebagai wujud rasa 

solidaritas. 
i. Untuk sekedar iseng-iseng dan didorong rasa ingin 

tahu. 

Kenyataan yang lebih serius bahwa meningkatnya 
pemakaian narkoba terjadi di kalangan bawah atau 
masyarakat miskin. Menurut Elliot Currie bahwa ada empat 
alasan kelompok masyarakat ini memakai dan 
memperdagangnkan narkoba, yaitu sebagai berikut: 
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a. Narkoba dapat memberikan status karena dengan 
berjualan narkoba, ia akan dicari oleh banyak orang 
yang membutuhkan barang dagangannya itu. 

b. Narkoba dianggap dapat membantu pemakainya untuk 
mengatasi tekanan kemiskinan dan untuk melarikan 
diri dari kesulitan hidup sehari-hari. 

c. Narkoba dianggap dapat memberikan perasaan aman 
dan tenang pada saat dipakai. 

d. Situasi sosial ekonomi yang memburuk dengan tidak 
ada lowongan pekerjaan, kehidupan keluarga yang 
amburadul mendorong mereka berjualan narkoba 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Selain semakin bertambahnya para pengguna narkoba, 
banyak pula orang-orang yang berusaha memperjualbelikan 
dan menyelundupkan narkotika. Hal ini dilakukan karena 
mereka tergiur akan keuntungan dari bisnis gelap meskipun 
resiko besar harus mereka tanggung jika tertangkap, 
sebagaimana tercantum dalam UU No. 22 Tahun 1997 
tentang narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang 
psikotropika. 

Bahan-bahan yang tergolong narkotika, di antaranya: 

a. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri 
yang diperoleh dari buah tanaman papaver 
sumniferum. 

b. Opium masak, terdiri atas candu, jicing, dan jicingko. 
Candu yaitu hasil yang diperoleh dari opium mentah 
melalui suatu rentetan pengolahan. Jicing yaitu sisa-
sisa dari candu setelah diisap. Jicingko yaitu hasil dari 
pengolahan jicing. 

c. Tanaman coca yang termasuk buah dan bijinya. 
d. Daun coca yang Belem atau sudah dikeringkan atau 

dalam bentuk serbuk. 
e. Kokain mentah, semua hasil yang diperoleh, dari 

pengolahan daun koka. 
f. Kokaina, hasil pengolahan kokain mentah. 
g. Heroina. 
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h. Morfin. 

Berbagai pengobatan bagi mereka yang kecanduan 
narkoba saat ini telah dilakukan dari segi medis atau pun 
agama. Mereka yang telah terjerumus mengikuti berbagi 
terapi medis di klinik penanggulangan narkoba agar bisa 
terobati dari kecanduan. Selain itu, beberapa pondok 
pesantren juga mengembangkan terapi penyembuhan 
kecanduan narkoba dengan pendekatan agama. Untuk itu, 
diperlukan iman dan mental yang kuat sehingga tidak akan 
terjerumus pada penyalahgunaan narkotika dan obat- 
obatan terlarang. Iman yang kuat dan percaya kepada Tuhan 
Yang Maha Esa serta kekuatan sendiri akan menjadi bekal 
untuk berkata tidak terhadap narkoba. 

2. Tawuran 

Tawuran sepertinya sudah menjadi bagian dari budaya 
bangsa Indonesia. Sehingga jika mendengar kata tawuran, 
sepertinya masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi. 
Hampir setiap minggu, berita itu menghiasi media massa. 
Bukan hanya tawuran antar pelajar saja yang menghiasi 
kolom-kolom media cetak, tetapi tawuran antar polisi dan 
tentara, antar polisi pamong praja dengan pedagang kaki 
lima, sungguh menyedihkan. Inilah fenomena yang terjadi di 
masyarakat kita. Tawuran antar pelajar maupun tawuran 
antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-
geng. Perilaku anarki selalu dipertontonkan di tengah-
tengah masyarakat. Mereka itu sudah tidak merasa bahwa 
perbuatan itu sangat tidak terpuji dan bisa mengganggu 
ketenangan masyarakat. Sebaliknya mereka merasa bangga 
jika masyarakat itu takut dengan geng/kelompoknya. 
Seorang pelajar seharusnya tidak melakukan tindakan yang 
tidak terpuji seperti itu. Biasanya permusuhan antar sekolah 
dimulai dari masalah yang sangat sepele. Namun remaja 
yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapinya 
sebagai sebuah tantangan. Pemicu lain biasanya dendam. 
Dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi para siswa tersebut 
akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh siswa 
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sekolah yang dianggap merugikan seorang siswa atau 
mencemarkan nama baik sekolah tersebut. Sebenarnya jika 
kita mau melihat lebih dalam lagi, salah satu akar 
permasalahannya adalah tingkat kestressan siswa yang 
tinggi dan pemahaman agama yang masih rendah.  

Serang menyerang antar dua kelompok remaja pada 
suatu perkelahian massal dengan saling melempar batu di 
jalan, terkadang disertai pula senjata tajam, merupakan 
fenomena yang seringkali terjadi di kota-kota besar. 
Penyebab tawuran terkadang tidak jelas, bahkan seringkali 
penyebabnya adalah permusuhan klasik antardua sekolah 
yang memang telah berlangsung turun temurun dari satu 
angkatan ke angkatan berikutnya. 

Adapun perkelahian satu lawan satu dilakukan untuk 
menyelesaikan masalah pribadi di antara mereka. Dampak 
yang ditimbulkan, setiap individu sudah mengetahuinya. 
Sasaran dalam perkelahian satu lawan satu sudah jelas, 
tetapi dalam suatu tawuran, lawan mereka bukan 
perorangan, melainkan kelompok tertentu yang tidak selalu 
anggotanya mengetahui permasalahan sebenarnya. Oleh 
karena itu, sangat besar kemungkinan terjadinya salah 
sasaran dan mengakibatkan korban yang tidak berdosa. 
Selain itu, karena suatu tawuran tidak lagi menggunakan 
akal sehat dan sangat dipengaruhi emosi sehingga 
perusakan benda-benda di sekitar lokasi tawuran kerap 
terjadi, seperti perusakan fasilitas umum hingga 
pembajakan bus kota. 

Tawuran merupakan perkelahian antar remaja secara 
massal. Tawuran berbeda dengan perkelahian biasa dan 
dapat digolongkan patologis (penyakit) karena 
kompleksitas, penyebab, dan akibatnya berbeda. Tawuran 
memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

a. Tawuran merupakan hasil dari adanya solidaritas yang 
tinggi, namun sekaligus mengandung suatu gejala 
konflik sosial yang laten dan agresivitasnya negatif 
pada pribadi individu yang bersangkutan.  
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b. Sasaran tawuran tidak begitu jelas bagi si pelaku itu 
sendiri. Oleh karena itu, sasaran serangan dari tawuran 
biasanya membabi buta dan akhirnya merugikan 
kelompok-kelompok lainnya. 

c. Kebrutalan peserta tawuran seringkali ditandai dengan 
hilangnya kesadaran mereka. Hilangnya kesadaran 
pada pelaku bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti 
minuman keras dan penggunaan narkoba. 

d. Tawuran dapat mengembangkan sifat keberanian yang 
semu pada diri remaja karena mereka bersembunyi 
dalam kelompok dan dalam suasana yang kacau. 

e. Tawuran merusak sportivitas karena dalam kemelut 
itu tidak ada aturan. Masalah tawuran remaja memang 
telah menjadi sebuah fenomena sosio-kultural yang 
terkait dengan aspek kehidupan lainnya. Problem ini 
tidak lagi bisa diselesaikan hanya oleh para guru, para 
remaja itu sendiri maupun polisi. Harus ada solusi 
yang holistik dan langsung menyentuh kepada akar 
persoalan yang paling mendasar. 

Tawuran remaja merupakan salah satu bentuk 
perilaku penyimpangan sosial kolektif remaja yang marak 
terjadi di daerah perkotaan. Penyebab tawuran kadang tidak 
jelas. Disinilah uniknya, sampai–sampai kelompok kerja 
(pokja) penanggulangan masalah tawuran tidak mampu 
memberi jawaban yang jelas mengenai apa penyebab 
tawuran. Mungkin dianggap telah menjadi tradisi. Kadang 
juga hanya sekedar untuk balas dendam ataupun unjuk 
kekuatan saja. Tak jarang pula melibatkan penggunaan 
senjata tajam atau bahkan senjata api (bom molotov) dan 
menimbulkan banyak korban berjatuhan. Aksi–aksi yang 
dilakukan para remaja dalam tawuran semakin beringas 
saja. Selain itu, tawuran juga melahirkan dendam 
berkepanjangan bagi para pelaku yang terlibat di dalamnya 
dan sering berlanjut pada tahun–tahun berikutnya. Kiranya, 
tidaklah keliru bila kita berasumsi bahwa maraknya aksi 
tawuran remaja merupakan sebuah gejala yang tak 
terpisahkan dari gejala krisis moral yang tengah melanda 
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remaja kita secara umum. 

Jadi, tawuran atau perkelahian remaja merupakan 
perilaku yang menyimpang karena hal itu bertentangan 
dengan nilai dan norma masyarakat juga kaidah agama. Nilai 
dan norma serta kaidah agama mengajarkan hal-hal tentang 
hidup secara damai. 

3. Perilaku seksual di luar nikah 

Menurut nilai dan norma serta kaidah agama, perilaku 
hubungan seksual yang dibenarkan adalah hubungan 
seksual antara pria dan wanita yang diikat dalam hubungan 
pernikahan. Oleh karena itu, hubungan seksual di luar nikah 
atau sering disebut perzinaan merupakan perbuatan yang 
melanggar aturan dan harus dikenakan sanksi. 

Perilaku seksual di luar nikah merupakan tindakan 
penyimpangan perilaku individu yang menyangkut moral 
dan melanggar norma-norma kesusilaan. Penyebab perilaku 
menyimpang pada zaman modern ini, di antaranya 
pengaruh film-film porno, buku-buku porno, dan majalah-
majalah porno yang merusak mental dan moral remaja. 
Contoh perilaku seksual di luar nikah, di antaranya 
pelacuran, homoseksualitas, perkosaan, kumpul kebo, dan 
dapat terjadi dalam pernikahan juga. 

Pelacuran yaitu suatu pekerjaan menyerahkan diri 
kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual dengan 
sejumlah imbalan. Homoseksualitas merupakan 
kecenderungan seseorang untuk tertarik pada orang yang 
berjenis kelamin sama dengan sebagai mitra seksualnya. 
Perkosaan merupakan pemaksaan hubungan seksual, 
umumnya oleh pria terhadap wanita. Kumpul kebo 
merupakan hubungan pria dan wanita tanpa disadari 
pernikahan yang sah, biasanya mereka hidup bersama 
layaknya suami isteri. Pelecehan seksual merupakna 
perlakuan tidak senonoh terhadap lawan jenis, misalnya 
mencubit atau memukul pantat lawan jenisnya. 

Akibat-akibat perilaku seksual di luar nikah di 
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antaranya: 

a. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin 
dan kulit. 

b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. 
c. Memberikan pengaruh demoralisasi kepada 

lingkungan. 
d. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan- 

bahan narkotika. 
e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. 

4. Pembunuhan 

Pembunuhan   merupakan  tindakan  kriminal 
yang menghilangkan nyawa orang lain. Kebanyakan 
pembunuhan merupakan kejahatan perseorangan, 
kadangkala dilakukan oleh orang yang mengenal korban, 
bahkan oleh orang yang sangat dekat dengan korban. 

Menurut Donald Mulvihil dan Melvin Tumin bahwa 
setiap orang secara mudah diserang oleh orang-orang 
dekatnya. Teman, kekasih, dan orang-orang dekat lainnya 
merupakan orang-orang yang dapat memberikan 
kesenangan, tetapi di lain pihak mereka pun dapat menjadi 
sumber frustasi dan kekecewaan. Hal ini untuk sebagian 
orang dapat menimbulkan kemarahan yang luar biasa. 
Sebagai kejahatan, pembunuhan biasanya dilakukan dalam 
situasi emosi yang meledak-ledak dengan kemarahan yang 
tidak terkontrol dan tindakan pembunuhan merupakan 
tindakan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan yang 
pelakunya berarti telah melakukan penyimpangan yang 
serius dan harus dihukum berat. 

5. Pornografi 

Pornografi dapat berarti penggambaran tingkah laku 
secara erotis untuk membangkitkan hawa nafsu. Hal ini 
dapat dilihat dimana saja, dalam tayangan film, lukisan, atau 
tulisan. Pornografi dapat membuat orang melakukan 
perbuatan yang menyimpang, misalnya saja melakukan 
masturbasi untuk memenuhi dorongan seksualnya atau 
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bahkan dapat mendorong orang untuk berbuat kejahatan, 
seperti pelecehan seksual atau pemerkosaan. 

Apabila dilihat dari jenis penyimpangannya, Ahli 
sosiologi M.Z. Lawang membedakan bentuk perilaku 
menyimpang ada empat macam yaitu: 

a. Perilaku menyimpang yang dikategorikan tindak 
kejahatan. 

Perilaku menyimpang bentuk ini merupakan perilaku 
seseorang yang melanggar norma-norma hukum khususnya 
yang mengatur larangan melakukan kejahatan (crime 
behevior). Seperti pembunuhan, pemerasan, pemerkosaan, 
perampokan, dan pemukulan adalah contoh-contoh perilaku 
kejahatan terhadap perseorangan. Korupsi, penyalahgunaan 
wewenang, dan pelanggaran terhadap UUD 1945 adalah 
contoh perilaku kejahatan terhadap negara. 

b. Penyimpangan Seksual 

Perilaku penyimpangan dalam wujud penyimpangan 
seksual dimaksudkan sebagai bentuk-bentuk perilaku 
seksual yang dilakukan di luar aturan umum masyarakat. 
Seperti: homo seksual, perzinaan, palacuran, dan bentuk-
bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan. 

c. Sikap dan tingkah laku yang selalu bertentangan dengan 
warga masyarakat. Misalnya: perjudian, pemabukan, 
pemimpin geng, dan lain-lain. 

d. Bentuk kehidupan yang berlebihan. Seperti pola hidup 
yang mewah, konsumerisme, dan lain-lain. 

Sudarsono (1991) dalam bukunya kenakalan remaja 
mengatakan Juvenille Delinquency secara estimologis dapat 
diartikan sebagai kejahatan anak, akan tetapi pengertian 
tersebut memberikan konotasi yang cenderung negative 
atau negative sama sekali. Atas pertimbangan yang lebih 
moderat dan mengingat kepentingan subyek, maka 
beberapa ilmuwan memberanikan diri untuk mengartikan 
Juvenille Delinquency sebagai kenakalan remaja. Psikolog 
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Drs. Bimo Walgito merumuskan arti selengkapnya dari 
kenakalan remaja sebagai berikut: tiap perbuatan, jika 
perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa maka 
perbuatan tersebut merupakan kejahatan, jadi merupakan 
perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan anak, 
khususnya anaka remaja. 

Dr. Fuad Hasan dalam B. Simanjuntak juga 
memberikan definisi kenakalan remaja sebagai perbuatan 
anti sosial yang dilakukan anak remaja yang bilamana 
dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai kejahatan. 
Dari kedua pengertian di atas, Sudarsana menarik benang 
merah diantara keduanya yaitu, kenakalan remaja adalah 
perbuatan atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan 
oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum anti sosial, 
anti susila dan menyalahi norma-norma agama.  

Ada banyak sekali jenis kenakalan yang telah dilakukan 
remaja pada saat ini, oleh karena itu ada pengelompokkan 
kenakalan remaja di dalam seperti yang diungkapkan 
Sudarsono: 

1. Kejahatan dengan kekerasan, termasuk didalamnya 
pembunuhan dan penganiayaan 

2. Kejahatan Pencurian, baik itu pencuriana biasa maupun 
pencurian dengan pemberatan. 

3. Penggelapan 
4. Penipuan 
5. Pemerasan 
6. Gelandangan 
7. Pemerkosaan 
8. Kejahatan Narkotika, termasuk didalamnya memakai 

dan mengedarkan narkotika. 

Selanjutnya proses pembentukan perilaku menyim- 
pang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penyimpangan sebagai hasil sosialisasi yang tidak 
sempurna 

Menurut teori sosialisasi, perilaku manusia, baik yang 
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menyimpang atau tidak, dikendalikan oleh norma dan nilai 
yang dihayati. Jika proses sosialisasi tidak sempurna akan 
menghasilkan perilaku yang menyimpang. Proses sosialisasi 
yang tidak sempurna timbul karena nilai-nilai atau norma-
norma yang diremajai kurang dapat dipahami dalam proses 
sosiolosasi, sehingga seseorang bertindak tanpa 
memperhitungkan resiko yang akan terjadi. Hal itu disebut 
penyimpangan. Contoh anak sulung perempuan, dapat 
berperilaku seperti pria sebagai akibat sosialisasi yang tidak 
sempurna di lingkungan keluarganya. Hal ini terjadi karena 
ia harus bertindak sebagai ayah, yang telah meninggal. 

Perilaku menyimpang yang telah parah juga dapat 
timbul sebagai akibat tidak sempurnanya proses sosialisasi 
dalam keluarga. Menurut pendapat Edwin H. Sutherland 
anak-anak yang melakukan kejahatan cenderung berasal 
dari keluarga yang retak (cerai salah satu, atau kedua orang 
tuanya meninggal, tekanan ekonomi dan orang tua yang 
otoriter). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
penyimpangan sosial dapat terjadi karena lemahnya 
pengendalian dari norma-norma sosial yang berlaku. 

2. Penyimpangan sebagai hasil sosialisasi dari nilai-nilai 
sub kebudayaan yang menyimpang. 

Menurut Edwin H. Sutherland, perilaku menyimpang 
bersumber pada pergaulan-pergaulan yang berbeda. 
Pergaulan dengan teman tidak selalu positif. Hasil yang 
negatif dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang. 
Menurut Shaw dan Me. Kay, daerah-daerah yang tidak tidak 
teratur dan tidak ada organisasi yang baik akan cenderung 
melahirkan daerah kejahatan. Di daerah- daerah yang 
demikian, perilaku menyimpang (kejahatan) dianggap 
sebagai sesuatu yang wajar yang sudah tertanam dalam 
kepribadian masyarakat itu. Dengan demikian proses 
sosialisasi tersebut merupakan proses pembentukan nilai-
nilai dari sub kebudayaan yang menyimpang. 

Contoh di daerah lingkungan perampok terdapat nilai 
dan norma yang menyimpangdari kebudayaan masyarakat 
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setempat. Nilai dan norma sosial itu sudah dihayati oleh 
anggota kelompok, sebagai proses sosialisasi yang wajar.  

3. Proses belajar perilaku yang menyimpang. 

Seseorang bisa belajar perilaku yang menyimpang 
melalui media buku-buku majalah, koran dan yang paling 
mudah adalah melalui TV, karena hampir setiap hari 
menayangkan acara yang bernuansa kejahatan. Bergaul 
dengan orang-orang yang menggunakan narkoba. Seseorang 
akan memperoleh remajaan bagaimana cara mengkonsumsi 
narkoba dan dimana memperolehnya bagaimana cara 
mencuri, menjamret dan sebagainya. 

4. Ikatan sosial yang bertahan. 

Hidup di tengah masyarakat pasti akan bertemu 
dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berlainan. 
Ada kecenderungan individu memilih kelompok yang 
disukai. Apabila kelompok yang disukai tersebut ternyata 
berperilaku menyimpang maka individu tersebut juga akan 
berperilaku menyimpang. 

5. Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial 
masyarakat.  

Mengikuti kebudayaan yang telah ada di lingkungan 

dengan cara-cara yang dianjurkan oleh kebiasaan adat istiadat 

atau tata aturan yang muncul dari kebudayaan tersebut. Misalnya 

pada abad ke–19 wanita di Indonesia dianggap sebagai 

masyarakat lapisan pertama adalah kaum lelaki, nasib kaum 

wanita tergantung kaum lelaki. Maka pada akhir abad ke-19 R.A. 

Kartini melopori gerakan emansipasi wanita yang berani melawan 

arus kebudayaan yang berlaku saat itu. 

Sifat-sifat penyimpangan terdiri atas: 

1. Penyimpangan yang bersifat positif 

Penyimpangan yang bersifat positif adalah 
penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan atau 
norma-norma yang berlaku. Tetapi mempunyai dampak 
positif terhadap sistem sosial. Misalnya: dalam masyarakat 



Umar Sulaiman 

 

90 

tradisional, wanita yang melakukan kegiatan tertentu 
(berkarier) dianggap tabu. Perilakunya dianggap melakukan 
penyimpangan. Namun, ada dampak positif dari perilaku 
tersebut, yaitu emansipasi. 

2. Penyimpangan yang bersifat negatif 

Dalam penyimpangan yang bersifat negatif, perilaku 
bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang, rendah 
dan berakibat buruk, yang dapat mengganggu sistem sosial 
itu. Tindakan semacam ini akan dicela oleh masyarakat. 
Pelakunya dapat dikucilkan dari masyarakat. Bobot 
penyimpangan negatif dapat diukur menurut adat istiadat 
biasanya dinilai lebih berat daripada pelanggaran terhadap 
tata cara dan sopan santun. Contoh perampokan, perkosaan, 
pelacuran dan pembunuhan. 

Penyimpangan sosial memberikan beberapa dampak, 
yaitu: 

1. Dampak penyimpangan sosial terhadap diri sendiri / 
individu 

Seseorang yang melakukan tindak penyimpangan 
oleh masyarakatakan dicap sebagai penyimpang (devian). 
Sebagai tolok ukur menyimpang atau tidaknya suatu 
perilaku ditentukan oleh norma-norma atau nilai-nilai yang 
berlaku dalam masyarakat. Setiap tindakan yang 
bertentangan dengan norma yang berlaku dalam 
masyarakat akan dianggap sebagai penyimpangan dan harus 
ditolak. Akibat tidak diterimanya/ditolak perilaku individu 
yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, 
maka berdampaklah bagi si individu tersebut hal-hal sebagai 
berikut: 

a. Terkucil  

Umumnya dialami oleh pelaku penyimpangan 
individual, antara lain pelaku penyalahgunaan narkoba, 
penyimpangan seksual, tindak kejahatan/kriminal. 
Pengucilan kepada pelaku penyimpangan dilakukan oleh 
masyarakat dengan tujuan supaya pelaku penyimpangan 
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menyadari kesalahannya dan tindak penyimpangannya tidak 
menulari anggota masyarakat yang lain. Pengucilan dalam 
berbagai bidang, antara lain: hukum, adat/budaya dan 
agama. Pengucilan secara hukum, melalui penjara, kurungan, 
dsb. Pengucilan melalui agama, pada agama tertentu 
(contohnya: Katolik) ada hak-hak tertentu yang tidak boleh 
diterima oleh si pelaku penyimpangan, misalnya tidak boleh 
menerima sakramen tertentu bilamana seseorang 
melakukan tindakan penyimpangan (berdosa). 

b. Terganggunya perkembangan jiwa 

Secara umum pelaku penyimpangan sosial akan 
tertekan secara psikologis karena ditolak oleh masyarakat. 
Baik penyimpangan ringan maupun penyimpangan berat 
akan berdampak pada terganggunya perkembangan mental 
atau jiwanya, terlebih-lebih pada penyimpangan yang 
memang diakibatkan dan yang mempunyai sasaran pada 
jaringan otaknya, misalnya pada pelaku penyalahgunaan 
narkoba dan kelainan seksual. 

c. Rasa bersalah 

Sebagai manusia yang merupakan mahluk yang 
berakal budi, mustahil seorang pelaku tindak penyimpangan 
tidak pernah merasa malu, merasa bersalah bahkan merasa 
menyesal telah melanggar nilai-nilai dan norma 
masyarakatnya. Sekecil apapun rasa bersalah itu pasti akan 
muncul karena tindak penyimpangan tersebut telah 
merugikan orang lain, hilangnya harta benda bahkan nyawa. 

2. Dampak penyimpangan sosial terhadap 
masyarakat/kelompok 

Seorang pelaku penyimpangan senantiasa berusaha 
mencari kawan yang sama untuk bergaul bersama, dengan 
tujuan supaya mendapatkan ‘teman’. Lama-kelamaan 
berkumpullah berbagai individu pelaku penyimpangan 
menjadi penyimpangan kelompok, akhirnya bermuara 
kepada penentangan terhadap norma masyarakat. Dampak 
yang ditimbulkan selain terhadap individu juga terhadap 
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kelompok/masyarakat. 

Dampak apa saja yang muncul akibat adanya tindak 
penyimpangan terhadap kelompok masyarakat? Marilah kita 
bahas satu persatu: 

a. Kriminalitas 

Tindak kejahatan, tindak kekerasan seorang 
kadangkala hasil penularan seorang individu lain, sehingga 
tindak kejahatan akan muncul berkelompok dalam 
masyarakat. Contoh: seorang residivis dalam penjara akan 
mendapatkan kawan sesama penjahat, sehingga sekeluarnya 
dari penjara akan membentuk ‘kelompok penjahat’, sehingga 
dalam masyarakat muncullah kriminalitas-kriminalitas baru. 

b. Terganggunya keseimbangan sosial 

Robert K. Merton mengemukakan teori yang 
menjelaskan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan 
penyimpangan melalui struktur sosial. Karena masyarakat 
merupakan struktur sosial, maka tindak penyimpangan pasti 
akan berdampak terhadap masyarakat yang akan 
mengganggu keseimbangan sosialnya. Contoh: 
pemberontakan, pecandu obat bius, gelandangan, pemabuk 
dan sebagainya. 

c. Pudarnya nilai dan norma 

Karena pelaku penyimpangan tidak mendapatkan 
sanksi yang tegas dan jelas, maka muncullah sikap apatis 
pada pelaksanaan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. 
Sehingga nilai dan norma menjadi pudar kewibawaannya 
untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Juga karena 
pengaruh globalisasi di bidang informasi dan hiburan 
memudahkan masuknya pengaruh asing yang tidak sesuai 
dengan budaya Indonesia mampu memudarkan nilai dan 
norma, karena tindak penyimpangan sebagai aksesnya. 
Contoh: karena pengaruh film-film luar yang 
mempertontonkan tindak penyimpangan yang dianggap hal 
yang wajar disana, akan mampu menimbulkan orang yang 
tidak percaya lagi pada nilai dan norma di Indonesia. 
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Penyimpangan sosial perlu diantisipasi dan diatasi. 
Antisipasi adalah usaha sadar yang berupa sikap, perilaku 
atau tindakan yang dilakukan seseorang melaui langkah- 
langkah tertentu untuk menghadapi peristiwa yang 
kemungkinan terjadi. Jadi sebelum tindak penyimpangan 
terjadi atau akan terjadi seseorang telah siap dengan 
berbagai ‘perisai’ untuk menghadapinya. 

Upaya mengantisipasi hal tersebut melalui antara lain: 

a. Penanaman nilai dan norma yang kuat 

Penanaman nilai dan norma pada seseorang individu 
melalui proses sosialisasi. Adapun tujuan proses sosialisasi 
antara lain sebagai berikut:  

- pembentukan konsep diri 
- pengembangan keterampilan 
- pengendalian diri 
- pelatihan komunikasi 
- pembiasaan aturan 

Dengan melihat tujuan sosialisasi tersebut jelas ada 
penanaman nilai dan norma. Apabila tujuan sosialisasi 
tersebut terpenuhi pada seseorang individu dengan ideal, 
niscaya tindak penyimpangan tidak akan dilakukan oleh si 
individu tersebut. 

b. Pelaksanaan peraturan yang konsisten 

Segala bentuk peraturan yang dikeluarkan pada 
hakekatnya adalah usaha mencegah adanya tindak 
penyimpangan, sekaligus juga sebagai sarana/alat penindak 
laku penyimpangan. Namun apabila peraturan-peraturan 
yang dikeluarkan tidak konsisten justru akan dapat 
menimbulkan tindak penyimpangan. Apa yang dimaksud 
dengan konsisten? Konsisten adalah: satu dan lainnya saling 
berhubungan dan tidak bertentangan atau apa yang disebut 
dengan ajeg. 

c. Berkepribadian kuat dan teguh 

Apa yang dimaksud dengan Kepribadian? Menurut 
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Theodore M. Newcomb kepribadian adalah: Kebiasaan, 
sikap-sikap dan lain-lain, sifat yang khas yang dimiliki 
seseorang yang berkembang apabila orang tadi 
berhubungan dengan orang lain. Seseorang disebut 
berkepribadian, apabila seseorang tersebut siap memberi 
jawaban dan tanggapan (positif) atas suatu keadaan. Apabila 
seseorang berkepribadian teguh ia akan mempunyai sikap 
yang melatarbelakangi semua tindakannya. Dengan 
demikian ia akan mempunyai pola pikir, pola perilaku, pola 
interaksi yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku 
di masyarakatnya. 

Sebelum kita menemui penyimpangan sosial terjadi 
dalam masyarakat, secara pribadi individu hendaklah sudah 
berupaya mengantisipasinya. Namun, apabila penyim-
pangan sosial terjadi juga, kita masing-masing berusaha 
untuk mengatasinya. 

Langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan? 

a. Sanksi yang tegas 

Apa itu sanksi? Sanksi yaitu persetujuan atau 
penolakan terhadap perilaku tertentu. Persetujuan adalah 
sanksi positif, sedangkan penolakan adalah sanksi negatif 
yang mencakup pemulihan keadaan, pemenuhan keadaan 
dan hukuman. Sanksi diperlukan untuk menjamin 
tercapainya tujuan dan dipatuhinya norma-norma. Pada 
pelaku penyimpangan sudah selayaknya mendapatkan 
sanksi yang tegas, yang berupa hukuman yang tegas sesuai 
dengan undang- undang yang berlaku demi pemulihan 
keadaan masyarakat untuk tertib dan teratur kembali. 

b. Penyuluhan-penyuluhan 

Melalui jalur penyuluhan, penataran ataupun diskusi- 
diskusi dapat disampaikan kepada masyarakat penyadaran 
kembali pelaksanaan nilai, norma dan peraturan yang 
berlaku. Kepada pelaku penyimpangan sosial kesadaran 
kembali untuk berlaku sesuai dengan nilai, norma dan 
peraturan yang berlaku yang telah dilanggarnya, harus 
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melalui penyuluhan secara terus menerus dan 
berkesinambungan. Terlebih-lebih pada pelaku tindak 
kejahatan/ kriminal. Peran lembaga- lembaga agama, 
kepolisian, pengadilan, Lembaga Permasyarakatan (LP) 
sangat diharapkan untuk mengadakan penyuluhan-
penyuluhan tersebut. 

c. Rehabilitasi sosial 

Untuk mengembalikan peranan dan status pelaku 
penyimpangan ke dalam masyarakat kembali seperti 
keadaan sebelum penyimpangan terjadi, itulah yang 
dimaksud dengan Rehabilitasi. Panti-panti rehabilitasi sosial 
sangat dibutuhkan untuk pelaku penyimpangan tertentu, 
misalnya Panti Rehabilitasi Anak Nakal, Pecandu Narkoba, 
Wanita Tuna Susila dsb. 

Dalam menghadapi baik sebelum maupun sesudah 
terjadinya penyimpangan sosial kita perlu bersikap. Sikap- 
sikap apa saja yang dapat kita perbuat? 

a. Tidak mudah terpengaruh 

Masih ingat dengan kepribadian? Asal kita punya 
kepribadian yang kuat dan teguh niscaya kita tidak mudah 
atau gampang terpengaruh pada hal-hal yang tidak baik atau 
menyimpang. Seandainya setiap insan/individu masing-
masing mempunyai kepribadian yang matang, maka 
pengaruh buruk tidak akan bisa membuatnya berperilaku 
menyimpang, dunia ini akan damai, tenang dan tentram. 
Semoga! 

b. Berpikir positif (positive thinking) 

Segala sesuatu yang kita pikirkan hendaknya mengenai 
hal-hal yang baik-baik saja (positif). Dengan berpikir positif 
maka kita akan berperilaku dan berbuat hal yang positif 
pula. Penyimpangan sosial tidak akan muncul dari individu-
individu yang berpikir positif (positive thinking). Kepada 
pelaku tindakpenyimpangan kita juga harus mampu 
menunjukkan sikap positive thinking, sehingga pelaku 
penyimpangan tersebut akan mampu dan mau meneladani 
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kita, yang pada akhirnya dia akan tidak lagi berperilaku 
menyimpang. 

c. Mengurangi arogansi dan sikap eksentrik 

Tanpa adanya kesombongan dan menonjolkan sifat 
unik/eksentrik kita, maka tindakan/pelaku penyimpangan 
tidak akan muncul. Kenapa? Karena apabila kita memiliki 
dua sikap tersebut akan menimbulkan tindakan 
penyimpangan serta pelaku penyimpang yang lain akan 
merasa dirinya tersaingi sehingga ia akan berbuat lagi 
penyimpangan demi penyimpangan. 

J. Contoh Perilaku Menyimpang 

Perilaku menyimpang adalah perilaku atau perbuatan 
yang tidak sesuai dengan nilai, hukum, dan norma di 
masyarakat setempat. Setiap kelompok masyarakat 
memiliki nilai dan norma tersendiri. Sehingga bila suatu 
perilaku dikatakan menyimpang di kelompok masyarakat A, 
di kelompok masyarakat B bisa jadi tidak dianggap 
menyimpang. Terdapat beberapa faktor seseorang 
melakukan perilaku menyimpang, seperti faktor subjektif 
dan objektif. Berikut adalah beberapa contoh perilaku 
menyimpang: 

1. Penyalahgunaan Narkotika 

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi isu utama di 
hampir setiap negara karena tidak sedikit korbannya. 
Penyalahgunaan narkotika dapat menghancurkan masa 
depan penggunanya dan dapat memunculkan permasalahan 
lain seperti mencuri dan kekerasan. Penyalahgunaan ini 
masih marak karena banyak terjadi penyelundupan 
narkotika. 

2. Mencuri 

Mencuri adalah mengambil benda milik orang lain 
tanpa ijin dengan maksud memiliki benda tersebut secara 
ilegal. Pencurian muncul karena kemiskinan, menganggur, 
bergaul dengan lingkungan pencuri, iri hati, atau bahkan 
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karena ada kesempatan. Pelakunya bisa mendapat sanksi 
pidana maupun dikucilkan masyarakat. 

3. Melanggar Lalu Lintas 

Di Indonesia, sebagian besar masyarakat masih 
terbiasa dan memaklumi perbuatan melanggar lalu lintas. 
Bahkan pihak kepolisian seakan membiarkan pelanggaran 
tersebut. Sehingga meskipun secara hukum salah, namun 
pada kenyataannya tidak salah pada norma masyarakat 
karena sudah menjadi kebiasaan. Melanggar lalu lintas 
menyebabkan lalu lintas menjadi semrawut dan rentan 
terjadi kecelakaan lalu lintas. 

4. Penyimpangan Seksual 

Penyimpangan seksual sangat beragam jenisnya. 
Seperti pedofilia, fetishme, dan LGBT. Untuk kasus LGBT, 
beberapa negara tidak menganggapnya menyimpang dan 
ada yang menganggapnya menyimpang. Semuanya 
bergantung pada masing-masing kebijakan pemerintah dan 
norma masyarakat di negara tersebut. Khusus untuk 
pedofilia, hal tersebut sangatlah menyimpang dan ditentang 
masyarakat karena dapat merusak masa depan anak. 

5. Balapan Liar Jalanan 

Balapan liar jalanan biasa dilakukan pada larut malam 
menggunakan sepeda motor modifikasi oleh anak-anak 
jalanan. Kegiatan tersebut sangat meresahkan masyarakat 
dan dapat membahayakan masyarakat yang melintas 
sehingga dikatakan menyimpang. Kegiatan balapan menjadi 
tidak menyimpang ketika dilakukan di sirkuit khusus 
dengan peralatan khusus. 

6. Berjudi 

Berjudi adalah kegiatan mempertaruhkan sejumlah 
uang atau benda berharga untuk suatu hasil yang tidak pasti 
dengan bertujuan memenangkan uang atau benda berharga 
lain. Beberapa agama telah melarang kegiatan berjudi. 
Namun beberapa masyarakat adat masih melakukan 
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perjudian yang digelar saat ada upacara tertentu. Beberapa 
negara menerapkan sanksi bagi yang terlibat perjudian, 
namun ada beberapa negara yang memberikan tempat 
khusus untuk berjudi seperti kasino. Larangan tersebut 
diterapkan karena kegiatan berjudi sangat merugikan tetapi 
menimbulkan efek ketagihan. 

7. Berhubungan Seksual di Luar Nikah 

Berhubungan seksual di luar nikah sangat dianggap 
menyimpang di kalangan masyarakat. Apalagi jika dilakukan 
oleh anak di bawah umur. Hal tersebut karena menyangkut 
moral. Selain itu, juga dapat merusak masa depan pihak 
wanita dan rentan menimbulkan penyakit seksual. 

8. Tawuran Antar Desa 

Tawuran antar desa terjadi akibat kesalahpahaman 
antar kedua pihak dan secara historis kedua pihak memang 
saling bertentangan. Masalah sedikit saja rentan 
menyebabkan tawuran yang biasanya diawali dengan 
kumpul-kumpul (nongkrong). Perilaku ini dikatakan 
menyimpang karena sangat merugikan banyak pihak dan 
tidak ada hasilnya. Mediasi tidak bisa jadi solusi karena di 
kemudian hari pasti akan kembali terjadi tawuran. Sehingga 
salah satu solusi yang diterapkan adalah menutup 
perbatasan antar dua desa tersebut. 

9. Menggunakan Pakaian yang Tidak Sesuai Norma 

Terdapat beberapa masyarakat yang melarang 
penggunaan pakaian yang tidak sesuai dengan norma 
setempat. Misalnya kaum perempuan yang tidak boleh 
mengenakan pakaian minim dan ketat dan laki-laki yang 
tidak boleh mengenakan celana pendek. Sedangkan ada 
beberapa daerah yang memperbolehkan mengenakan 
pakaian bikini di kawasan pantai, namun dikatakan 
menyimpang jika dipakai di luar kawasan pantai. 

10. Bolos Sekolah 

Bolos sekolah adalah pulang dari sekolah sebelum jam 
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pulang sekolah yang seharusnya secara ilegal. Tindakan 
membolos adalah tindakan menyimpang karena merugikan 
siswa yang tidak mendapatkan ilmu dan merugikan 
orangtua karena telah sia-sia mengeluarkan biaya untuk 
menyekolahkan anaknya. Masyarakat juga membantu 
mencegah tindakan menyimpang ini dengan melarang siswa 
berada di warung internet / game online berpakaian 
sekolah. 

11. Memfitnah 

Seperti kata pepatah, memfitnah lebih kejan dari 
pembunuhan. Karena pelaku fitnah dapat membunuh orang 
yang difitnahnya secara tidak langsung. Seperti yang akhir-
akhir ini terjadi. Cukup diteriaki maling saja, seseorang bisa 
saja diamuk massa tanpa ada bukti jelas. Memfitnah juga 
dapat merusak citra seseorang. Namun jika orang lain telah 
mengenal watak orang yang suka memfitnah, fitnahannya 
tidak akan dihiraukan. Tindakan fitnah sangat menyimpang 
dan bisa diancam pidana. 

12. Kecanduan Minuman Beralkohol 

Kecanduan minuman beralkohol dapat dikatakan 
perilaku menyimpang karena dapat menyebabkan mabuk 
yang sangat mengganggu masyarakat. Minuman beralkohol 
jika diminum berlebihan juga dapat merusak fungsi hati 
manusia. Namun, beberapa daerah ada yang 
memperbolehkan meminum minuman beralkohol dalam 
batas wajar sehingga tidak mengganggu kesadaran. 

 

13. Pembunuhan 

Pembunuhan tentu merupakan suatu perilaku yang 
sangat menyimpang karena menghilangkan hak hidup orang 
lain. Pembunuhan tidak dibenarkan apapun alasannya 
meskipun korban bersalah. Sanksi bagi pelaku pembunuhan 
sangatlah berat. Namun, ada beberapa negara yang 
menerapkan hukuman mati bagi mereka yang telah 
melakukan kejahatan luar biasa. 

https://hedisasrawan.blogspot.co.id/2014/10/15-fungsi-hati-manusia.html
https://hedisasrawan.blogspot.co.id/2014/10/15-fungsi-hati-manusia.html
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14. Korupsi dan Suap 

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (termasuk di dalamnya 
adalah suap) adalah perbuatan yang sangat menyimpang di 
kalangan birokrat karena sangat merugikan negara. Sifat 
tamak dan lingkungan yang korup menjadikan seorang 
pejabat menjadi koruptor. Seharusnya negara berjalan 
dengan efektif dan efisien. Namun dengan adanya korupsi, 
pembangunan bisa jadi tersendat. Pada akhirnya yang rugi 
adalah masyarakat. 

15. Kebiasaan Menyontek 

Menyontek adalah kebiasaan menyimpang yang mirip 
dengan korupsi. Jika pada korupsi pejabat ingin kaya dengan 
cepat dan tanpa usaha, maka para siswa menyontek untuk 
mendapatkan nilai bagus tanpa usaha. Kebiasaan menyontek 
disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor 
eksternal berupa lingkungan belajar yang buruk, sistem 
pendidikan yang buruk, kurangnya pengawasan, dan ada 
perlakuan khusus kepada murid yang pintar. Sedangkan 
faktor internal meliputi malas belajar dan tidak suka 
membaca. 

16. Kecanduan Teknologi 

Kecanduan teknologi adalah kebiasaan menyimpang 
yang terjadi baru-baru ini. Seiring perkembangan teknologi 
mobile yang semakin maju, setiap orang jadi mudah 
mengakses media sosial, permainan, dan produk teknologi 
mobile lain. Kecanduan teknologi dapat membuat 
produktivitas menurun dan kurangnya aktivitas fisik secara 
drastis. Namun di beberapa negara maju hal tersebut 
menjadi biasa dilakukan terutama oleh kalangan muda. 

17. Menyinggung SARA 

Kegiatan menyinggung suku, agama, ras, dan adat 
istiadat orang lain merupakan salah satu perilaku 
menyimpang yang sangat berbahaya. Karena bisa merusak 
persatuan bangsa. Orang yang suka menyinggung SARA 
orang lain biasanya di provokasi oleh orang lain. Kemudian 
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dia mengujarkan kebencian melalui media sosial atau dari 
mulut ke mulut. Dampaknya sangat buruk bagi masyarakat 
dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum. 

18. Merokok Sebelum 18 Tahun 

Usia 18 tahun adalah syarat minimal bagi perokok. 
Karena orang di atas usia tersebut yang hendak menjadi 
perokok pemula pasti sudah punya pemikiran rasional 
tentang kerugian rokok, baik dari segi kesehatan maupun 
ekonomi. Minimarket dan warung pun dihimbau untuk tidak 
menjual rokok kepada mereka yang belum cukup umur. 
Meskipun demikian, masih saja banyak terdapat anak-anak 
dibawah umur yang sudah merokok. Kebanyakan dari 
mereka ikut- ikutan teman atau diajarkan kakak atau bahkan 
orangtua yang tidak mengerti aturan pembatasan usia 
tersebut. 

19. Berbicara Kasar 

Berbicara kasar menjadi perilaku menyimpang yang 
paling umum terjadi di masyarakat. Ada yang 
mengucapkannya karena ingin meluapkan kekesalannya 
atau karena kebiasaan. Kata-kata kasar dan kotor dianggap 
menyimpang bagi masyarakat maka dari itu kata-kata 
tersebut seringkali di sensor di media cetak atau televisi. 

20. Membuang Sampah Sembarangan 

Membuang sampah sembarangan adalah perilaku 
menyimpang yang sayangnya masih belum dianggap 
menyimpang oleh masyarakat Indonesia. Buktinya masih 
banyak masyarakat yang biasa membuang sampah rumah 
tangga ke sungai dan seseorang yang membuang sampah di 
jalanan atau di sembarang tempat. Untuk melihat bukti 
nyata, cobalah mengunjungi suatu event di tempat umum 
dan lihat bagaimana kondisi sampahnya. Meskipun sudah 
ada peraturan dan sanksi dari pemerintah, namun 
tampaknya aturan tersebut belum benar-benar ditegakkan. 

Perilaku menyimpang yang terjadi masyarakat 
disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk mengungkap dan 
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menjelaskannya, para ahli mengembangkan teori yang 
menjelaskan munculnya perilaku menyimpang. 

K. Teori-teori Perilaku Menyimpang 

1. Teori Labeling (Labelling Theory) 

Kebanyakan teori tentang penyimpangan sosial 
menekankan tentang penyebab dari perilaku menyimpang 
tersebut. Namun, teori labelling yang dikemukakan pada 
Perilaku Menyimpang Remaja sekitar tahun 1960-an 
menitikberatkan pada reaksi masyarakat terhadap 
pelanggaran.  

Menurut teori ini, masyarakat cenderung untuk 
memberikan reaksi kepada orang-orang yang melanggar 
peraturan dengan memberikan label pada pelaku sebagai 
orang yang melakukan penyimpangan sosial.  Menurut teori 
ini, penyimpangan sosial tidak menekankan pada tindakan 
dari seseorang, melainkan pada label yang dilekatkan 
terhadap tindakan tersebut. 

Apabila seseorang telah dicap atau diberi label sebagai 
seorang pencuri atau pemabuk, ia akan selalu dikaitkan 
dengan label tersebut sepanjang hidupnya. Sebagai 
akibatnya, orang tersebut mungkin ditolak dan diisolasi oleh 
anggota masyarakat lainnya. Mereka akan mengalami 
kesulitan dalam mencari pekerjaan atau dalam bergaul 
dengan masyarakat. Mereka kemudian mungkin menerima 
label tersebut dan melakukan lebih banyak perilaku 
menyimpang. Dengan kata lain, memberi label pada 
seseorang sebagai orang yang berperilaku menyimpang 
dapat mendorong mereka untuk berbuat menyimpang lebih 
banyak lagi. 

Edwin Lemert menggunakan istilah penyimpangan 
primer (primary deviance) untuk menunjuk pelanggaran- 
pelanggaran sejenis itu, yang dilakukan oleh pelakunya 
untuk pertama kalinya dan tidak dianggap sebagai pelaku 
perbuatan menyimpang. Lalu, sekiranya orangtua, para 
guru, dan polisi menganggap cara bercanda anak sebagai 
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tanda-tanda kenakalan, mereka mungkin akan menasihati 
dan memarahi anak tersebut. Malah mungkin bertindak 
lebih lanjut dengan menyeret anak ke pengadilan anak dan 
memberi label pada anak tersebut sebagai anak nakal. Anak 
tersebut akan memiliki pandangan yang jelek tentang 
dirinya dan akan lebih banyak melakukan tindakan yang 
menyimpang. Lemert memakai istilah penyimpangan 
sekunder (secondary deviance) untuk menunjuk pada 
pelanggaran terhadap norma yang dilakukan berulang kali, 
dan pelakunya disebut sebagai pelaku berbuatan 
menyimpang. Teori labelling membantu memahami 
bagaimana penyimpangan sekunder dapat berkembang. 

2. Teori konflik 

Menurut teori konflik budaya, jika dalam suatu 
masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus (etnik, 
agama, kebangsaan, kedaerahaan, dan kelas sosial), hal 
tersebut mengurangi kemungkinan kesepakatan nilai 
sehingga akan memungkinkan timbulnya berbagai 
penyimpangan. 

Dalam teori konflik kelas sosial, para penganut teori 
konflik kelas sosial tidak mengaitkan penyimpangan dengan 
perbedaan norma di antara kelas-kelas sosial yang 
berlainan, tetapi dengan kepentingan kelas-kelas sosial. 
Menurut Karl Marx bahwa masyarakat kapitalis 
menciptakan peraturan hukum dan lembaga-lembaga yang 
melindungi kepentingan kelas sosial yang berharta (kaum 
borjuis) dan menganggap mereka yang menentang hak-hak 
istimewa tersebut sebagai penjahat. Jadi, peraturan hukum 
disahkan untuk mengamankan status quo kapitalis. 
Kebanyakan tindak kejahatan merupakan kejahatan hak 
milik dan kebanyakan pekerjaan polisi adalah bersifat 
melindungi hak milik. 

Menurut teori konflik, penyimpangan akan tetap 
berlangsung selama tidak adanya kesemarataan dan 
eksploitasi kelas sosial masih tetap ada. 
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3. Teori fungsi 

Menurut Durkheim, keseragaman dalam kesadaran 
moral semua anggota masyarakat tidak dimungkinkan 
karena setiap individu berbeda satu sama lain, misalnya 
dipengaruhi oleh faktor keturunan, lingkungan fisik, dan 
lingkungan sosial yang berbeda sehingga orang yang 
berwatak jahat dan kejahatan akan selalu ada. Kejahatan 
pun diperlukan masyarakat karena dengan adanya 
kejahatan, moralitas dan hukum dapat berkembang secara 
normal. Dengan kata lain, penyimpangan tetap memiliki 
fungsi positif. 

Dalam masyarakat modern yang sangat kompleks dan 
heterogen misalnya masyarakat urban, kota-kota besar dan 
metropolitan masalah anti sosial dan kejahatan itu 
berkembang dengan cepatnya. Kondisi lingkungan dengan 
perubahan-perubahan yang cepat, norma-norma, dan sanksi 
sosial yang semakin longgar serta macam- macam sub kultur 
dan kebudayaan asing yang saling berkonflik, semua faktor 
itu memberikan pengaruh yang mengacau dan 
memunculkan disorganisasi dalam masyarakatnya. Jadi, 
adanya kejahatan tersebut merupakan tantangan berat bagi 
para anggota masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh hal-
hal berikut ini. 

a. Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang 
mendemoralisasi atau merusak terhadap orde sosial. 

b. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan 
dan kepanikan di tengah masyarakat. 

c. Banyak materi dan energi terbuang dengan sia-sia oleh 
gangguan-gangguan kriminalitas. 

d. Menambah beban ekonomis yang semakin besar 
kepada sebagian besar warga masyarakatnya. 

Semua ini dapat disebut sebagai disfungsi sosial dari 
kejahatan. Namun, di samping pengaruhnya yang merusak 
itu, ada juga fungsi sosial dari kejahatan, yang memberikan 
beberapa efek positif, yaitu memperjelas tujuan-tujuan 
sosial yang bermanfaat dan diungkapkan dalam bentuk 
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aktivitas antara lain: 

a. Menumbuhkan rasa solidaritas dalam kelompok- 
kelompok yang tengah diteror oleh penjahat. 

b. Muncullah kemudian tanda-tanda baru, dengan norma-
norma susila yang lebih baik, yang diharapkan mampu 
mengatur masyarakat dengan cara yang lebih baik di 
masa-masa mendatang. 

c. Orang berusaha memperbesar kekuatan hukum, dan 
menambah kekuatan fisik lainnya untuk memberantas 
kejahatan. 

4. Teori Merton 

Robert K. Merton dalam teorinya tentang 
penyimpangan, menyusun suatu skema yang 
menggambarkan usaha-usaha dari warga masyarakat untuk 
menyelaraskan dirinya dengan kaidah-kaidah yang berlaku 
di dalam masyarakat. 

Tabel 1. Skema Teori Merton 
 

No. Cara Adaptasi 
Tujuan 
Budaya 

Cara yang 
Melembaga 

1. Konformitas + + 

2. Inovasi + - 

3. Ritualisme - + 

4. Pengunduran diri - - 

5. Pemberontakan ± ± 

 
Keterangan: Tanda (+) menunjukkan adanya sikap menerima, 
tanda (-) menunjukkan penolakan, dan tanda (±) menunjukkan 
penolakan terhadap nilai-nilai berlaku dan upaya menggantinya 
dengan nilai-nilai baru. 

Penjelasan dari skema tersebut adalah sebagai berikut. 
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a. Konformitas (conformity) 

Konformitas merupakan sikap yang menerima tujuan 
konvensional (budaya) dan cara untuk mencapainya secara 
konvensional dan melembaga. 

b. Inovasi (innovation) 

Inovasi merupakan sikap mempertahankan cara yang 
melembaga, yang sudah menjadi tujuan dalam dirinya 
sendiri, sementara tujuan yang sebenarnya sebagian besar 
telah diacuhkan dan dilupakan. Ritual (upacara) dan 
perayaan tetap diselenggarakan, tetapi fungsi dan makna 
sebenarnya telah hilang. 

c. Pengunduran diri (retreatism) 

Pengunduran diri berarti meninggalkan tujuan dan 
cara pencapaian konvensional, sebagaimana dilakukan oleh 
para pecandu minuman keras dan narkoba, hippis, gembel, 
pertapa, dan orang-orang putus sekolah. d. 
Pemberontakan (rebellion) 

Pemberontakan merupakan penarikan diri dari tujuan 
dan cara-cara konvensional yang disertai dengan upaya 
untuk melembagakan tujuan dan cara yang baru, contohnya 
kaum revolusioner. 

5. Teori "Differential Association" 

Teori ini dikembangkan oleh E. Suthedand yang 
didasarkan pada arti penting proses belajar. Menurut 
Sutherland perilaku menyimpang yang dilakukan remaja 
sesungguhnya merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. 
Asumsi yang melandasinya adalah ‚a criminal act 
occurswhen situation apropriate for it, as defined by the 
person, is present” (Rose Gialombardo; 1972). Selanjutnya 
menurut Sutherland perilaku menyimpang dapat ditinjau 
melalui sejumlah proposisi guna mencari akar permasalahan 
dan memahami dinamika perkembangan perilaku. 

Proposisi tersebut antara lain: Pertama, perilaku 
remaja merupakan perilaku yang dipelajari secara negatif 
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dan berarti perilaku tersebut tidak diwarisi (genetik). Jika 
ada salah satu anggota keluarga yang berposisi sebagai 
pemakai maka hal tersebut lebih mungkin disebabkan 
karena proses belajar dari obyek model dan bukan hasil 
genetik. Kedua, perilaku menyimpang yang dilakukan 
remaja dipelajari melalui proses interaksi dengan orang lain 
dan proses komunikasi dapat berlangsung secara lisan dan 
melalui bahasa isyarat. Ketiga, proses mempelajari perilaku 
biasanya terjadi pada kelompok dengan pergaulan yang 
sangat akrab. Dalam keadaan ini biasanya mereka 
cenderung untuk kelompok dimana ia diterima sepenuhnya 
dalam kelompok tersebut. Termasuk dalam hal ini 
mempelajari norma-norma dalam kelompok. Apabila 
kelompok tersebut adalah kelompok negatif niscaya ia harus 
mengikuti norma yang ada. Keempat, apabila perilaku 
menyimpang remaja dapat dipelajari  maka yang dipelajari 
meliputi: teknik melakukannya, motif atau dorangan serta 
alasan pembenar termasuk sikap. Kelima, arah dan motif 
serta dorongan dipelajari melalui definisi dari peraturan 
hukum. Dalam suatu masyarakat terkadang seseorang 
dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan 
memandang hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan 
dan dipatuhi. Tetapi kadang sebaliknya, seseorang dikelilingi 
oleh orang-orang yang memandang bahwa hukum sebagai 
sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya perilaku 
menyimpang. Keenam, seseorang menjadi delinkuen karena 
akses dari pola pikir yang lebih memandang aturan hukum 
sebagai pemberi peluang dilakukannya penyimpangan 
daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus 
diperhatikan dan dipatuhi. Ketujuh, diferential 
associationbervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, 
prioritas dan intensitasnya. Delapan, proses mempelajari 
perilaku menyimpang yang dilakukan remaja menyangkut 
seluruh mekanisme yang lazim terjadi dalam proses belajar. 
Terdapat stimulus-stimulus seperti: keluarga yang kacau, 
depresi, dianggap berani oleh teman dan sebagainya 
merupakan sejumlah elemen yang memperkuat respon. 
Sembilan, perilaku menyimpang yang dilakukan remaja 
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merupakan pernyataan akan kebutuhan dan dianggap 
sebagai nilai yang umum. 

6. Teori Anomie 

Teori ini dikemukakan oleh Robert. K. Merton dan 
berorientasi pada kelas. Konsep anomi sendiri 
diperkenalkan oleh seorang sosiolog Perancis yaitu Emile 
Durkheim (1893), yang mendefinisikan sebagai keadaan 
tanpa norma (deregulation) di dalam masyarakat. Keadaan 
deregulation atau normlessness tersebut 
kemudianmenimbulkan perilaku deviasi. Oleh Merton 
konsep ini selanjutnya diformulasikan untuk menjelaskan 
keterkaitan antara kelas sosial dengan kecenderungan 
adaptasi sikap dan perilaku kelompok. Adanya perbedaan 
kelas sosial menimbulkan adanya perbedaan tujuan dan 
sarana yang dipilih. Kelompok masyarakat kelas bawah 
(lower class) misalnya memiliki kesempatan yang lebih kecil 
dibandingkan dengan kelompok masyarakat kelas atas. 
Keadaan tersebut terjadi karena tidak meratanya 
kesempatan dan sarana serta perbedaan struktur 
kesempatan. Akibatnya menimbulkan frustrasi di kalangan 
anggota masyarakat. Dengan demikian ketidakpuasan, 
frustasi, konflik, depresi, dan penyimpangan perilaku 
muncul sebagai akibat kurangnya atau tidak adanya 
kesempatan untuk mencapai tujuan. 

Berkaitan dengan perilaku menyimpang yang 
dilakukan remaja, dapat dikemukakan bahwa teori ini lebih 
memfokuskan pada kesalahan atau 'penyakit' dalam 
struktur sosial sebagai penyebab terjadinya kasus perilaku 
menyimpang remaja. Teori ini juga menjelaskan adanya 
tekanan-tekanan yang terjadi dalam masyarakat sehingga 
menyebabkan munculnya perilaku menyimpang (deviance). 

7. Teori Kenakalan Remaja oleh Albert K. Cohen 

Fokus perhatian teori ini terarah pada suatu 
pemahaman bahwa perilaku delinkuen (menyimpang) 
banyak terjadi di kalangan laki-laki kelas bawah yang 
kemudian membentuk 'gang'. Perilaku delinkuen 
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merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai 
kelompok kelas menengah yang cenderung mendominasi. 
Karena kondisi sosial ekonomi yang ada dipandang sebagai 
kendala dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan sesuai 
dengan keinginan mereka sehingga menyebabkan kelompok 
usia muda kelas bawah ini mengalami 'status frustration'. 
Menurut Cohen para remaja umumnya mencari status. 
Tetapi tidak semua remaja dapat melakukannya karena 
adanya perbedaan dalam struktur sosial. 

Remaja dari kelas bawah cenderung tidak memiliki 
materi dan keuntungan simbolis. Selama mereka berlomba 
dengan remaja kelas menengah kemudian banyak yang 
mengalami kekecewaan. Akibat dari situasi ini anak-anak 
tersebut banyak yang membentuk 'gang' dan melakukan 
perilaku menyimpang yang bersifat 'non multilitarian, 
nonmalicious and nonnegativistick'. Cohen melihat 
bahwaperilaku delinkuen merupakan bentukan dari 
subkulktur terpisah dari sistem tata nilai yang berlaku pada 
masyarakat luas. Subkultur merupakan sesuatu yang diambil 
dari norma budaya yang lebih besar tetapi kemudian 
dibelokkan secara berbalik dan berlawanan arah. Perilaku 
delinkuen selanjutnya dianggap benar oleh sistem tata nilai 
sub budaya mereka, sementara perilaku tersebut dianggap 
keliru oleh norma budaya yang lebih besar dan berlaku di 
masyarakat. 

8. Teori Perbedaan Kesempatan dari Cloward dan Ohlin 

Menurut Cloward dan Ohlin terdapat lebih dari satu 
cara bagi para remaja untuk mencapai aspirasinya. Pada 
masyarakat urban yang merupakan wilayah kelas bawah 
terdapat berbagai kesempatan yang sah, yang dapat 
menimbulkan berbagai kesempatan. Dengan demikian 
kedudukkan dalam masyarakat menentukan kemampuan 
untuk berpartisipasi dalam mencapai sukses baik melalui 
kesempatan konvensional maupun kesempatan kriminal. 

Menunit Cloward dan Ohlin terdapat 3 jenis sub kultur 
tipe gang kenakalan remaja. Pertama, criminalsubculture, 



Umar Sulaiman 

 

110 

bilamana masyarakat secara penuh berintegrasi, gang akan 
berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari 
orang dewasa. Hal ini berkaitan dengan organisasi kriminal. 
Kriminal sub kultur lebih menekankan pada aktivitas yang 
menghasilkan keuntungan materi dan berusaha 
menghindari kekerasan. Kedua, a retreatistsubculture. Sub 
kultur jenis ini lebih banyak melakukankegiatan mabuk-
mabukan dan aktivitas gang lebih mengutamakan pencarian 
uang untuk tujuan mabuk-mabukan termasuk juga 
melakukan konsumsi terhadap narkoba. Ketiga, conflict sub 
culture. Dalam masyarakat yang tidak terintegrasi akan 
menyebabkan lemahnya organisasi. Gang tipe ini akan 
memperlihatkan perilaku yang bebas. Kekerasan, 
perampasan, hak milik dan perilaku lain menjadi tanda gang 
tersebut. Para remaja akan melakukan kenakalan jika 
menghadapi keadaan tegang, menghadapi tekanan-tekanan 
serta keadaan yang tidak normal. 

9. Teori Netralisasi yang dikembangkan oleh Matza dan 
Sykes 

Menurut teori ini orang yang melakukan perilaku 
menyimpang disebabkan adanya kecenderungan untuk 
merasionalkan norma-norma dan nilai-nilai menurut 
persepsi dan kepentingan mereka sendiri. Penyimpangan 
perilaku dilakukan dengan cara mengikuti arus pelaku 
lainnya melalui sebuah proses pembenanan (netralisasi). 
Berbagai bentuk netralisasi yang muncul pada orang yang 
melakukan perilaku menyimpang. Pertama, the denial 
ofresponsibility, mereka menganggap dirinya sebagai 
korbandan tekanan-tekanan sosial, misalnya kurangnya 
kasih sayang, pergaulan dan lingkungan yang kurang baik 
dan sebagainya. Kedua, the denial of injury, mereka 
berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak 
mengakibatkan kerugian besar di masyarakat. Ketiga, 
thedenial of victims, mereka biasanya menyebut dirinya 
sebagaipahlawan, dan menganggap dirinya sebagai orang 
yang baik dan berada. Keempat, condemnation of the 
condemnesr, mereka beranggapan bahwa orang yang 
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mengutuk perbuatan mereka adalah orang yang munafik, 
hipokrit atau pelaku kejahatan terselubung. Kelima, appeal 
to higherloyalitiy, mereka beranggapan bahwa dirinya 
terperangkapantara kemauan masyarakat luas dan hukum 
dengan kepentingan kelompok kecil atau minoritas 
darimana mereka berasal atau tergabung misalnya 
kelompok gang atau saudara kandung. 

10. Teori Kontrol 

Teori ini beranggapan bahwa individu dalam 
masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama 
kemungkinannya yakni tidak melakukan penyimpangan 
perilaku (baik) dan berperilaku menyimpang (tidak baik). 
Baik tidaknya perilaku individu sangat bergantung pada 
kondisi masyarakatnya. Artinya perilaku baik dan tidak baik 
diciptakan oleh masyarakat sendiri (Hagan, 1987). 
Selanjutnya penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan 
sosial seseorang dengan masyarakat dipandang sebagai 
faktor pencegah timbulnya perilaku menyimpang termasuk 
penyalahgunaan narkotika, alkohol dan zat adiktif lainnya. 

Seseorang yang terlepas ikatan sosial dengan 
masyarakatnya akan cenderung berperilaku bebas untuk 
melakukan penyimpangan. Manakala dalam masyarakat 
lembaga kontrol sosial tidak berfungsi secara maksimal 
maka akan mengakibatkan melemahnya atau terputusnya 
ikatan sosial anggota masyarakat dengan masyarakat secara 
keseluruhan dan akibatnya anggota masyarakat akan leluasa 
untuk melakukan perilaku menyimpang. Menurut Hirsehi 
(1988) terdapat 4 (empat) unsur dalam ikatan sosial antara 
lain: 

Pertama, attachment,  mengacu pada kemampuan 
seseorang untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. 
Jika attachment sudah terbentuk maka seseorang akan peka 
terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. 

Kedua, commitment,  mengacu pada keterikatan 
seseorang pada subsistem konvensional seperti lembaga, 
sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Perhitungan 
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untung rugi keterlibatan seseorang dalam perilaku 
menyimpang sangat diperhatikan. Artinya ketika lembaga 
atau pekerjaan memberikan manfaat dan keuntungan bagi 
seseorang maka kecil kemungkinan untuk melakukan 
perilaku menyimpang. 

Ketiga, involvement, mengacu pada suatu pemikiran 
bahwa apabila seseorang disibukkan atau berperan aktif 
dalam berbagai kegiatan konvensional atau pekerjaan maka 
ia tidak akan sempat berpikir apalagi terlibat dalam perilaku 
menyimpang. 

Keempat, beliefs, mengacu pada kepercayaan atau 
keyakinan seseorang pada nilai atau kaidah kemasyarakatan 
yang berlaku. Kepercayaan terhadap norma atau aturan 
yang ada akan sangat memengaruhi seseorang bertindak 
mematuhi atau melawan peraturan yang ada. 

Menurut Hirschi keempat unsur ikatan sosial tersebut 
harus terbentuk dalam masyarakat. Jika unsur- unsur 
tersebut tidak terbentuk maka penyimpangan perilaku 
termasuk penyalahgunaan berbagai jenis narkotika, alkohol 
dan zat adiktif lainnya berpeluang besar untuk dilakukan 
oleh masyarakat luas khususnya anggota masyarakat pada 
usia remaja atau dewasa awal. 

L. Kajian Mengenai Remaja 

Soekanto (1992) mengemukakan bahwa golongan 
remaja muda adalah para gadis berusia 13 sampai 17 tahun. 
Inipun sangat tergantung pada kematangannya secara 
seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara 
kasuistis pasti ada. Bagi laki-laki yang disebut remaja muda 
berusia dari 14 sampai 17 tahun. 

Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari usia 13 
sampai 16 tahun atau 17 tahun sampai 18 tahun yaitu usia 
matang secara hukum. Sebagaimana dengan semua periode 
kehidupan, masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang 
membedakannya dengan periode sebelum dan sesudahnya. 
Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan 
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perkembangan mental yang cepat, terutama pada masa awal 
remaja. Semua perkembangan itu menimbulkan perlunya 
penyesuaian mental dan perlunya membentuk sikap, nilai, 
dan minat baru. 

Apabila remaja muda sudah menginjak usia 17 tahun 
sampai 18 tahun, mereka lazim disebut golongan muda atau 
pemuda-pemudi. Sikap tindak mereka rata-rata sudah 
mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari 
sudut perkembangan mental belum sepenuhnya demikian. 
Biasanya mereka berharap agar dianggap dewasa oleh 
masyarakat. 

Dari sudut batas usia saja sudah tampak bahwa 
golongan remaja sebenarnya tergolong kalangan yang 
transisional. Artinya, keremajaan merupakan gejala sosial 
yang bersifat sementara, oleh karena berada antara usia 
kanak-kanak dengan usia dewasa. Sifat sementara dari 
kedudukannya mengakibatkan remaja masih mencari 
identitasnya, karena oleh anak-anak mereka sudah dianggap 
dewasa, sedangkan orang dewasa mereka masih dianggap 
kecil. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari sudut 
kepribadiannya, maka para remaja mempunyai berbagai ciri 
tertentu, baik yang bersifat spiritual maupun badaniah. 
Contoh ciri-ciri itu adalah sebagai berikut: 

1. Perkembangan fisik yang pesat, sehingga ciri-ciri fisik 
sebagai laki-laki atau wanita tampak semakin tegas, hal 
mana secara efektif ditonjolkan oleh para remaja, 
sehingga perhatian terhadap jenis kelamin lain 
semakin meningkat. Oleh remaja perkembangan fisik 
yang baik dianggap sebagai salah satu kebanggaan. 

2. Keinginan yang kuat untuk mengadakan interaksi 
sosial dengan kalangan yang lebih dewasa atau yang 
dianggap lebih matang pribadinya. Kadang-kadang 
diharapkan bahwa interaksi sosial itu mengakibatkan 
masyarakat menganggap remaja sudah dewasa. 

3. Keinginan yang kuat untuk mendapatkan kepercayaan 
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dari kalangan dewasa, walaupun mengenai masalah 
tanggung jawab secara relatif belum matang. 

4. Mulai memikirkan kehidupan secara mandiri, baik 
secara sosial, ekonomis maupun politis, dengan 
mengutamakan kebebasan dari pengawasan yang 
terlalu ketat oleh orang tua atau sekolah. 

5. Adanya perkembangan taraf intelektualitas (dalam arti 
netral) untuk mendapatkan identitas diri. 

6. Menginginkan sistem kaidah dan nilai yang serasi 
dengan kebutuhan atau keinginannya, yang tidak 
selalu sama dengan sistem kaidah dan nilai yang dianut 
oleh orang dewasa. 

Contoh ciri-ciri tersebut di atas sebenarnya merupakan 
harapan-harapan yang ada pada kalangan remaja. Oleh 
karena mereka masih belum mantap identitasnya, maka 
dengan sendirinya diperlukan panutan untuk membimbing 
mereka untuk mencapai cita-cita atau memenuhi harapan-
harapan. Bimbingan diperlukan, oleh karena untuk 
mencapai cita-citanya kadang-kadang kalangan remaja 
melakukan hal-hal yang oleh kalangan dewasa dianggap 
aneh, misalnya: 

1. Kalangan remaja berusaha keras untuk menyesuaikan 
diri dengan situasi, akan tetapi dengan cara-caranya 
sendiri. Kalau hal itu tercapai, maka mereka 
merasakan adanya suatu kebahagiaan. 

2. Pola sikap tindak yang diakui dan dihargai oleh sesama 
remaja (biasanya dalam kelompok sepermainan atau 
peergroup) dianggap sebagai suatu pengakuan 
terhadapsuperioritas. Pengakuan terhadap eksistensi 
sangat dipentingkan oleh para remaja. 

3. Berbagai saluran rasa ketegangan diciptakan oleh 
kalangan remaja, misalnya, membunyikan radio atau 
tape recorder keras-keras, tertawa terbaha-bahak 
(terhadap lelucon yang agak konyol), begadang dengan 
teman-teman, mengemudikan kendaraan bermotor 
dengan melanggar aturan lalu lintas, dan lain 
sebagainya. 
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4. Mencoba membuat ciri identitas sendiri, misalnya, 
mengembangkan bahasa khusus yang sulit dimengerti 
oleh kalangan bukan remaja. Kadang-kadang mereka 
berusaha menciptakan kebudayaan khusus melalui 
pola perilaku tertentu yang tidak sama dengan orang 
dewasa. 

Hal-hal tersebut di atas memang merupakan suatu 
gejala yang pasti timbul pada kebanyakan remaja. Yang 
diperlukan untuk mencegah efek negatifnya adalah suatu 
bimbingan (bukan indoktrinasi). Bimbingan itupun 
seharusnya dilakukan secara persuasif, oleh karena periode 
keremajaan dihiasi oleh faktor-faktor emosional yang sangat 
kuat. Tanpa adanya bimbingan yang benar, akan terjadi 
kesulitan pada hubungan-hubungan dengan orang tua, 
kerabat, tetangga, guru-guru di sekolah, dan seterusnya. 
Para remaja biasanya mengharapkan menjadi tokoh panutan 
atau tokoh ideal baginya. Kalau harapan itu tidak terpenuhi, 
maka akan terjadi frustrasi, yang mungkin mengakibatkan 
terjadinya: 

1. Sikap agresif 
2. Mencari-cari kambing hitam yang sebenarnya 

merupakan korban yang tidak bersalah 
3. Mengundurkan diri, misalnya, banyak berangan-angan 

atau melamun 
4. Regresi, yaitu melakukan hal-hal yang dimasa lampau 

memuaskan dirinya 
5. Mengurangi aspirasi atau sebaliknya 

Menurut Suryasubrata bahwa di dalam fase negatif 
untuk pertama kalinya anak sadar akan kesepian yang tidak 
pernah dialaminya pada masa-masa sebelumnya. Kesepian 
di dalam penderitaan yang nampaknya tidak ada orang yang 
dapat mengerti atau memahami, dan juga yang tidak dapat 
menerangkannya. Reaksi pertama-tama terhadap gangguan 
akan ketenangan dan keamanan jiwanya itu ialah protes 
terhadap sekitarnya, yang dirasanya sekonyong-konyong 
bersikap menelantarkan dan memusuhi. 
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Langkah selanjutnya adalah kebutuhan akan adanya 
teman yang dapat memahami dan menolongnya, teman yang 
dapat turut serta merasakan suka dan dukanya. Di sini 
mulailah tumbuh dorongan untuk mencari pedoman hidup, 
mencari sesuatu yang dapat dipandang bernilai, pantas di 
junjung tinggi, dipuja-puja. Pada masa inilah si remaja itu 
mengalami kegoncangan batin, sebab dia tidak mau lagi 
memakai sikap dan pedoman hidup kanak- kanaknya, tetapi 
belum mempunyai pedoman hidup yang baru. Karena itulah 
maka si remaja itu tidak tenang, banyak kontradiksi di dalam 
dirinya, mengkritik karena dirinya merasa mampu, tetapi 
dalam pada itu dia mencari pertolongan pula karena belum 
dapat menjelmakan keinginanya. 

Proses terbentuknya pendirian hidup atau pandangan 
hidup atau cita-cita ini dapt dipandang sebagai penemuan 
nilai-nilai hidup di dalam eksplorasi si remaja. Secara bagan 
proses tersebut melewati tiga langkah, yaitu: 

1. Karena tiadanya pedoman, si remaja merindukan 
sesuatu yang dapat dianggap bernilai, pantas dihargai 
dan dipuja. Pada taraf pertama ini sesuatu yang dipuja 
itu belum mempunyai bentuk tertentu, bahkan 
seringkali si remaja sendiri hanya tahu bahwa dia 
menginginkan sesuatu, tetapi tidak tahu apa yang 
diinginkannya itu. Dari keadaan jiwanya yang 
demikian itulah maka banyak terlahir sanjak-sanjak 
alam. 

2. Selanjutnya, pada taraf yang ke dua, obyek pemujaan 
itu telah menjadi lebih jelas, yaitu pribadi-pribadi yang 
dipandangnya mendukung sesuatu nilai (jadi 
personifikasi nilai-nilai). Dalam pemujaan ini terdapat 
perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, 
anak laki-laki sering aktif meniru, sedangkan anak 
perempuan kebanyakan pasif, mengagumi dan memuja 
dalam khayal. Pada masa ini pulalah tumbuh dengan 
suburnya rasa kebangsaan. 

3. Pada taraf yang berikut, taraf ke tiga, si remaja telah 
dapat menghargai nilai-nilai lepas dari pendukungnya, 
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nilai sebagai hal yang abstrak. Pada saat inilah tiba 
waktunya si remaja menentukan pilihan atau 
pendirian hidupnya. Penentuan ini tidak dapat satu 
kali jadi, tetapi mengalami jatuh bangun, karena nilai 
yang dipilihnya diujinya juga dalam kehidupan nyata, 
sampai didapatkannya pandangan atau pendirian yang 
tahan uji. 

Tipe-tipe anak pada masa remaja berakar pada 
kenyataan bahwa masa remaja itu dihayati secara berbeda-
beda oleh individu-individu yang berbeda-beda. Anak laki-
laki menghayatinya berbeda dari anak perempuannya, 
kakak menghayati berbeda dari adik, anak kota 
menghayatinya berbeda dari anak desa, dan sebagainya. 

Perbedaan tersebut dapat diihtisarkan pada Tabel 1 
berikut ini. 

Tabel 2. Perbedaan Remaja Laki-laki dan Remaja Perempuan 
 

No Laki-laki Perempuan 

1. Aktif dan memberi Pasif dan menerima 

2. Cenderung untuk 
memberikan 
perlindungan 

Cenderung untuk menerima 
perlindungan 

3 Aktif meniru 
pribadi tujuannya 

Pasif mengagumi pribadi pujaannya 

4. Niat tertuju kepada 
hal-hal yang 
bersifat 
intelektual, abstrak 

Minat tertuju kepada hal-hal yang 
bersifat emosional, konkrit 

5. Berusaha 
memutuskan 
sendiri dan ikut 
berbicara 

Berusaha mengkuti dan 
menyenangkan orang lain 
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Sis Heyster (1950) dalam Suryasubrata menggolong- 
golongkan anak-anak laki-laki ke dalam tipe-tipe tersendiri 
dan anak-anak perempuan ke dalam tipe-tipe tersendiri, 
yaitu: anak-anak laki-laki digolongkan menjadi: 

a. Pencari kultur 
b. Pencinta alam 
c. Tipe karyawan (penjabat) 
d. Tipe vital 
e. Tipe hedonistik 

Anak-anak perempuan digolongkan menjadi: 

a. Tipe keibuan 
b. Tipe erotis 
c. Tipe romantis 
d. Tipe tenang (nuchter) 
e. Tipe intelektual 

Langeleved dalam Suryasubrata dengan mendasarkan 
diri kepada tiga komponen, yaitu: terkendalikan atau bebas, 
konsekuen atau tidak konsekuen, sadar atau tak sadar, 
menggolong-golongkan anak-anak remaja menjadi delapan 
tipe, yaitu: 

a. Golongan intelektual: terkendalikan, konsekuen, sadar 
b. Golongan tenang (nuchter): terkendalikan, tak 

konsekuen, tak sadar 
c. Golongan perenung: terkendalikan, tak konsekuen, 

sadar 
d. Golongan tanpa pedoman: terkendalikan, tak 

konsekuen, tak sadar 
e. Golongan pemuja: tak terkendalikan, konsekuen, tak 

sadar 
f. Golongan gegabah: tak terkendalikan, konsekuen, tak 

sadar 
g. Golongan perasa: tak terkendalikan, tak konsekuen, 

sadar 
h. Golongan peribut: tak terkendalikan, tak konsekuen, tak 

sadar 
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Dipandang dari segi pendidikan, masa negatif adalah 
masa yang sukar, karena: 

a. Dengan meninggalkan dunia serta pedoman-pedoman 
yang lama, sedangkan belum mendapatkan pedoman- 
pedoman baru akan menyebabkan anak mudah kena 
pengaruh yang tidak baik. 

b. Dengan sikap sosialnya yang negatif, maka si remaja itu 
sukar didekati. 

Oleh karena keadaan yang demikian itu, maka 
sementara orang berpendapat, bahwa apa yang perlu 
dikerjakan oleh pendidik adalah hanya menjaga jangan 
sampai anak-anak itu kena pengaruh-pengaruh buruk atau 
melakukan perbuatan yang merugikan dirinya. Pendirian 
tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena: 

a. Pendirian itu berarti menganut paham paedagogis 
pesimisme, tak percaya bahwa pendidik mampu 
memberikan bimbingan kepada anak-anak yang 
mengalami fase ini. 

b. Pendirian itu juga tidak memenuhi kebutuhan psikologis 
anak, karena sebenarnya mereka butuh ada orang yang 
dapat membantu mengatasi kesukaran- kesukaran 
mereka. 

Untuk petunjuk praktis dapat dikemukakan hal-hal 
yang berikut: 

a. Jangan berdiri di depan mereka, tetapi berdirilah di 
samping mereka 

b. Jangan menunjukkan otoritas (kekuasaan), tetapi 
tunjukkanlah simpati, usahakanlah mendapatkan 
kepercayaan dari mereka, dan selanjutnya berilah 
mereka bimbingan. 

c. Di samping hal yang telah dikemukakan di atas itu perlu 
kiranya orang-orang tua  mendaptkan penerangan 
supaya mereka menghadapi anak-anak mereka dengan 
lebih bijaksana. 

d. Masa remaja merupakan pula masa berkembangnya 
rasa kebangsaan, karena itu seyogyanya masa peka ini 
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dipergunakan sebaik-baiknya untuk menanamkan 
semangat patriotik kepada mereka. 

Pada masa ini pribadi pendidik (sebagai pendukung 
nilai) sangat langsung memengaruhi perkembangan 
pendirian hidup si remaja. Oleh karena itu, segala sikap, 
tingkah laku dan perbuatannya haruslah benar-benar dapat 
dipertanggung jawabkan jika di pandang dari segi 
pendidikan. 

Peranan pendidik sangat besar dalam penentuan 
pandangan hidup si remaja. Oleh karena itu kenalilah 
mereka, dan berilah mereka bimbingan. 

Menurut Soemanto bahwa setelah masa pra remaja 
berakhir, anak mempunyai kebutuhan akan adanya teman 
atau sahabat yang diharapkan dapat memahami penderitaan 
dirinya serta membantunya mengatasi persoalan pribadinya 
itu. Pada tahap ini anak mulai terdorong untuk mencari 
pedoman hidup yang bernilai bagi dirinya. Dalam tahap ini 
antara anak laki-laki dan anak perempuan  terdapat 
perbedaan yang mencolok dan bahkan bertentangan. 

Beberapa sifat yang berbeda tersebut dapat 
dikemukakan di bawah ini menurut Soemanto, yaitu: 

a. Pada anak remaja laki-laki: 

- Aktif dan suka memberi 
- Suka memberi perlindungan 
- Aktif meniru pribadi pujannya 
- Tertarik kepada hal-hal yang bersifat abstrak dan 

intelektual 
- Berusaha menunjukkan diri mampu dan bergengsi 

b. Pada anak remaja perempuan: 

- Pasif dan suka menerima 
- Suka mendapat perlindungan 
- Pasif tetapi mengagumi pribadi pujaannya 
- Tertarik kepada hal-hal yang bersifat konkret dan 

emosional 
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- Berusaha menuruti dan menyenangkan orang lain 

Secara umum, ada delapan tipa anak remaja, baik pada 

anak laki-laki maupun anak perempuan. Menurut Soemanto, 

delapan tipa tersebut meliputi: 

a. Tipe intelektual: 
- Mampu mengendalikan diri 
- Bertanggung jawab 
- Berkesadaran tinggi 

b. Tipe kalem: 
- Mampu mengendalikan diri 
- Bertanggung jawab 
- Berkesadaran tinggi 

c. Tipe perenung: 
- Dapat dikendalikan 
- Kurang bertanggung jawab 
- Berkesadaran tinggi 

d. Tipe pemuja: 
- Sukar dikendalikan 
- Bertanggung jawab 
- Berkesadaran rendah 

e. Tipe ragu-ragu: 
- Dapat dikendalikan 
- Kurang bertanggung jawab 
- Berkesadaran rendah 

f. Tipe sok bisa: 
- Sukar dikendalikan 
- Bertanggung jawab 
- Berkesadaran rendah 

g. Tipe perasa: 
- Sukar dikendalikan 
- Bertanggung jawab 
- Berkesadaran tinggi 

h. Tipe brutal: 
- Sukar dikendalikan 
- Kurang bertanggung jawab 
- Berkesadaran tinggi 
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alam realitas sosial masyarakat, kisah-kisah tentang 
penyimpangan merupakan sebuah realita yang biasa 
diangkat berbagai media massa, baik media 

elektronik maupunmedia massa. Misalnya, kejahatan seks di 
bawah umur, penjaja seks komersial, pemerkosaan, 
pembunuhan, pencurian, perampokan, penyalagunaan 
narkotika dan obat-obatan terlarang, dan banyak kejadian 
yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam 
masyarakat. Hal-hal tersebut sering membuat gelisah 
masyarakat, bahkan membuat ketakutan dan rasa tidak 
aman bagi masyarakat. Rasa ketakutan akan mengalami 
kejadian itu, rasa iba kepada korban yang menderita, atau 
rasa kesal terhadap para pelaku sangat memengaruhi 
masyarakat. 

Tindakan-tindakan yang mengakibatkan munculnya 
kegelisahan itu merupakan bentuk tindakan yang tidak 
sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat 
dan disebut penyimpangan (deviance). 

Penyimpangan sosial adalah semua tindakan 
menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu 
sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang 
berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku 
yang menyimpang atau perilaku abnormal itu. 
Penyimpangan sosial adalah kelakuan atau tingkah laku 
yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di 
masyarakat. 

Penyimpangan sosial merupakan topik yang 
kontraversial karena sering terdapat pertentangan. Hal ini 
tidak hanya tentang jenis perilaku yang dapat dikategorikan 
sebagai penyimpangan akan tetapi juga perilaku 
menyimpang seperti yang harus dihukum dengan keras atau 
dihukum ringan. 

Tindakan yang dapat membuat seseorang masuk 
penjara mungkin dianggap sebagai tindakan yang luhur bagi 
pihak lain karena penilaian terhadap sebuah tindakan 
banyak bergantung pada keadaan tempat dan waktu 

D 
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tindakan itu dilakukan dan reaksi dari orang yang melihat. 
Oleh karena itu, hal yang disebut dengan penyimpangan 
merupakan hal yang relatif, yaitu bahwa suatu tindakan 
dapat dianggap sebagai tindakan menyimpang jika 
masyarakat menilai tindakan tersebut merupakan perilaku 
yang menyimpang. Misalnya, seorang polisi yang melakukan 
pembunuhan karena melakukan tugas terhadap seorang 
residivis yang melarikan diri dan tidak pernah jera mencuri 
memperoleh dianggap pahlawan dan penghargaan. 

Akan tetapi, jika pembunuhan dilakukan oleh seorang 
penodong kepada korban yang dirampoknya, hukuman 
berat akan menanti penodong tersebut. Tindakan polisi dan 
penodong merupakan penyimpangan yang melanggar 
norma. Perilaku menyimpang tidak melekat pada 
perbuatannya, tetapi tergantung pada situasi dan kondisi 
tertentu. Misalnya, seorang tentara yang menembak mati 
musuhnya pada suatu peperangan dianggap sebagai 
pahlawan. Akan tetapi, jika orang sipil pada situasi damai 
menembak mati orang lain, akan dituntut di depan 
pengadilan sesuai hukum yang berlaku. 

Tindakan yang dianggap normal oleh suatu masyarakat 
mungkin dianggap sebagai penyimpangan dalam 
masyarakat lainnya. Misalnya, bagi masyarakat yang 
pemahaman agamanya lemah, meminum minuman keras 
adalah hal yang sah-sah saja, tetapi bagi masyarakat yang 
taat beribadah hal tersebut merupakan hal yang dilarang. 
Intinya adalah bahwa perbedaan nilai memberikan 
perbedaan pemahaman akan hal yang dianggap sebagai 
perilaku menyimpang.  

Pada dasarnya perilaku menyimpang atau kenakalan 
remaja adalah hal-hal yang dilakukan oleh remaja sebagai 
individu dan yang tidak sesuai dengan norma-norma hidup 
yang belaku di dalam masyarakatnya. Kartini Kartono 
(1988:93) mengatakan remaja yang nakal itu disebut pula 
sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental 
disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah 
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masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh 
masyarakat sebagai suatu kelainan dan dianggap  terjadi hal 
yang menyimpang atau “kenakalan”. 

Emile Durkheim dalam Soerjono Soekanto (1985:73) 
menjelaskan bahwa dalam pemikiran perilaku menyimpang 
atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap 
sebagai fakta sosial yang normal, dengan demikian perilaku 
dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak 
menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku 
tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada 
sesuatu perbuatan yang tidak disengaja. Jadi kebalikan dari 
perilaku yang dianggap normal yaitu perilaku nakal atau 
jahat yaitu perilaku yang disengaja sehingga menimbulkan 
keresahan pada masyarakat. 

Singgih D. Gumarso (1988:19) mengatakan bahwa dari 
segi hukum kenakalan remaja digolongkan dalam dua 
kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum 
yaitu: (1) kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta 
tidak diantar dalam undang-undang sehingga tidak dapat 
atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum; (2) 
kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan 
penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum 
yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila 
dilakukan orang dewasa. 

Perilaku menyimpang dapat terjadi di manapun dan 
dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk remaja. Sepanjang 
perilaku menyimpang terjadi, keseimbangan dalam 
masyarakat akan terganggu. Banyaknya kejahatan di 
lingkungan masyarakat menunjukkan adanya pelanggaran 
nilai dan norma. Dari hari ke hari modus kejahatan yang 
dilakukan remaja semakin kompleks. 

Banyak faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan 
timbulnya perilaku menyimpang, baik berasal dari dalam 
diri individu, maupun dari pengaruh luar diri individu 
tersebut. Sebagai contoh, dalam studi Lewin 
mengungkapkan bahwa 90 % anak-anak yang bersifat jujur 
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berasal dari keluarga yang keadaannya stabil dan harmonis, 
sedangkan 75 % anak-anak pembohong berasal dari 
keluarga yang tidak harmonis atau disebut broken home. 
Adapun factor-faktor yang penyebab terjadinya perilaku 
menyimpang dijelaskan sebagai berikut. 

a. Faktor dari diri Individu 

1) Potensi kecerdasan yang rendah 
2) Mempunyai masalah yang kompleks dan tidak dapat 

ditanggulangi diri 
3) Mengalami kesalahan beradaptasi di lingkungan 

tempat tinggal 
4) Tidak menemukan figur yang tepat untuk dijadikan 

pedoman dalam berkehidupan sehari-hari. 

b. Faktor dari luar individu 

1) Lingkungan keluarga 

a) Kekacauan dalam kehidupan keluarga 
(brokenhome) 

b) Kurangnya pengawasan dari orang tua 
c) Kesalahan cara orang tua dalam mendidik 
d) Tidak mendapat perlakuan yang sesuai dalam 

keluarga 
2) Lingkungan sekolah 
a) Longgarnya disiplin sekolah 
b) Kealahan dalam sistem pendidikan sekolah 
c) Perlakuan guru yang tidak adil terhadap siswa 
d) Kecenderungan sekolah memandang kontribusi 

orang tua 
e) Perlakuan otoriter yang diterapkan guru-guru 

sekolah 

3) Lingkungan masyarakat 

a) Kurangya partisipasi masyarakat dalam 
menanggulangi perilaku menyimpang remaja 
dilingkungan masyarakat 

b) Kemajuan teknologi informasi yang pesat 
menyebabkan kebablasan informasi bagi remaja 
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c) Banyaknya masyarakat yang cenderung 
mencontohkan perbuatan yang dilarang dan 
bahkan kriminal 

d) Kerusakan moral dalam komplek tempat tinggal 

Kenakalan remaja dapat ditimbulkan oleh beberapa 
faktor, seperti: kawan sepermainan, pendidikan, penggunaan 

waktu luang, uang saku, dan perilaku seksual. 

A. Kawan Sepermainan 

Di kalangan remaja, memiliki banyak kawan adalah 
merupakan satu bentuk prestasi tersendiri. Makin banyak 
kawan, makin tinggi nilai mereka di mata teman-temannya. 
Apalagi mereka dapat memiliki teman dari kalangan 
terbatas. Di jaman sekarang, pengaruh kawan bermain ini 
bukan hanya membanggakan si remaja saja tetapi bahkan 
juga pada orangtuanya. Orangtua juga senang dan bangga 
kalau anaknya mempunyai teman bergaul dari kalangan 
tertentu. Namun jika si anak akan mengikuti tetapi tidak 
mempunyai modal ataupun orangtua tidak mampu 
memenuhinya maka anak akan menjadi frustrasi. Apabila 
timbul frustrasi, maka remaja kemudian akan melarikan 
rasa kekecewaannya itu pada narkotik, obat terlarang, dan 
lain sebagainya. 

Oleh karena itu, orangtua para remaja hendaknya 
berhati-hati dan bijaksana dalam memberikan kesempatan 
anaknya bergaul. Jangan biarkan anak bergaul dengan 
kawan-kawan yang tidak benar. Memiliki teman bergaul 
yang tidak sesuai, anak di kemudian hari akan banyak 
menimbulkan masalah bagi orangtuanya. 

Sifat     berkelompok pada    manusia didasari pada 
kepemilikan kemampuan untuk berkomunikasi, 
mengungkapkan rasa dan kemampuan untuk saling 
bekerjasama. Selain itu juga adanya kepemilikan nilai pada 
manusia untuk hidup bersama dalam kelompok, antara lain: 
nilai kesatuan, nilai solidaritas, nilai kebersamaan dan nilai 
berorganisasi (Priyanto, 2002). 
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Nilai adalah prinsip-prinsip dasar yang dianggap paling 
baik, paling bermakna, paling berguna, paling 
menguntungkan, dan paling dapat mendatangkan kebiasaan 
bagi manusia. Nilai kesatuan mengandung makna bahwa 
komunitas politik merupakan kumpulan orang-orang yang 
memiliki tekad untuk bersatu dan komunitas politik hanya 
terwujud apabila ada persatuan. Nilai solidaritas 
mengandung makna bahwa hubungan antar manusia dalam 
komunitas politik bersifat saling mendukung dan selalu 
membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan manusia 
yang lain. Nilai kebersamaan mengandung arti komunitas 
politik merupakan wadah bagi mereka untuk mewujudkan 
tujuan hidup yang diidam- idamkan. Nilai organisasi 
mengandung makna bahwa komunitas politik yang 
dibangun manusia, mengatur dirinya dalam bentuk 
pengorganisasi yang memungkinkan tiap-tiap menudia 
mengambil perannya. 

Aktualisasi manusia sebagai makluk sosial, tercermin 
dalam kehidupan berkelompok. Manusia selalu 
berkelompok dalam hidupnya. Berkelompok dalam 
kehidupan manusia adalah suatu kebutuhan, bahkan 
bertujuan. Tujuan manusia berkelompok adalah untuk 
meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. 
Apapun bentuk kelompoknya, disadari atau tidak, manusia 
berkelompok mempunyai tujuan meningkatkan kebahagiaan 
hidupnya. Melalui kelompok manusia bisa memenuhi 
berbagai macam kebutuhan hidupnya, bahkan bisa 
dikatakan kebahagiaan dan keberdayaan hidup manusia 
hanya bisa dipenuhi dengan cara berkelompok. Tanpa 
berkelompok tujuan hidup manusia yaitu mencapai 
kebahagiaan dan kesejahteraan tidak akan bisa tercapai. 

Manusia merupakan makluk individu dan sekaligus 
sebagai makluk sosial. Sebagai makluk sosial manusia selalu 
hidup berkelompok dengan manusia yang lain. Perilaku 
berkelompok (kolektif) pada diri manusia, juga dimiliki oleh 
makluk hidup yang lain, seperti semut, lebah, burung 
bangau, rusa, dan sebagainya, tetapi terdapat perbedaan 
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yang esensial antara perilaku kolektif pada diri manusia dan 
perilaku kolektif pada binatang. 

Kehidupan berkelompok (perilaku kolektif) binatang 
bersifat naluri, artinya sudah pembawaan dari lahir, dengan 
demikian sifatnya statis yang terbentuk sebagai bawaan dari 
lahir. Contoh bentuk rumah lebah, sejak dahulu sampai 
sekarang tidak ada perubahan, demikian halnya dengan 
rumah semut dan hewan lainnya. Sebaliknya perilaku 
kolektif manusia bersifat dinamis, berkembang, dan terjadi 
melalui proses belajar (learning process). 

Berkelompok dalam kehidupan manusia juga 
merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Beberapa 
kebutuhan hidup manusia yang dapat dipenuhi melalui 
kehidupan berkelompok antara lain: komunikasi, keamanan, 
ketertiban, keadilan, kerjasama, dan untuk mendapatkan 
kesejahteraan. Kehidupan berkelompok manusia tercermin 
dalam berbagai bentuk, mulai dari kelompok yang 
terorganisir maupun yang tidak terorganisir. 

Kehendak untuk hidup berkelompok pada diri manusia 
merupakan suatu perilaku yang lahir secara spontan, relatif 
tidak terorganisasi, dan hampir tidak diduga sebelumnya, 
proses kelanjutannya tidak terencana, dan hanya tergantung 
kepada stimulasi timbal balik yang muncul dikalangan para 
pelakunya (Horton, 1993). Terhadap pernyataan ini, sering 
ditemukan adanya pengelompokkan manusia yang semula 
teratur dan tertib, tiba-tiba berubah tanpa rencana, tanpa 
sebab, dan tanpa arah menjadi kerumunan yang 
menimbulkan kekacauan sosial dan pengrusakan. Seperti 
kasus demonstrasi, suporter sepakbola, dan tawuran yang 
sering terjadi di kalangan pelajar atau masyarakat baik di 
Indonesia maupun di negara-negara diluar Indonesia. 

Perilaku berkelompok (perilaku kolektif) pada 
manusia karena terjadi melalui proses belajar menyebabkan 
munculnya beragam jenis, diantaranya: perilaku kerumunan 
(crowd), perilaku massa, gerakan sosial, perilaku dalam 
bencana, gerombolon, kericuhan (panics), desas-desus, 
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keranjingan, gaya (fad), model (fashions), propaganda, 
pendapat umum, dan revolusi (Horton, 1993). 

Pengelompokkan manusia menjadi berbagai macam 
bentuk perilaku berkelompok tersebut disebabkan oleh 
banyak faktor. Menurut Smelser (Horton, 1993), faktor 
determinan dari perilaku kolektif manusia adalah: 

1. Kesesuaian struktural (structural conducivenes), yaitu 
struktur sosial masyarakat dapat menjadi faktor 
penunjang atau penghambat munculnya perilaku 
berkelompok manusia, dalam kenyataannya masyarakat 
tradisional yang sederhana lebih sulit melahirkan 
perilaku berkelompok dibandingkan dengan masyarakat 
modern. 

2. Ketegangan struktural (structural strain), yaitu 
pencabutan hak dan kekhawatiran akan hilangnya 
sesuatu sebagai penyebab timbulnya perilaku 
berkelompok manusia, perasaan adanya ketidakadilan 
mendorong banyak orang untuk melakukan tindakan 
ekstrim, kelas sosial bawah, kelompok minoritas 
tertekan, kelompok yang hasil jerih payahnya terancam, 
serta kelompok sosial atas yang khawatir akan 
kehilangan hak-hak istimewanya merupakan manusia 
yang secara struktural berkemungkinan melahirkan 
perilaku kolektif. 

3. Kemunculan dan penyebaran suatu pandangan atau 
ajaran bisa menjadi pemicu munculnya perilaku kolektif 
manusia, hal ini dikarenakan sebelum perilaku tersebut 
muncul manusia harus memiliki pandangan yang sama 
mengenai sumber ancaman, jalan keluar, dan cara 
pencapain jalan keluar tersebut atas permasalahan 
hidup yang dihadapinya 

4. Adanya faktor pemercepat (precipitating factors) yaitu 
perilaku, ucapan dan gerak yang menjadi pemicu 
munculnya perilaku kolektif, contoh: desas-desus dan 
isyu bisa menjadi alasan pemercepat munculnya 
perilaku kolektif, teriakan “polisi bangsat” “bakar” 
“habisi” dan sebagainya pada kelompok masyarakat 
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yang sedang demo bisa menjadi pemercepat gerakan 
merusak dan melawan serta kerusuhan, seseorang yang 
tiba-tiba lari dalam suatu kerumunan bisa menjadi 
pemicu timbulnya kericuhan dan kekacauan sosial. 

5. Mobilitas tindakan, perilaku kolektif manusia sering 
dikoordinir oleh pemimpin kelompok, pemimpin atau 
koordinator yang memulai, menyarankan dan 
mengarahkan suatu kegiatan kolektif manusia. 

6. Kontrol sosial masyarakat, semua perilaku kolektif 
manusia baik yang merusak maupun yang membangun 
pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh kinerja dari 
lembaga kontrol sosial masyarakat seperti pemimpin, 
polisi, propaganda, kebijakan pemerintah, legislatif, 
yudikatif dan berbagai lembaga kontrol sosial lain yang 
ada dalam masyarakat. 

Soekanto (1992) menyatakan bahwa dalam kehidupan 
para remaja terhadap berbagai jenis kelompok sepermainan. 
Yang pertama terdiri dari teman-teman sebaya sejak kecil, 
biasanya mereka inilah yang disebut sahabat dan terdiri dari 
dua atau tiga orang yang sejenis (dalam bahasa Inggris 
kelompok ini disebut chums). Beberapa kelompok kecil ini 
mungkin bergabung, sehingga menjadi klik (clique) yang 
merupakan jenis kedua. Klik ini terdiri dari remaja laki-laki 
maupun wanita, yang mungkin berkembang menjadi 
kelompok lebih besar yang mempunyai kepentingan dan 
nilai-nilai yang sama. Kelompok ini merupakan jenis ketiga 
yang disebut crowd. Jenis kelompok lainnya adalah yang 
dibentuk dengan sengaja, misalnya, oleh sekolah. Jenis 
kelompok lainnya adalah yang disebut gang yang terdiri dari 
remaja yang menyeleweng. 

Jenis-jenis kelompok tersebut mempunyai pengaruh 
yang besar terhadap pola kehidupan remaja. Misalnya klik 
mempunyai pengaruh yang besar, karena: 

1. Remaja merasa bangga kalau menjadi anggota suatu klik 
tertentu. 

2. Dalam klik itu remaja secara bebas dapat 
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mengungkapkan gagasan-gagasan, perasaan, dan lain 
sebagainya. 

3. Klik menetapkan aturan-aturan pergaulan, sehingga 
remaja dilatih untuk bergaul dengan baik. 

Kelompok-kelompok tersebut, terutama kelompok 
teman-teman sebaya juga mempunyai pengaruh tertentu 
terhadap rekreasi. Walaupun seorang remaja laki-laki tidak 
begitu senang berolahraga, akan tetapi agar dapat diterima 
sebagai anggota suatu kelompok sepermainan yang 
kesenangannya berolahraga, maka diapun harus mau 
berolahraga. Seorang remaja wanita pemalu, harus berusaha 
agar pandai bergaul, kalau mau diterima sebagai anggota 
suatu kelompok sepermainan yang luas pergaulannya. 

Dengan demikian, maka kedudukan remaja dalam 
salah satu kelompok sepermainan, sedikit banyaknya 
menentukan pola rekreasi macam apa yang kelak dipilihnya. 
Kalau remaja yang bersangkutan diterima sebagai anggota 
kelompok itu, maka kesempatan atau peluang untuk 
memilih pola rekreasi menjadi lebih luas. Misalnya, 
walaupun pada umumnya remaja senang nonton film-film 
video, akan tetapi kalau yang bersangkutan menghabiskan 
waktunya menonton film-film itu sendirian, maka besar 
kemungkinan dia tidak populer di kalangan teman-teman 
sebaya. Popularitas di kalangan teman-teman sebaya sangat 
penting bagi remaja. Oleh karena itu, merupakan dorongan 
baginya untuk menemukan kepribadiannya. Oleh karena itu, 
disamping mempunyai kegemaran menonton film-film video 
sendirian, dengan pergaulan yang luas dalam kelompok 
sepermainan mungkin dia dapat memilih pola rekreasi lain 
yang dapat dijalani bersama teman-teman sebaya dan tetap 
bermanfaat bagi dirinya sendiri. 

Demikianlah beberapa faktor yang mungkin 
berpengaruh terhadap pola rekreasi yang dipilih oleh 
remaja. Pengaruh faktor-faktor itu mula-mula memang 
netral sifatnya, oleh karena senantiasa tergantung pada 
remaja yang memilih, apabila dilihat dari segi 
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pemanfaatannya. Dalam menghadapi keadaan demikian 
peranan yang diharapkan dari orang tua atau kakak-kakak 
para remaja yang sudah dewasa, agaknya besar. Memang, 
mungkin pola rekreasi yang dipilih oleh orang tua atau 
kakak-kakak pada waktu masih remaja jauh berbeda. Akan 
tetapi, orang tua dan kakak-kakak itu dapat memberikan 
bimbingan dengan senantiasa mengikuti putra-putri atau 
adik-adik yang masih remaja, sehingga tidak terjerumus ke 
pola perilaku yang tercela. Pola rekreasi mengendarai 
kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi, semata-mata 
untuk membuktikan kehebatan seseorang jelas merupakan 
pola rekreasi yang sangat membahayakan. Hal itu tidak 
hanya membahayakan bagi remaja yang bersangkutan, akan 
tetapi juga bagi orang-orang lain. Dalam keadaan begini 
fungsi orang tua adalah mencegah dan memberikan 
alternatif lain, sehingga kesenangan remaja masih tetap 
dapat disalurkan, akan tetapi ke arah yang positif. 

Yang mungkin dapat dijadikan pegangan sementara 
bagi orang tua dalam membimbing para remaja untuk 
memilih pola rekreasi adalah taraf kesenangan mereka. 
Memang perlu diakui, bahwa masalah remaja atau tidak 
sifatnya sangat relatif. Akan tetapi ada kecenderungan 
bahwa remaja merasa senang, apabila: 

1. Remaja berhasil menyesuaikan diri secara serasi dengan 
situasi yang dihadapinya, terutama lingkungan sosial 
budaya yang paling dekat dengannya. Kalau tidak, maka 
dia akan merasa tegang terus, karena ada anggapan 
yang kuat bahwa dia dikucilkan atau tidak disukai oleh 
orang-orang di sekelilingnya. 

2. Remaja merasa bahwa suatu kegiatan menghasilkan 
sesuatu yang mengakibatkan dirinya lebih dihargai 
terutama oleh teman-teman sebaya, atau orang-orang 
dewasa dalam hal ini orang tua ataupun kakak- 
kakaknya. 

3. Remaja merasa senang apabila rasa tegangnya dapat 
tersalurkan dengan baik, tanpa menimbulkan masalah- 
masalah baru yang menyebabkan timbulnya kembali 
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ketegangan dan rasa khawatir. 
4. Remaja merasa senang kalau dapat menciptakan situasi 

penuh humor dalam keadaan-keadaan tegang. Humor 
yang diperlukan adalah yang menyegarkan kembali situasi 
yang semula tegang. 

Lebih lanjut menurut Soekanto (1992) bahwa 
kelompok sepermainan dan peranannya belum begitu 
tampak pengaruhnya pada masa kanak-kanak, walaupun 
dalam masa itu seorang anak sudah mempunyai sahabat- 
sahabat yang terasa dekat sekali dengannya. Sahabat itu 
mungkin adalah anak tetangga, teman satu kelas, anak 
kerabat, dan seterusnya. Persahabatan itu adakalanya 
diteruskan hingga pada usia remaja. Misalnya, lazim sahabat 
tersebut terdiri dari tidak lebih dari tiga orang yang sejenis. 
Sahabat-sahabat itu memang diperlukan sebagai penyaluran 
berbagai aspirasi yang memperkuat unsur-unsur 
kepribadian yang diperoleh dari rumah. Sudah tentu bahwa 
sahabat tersebut cenderung memberikan pengaruh yang 
baik dan benar, walaupun tidak mustahil bahwa ada sahabat 
yang memberikan pengaruh yang kurang baik. 

Sahabat yang baik dan benar akan menunjang motivasi 
dan keberhasilan studi, karena dengan mereka biasanya 
terjadi proses saling mengisi, yang mungkin berbentuk 
persaingan yang sehat. Tidak jarang bahwa sahabat yang 
baik merupakan unsur penggerak untuk belajar dan 
menyelesaikan tugas-tugas lainnya dengan sebaik mungkin. 

Selanjutnya mungkin kelompok sahabat tersebut 
berkembang dengan lebih luas. Oleh karena satu dengan 
kelompok-kelompok sahabat lainnya. Perkembangan lebih 
luas itu antara lain disebabkan karena remaja bertambah 
luas ruang lingkup pergaulannya, baik di sekolah maupun di 
luar sekolah. Kelompok-kelompok yang lebih besar yang 
lazimnya disebjut klik (clique) tersebut secara ideal 
mempunyai peranan yang positif dalam membangkitkan 
motivasi belajar dan keberhasilan studi. 

Peranan positif dari klik tersebut terhadap remaja 



Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiologi 

 

135  

adalah: 

1. Rasa aman dan rasa dianggap penting berasal dari 
keanggotaan suatu klik tertentu, hal mana penting bagi 
perkembangan jiwa yang sehat. 

2. Rasa aman yang ditimbulkan karena remaja diterima 
oleh kliknya akan menimbulkan dorongan untuk hidup 
secara mandiri, artinya tidak tergantung pada siapapun. 

3. Di dalam klik tersebut seorang remaja dapat 
menyalurkan rasa kecewanya, rasa takut, rasa khawatir, 
rasa gembira, dan lain sebagainya, dengan mendapatkan 
yang wajar dari rekan-rekannya se-klik. 

4. Klik memungkinkan remaja mengembangkan 
kemampuan dalam keterampilan-keterampilan sosial, 
sehingga dia lebih mudah menyesuaikan diri dengan 
keadaan. 

5. Lazimnya suatu klik mempunyai pola perilaku dan 
kiadah-kaidah tertentu yang mendorong remaja untuk 
bersikap tindak secara dewasa. 

Namun, dibalik peranan-peranan yang positif itu, harus 
dipertimbangkan pula bahwa kemungkinan timbulnya 
peranan yang negatif tetap akan ada. Kemungkinan 
terjadinya peranan-peranan yang negatif itulah yang 
senantiasa harus dicegah, baik oleh orang tua, para guru, dan 
pihak-pihak lain yang merasa bertanggung jawab terhadap 
masa depan yang benar dan baik dari para remaja. 

Hal-hal negatif itu antara lain sebagai berikut: 

1. Klik mendorong anggotanya untuk bersikap 
diskriminatif terhadap bukan anggota klik. Hal ini 
mungkin menimbulkan sikap tindak yang kurang adil. 

2. Klik mendorong terjadinya individualisme, oleh karena 
rasa kepatuhan hanya dikembangkan secara pribadi. 

3. Kadang-kadang timbul rasa iri hati dari anggota- 
anggota klik yang berasal dari keluarga kurang mampu, 
terhadap mereka yang berasal dari keluarga yang lebih 
mampu. 

4. Kesetiaan terhadap klik kadang-kadang mengakibatkan 
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terjadinya pertentangan dengan orang tua, saudara atau 
kerabat. 

5. Klik merupakan suatu kelompok tertutup yang sulit 
sekali ditembus, sehingga penilaian terhadap sikap 
tindak anggotanya sukar dilakukan oleh pihak luar. 

6. Suatu klik mendorong anggota-anggotanya untuk 
menyerasikan diri dengan pola kehidupan yang sama 
latar belakangnya, sehingga sulit untuk mengadakan 
penyesuaian dengan pihak-pihak yang berbeda latar 
belakangnya. 

7. Kadang-kadang ada menghambat motivasi perkem- 
bangan yang dipengaruhi klik. 

Kalau seorang remaja menjadi anggota klik tertentu, 
maka orang tua sebaliknya mempertimbangkan secara 
mantap terlebih dahulu, sebelum memberikan suatu 
keputusan. Kalau klik tersebut memang cenderung kurang 
baik sehingga mungkin berkembang menjadi geng, maka 
remaja harus diberi pengertian yang mendalam bahwa 
sebaiknya dia tidak menjadi anggota klik tersebut dan lebih 
baik mencari teman-teman lain. Namun, kalau ternyata 
bahwa klik tersebut lebih banyak menghasilkan hal-hal yang 
positif bagi motivasi dan keberhasilan studi, maka 
hendaknya si remaja dibiarkan menjadi anggota klik 
tersebut. 

Hal itu bukanlah berarti bahwa klik akan dapat 
menggantikan peranan orang tua terhadap anaknya yang 
remaja. Kontak dan komunikasi dengan anak masih tetap 
harus dipelihara dan dikembangkan. Peranan orang tua 
terhadap anak tidak dapat digantikan secara utuh oleh 
pihak-pihak lain. Oleh karena itu, maka apabila salah 
seorang orang tuanya menikah lagi, maka diperlukan suatu 
proses penyesuaian yang sangat mendalam. 

B. Pendidikan 

Nasution (1999) mengemukakan bahwa pendidikan 
berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan 
anak didik. Pendidikan bertalian dengan transmisi 
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pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-
aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Pendidikan 
adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan 
manusia menurut apa yang diharapkan oleh 
masyarakat. 

Kelakuan manusia pada hakikatnya hampir seluruhnya 
bersifat sosial, yakni dipelajari dalam interaksi dengan 
manusia lainnya. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari 
merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain di rumah, 
sekolah, tempat permainan, pekerjaan dan sebagainya. 
Bahan pelajaran atau isi pendidikan ditentukan oleh 
kelompok atau masyarakat seseorang. 

Demikian pula kelompok atau masyarakat menjamin 
kelangsungan hidupnya melalui pendidikan. Agar 
masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka 
kepada anggota mudanya harus diteruskan nilai-nilai, 
pengetahuan, keterampilan, dan bentuk kelakuan lainnya 
yang diharapkan akan dimiliki setiap anggota. Tiap 
masyarakat meneruskan kebudayaannya dengan beberapa 
perubahan kepada generasi muda melalui pendidikan, 
melalui interaksi sosial. Dengan demikian pendidikan dapat 
diartikan sebagai sosialisasi. 

Dalam arti ini pendidikan dimulai dengan interaksi 
pertama individu itu dengan anggota masyarakat lainnya, 
misalnya pada saat pertama kali bayi dibiasakan minum 
menurut waktu tertentu. Dalam definisi ini tidak diadakan 
perbedaan antara orang tua dengan anak antara guru 
dengan murid. Yang diutamakan ialah adanya hubungan 
yang erat antara individu dengan masyarakat. Belajar adalah 
sosialisasi yang kontinyu. Setiap individu dapat menjadi 
murid dan menjadi guru. Individu belajar dari lingkungan 
sosialnya dan juga mengajar dan memengaruhi orang lain. 

Dalam masyarakat primitif tidak ada pendidikan 
formal yang tersendiri. Setiap anak harus belajar dari 
lingkungan sosialnya dan harus menguasai sejumlah 
kelakuan yang diharapkan pada saatnya tanpa adanya guru 
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tertentu yang bertanggung jawab atas kelakuannya. 

Juga dalam masyarakat yang maju kebanyakan 
kebiasaan dan pola kelakukan yang pokok dalam 
kebudayaan dipelajari melalui proses pendidikan atau 
sosialisasi informal. Bahasa, kebiasaan makan, dan 
kepribadian fundamental sebagian besar diperoleh melalui 
pendidikan tak formal. 

Namun sering dengan pendidikan dimaksud 
pendidikan formal di sekolah. Orang yang berpendidikan 
ialah orang yang telah bersekolah. Bila dalam mengisi 
formulir ditanyakan tentang pendidikan seseorang, maka 
yang dimaksud ialah sekolah-sekolah yang telah 
ditempuhnya. Sistem pendidikan, yakni sekolah adalah 
lembaga sosial yang turut menyumbang dalam proses 
sosialisasi individu agar menjadi anggota masyarakat seperti 
yang diharapkan. Sekolah selalu saling berhubungan dengan 
masyarakat. 

Melalui pendidikan terbentuklah kepribadian 
seseorang. Boleh dikatakan hampir seluruh kelakukan 
individu bertalian dengan atau dipengaruhi orang lain. Maka 
karena itu kepribadian pada hakikatnya gejala sosial. Aspek-
aspek yang sama terdapat dalam kelakuan semua orang 
dalam masyarakat dapat disebut kebudayaan masyarakat 
itu. Kepribadian individu selalu bertalian erat dengan 
kebudayaan lingkungan tempat ia hidup. 

Memberikan pendidikan yang sesuai adalah 
merupakan salah satu tugas orangtua kepada anak. Ketika 
anak memasuki usia sekolah terutama perguruan tinggi, 
orangtua hendaknya membantu memberikan pengarahan 
agar masa depan si anak berbahagia. Masih sering terjadi 
dalam masyarakat, orangtua yang memaksakan 
kehendaknya agar di masa depan anaknya memilih profesi 
tertentu yang sesuai dengan keinginan orangtua. Pemaksaan 
ini tidak jarang justru akan berakhir dengan kekecewaan. 
Sebab, meski memang ada sebagian anak yang berhasil 
mengikuti kehendak orangtuanya tersebut, tetapi tidak 
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sedikit pula yang kurang berhasil dan kemudian menjadi 
kecewa, frustrasi dan akhirnya tidak ingin bersekolah sama 
sekali. Mereka malah pergi bersama dengan kawan-
kawannya, bersenang-senang tanpa mengenal waktu bahkan 
mungkin kemudian menjadi salah satu pengguna obat-obat 
terlarang. 

Kiranya agak sulit untuk dapat menggambarkan situasi 
kehidupan keluarga pada umumnya. Oleh karena hal itu 
mencakup segala macam aspek yang kadang-kadang tidak 
terjangkau. Namun tidak ada masalahnya untuk mencoba 
menggambarkannya, agar supaya diperoleh pengetahuan 
yang minimal mengenai hal itu. 

Menurut Soekanto (1992) bahwa hal-hal pokok yang 
menjadi bagian dari kehidupan keluarga adalah sebagai 
berikut: 

1. Pola hubungan dalam keluarga 
2. Pola-pola keluarga 
3. Faktor-faktor eksternal (faktor-faktor yang berasal dari 

luar lingkungan keluarga). 

Masing-masing hal pokok tersebut dapat dijabarkan 
lagi ke dalam masalah-masalah yang lebih khusus. Secara 
menyeluruh gambarannya adalah sebagai berikut: 

1. Pola hubungan dalam keluarga 

a. Hubungan afeksional (emosional) 

i. ekses afeksi 
ii. afeksi yang normal 
iii. diskriminasi afeksi 
iv. afeksi yang tidak konsisten 
v. pemindahan afeksi 
vi. kurangnya afeksi 
vii. ketidak acuhan 

b. Hubungan antara subjek keluarga/anggota keluarga 

i. represif/menekan 
ii. anarkis 
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iii. kebingungan 
iv. mencari keserasian 

2. Pola-pola keluarga: 

a. besar kecilnya keluarga 
b. organisasi keluarga 
c. aktivitas keluarga 
d. nilai-nilai keluarga 

3. Faktor-faktor eksternal 

a. kedudukan sosial ekonomi 
b. tetangga 
c. kesehatan mental, sosial dan pisik 

Masing-masing situasi kehidupan keluarga tersebut, 
menghasilkan pola pendidikan keluarga tertentu. Kiranya 
tidak boleh dilupakan bahwa situasi-situasi tersebut saling 
berkaitan dengan eratnya, sehingga kadang-kadang sulit 
sekali untuk menetapkan mana yang lebih dominan. 

Lebih lanjut Soekanto (1992) menyatakan bahwa 
keadaan berubah setelah anak (yang sudah menjadi remaja) 
memasuki Sekolah Menengah Tingkat Atas. Peranan guru di 
dalam membentuk dan mengubah perilaku anak didik, 
dibatasi dengan peranan anak didik itu sendiri di dalam 
membentuk dan mengubah perilakunya. Sudah tentu bahwa 
guru masih tetap berperan di dalam hal membimbing anak 
didiknya agar mempunyai motivasi yang besar untuk 
menyelesaikan studinya dengan benar dan baik. Setidaknya, 
itulah yang menjadi peranan yang Sangay diharapkan dari 
guru di tingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas. 

Pada tahap ini para siswa yang terdiri dari para remaja 
sudah mulai mempunyai sikap tertentu terhadap gurunya, 
kepribadian mulai terbentuk dan menuju kemandirian. Oleh 
karena itu, para remaja mulai mengkritik keadaan sekolah 
yang kadang-kadang tidak memuaskan baginya. Lazimnya 
kritik tersebut dilancarkan terhadap hal-hal, sebagai 
berikut: 
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1. Guru-guru terlampau tua, masih mengembangkan 
favoritisme terhadap murid-murid dan hanya 
melakukan tugas mengajar sebagai pekerjaan rutin yang 
tidak berkembang. 

2. Kebanyakan guru tidak mau mencari penyerasian nilai 
dengan anak didik, akan tetapi cenderung senantiasa 
membenarkan nilai-nilai yang dianut golongan tua. 

3. Mata pelajaran yang diajarkan kebanyakan merupakan 
mata pelajaran wajib, sehingga tidak ada peluang untuk 
mengembangkan bakat. 

4. Di dalam proses belajar mengajar lebih banyak 
dipergunakan metode ceramah, sehingga kemungkinan 
mengadakan diskusi dengan guru sedikit sekali. 

5. Kurang perkembangan pola belajar dan mengajar. 
6. Kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk ikut 

serta mengelola sekolah hampir-hampir tidak diberikan. 
7. Jarak antara guru dengan siswa dipelihara sedemikian 

rupa, sehingga yang lazim adalah hubungan yang 
dilakukan secara formal. 

8. Para guru biasanya kolot kedudukan dan peranannya. 

C. Penggunaan Waktu Luang 

Kegiatan di masa remaja sering hanya berkisar pada 
kegiatan sekolah dan seputar usaha menyelesaikan urusan 
di rumah, selain itu mereka bebas, tidak ada kegiatan. 
Apabila waktu luang tanpa kegiatan ini terlalu banyak, pada 
si remaja akan timbul gagasan untuk mengisi waktu 
luangnya dengan berbagai bentuk kegiatan. Apabila si 
remaja melakukan kegiatan yang positif, hal ini tidak akan 
menimbulkan masalah. Namun, jika ia melakukan 
kegiatan yang negatif maka lingkungan dapat terganggu. 

Seringkali perbuatan negatif ini hanya terdorong rasa 
iseng saja. Tindakan iseng ini selain untuk mengisi waktu 
juga tidak jarang dipergunakan para remaja untuk menarik 
perhatian lingkungannya. Sebab dalam masyarakat, pada 
umunya apabila seseorang tidak mengikuti gaya hidup 
anggota kelompoknya maka ia akan dijauhi oleh 



Umar Sulaiman 

 

142 

lingkungannya. Tindakan pengasingan ini jelas tidak 
mengenakkan hati si remaja, akhirnya mereka terpaksa 
mengikuti tindakan kawan-kawannya. Akhirnya ia 
terjerumus. 

Mengisi waktu luang selain diserahkan kepada 
kebijaksanaan remaja, ada baiknya pula orangtua ikut 
memikirkannya pula. Oleh karena itu, waktu luang yang 
dimiliki remaja dapat diisi dengan kegiatan keluarga 
sekaligus sebagai sarana rekreasi. Kegiatan keluarga dapat 
pula berupa tukar pikiran dan berbicara dari hati ke hati. 

D. Uang Saku 

Orangtua hendaknya memberikan teladan untuk 
menanamkan pengertian bahwa uang hanya dapat diperoleh  
dengan  kerja  dan  keringat.  Remaja atau 
anak hendaknya dididik agar dapat menghargai nilai uang. 
Pemberian uang saku kepada remaja memang tidak dapat 
dihindarkan. Namun, sebaiknya uang saku diberikan dengan 
dasar kebijaksanaan. Jangan berlebihan. Uang saku yang 
diberikan dengan tidak bijaksana akan dapat menimbulkan 
masalah, yaitu: 

1) Anak menjadi boros 
2) Anak tidak menghargai uang, dan 
3) Anak malas belajar, sebab mereka pikir tanpa 

kepandaian pun uang gampang didapat. 

E. Prilaku Seksual 

Saat ini, kebebasan bergaul ada sudah sampai pada 
tingkat yang menguatirkan. Para remaja dengan  bebas 
dapat bergaul antar jenis. Tidak jarang dijumpai 
pemandangan di tempat-tempat umum, para remaja saling 
berangkulan mesra tanpa mempedulikan masyarakat 
sekitarnya. Mereka sudah mengenal istilah pacaran sejak 
awal masa remaja. Pacar, bagi mereka, merupakan salah 
satu bentuk gengsi yang membanggakan. Akibatnya, di 
kalangan remaja kemudian terjadi persaingan untuk 
mendapatkan pacar. 
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Pengertian pacaran dalam era globalisasi informasi ini 
sudah sangat berbeda dengan pengertian pacaran 15 tahun 
yang lalu. Akibatnya, di jaman ini banyak remaja yang putus 
sekolah karena hamil. Oleh karena itu, dalam masa pacaran, 
anak hendaknya diberi pengarahan tentang idealisme dan 
kenyataan. Anak hendaknya ditumbuhkan kesadaran bahwa 
kenyataan sering tidak seperti harapan kita, sebaliknya 
harapan tidak selalu menjadi kenyataan. Apabila usia makin 
meningkat, orangtua dapat memberi lebih banyak 
kebebasan kepada anak. Namun, tetap harus dijaga agar 
mereka tidak salah jalan. Menyesali kesalahan yang telah 
dilakukan sesungguhnya kurang bermanfaat. Orangtua 
hendaknya memberikan teladan dalam menekankan 
bimbingan serta pelaksanaan latihan kemoralan yang sesuai 
dengan agama dan aturan yang berlaku. 

Beberapa pakar berpendapat dalam Gunawan (2000) 
mengemukakan bahwa problema seks merupakan dasar 
setiap problema kelakukan lainnya, karenanya naluri seks 
adalah sumber tenaga manusia. Dengan demikian, 
berketurunan dan pembiakan adalah fakta alamiah yang 
penting, sehingga setiap fakta lainnya dalam kehidupan 
bekerja untuk mengabdi kepada fakta pokok ini. 

Dorongan seks itu telah ada sejak manusia di lahirkan, 
hanya bentuknya yang berbeda, baik pada masa bayi, kanak-
kanak, remaja, dan dewasa. Seks sering 
diterjemahkan/diartikan sebagai rasa nikmat/lezat atau 
rasa syuur. Kenikmatan itu menurut berawal dari 
kenikmatan seks pribadi pada bayi (autoerotism) kemudian 
menjadi kenikmatan seksual yang dikenal pada orang 
dewasa. Kenikmatan pada bayi dapat dilihat pada waktu 
menikmati susu ibunya dengan tangan membelai/mengelus-
ngelus ibunya, sebaliknya ibunya merasakan kasih sayang 
pada anaknya, dan dibelainya, serta diciumnya anak bayinya. 
Sesungguhnya hal semacam itu identik dengan dorongan 
seksual dewasa. 

Setelah masa kenikmatan seks pribadi berlalu, maka 



Umar Sulaiman 

 

144 

datanglah masa di mana anak merasa kagum terhadap 
dirinya. Ia sering berdiri di depan kaca untuk 
memperhatikan kecantikannya/kecakapannya. Fase ini 
dinamakan fase narcissism, atau fase cinta pada diri sendiri, 
atau fase ego formation (fase perhatian terhadap diri dan 
pertumbuhan pribadinya). 

Sesudah masa ego formation, datanglah masa di mana 
anak sangat memperhatikan alam luar pertumbuhan 
jasmaninya dengan semakin mantap, kegiatan dan 
hubungannya dengan alam luar bertambah secara besar- 
besaran. Masa ini dinamakan masa tenang (latency period), 
dan dianggap sebagai masa di mana dorongan seks menjadi 
kuat, yang sebelum itu berbagai gejalanya telah tampak. 

Pada permulaan masa remaja timbul dorongan untuk 
bergaul antara sesama laki-laki atau perempuan. Anak laki- 
laki sering mengejek anak perempuan karena lemah dan 
cengeng, sedang anak perempuan mengejek anak laki-laki 
karena kasarnya. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai 
perasaan schuw (takut didekati/mendekati satu sama lain). 
Mungkin sekali hal ini merupakan tanda mulai timbulnya 
perasaan seks, sehingga saling berhati-hati dalam 
memandang. 

Pada umur sekitar 16 atau 17 tahun, masing-masing 
jenis menaruh perhatian terhadap jenis lainnya, dan 
mencarinya. Fase ini dinamakan fase homosexuality 
(menaruh perhatian terhadap jenisnya sendiri), dan 
heterosexuality (menaruh perhatian terhadap lain jenis). 

Suatu saat perkembangan kehidupan anak secara 
biologis sosiologis sampai pada taraf di mana timbul rasa 
tertarik pada lawan jenis, dapat dikatakan bahwa ia telah 
memasuki masa awal bercinta. Pertumbuhan biologis serta 
perkembangan psikologis dan pergaulan sosial akan makin 
menumbuhkembangkan nafsu seksual awal, yang kemudian
 meningkatkan/membangkitkan rasa 
senang/tertarik pada lawan jenisnya, secara perlahan- lahan 
dan bertahap menuju kematangannya. 
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Dalam perjalanan perkembangan seksualnya ia 
kemudian sampai pada periode menaksir satu atau 
beberapa calon pacar sesuai selera masing-masing, 
kemudian ditingkatkan dengan pendekatan (approach) yang 
cermat melalui beberapa/berbagai strategi serta 
taktik/siasat yang rasional (biasanya lebih emosional). Bila 
pendekatan ini kurang cermat, bisa menjumpai/melewati 
kerikil-kerikil tajam seperti kompetisi dan 
kongkurensi/persaingan, sebagai batu ujian terhadap 
ketelatenan dan atau kesetiaan. Kejadian ini merupakan 
kendala, dapat terlalui secara mulus atau tidak, datang dari 
pihak keluarga, pacar, sahabat, atau keluarga sendiri, dan 
sebagainya. 

Setiap langkah kehidupan, termasuk langkah dalam 
berpacaran tak luput dari adanya kendala, tantangan, risiko, 
dan sebagainya, maka alangkah perlunya bila masa- masa 
tersebut dapat dipersiapkan secara matang, dilaksanakan 
secara bertanggung jawab, dan bermakna agar mendapatkan 
risiko seminimal mungkin. Maka bersyukurlah bila masa 
berpacaran ini dapat dilalui secara mulus, jauh dari 
kendala/hambatan/rintangan, namun jangan mudah putus 
asa atau patah semangat, bila perjalanan masa pacaran itu 
terganggu bahkan sangat terganggu atau kurang mulus 
sehingga terpaksa gagal, dan mengalami patah hati 
(brokenheart) sekali atau beberapa kali. 

Pacaran secara operasional menyangkut 
perkembangan masa remaja. Secara psikologis, masa remaja 
adalah usia di mana individu berintegrasi dengan 
masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di 
bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada 
dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam 
masalah hak. 

Pacaran dapat diartikan sebagai masa orientasi dan 
pendekatan antara dua insan berlainan jenis dalam memadu 
kasih sayang pada masa/periode pranikah, demi 
memantapkan niat melaksanakan pernikahan dan meyakini 
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perkawinan demi melahirkan keturunan- keturunan 
penyambung generasinya (prokreasi). 

Budaya pacaran dapat dikatakan sebagai budaya impor 
terutama dari Eropa yang dibawa penjajah Belanda, dengan 
budaya ini menimbulkan berbagai argumentasi pro dan 
kontra. Dengan menimbang dampak positif dan negatif, 
setelah dianalisis secara cermat. Dibandingkan budaya lama 
yang menganggap tabu perbuatan berpacaran, karena 
dianggap haram bila dua insan berlainan jenis yang bukan 
muhrim melakukan pendekatan/pergaulan. Hal ini 
menghindari akibat-akibat yang merugikan terutama bagi 
wanita. Dalam perkawinan, mereka bisa berhadapan dengan 
orang yang sama sekali asing, belum pernah mengenalnya 
bahkan kurang/tidak cocok sebagai pilihan/idolanya atau 
tidak cocok dengan seleranya. Namun mereka harus patuh 
dan tunduk terhadap pilihan orang tuanya, berdasar 
pertimbangan- pertimbangan, perhitungan, dan pemikiran 
orang-orang tua. Perbuatan ini sering dilindungi dengan 
ungkapan witing tresna, jalaran saka kulino (cinta itu 
dimulai sedikit demi sedikit, atau mulanya memang asing 
tapi setelah terbiasa akan tumbuh cinta juga). Maka pada 
acara pernikahan di Jawa kita lihat acara saling melempar 
sadak yang terbuat dari suruh/sirih, merupakan lambang 
bahwa kedua mempelai tentu kesusu weruh atau antusias 
ingin segera tahu jodohnya termasuk segala bagian luar dan 
dalamnya. 

Di zaman kini di mana kedua mempelai sebelumnya 
telah berpacaran, maka acara lempar-lemparan sadak 
tersebut tidak perlu diadakan. Selain maknanya kurang 
mengena, juga mengandung akibat negatif secara psikologis, 
yaitu bahwa pada saat itu para pengombyang pengantin 
putri/pria senantiasa menjadi suporter agar pengantin 
saling mendahului melempar, sebagai tanda dapat 
mendominasi pasangannya kelak. Akibatnya, secara sugesti 
bisa menimbulkan sikap deskruktif dalam keluarganya 
kelak. Hal ini termasuk inovasi seremoni, dan simplifikasi, 
termasuk menginjak telur dan membersihkan kaki 
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penganting pria oleh pengantin wanita, (asas emansipasi) 
cukup dengan bersalaman dan bergandengan tangan dengan 
mesra menuju pelaminan dan dilanjutkan acara sungkeman 
kepada kedua orang tua, serta menerima doa restu dari para 
tamu. 

Dari budaya Barat (Belanda), masa pranikah secara 
kronologis adalah: 

1. Simpati/merasa tertarik terhadap pria/wanita yang 
sesuai dengan seleranya atau pujannya. 

2. Melakukan pendekatan seperlunya, bila saling setuju 
frekuensi ditingkatkan dalam bertemu, berjalan-jalan, 
nonton, dan sebagainya. 

3. Tunangan atau tukar cincin, saling memasangkan  cincin 
kawin di jari manis sebelah kiri. Dulu waktu musim 
gadis-gadis rambutnya dikepang dua, maka bila kedua 
kepangan rambutnya sudah di depan semua, tandanya ia 
sudah ada yang punya. Bila kepangan rambutnya semua 
di belakang tandanya gadis itu belum punya pacar, atau 
belum memikirkan untuk berpacaran. Bila kepangan 
rambutnya satu di depan yang satu di belakang, 
tandanya ia sedang mencari pacar atau siap berpacaran. 

4. Pada waktu pernikahan cincin tunangan yang di sebelah 
kiri dipindahkan ke kanan oleh kedua mempelai secara 
bergantian, dan gantilah namanya menjadi cinci kawin. 

Jadi jika pada budaya lama seremoninya langsung 
nikah, maka dengan masuknya budaya Barat ini kemudian 
ada periode pranikah seperti telah disebutkan. Berbicara 
mengenai masalah pacaran sebagai salah satu tantangan 
hidup yang perlu mendapat respons positif, maka kiat-kiat 
yang ditujukan kepada kawula muda, sebagai bantuan 
menuju sukses, yaitu: 

1. Setelah dalam pribadi remaja mulai menunjukkan gejala 
bersolek atau memperindah diri sambil sering berdiri di 
depan cermin, maka itu tandanya bahwa ia mula peka 
untuk tertarik pada lawan jenisnya atau mencintainya. 
Para periode ini sering disebut dengan istilah 
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kalfverlicfde = cinta anak sapi. Cinta semacam  ini 
bersifat berani-berani takut/malu-malu. Dalam hal ini 
kewaspadaan orang tua sangat diperlukan, dengan 
pemberian pengertian-pengertian secara bijaksana, 
tanpa menghambat/mengecilkan hatinya. Bahkan bila 
perlu, para guru/pakar pendidikan dapat memberikan 
pendidikan seks secara proporsional dan hati-hati, 
khususnya para gadis yang dapat menanggung risiko 
bila kurang hati-hati. Bagi remaja yang bersangkutan 
diharapkan agar tidak segan-segan atau malu-malu 
untuk berkonsultasi dengan orang tua, guru, atau 
pakar/pihak lain yang dianggap mampu untuk tempat 
berkonsultasi tentang siapa perempuan/pria yang 
disimpati atau menaruh simpati pada dirinya. Hal ini 
penting agar dapat diperhitungkan tentang sejarah, 
keturunan, nilai/bobot, dan kepribadiannya secara dini 
(Jawa: babat, bibit, bobot, bebet). Artinya: a. Memiliki 
sejarah hidup yang baik, termasuk keluarganya, b. 
Berasal dari keturunan orang baik- baik, tiada 
cacat/cela, c. Cukup rupawan, pandai / berpendidikan, 
punya jabatan / pangkat, d. Di dalam dirinya mengalir 
darah dermawan, sosiawan, dan gunawan. Dengan 
pilihan yang tepat diharapkan kehidupannya kelak akan 
sukses. Meski tiada lepas dari kepastian kodrat yang telah 
dilabelkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita masing-
masing, sebagai hamba religius yang walaupun percaya akan 
segala yang telah digariskan-Nya, segalanya masih sulit 
ditangkap secara fisikal maupun spiritual, tetapi kita wajib 
selalu berhati-hati seraya tiada lepas dari berdoa memohon 
petunjuk. 

2. Periode berikutnya setelah pilihan sementara 
dijatuhkan kepada salah satu kandidat pacar 
tindakan/kegiatan berikutnya adalah meningkatkan 
strategi pendekatan yang lebih intensif namun tidak 
membosankan, dengan frekuensi piket paling banyak 
sekali seminggu dan tidak mengganggu kegiatan 
belajarnya/kuliahnya. Sebaliknya, kehadirannya sebagai 
pelepas rindu serta spirit kehidupan. Dari minggu ke 
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minggu dan seterusnya pemantapan semakin 
ditingkatkan menuju kristalisasi cinta serta kemesraan 
yang semakin kukuh, dengan menunjukkan identitas 
pribadi yang semakin meyakinkan dan dapat diandalkan 
serta diantepi. Dalam periode ini yang perlu 
diperhatikan, antara lain: 

a. Kendala-kendala kecil sampai besar yang dapat 
menghadang pemupukan benih cinta yang sedang 
bersemi, seperti sikap/tingkah laku yang mungkin 
kurang berkenan di hari orang tua/keluarga pacar. 
Mungkin masalah tata krama yang kurang serasi 
dengan kebiasaan/kondisi keluarga pacar, sehingga 
menimbulkan cemoohan yang bisa menyakitkan hati. 
Misalnya, kebiasaan/adat desa terbawa memasuki 
lingkungan ningrat, lingkungan pejabat tinggi, ataupun 
lingkungan bisnis atau intelektual. Untuk itu perlu 
mengenal keluarga calon pacar dengan lebih cermat, 
sebab itu semua menjadi pendukung tercapainya cita-
cita, dan sebaliknya bisa menjadi suara sumbang yang 
merugikan. Suara/komentar keluarga pacar bisa menjadi 
barometer bagi perjalanan cinta anda. 

b. Perhitungan terhadap rival/saingan (mungkin lebih 
dari satu) harus dihadapi dan dikikis dengan 
sportifitas yang tinggi serta jiwa besar, dan lebih besar 
dari mereka, yaitu dengan segala kelebihan serta 
keunggulan budi. Jangan dihadapi dengan cara-cara 
yang nonksatria, tapi dengan memperhitungkan 
kelebihan serta kekurangan rival-rival tersebut, 
tandingi mereka secara sistematis dan pasti. Jangan 
meninggalkan perhitungan yang masak dan jangan 
over acting sebab semua itu justru akan mengurangi 
harga diri. 

c. Jangan membawa teman atau saudara yang sejenis 
kelamin dengan anda ke tempat pacar, atau menemui 
kedatangan pacar bersama teman/saudara yang 
sejenis kelamin dengan anda, karena sering terjadi 
bahwa pacar anda mendapat kesempatan untuk bahan 
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banding dengan dirimu. Kalau mungkin anda memiliki 
kekurangan dalam beberapa hal, maka tidak mustahil 
dia bisa berpindah pandangan kepada teman/saudara 
anda tersebut secara drastis ataupun secara perlahan-
lahan. Contoh: Pada suatu hari pacar anda ingin 
menemui anda, tetapi kebetulan anda tidak di rumah, 
dan pacar anda ditemui oleh teman/saudara anda. 
Ternyata peneri-maannya termasuk servisnya lebih 
memuaskan, apalagi wajahnya juga lebih cantik dari 
anda. Akhirnya pacar anda pindah naksir 
teman/saudara anda tersebut. 

d. Sebaiknya anda (sebagai gadis) menghindari tempat 
tinggal bersama kakak perempuan yang sudah 
menikah. Meskipun sifat semua kakak ipar tidak bisa 
disamaratakan, tetapi persentase yang besar secara 
empiris menunjukkan bahwa tidak sedikit kakak ipar 
sedikit demi sedikit mulai beralih cintanya kepada adik 
ipar perempuannya yang lebih muda, lebih cantik, 
lebih singset, lebih supel, dan sebagainya. 

e. Dalam strategi lain, anda bisa juga memanfaatkan  jasa 
sahabat atau sahabat pacar anda, untuk melicinkan 
jalan. Dari sahabat tersebut kadang- kadang anda bisa 
memperoleh keuntungan dalam melakukan 
pendekatan terhadap pacar anda secara tidak 
langsung, dengan catatan jangan malah sahabat 
tersebut justru mengambil keuntungan pribadi untuk 
mengeksploitasi anda, atau malah merugikan anda 
dengan mengambil kesempatan memiliki sendiri 
terhadap pacar anda tersebut dengan memanfaatkan 
kelemahan pada diri anda. Sekali lagi kewaspadaan 
tetap harus dijaga. 

f. Secara umum baik pria maupun wanita yang sudah 
berkeinginan punya pacar, harus mulai bersikap 
dewasa, bukan lagi kekanak-kanakan apalagi egois. 
Adapun alasannya sebenarnya sederhana saja, yaitu 
bahwa dalam diri anda mulai muncul rasa menyayangi 
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dan disayangi oleh orang lain. Nah untuk saling 
menyayangi ini diperlukan sikap khusus yaitu sikap 
saling bisa memberi dan menerima (to give and to 
take), khususnya bagi para pria yang harus menjadi 
pelindung, penenteram hati, pembela kebenaran, 
penuntun, barometer, dan lain sebagainya. Proses 
kedewasaan harus berjalan secara alami dan wajar 
dengan itikad yang positif. Dengan demikian kedua 
belah pihak akan dapat menumbuhkan makna kasih 
sayang secara step by step, pelan tetapi pasti. Jauhkan diri 
anda berdua dari diskusi berat yang melelahkan apalagi 
menjengkelkan, misalnya diskusi mengenai falsafah hidup
 pribadi/keluarga, 
agama/keyakinan/kepercayaan, idealis, garis 
keturunan/trah, dan sebagainya. Sebaiknya memilih 
topik-topik diskusi yang ringan-ringan tapi interesan, 
menyenangkan kedua belah pihak, yang lucu-lucu serta 
rekreatif, memadukan cita-cita dan harapan kehidupan 
bagi prospek masa depan, tidak menyinggung perasaan 
masing-masing, disertai toleransi yang tinggi serta 
positif. 

g. Tidak ada jeleknya bila bersikap reserved terhadap 
setiap langkah kita, yaitu senantiasa siap memberikan 
cadangan atas segala risiko dari perjuangan kita, atau 
bila terpaksa terjadi kegagalan atas upaya dan 
perjuangan kita, maka janganlah sampai terlalu jatuh 
sakit atau patah hati laksana diiris-iris dengan sembilu, 
tetapi harus dipersiapkan jatuh dengan posisi yang 
paling ringan risikonya, sehingga kita siap bangkit 
kembali dengan optimisme yang sekuat- kuatnya, 
sesuai pepatah dunia ini tidak hanya selebar daun 
sirih. Kita tetap yakin bahwa esok matahari masih 
bersinar terang, dan masih terbentang luas 
kemungkinan lain yang lebih menyenangkan dari 
sebelumnya. Yakinlah bahwa kegagalan adalah hanya 
sukses yang tertunda. Marilah rajin-rajin melakukan 
pembersihan diri (katarsis), agar segala kendala, 
hambatan, dan dosa tidak bersarang dalam diri kita. 
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erilaku remaja sebagai individu yang dianggap 
menyimpang dan merupakan sebagai masalah sosial, 
pada dasarnya bersumber dari sistem sosial terutama 

dalam pandangan disorganisasi sosial sebagai sumber 
masalah. Hal ini dapat dilihat bahwa pada umumnya para 
remaja yang mengalami gejala disorganisasi sosial seperti 
masalah dalam keluarga, maka norma dan nilai sosial 
menjadi kehilangan kekuatan mengikat. Dengan demikian 
kontrol sosial menjadi lemah, sehingga memungkinkan 
terjadinya berbagai bentuk penyimpangan perilakunya. 

Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu 
masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan, maka 
dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Pada awalnya 
norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, 
namun lama kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara 
sadar. 

Norma-norma yang ada di dalam masyarakat, 
mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada 
norma yang lemah, yang sedang, sampai yang terkuat daya 
ikatnya. Pada yang terakhir, umumnya anggota-anggota 
masyarakat tidak berani melanggarnya. Untuk dapat 
membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, 
dikenal empat pengertian, yaitu: 

a. Cara (usage), menunjuk pada suatu bentuk perbuatan. 
Cara (usage) lebih menunjuk di dalam hubungan antar 
individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan 
terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang 
berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu 
yang dihubunginya. Misalnya, orang mempunyai cara 
masing-masing untuk minum pada waktu tertentu. Ada 
yang minum tanpa mengeluarkan bunyi, ada pula yang 
mengeluarkan bunyi sebagai pertanda rasa 
kepuasannya menghilangkan kehausan. Dalam cara yang 
terakhir biasanya dianggap perbuatan yang tidak sopan. 
Apabila cara tersebut diperlakukan juga, maka paling banyak 
orang yang diajak minum bersama akan merasa tersinggung 
dan mencela cara minum yang demikian 

P 
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b. Kebiasaan (folkways), sebagai perbuatan yang diulang- 
ulang dalam bentuk yang sama, merupakan bukti bahwa 
orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Misalnya, 
kebiasaan memberi hormat kepada orang lain yang 
lebih tua. Apabila perbuatan tadi tidak dilakukan, maka 
akan dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap 
kebiasaan umum dalam masyarakat. 

c. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari 
kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat 
pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh 
masyarakat terhadap anggota-anggotanya. 

d. Adat istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat 
istiadat, akan menderita sanksi yang keras yang kadang-
kadang secara tidak langsung diperlakukan. 

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan 
dalam menilai ada tidaknya hubungan antara perilaku 
menyimpang atau kenakalan remaja dengan disorganisasi 
sosial, terutama masalah dalam keluarga, (Masngudin HMS: 
wordpress.com/2011), yaitu: hubungan dengan sikap orang 
tua dalam pendidikan, hubungan dengan pekerjaan orang 
tua, hubungan dengan keutuhan keluarga, hubungan antara 
interaksi keluarga dengan lingkungannya, hubungan dengan 
kehidupan beragama keluarga. 

A. Hubungan dengan Sikap Orang  Tua dalam Pendidikan 

Salah satu sebab kenakalan yang disebutkan pada 
kerangka konsep di atas adalah sikap orang tua dalam 
mendidik anaknya. Mereka yang orang tuanya otoriter, dan 
tidak memperhatikan sama sekali pendidikan anaknya, 
sering melakukan kenakalan khusus, ternyata peranan 
keluarga dalam pendidikan sangat besar pengaruhnya 
terhadap kehidupan anak. 

Masa remaja yang identik dengan remaja adalah suatu 
masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. 
Di mana remaja merasa bukan kanak-kanak lagi, tetapi 
mereka belum mampu mengemban tugas sebagai orang 
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dewasa. Oleh karena itu, remaja berada di antara suasana
 ketergantungan (dependency) dan 
ketidaktergantungan (interdependency) sehingga tingkah 
lakunya cenderung labilserta tidak mampu menyesuaikan 
diri secara sempurna terhadap lingkungannya. 

Masa ini dikenal sebagai masa manusia mencari jati 
diri. Pencarian tersebut direfleksikan melalui aktivitas 
berkelompok dan menonjolkan keegoannya. Yang 
dinamakan kelompok tidak hanya lima atau sepuluh orang 
saja. Satu sekolah pun bisa dinamakan kelompok. Kalau 
kelompok sudah terbentuk, akan timbul adanya semacam 
ikatan batin antara sesama kelompoknya untuk menjaga 
harga diri kelompoknya. Maka tidak heran, apabila 
kelompoknya diremehkan, emosianal-lah yang akan mudah 
berbicara. 

Pada fase ini, remaja termasuk kelompok yang rentan 
melakukan berbagai perilaku negatif secara kolektif 
(groupdeviation). Mereka patuh pada norma kelompoknya 
yangsangat kuat dan biasanya bertentangan dengan norma 
masyarakat yang berlaku. Penyimpangan yang dilakukan 
kelompok, umumnya sebagai akibat pengaruh pergaulan 
atau teman. Kesatuan dan persatuan kelompok dapat 
memaksa seseorang untuk ikut dalam kejahatan kelompok, 
supaya jangan disingkirkan dari kelompoknya. Disinilah 
letak bahayanya bagi perkembangan remaja yakni apabila 
nilai yang dikembangkan dalam kelompok sebaya adalah 
nilai yang negatif. 

Remaja merupakan aset yang sangat penting dalam 
kelanjutan kehidupan suatu bangsa di masa akan datang. 
Fenomena maraknya tawuran remaja tentunya sangat 
memprihatinkan kita. Betapa tidak, generasi yang menjadi 
tumpuan harapan untuk membawa bangsa kepada masa 
depan yang lebih baik, justru jauh dari harapan tersebut. 
Apabila permasalahan ini tidak tertanggulangi dengan baik 
maka dapat dipastikan akan membawa dampak buruk bagi 
masa depan bangsa nantinya. Para pakar sosial pun 
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menyebutkan beberapa tanda dari perilaku yang 
menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa antara lain 
meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, pengaruh 
kelompok sebaya terhadap tindak kekerasan dan semakin 
kaburnya pedoman moral. Tentu saja hal ini harus membuat 
kita prihatin dan berupaya mencari solusi yang efektif. 

Upaya antisipatif terhadap tawuran remaja mutlak 
dilakukan. Upaya antisipasi adalah usaha-usaha sadar 
berupa sikap, perilaku atau tindakan seseorang melalui 
langkah-langkah tertentu untuk menghadapi peristiwa yang 
mungkin terjadi. Jadi, sebelum tawuran terjadi atau akan 
terjadi seseorang telah siap dengan berbagai “perisai” untuk 
menghadapinya. Solusi antisipatif sangat penting untuk 
dilakukan dibandingkan hanya sekedar melakukan solusi-
solusi yang sifatnya reaktif. 

Secara umum, menurut Arief Herdiyanto, upaya 
mengantisipasi penyimpangan sosial, termasuk tawuran 
remaja, dapat dilakukan melalui tiga langkah sebagai 
berikut. Pertama; penanaman nilai dan norma yang kuat 
pada setiap individu. Apabila hal ini berhasil dilakukan pada 
seseorang individu secara ideal, niscaya tindak 
penyimpangan tidak akan dilakukan oleh individu tersebut. 

Kedua; pelaksanaan peraturan yang konsisten. Pada 
hakikatnya segala bentuk peraturan yang dikeluarkan 
adalah usaha mencegah adanya tindak penyimpangan. 
Namun, apabila peraturan-peraturan yang dikeluarkan tidak 
konsisten justru akan menimbulkan tindak penyimpangan. 

Ketiga; menciptakan kepribadian yang kuat dan teguh. 
Menurut Theodore M. Newcomb, kepribadian adalah 
kebiasaan, sikap-sikap dan lain-lain, sifat yang khas yang 
dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tadi 
berhubungan dengan orang lain. Seseorang disebut 
berkepribadian apabila seseorang tersebut siap memberi 
jawaban positif dan tanggapan positif atas suatu keadaan. 
Apabila seseorang berkepribadian teguh ia akan mempunyai 
sikap yang melatarbelakangi tindakannya. Dengan demikian 
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ia akan mempunyai pola pikir, pola perilaku dan pola 
interaksi yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku 
di masyarakatnya. 

Idealnya ketiga langkah antisipatif tersebut di atas 
mestinya teraplikasikan pada seluruh lingkungan kehidupan 
dan pranata sosial. Paling tidak, teraplikasikan pada tiga 
institusi utama, yakni keluarga, sekolah dan masyarakat. 
Tetapi, kadang disinilah letak persoalannya, yaitu manakala 
lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat cenderung 
tidak optimal dalam proses pembinaan kepribadian remaja 
kita. 

Di sisi lain, walaupun sebenarnya telah begitu banyak 
upaya yang dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dari 
kalangan pendidikan, kalangan remaja, organisasi 
masyarakat, maupun LSM untuk menanggulangi masalah 
tawuran ini secara formal. Namun, upaya-upaya tersebut 
nampaknya belum membawa hasil yang besar, baik dilihat 
dari perubahan frekuensi tawuran maupun dari akar 
masalahnya secara umum, yakni menyelesaikan krisis moral 
yang tengah melanda para remaja. Boleh jadi karena mereka 
belum menemukan metode pembinaan yang tepat dan 
sesuai dengan kondisi kepribadian remaja. Oleh karena itu, 
diperlukan sebuah metode baru dalam hal pembinaan moral 
remaja di Indonesia. 

Persoalannya sekarang, siapakah yang harus memikul 
amanah tanggung jawab pembinaan kepribadian remaja 
tersebut. Bisakah diserahkan sepenuhnya kepada 
lingkungan rumah atau pihak sekolah saja. Mungkin saja 
bisa, akan tetapi melihat kondisi umum remaja saat ini, 
nampaknya kita tidak dapat menyerahkan sepenuhnya 
tanggung jawab tersebut hanya pada pihak-pihak tertentu 
saja. Tentunya kita tidak dapat menyalahkan siapa-siapa. 
Kita haruslah punya kepedulian dan mampu memberi 
kontribusi, sekecil apa pun itu, sesuai dengan kewenangan 
dan kesanggupan masing-masing. 

Mentoring agama Islam atau juga dikenal juga dengan 
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Dakwah Sistem Langsung adalah merupakan sebuah metode 
pembinaan keislaman pada remaja dengan pendekatan 
teman sebaya dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 
sepuluh sampai lima belas orang siswa. Kegiatan mentoring 
agama Islam sangat cocok diterapkan pada kalangan remaja. 
Penelitian Malik (2002) mengungkapkan bahwa salah satu 
faktor yang melatarbelakangi terjadinya tawuran remaja 
adalah krisis moral yang tengah melanda remaja. Padahal 
moral adalah modal yang paling penting sebagai tameng 
bagi seseorang untuk menjalani kehidupannya. Sehingga, 
pencegahan tawuran dapat dilakukan secara efektif dengan 
memberikan pendidikan moral kepada remaja melalui 
pembinaan agama melalui metode yang tepat. 

Mengapa kita mengarahkan solusi kepada perbaikan 
moral? karena hanya dengan moral yang baik, seseorang 
tetap akan berperilaku baik secara konsisten, meskipun 
tanpa kehadiran pengawas, guru atau orang lain di 
sekitarnya. Maka dengan pendidikan moral secara intensif 
merupakan suatu upaya yang efektif untuk mendidik para 
remaja secara sadar dan konsisten mau menghindari 
tawuran. 

Hal lain mengapa mentoring cocok diterapkan di 
kalangan remaja adalah pada aspek pendekatan yang 
digunakan sangat memperhatikan karakter remaja, yakni 
dengan pola teman sebaya dalam pembinaannya. Hubungan 
mentor dengan peserta mentoring layaknya teman sebaya 
(friendly) membuat mentor dapat berhubungan 
denganintensif dan melakukan cara-cara informal untuk 
mengatasi tindakan meyimpang dari peserta mentoring. 
Selanjutnya apabila telah terbentuk ikatan emosional yang 
kuat antara mentor-peserta mentoring dan sesama peserta 
mentoring maka akan terbentuk kelompok sebaya 
bernuansa religius yang kokoh. Dengan memahami 
kecenderungan remaja untuk lebih dekat dengan kelompok 
sebaya dibandingkan dengan lingkungan sosial lainnya, 
maka perbaikan moral dan pembentukan perilaku remaja 
dapat dilakukan secara efektif melalui kelompok mentoring 
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yang religius ini. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka usaha yang dapat 
dilakukan dalam penanggulangan penyimpangan remaja di 
sekolah adalah: 

1. Menegakkan disiplin sekolah yang wajar dan dapat 
diterima siswa dan penhuni sekolah. Disiplin yang baik 
dan wajar dapat diterapkan dengan pembentukan 
aturan-aturan yang sesuai dan tidak merugikan berbagai 
pihak. 

2. Pelaksanaan peraturan dengan adil dan tidak pandang 
bulu. Tinadakan dilakukan dengan cara memberikan 
sangsi yang sesuai terhadap semua siswa yang 
melanggar peraturan tanpa melihat keadaan orang tua 
siswa tersebut. Seperti siswa yang berasal dari keluarga 
terpandang atau pejabat. 

3. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat yang 
tinggal di lingkungan sekitar sekolah. Dengan cara ini, 
masyarakat dapat melaporkan langsung 
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan siswa di 
luar pekarangan sekolah. Seperti bolos, tawuran, 
merokok dan minum minuman keras. 

B. Hubungan dengan Pekerjaan Orang Tua 

Mengetahui apakah perilaku menyimpang atau 
kenakalan juga ada hubungannya dengan pekerjaan orang 
tuanya, artinya tingkat pemenuhan kebutuhan hidup. Karena 
pekerjaan orangtua dapat dijadikan ukuran kemampuan 
ekonomi, guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini 
perlu diketahui karena dalam keseharian orang tua 
terkadang tidak mampu dan melalaikan tugas sosial 
keluarga, karena kesibukannya dalam pekerjaan untuk 
memenuhi kebutuhan keluarganya. 

Menurut Soekanto (1992) bahwa kedudukan sosial 
ekonomi keluarga belum begitu tampak pada tahap kanak- 
kanak. Akan tetapi kalau anak-anak sudah meningkat 
remaja, maka secara perlahan-lahan status sosial ekonomi 
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orang tua akan berpengaruh. Biasanya hal itu mulai tampak, 
apabila remaja ingin melanjutkan sekolahnya. Mereka yang 
kurang mampu, mungkin hanya menyekolahkan anaknya 
sampai Sekolah Menengah Tingkat Atas saja, ada juga yang 
hanya sampai Sekolah Menengah Tingkat Pertama, untuk 
kemudian dianjurkan untuk bekerja saja. 

Mereka dari kedudukan sosial ekonomi yang relatif 
rendah tidak mempunyai peluang yang terlalu banyak untuk 
memilih rekreasi yang tersedia. Remaja yang berasal dari 
keluarga dengan kedudukan sosial ekonomi yang agak 
rendah, mungkin harus membantu orang tuanya untuk 
menambah penghasilan, dengan jalan bekerja di samping 
sekolah. Rekreasi yang dinikmatinya boleh dikatakan 
seadanya saja, dan bahkan kadang-kadang tidak ada waktu 
untuk memikirkan rekreasi tersebut. Ada kemungkinan 
bahwa acara keluarga (misalnya perkawinan) atau 
membantu tetangga yang mengadakan acara tertentu, 
dianggap sebagai rekreasi, karena ada kesempatan 
mengobrol dengan tamu-tamu, bekerjasama dengan 
tetangga lainnya. Namun yang perlu dicegah adalah bahwa 
remaja memilih pola rekreasi yang dianut oleh mereka yang 
berasal dari keluarga-keluarga kelas menengah atau tinggi. 
Kemungkinan ini tetap ada, apalagi bagi mereka yang 
bergaul dengan teman-teman yang berasal dari keluarga-
keluarga kelas menengah atau tinggi, ataupun yang tinggal 
berdekatan dengannya. Rekreasi demikian terlalu 
dipaksakan, sehingga sifat dan peranannya yang positif 
hilang. 

Remaja-remaja yang berasal dari keluarga-keluarga 
dengan status sosial ekonomi menengah, mendapatkan 
peluang yang lebih banyak utnuk memilih rekreasi. Apalagi 
mereka yang berasal dari keluarga yang status sosial 
ekonominya tinggi, bagi mereka terbentang lingkup pilihan 
yang sangat luas. Dalam hal ini orang tua sebaiknya lebih 
aktif membimbing mereka untuk memilih rekreasi yang 
positif, yang tidak terlalu mementingkan segi kebendaan 
atau memakai materi sebagai tolok ukur. Memang perlu 
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diakui bahwa keaktifan orang tua untuk ikut membimbing 
anaknya memilih pola rekreasi yang menurutnya paling 
baik, yakni rekreasi yang dianutnya sendiri. Remaja yang 
sebenarnya tidak menyukainya terpaksa patuh, namun pada 
kesempatan lain dia mencari pola rekreasi yang paling 
disukainya. Kalau pola rekreasi yang dipilihnya positif, maka 
tidak ada persoalan. Lain halnya apabila rekreasi itu sama 
sekali tidak bermanfaat baginya. 

C. Hubungan dengan Keutuhan Keluarga 

Secara teoritis keutuhan keluarga dapat berpengaruh 
terhadap kenakalan remaja. Artinya banyak terdapat anak-
anak remaja yang nakal datang dari keluarga 
yang tidak utuh, baik dilihat dari struktur keluarga maupun 
dalam interaksinya di keluarga, namun ketidakutuhan 
struktur keluarga bukan jaminan bagi anaknya untuk 
melakukan kenakalan. 

Namun jika dilihat dari keutuhan dalam interaksi, 
terlihat jelas bahwa yang melakukan kenakalan khusus 
berasal dari keluarga yang interaksinya kurang dan tidak 
serasi. Jadi ketidak berfungsian keluarga untuk menciptakan 
keserasian dalam interaksi mempunyai kecenderungan anak 
pelajarnya melakukan kenakalan. Artinya semakin tidak 
serasi hubungan atau interaksi dalam keluarga tersebut 
tingkat kenakalan yang dilakukan semakin berat, yaitu pada 
kenakalan khusus, seperti hubungan seks di luar nikah, 
menyalahgunakan narkotika, kasus pembunuhan, 
pemerkosaan, kumpul kebo, serta menggugurkan 
kandungan. 

Salah satu faktor penyebab timbulnya kenakalan 
remaja adalah tidak berfungsinya orangtua sebagai figur 
tauladan bagi anak. Selain itu suasana keluarga yang 
meninbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan 
serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat 
menimbulkan bahaya psikologis bagi setiap usia terutama 
pada masa remaja. Orang tua dari remaja nakal cenderung 
memiliki aspirasi yang minim mengenai anak-anaknya, 
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menghindari keterlibatan keluarga dan kurangnya 
bimbingan orangtua terhadap remaja. Sebaliknya, suasana 
keluarga yang menimbulkan rasa aman dan menyenangkan 
akan menumbuhkan kepribadian yang wajar dan begitu pula 
sebaliknya. 

Kekacauan dalam keluarga merupakan bahan 
pergunjingan umum karena semua orang mungkin saja 
terkena salah satu dari berbagai jenisnya, dan karena 
pengalaman itu biasanya dramastis, menyangkut pilihan 
moral dan penyesuaian-penyesuaian pribadi yang dilematis. 
Kita semua akan mati dan meninggalkan kelowongan dalam 
sistem peranan keluarga. Banyak diantara kita bercerai atau 
merupakan anak-anak dari orang tua yang telah bercerai. 
Dan banyak yang tidak sampai bercerai tapi menyadari 
bahwa keluarga mereka seolah-olah rukun, sebenarnya 
hanya kedok belaka, menyembunyikan orang-orang yang 
sebenarnya sudah tidak saling mencintai. 

Kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai 
pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya 
struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal 
menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya. Menurut 
definisi ini maka macam utama kekacauan keluarga adalah 
sebagai berikut: 

1. Ketidaksahan. Ini merupakan unit keluarga yang tak 
lengkap. Dapat dianggap sama dengan bentuk-bentuk 
kegagalan peran lainnya dalam keluarga, karena sang 
ayah-suami tidak ada dan karenanya tidak menjalankan 
tugasnya seperti apa yang ditentukan oleh masyarakat 
atau oleh sang ibu. Tambahan pula, setidak-tidaknya ada 
satu sumber ketidaksahan dalam kegagalan anggota-
anggota keluarga baik ibu maupun bapak untuk 
menjalankan kewajiban peranannya. 

2. Pembatalan, perpisahan, perceraian, dan 
meninggalkan. Terputusnya keluarga di sini disebabkan 
karena salah satu atau kedua pasangan itu memutuskan 
untuk saling meninggalkan dan dengan demikian 
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berhenti melaksanakan kewajiban perannya. 

3. Keluarga selaput kosong. Di sini anggota-anggota 
keluarga tetap tinggal bersama tetapi tidak saling 
menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lain dan 
terutama gagal memberikan dukungan emosional satu 
kepada yang lain. 

4. Ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak 
diinginkan. Beberapa keluarga terpecah karena sang 
suami atau istri telah meninggal, dipenjarakan, atau 
terpisah dari keluarga karena peperangan, depresi atau 
malapateka yang lain. 

5. Kegagalan peran penting yang tak diinginkan. 
Malapateka dalam keluarga mungkin mencakup 
penyakit mental, emosional, atau badaniah yang parah. 
Seorang anak mungkin terbelakang mentalnya atau 
seorang anak atau seorang suami atau istri mungkin 
menderita penyakit jiwa. Penyakit yang parah dan terus 
menerus mungkin juga menyebabkan kegagalan dalam 
menjalankan peran utama. 

Pandangan selayang pandang atas proses dan 
kejadian-kejadian itu menunjukkan bahwa semua orang 
pada suatu ketika menyaksikan atau mengalami suatu 
macam kekacauan keluarga. Perhatikanlah bahwa 
masyarakat luas lebih banyak menaruh perhatian pada 
kekacauan-kekacauan tertentu dan mencoba untuk 
memaksakan pemecahan-pemecahannya. Masyarakat lebih 
cenderung memperhatikan kasus ketidakabsahan, 
umpamanya, dan baru-baru ini badan-badan sosial telah 
mulai menaruh perhatian pada akibat keterbelakangan 
mental yang parah atau penyakit emosional atau jiwa atas 
struktur peran keluarga, dan telah mulai dengan 
memberikan bantuan tenaga ahli untuk mencoba 
memecahkan persoalan itu. 

Angka kekacauan keluarga yang berbagai macam itu 
tidak diketahui. Kecuali mengenai perceraian dan kematian, 
kita tidak tahu berapa keluarga dalam suatu masyarakat 
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menderita atau telah menderita salah satu kesulitan itu. 
Sekalipun suatu masyarakat menunjukkan suatu kekacauan 
keluarga tertentu yang tinggi. Hal itu tidak berarti bahwa 
sistem keluarga itu sedang  hancur atau pun berubah. 

Perubahan-perubahan besar pada sistem keluarga, 
karena membawa nilai-nilai baru, biasanya berarti 
penambahan dalam kegagalan peran. Karena ada orang- 
orang yang dapat menerima cara-cara baru dan ada yang 
tidak, ada ketidak sepahaman mengenai apa kewajiban 
peran itu sebenarnya. Ini tentu mengakibatkan banyak 
orang yang dinilai gagal dalam kewajiban peran mereka, 
berdasarkan standar baru atau lama. 

Perceraian dapat dipandang sebagai suatu kesialan 
bagi seseorang atau pasangan di masyarakat manapun, 
tetapi harus juga dipandang sebagai suatu penemuan sosial, 
suatu macam pengaman bagi ketegangan yang ditimbulkan 
oleh perkawinan itu sendiri. Perceraian itu bukan saja 
diperkenankan pada semua masyarakat di dunia, tetapi pada 
banyak masyarakat primitif angka perceraian itu lebih tinggi 
daripada yang sekarang terjadi di A.S. 

Meskipun perceraian itu hal yang biasa pada semua 
masyarakat, hal itu menunjukkan adanya derajat 
pertentangan yang tinggi antara suami istri dan 
memutuskan ikatan yang semula mengingat dua turunan 
keluarga. Hal itu mengakibatkan pula persoalan penyesuaian 
diri yang sulit bagi orang-orang tua dan anak- anak yang 
bersangkutan. Karena itu, sekalipun pada masyarakat 
dengan angka perceraian yang tinggi, tidak ada persetujuan 
kuat terhadap perceraian. Sebaliknya berbagai macam 
prosedur atau mekanisme terlibat dengan mana perceraian 
itu ditekan lebih rendah daripada jika tidak ada pola 
tersebut. Sampai seberapa jauh mekanisme ini berhasil, 
sebagian menentukan apakah angka perceraian itu tinggi 
atau rendah. 

Remaja yang berasal dari keluarga yang penuh 
perhatian, hangat, dan harmonis mempunyai kemampuan 
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dalam menyesuaikan diri dan sosialisasi yang baik dengan 
lingkungan disekitarnya. Anak yang mempunyai 
penyesuaian diri yang baik di sekolah, biasanya memiliki 
latar belakang keluarga yang harmonis, menghargai 
pendapat anak dan hangat. 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 
orangtuanya tersebut. 

Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan dalam 
penanggulangan penyimpangan perilaku di lingkungan 
keluarga adalah: 

1. Menciptakan keluarga yang harmonis, terbuka dan jauh 
dari kekacauan. Dengan keadaan keluarga yang seperti 
ini, mengakibatkan anak-anak remaja lebih sering 
tinggal dirumah daripada keluyuran di luar rumah. 
Tindakan ini lebih mendekatkan hubungan orang tua 
dengan anaknya. 

2. Memberikan kemerdekaan kepada anak remaja untuk 
mengemukakan pendapatnya dalam batas-batas 
kewajaran tertentu. Dengan tindakan seperti ini, anak- 
anak dapat berani untuk menentukan langkahnya, tanpa 
ada keraguan dan paksaan dari berbagai pihak. Sehingga 
mereka dapat menjadi lebih bertanggung jawab 
terhadap apa yang mereka kerjakan. 

3. Orang tua selalu berbagi (sharing) pengalaman, cerita 
dan informasi kepada anak-anak remaja. Sehingga 
mereka dapat memilih figur dan sikap yang cocok untuk 
dijadikan pegangan dalam bertingkah laku. 

4. Orang tua sebaiknya memperlihatkan sikap-sikap yang 
pantas dan dapat diteladani oleh anak-anak mereka. 

D. Hubungan antara Interaksi Keluarga dengan 
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Lingkungannya 

Manusia bergaul dengan sesamanya, terutama untuk 
dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, yang 
secara minimal terdiri dari: 

1. Kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan 
2. Kebutuhan akan keselamatan jiwa dan harta benda 
3. Kebutuhan akan harga diri 
4. Kebutuhan akan kesempatan untuk dapat 

mengembangkan potensi 
5. Kebutuhan akan kasih sayang 

Di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar 
secara minimal tersebut, makin seseorang tersebut 
bertingkah laku baik atau tidak baik. Hasil tersebut 
senantiasa tergantung pada kemampuannya untuk dapat 
menyerasikan antara kekuatan-kekuatan ekspresif yang ada 
dengan kekuatan normatif. Penjabaran dari masing- masing 
kekuatan tadi, adalah sebagai berikut: 

1. Kekuatan ekspresif yang mencakup: 

a. Faktor-faktor biopsikhogenik yang terdiri dari: 

i. faktor mesomorf 
ii. faktor kekurangan-kekurangan secara psikologis 

iii. faktor timbulnya akses dalam memenuhi kebutuhan 

b. Faktor-faktor sosiogenik yang terdiri dari: 

i. faktor diferensial asosiasi 
ii. faktor frustasi 

iii. faktor tekanan-tekanan yang dialami 

2. Kekuatan-kekuatan normatif yang mencakup: 

a. Faktor-faktor dasar dari lingkungan yang terdiri dari: 

i. faktor taraf kepatuhan yang rendah pada agama 
ii. faktor taraf gangguan kehidupan keluarga 

iii. faktor disorganisasi sosial 

b. Faktor-faktor lingkungan yang ikut berperan, yang 
terdiri dari: 
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i. faktor normalitas yang rendah 
ii. faktor kesempatan 

iii. faktor konflik kebudayaan khusus 

Seseorang yang terpengaruh oleh segala macam 
kekuatan tersebut di atas, akan mempunyai sikap-sikap 
tertentu. Sikap tersebut akan sangat berpengaruh terhadap 
tingkah laku sosialnya. 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. 
Oleh karena itu, mau tidak mau harus berhubungan dengan 
lingkungan sosialnya. Adapun yang diharapkan dari 
hubungan tersebut adalah serasi, karena keserasian akan 
menciptakan kenyamanan dan ketentraman. Apabila hal itu 
dapat diciptakan, yaitu menerapkan proses sosialisasi yang 
baik bagi anak-anaknya, dengan tetangga atau lingkungan 
sosialnya, maka kecenderungan anaknya melakukan 
kenakalan pada tingkat yang lebih berat yaitu kenakalan 
khusus, akan terhindarkan. 

Lingkungan sosial adalah segala faktor ekstern yang 
mempengaruhi perkembangan pribadi manusia, yang 
berasal dari luar diri pribadi. Secara konsepsional, maka 
lingkungan sosial mencakup unsur-unsur, sebagai berikut: 

1. Proses sosial 
2. Struktur sosial 
3. Perubahan-perubahan sosial (yang kadang-kadang 

merupakan bagian proses sosial. Unsur ini dipisahkan 
dari proses sosial, untuk menunjukkan bahwa yang 
dimaksudkan dengan perubahan sosial adalah perubahan 
yang terjadi pada struktur sosial). 

Proses sosial sebenarnya merupakan inti dinamika 
lingkungan sosial. Inti proses sosial adalah interaksi sosial, 
yang merupakan proses hubungan timbal balik antar 
pribadi, antar kelompok dan antar pribadi dengan 
kelompok. Proses sosial itu sendiri mencakup hubungan 
antara berbagai bidang kehidupan manusia, seperti bidang 
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan,  dan 
hukum. 
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Struktur sosial menjadi landasan lingkungan sosial, 
oleh karena mencakup aspek-aspek sosial yang pokok. 
Aspek-aspek itu, yang merupakan hasil abstraksi proses 
sosial, adalah: 

1. Kelompok sosial 
2. Kebudayaan (yang dibicarakan secara terpisah) 
3. Lembaga-lembaga sosial 
4. Stratifikasi sosial 
5. Kekuasaan dan wewenang 

Kaitan antara aspek-aspek itu merupakan landasan 
pokok lingkungan sosial oleh karena menjadi syarat mutlak 
integrasi lingkungan sosial tersebut. Sudah tentu, bahwa 
setiap struktur sosial akan mengalami perubahan pada saat 
tertentu. Biasanya hal ini disebabkan, oleh karena 
perkembangan kebutuhan yang ada, terutama kebutuhan- 
kebutuhan dasar manusia, yang terdiri dari: 

1. Kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan 
2. Kebutuhan akan keselamatan jiwa dan harta benda 
3. Kebutuhan akan harga diri 
4. Kebutuhan akan pengembangan potensi diri 
5. Kebutuhan akan kasih sayang 

Sebagaimana dikatakan di atas, maka inti dinamika 
lingkungan sosial adalah proses sosial, yang selanjutnya 
berintikan interaksi sosial. Pembicaraan selanjutnya akan 
dipusatkan pada masalah interaksi sosial, dengan mencoba 
mengidentifikasikan pola interaksi sosial, dengan mencoba 
mengidentifikasikan pola interaksi sosial yang dewasa ini 
berlangsung di Indonesia. 

Untuk sementara sulit untuk menyatakan bahwa di 
Indonesia ada satu pola interaksi yang seragam. Hal ini 
terutama disebabkan, oleh karena dalam kenyataannya, 
Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk yang 
terdiri dari berbagai suku, agama, dan lain sebagainya. Dari 
sudut landasan pola interaksi sosial, paling sedikit ada dua 
jenis pola interaksi sosial. Masing-masing pola interaksi itu 
didasarkan pada: 
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1. Landasan pertama: 

a. Kekuasaan nyata 
b. Kekayaan materiil 
c. Prestasi 
d. Impulsi 
e. Emosi belaka 

2. Landasan kedua: 

a. Logika, yaitu dapat membuktikan apa yang benar dan 
apa yang salah 

b. Etika, yaitu melakukan segala sesuatu atas dasar 
patokan-patokan tertentu. Untuk dapat hidup 
berpatokan, syaratnya adalah: 

i. tidak serakah 
ii. mampu berkekurangan dan mampu hidup tidak 

berkelebihan 
iii. lagus, artinya tidak bertele-tele 

c.  Estetis, yaitu hidup enak tanpa merugikan orang lain 

Kedua  landasan  yang  menghasilkan  pola  interaksi 
tertentu,  sebenarnya  merupakan  landasan-landasan   tipe ideal. 

Dalam kenyataannya, kedua landasan itu bercampur baur. Akan 

tetapi tidak jarang terjadinya, bahwa hanya salah satu landasan 

yang diutamakan. Oleh karena itu, kadang-kadang ada asumsi, 

bahwa landasan pertama sifatnya negatif, sedangkan yang kedua 

bersifat positif. 

Pola interaksi yang dihasilkan landasan-landasan itu, 
menimbulkan corak kehidupan tertentu dalam lingkungan 
sosial bersangkutan. Di Indonesia, lingkungan sosial itu 
mungkin ada di wilayah pedesaan, wilayah pedesaan- 
pedesaan, dan wilayah perkotaan. Dengan demikian, tidak 
mustahil timbul lingkungan-lingkungan sosial yang 
materialistis, spritual, atau spiritual materialistis. Perlu 
diakui, bahwa kedua landasan itu memang diperlukan, 
asalkan dalam proporsi yang wajar. Yang menjadi masalah 
penting adalah apakah atau bagaimanakah yang merupakan 
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proporsi yang wajar itu? Di sini muncul unsur jiwa manusia 
yang atas dasar latar belakangnya akan mampu atau tidak 
mampu menentukan proporsi tersebut, bilamana dapat 
dikembalikan pada pendidikan yang diperoleh atau dialami 
oleh manusia yang bersangkutan. 

Usaha yang dapat dilakukan dalam penanggulangan 
perilaku menyimpang remaja di lingkungan masyarakat 
adalah: 

1. Menegur remaja-remaja yang sedang melakukan 
tindakan-tindakan yang telah melanggar norma. 

2. Menjadi teladan yang baik bagi remaja-remaja yang 
tinggal di lingkungan tempat tinggal. 

3. Mengadakan kegiatan kepemudaan di lingkungan tempat 
tinggal. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan 
melibatkan remaja-remaja untuk berpartisipasi aktif. 

E. Hubungan dengan Kehidupan Beragama Keluarga 

Kata agama berarti sama dengan din dari bahasa Arab 
dan Smit, religion (Inggris), la religon (Prancis), de religie 
(Belanda), die religion (Jerman). Secara bahasa berasal dari 

bahasa Sansekerta yang berarti tidak pergi, tetap di tempat, 

diwarisi turun temurun. 

Poerwadarminta (1976) menyatakan bahwa agama 
adalah segenap kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa, dan 
sebagainya), serta dengan ajaran kebatinan dan kewajiban- 
kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Beragama 
berarti memeluk (menjalankan) agama, beribadat. Kalau 
dikaitkan dengan perilaku (perilaku beragama) yang 
bermakna perbuatan, maka perilaku beragama dapat 
diartikan sebagai perbuatan yang berhubungan dengan 
ajaran agama atau pelaksanaan ajaran agama. 

Agama adalah ajaran (kepercayaan) yang 
mempercayai satu atau beberapa kekuatan gaib yang 
mengatur dan menguasai alam, manusia, dan jalan hidupnya, 
baik hidup di dunia maupun kehidupannya di akhirat kelak. 
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Dalam literatur Islam, agama biasa berarti addin. Raharjo 
(1996) mengatakan bahwa Addin adalah bentukmashdar 
dari kata” dana, yadin-u” yang berarti cara atau adat 
kebiasaan, peraturan, undang-undang, taat atau patuh, 
menunggalkan ketuhanan, pembalasan, perhitungan, hari 
kiamat, nasihat. 

Dalam Al-Qur’an terdapat 95 ayat yang menyebut kata 
din dalam berbagi kata jadiannya. Collins, dkk (1996) 
mengatakan bahwa agama adalah sistem kepercayaan 
kepada Ilahi dan tanggapan manusia kepadaNya, termasuk 
kitab suci, ritus, praktek etis para pengikutnya. 

Agama merupakan potensi bawaan. Semua manusia 
telah membawa potensi itu semenjak lahir dan akan tetap 
eksis dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya manusia 
memiliki sifat hanif (cenderung beragama). Tidak 
seorangpun manusia yang kafir secara utuh, karena 
semuanya dibekali dengan sifat hanif tersebut. 

Madjid (1995) berpendapat bahwa agama adalah 
pernyataan yang keluar dari sifat hanif manusia yang telah 
tertanam dalam jiwanya, maka beragama adalah amanat 
natural dan merupakan kebutuhan manusia secara esensial. 
Agama apapun akan dibutuhkan oleh manusia. 

Tidak ada manusia yang bagaimanapun primitifnya 
tanpa kepercayaan magic atau agama. Parsons dalam 
McGuire (1986) menyatakan a religion we will be define as a 
setbeliefs, practices and institution wich man have avalved 
in various societies. Yang berarti bahwa agama merupakan 
seperangkatkepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan serta 
lembaga-lembaga yang dapat ditemukan dalam berbagai 
kelompok masyarakat. 

Agama dimanapun merupakan ekspresi suatu bentuk 
ketergantungan pada kekuatan di luar diri manusia yang 
dikatakan sebagai kekuatan spritual atau kekuatan moral. 
Agama adalah kepercayaan kepada hal-hal yang gaib. 
Dengan demikian, berarti bahwa agama merupakan bagian 
dari manusia, tanpa mengenal tingkat kebudayaan yang 
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dimilikinya, serta merupakan media yang menghubungkan 
manusia dengan kekuasaan gaib di luar dirinya. 

McGuire (1986) mengatakan bahwa agama terdiri dari 
empat aspek, yaitu: religion belief, religion ritual, 
religionexperience, and religion community (kepercayaan, 
upacara, pengalaman atau penghayatan, dan masyarakat 
agama). Sedangkan Ancok, dkk (1983) mengemukakan 
bahwa agama terdiri dari lima dimensi, yaitu keyakinan, 
peribadatan atau praktek agama, penghayatan, pengamalan, 
dan pengetahuan agama (intelektual). 

Dalam literatur Islam, dikemukakan bahwa agama 
(Islam) terdiri atas tiga aspek, yaitu: iman atau kepercayaan 
atau akidah, islam (syari’at yang mengatur upacara dan tata 
cara keagamaan yang terdiri atas ibadah dan muamalah) 
dan aspek akhlak. Collins, dkk (1996) berpendapat bahwa 
setiap agama mengandung unsur: 

a. Kekuatan gaib 
b. Keyakinan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan di 

akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan 
kekuatan gaib. 

c. Respon yang bersifat emosional, baik dalam bentuk 
perasaan takut maupun perasaan cinta. 

d. Adanya paham tentang adanya yang kudus dan suci, 
seperti kitab suci dan tempat ibadah. 

e. Glock dan R. Stark dalam bukunya American Piety: 
TheNature of Religious Commitment dalam Kahmad 
(2000) menyebutkan lima dimensi agama, yaitu: 

i. Dimensi keyakinan, yang berisi pengharapan sambil 
berpegang teguh pada teologi tertentu. 

ii. Dimensi praktik agama yang meliputi perilaku 
simbolik dari makna-makna keagamaan yang 
terkandung di dalamnya. 

iii. Dimensi pengalaman keagamaan yang merujuk pada 
seluruh keterlibatan subjektif dan individual dengan 
hal-hal yang suci dari suatu agama. 
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iv. Dimensi pengetahuan agama, artinya orang yang 
beragama memiliki pengetahuan tentang keyakinan, 
kitab suci, dan tradisi. 

v. Dimensi konsekuensi yang mengacu pada identifikasi 
akibat-akibat keyakinan, parktek, pengalaman, dan 
pengetahuan seseorang dari hari ke hari. 

Dengan demikian, maka beragama merupakan 
perwujudan pelaksanaan ajaran agama yang dianut oleh 
seseorang, yang berwujud dalam bentuk perilaku beragama. 

Agama adalah reaksi atas ketakutannya sendiri. Agama 
sebuah ilusi (pengamatan yang salah dikarenakan keliru 
menafsirkan perangsang yang sebenarnya) yang dasar 
utamanya adalah angan-angan. Orang mengadakan perilaku 
beragama karena ketidakberdayaannya menghadapi 
bencana dan semata-mata didorong oleh keinginan untuk 
menghindari keadaan bahaya, lalu manusia menciptakan 
Tuhan dalam dirinya. Aliran ini berpendapat bahwa agama 
bukan merupakan suatu dorongan alami atau asasi, 
melainkan dorongan yang tercipta karena dorongan 
lingkungan. Tuhan ada karena manusia membutuhkannya 
dan ketika manusia tidak membutuhkannya, maka Tuhan 
tidak ada. Pendapat ini menunjukkan sebuah pengingkaran 
terhadap potensi dasar manusia, yaitu potensi imaniah. 

Allah swt. memberikan amanah kepada manusia yang 
pertama turun ke bumi untuk mengikuti petunjukNya, jika 
petunjuk tersebut sampai kepadanya. Sebagaimana firman 
Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 38, yaitu: 

تَبَِع ُهَداَي    ٱۡهبُِطوا    قُلَۡنا ِمِِّنِ ُهٗدى َفَمن  تِيَنَُّكم 
ۡ
يَأ ا  فَإِمَّ ِمۡنَها ََجِيٗعاۖ 

   ٣٨فَََل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوََل ُهۡم ََيَۡزنُوَن 
“Kami berfirman: Turunlah kamu semuanya dari surga itu! 
Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang 
siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada 
kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka 
bersedih hati". 



Umar Sulaiman 

 

174 

Petunjuk inilah yang merupakan pedoman bagi umat 
manusia untuk melaksanakan ajaran agama sebaik- baiknya. 
Oleh karena itu ajaran Islam menyeluruh kepada umatnya 
untuk beragama secara menyeluruh sebagaimana firman 
Allah surah al-Baqarah ayat 208, yaitu: 

َها يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ   يَ لۡمِ ِِف    ٱۡدُخلُوا  َءاَمُنوا     ٱَّلَّ َِٰت    ٱلِسِ ُخُطَو تَتَّبُِعوا   َوََل  ََكٓفَّٗة 

ۡيَطَِٰن   بنِيّٞ  ۥإِنَّهُ  ٱلشَّ    ٢٠٨لَُكۡم َعُدِوّٞ مُّ
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam 
Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut 
langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh 
yang nyata bagimu”. 

Agama adalah satu kata yang sangat mudah diucapkan 
dan menjelaskan maksudnya (khususnya bagi orang awam), 
namun agama juga sangat sulit untuk memberikan suatu 
definisi yang lengkap dan tepat. Nasution mengemukakan 
bahwa: Agama adalah mengikatkan diri pada suatu bentuk 
hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber 
yang berada di luar diri manusia, dan yang mempengaruhi 
perbuatan-perbuatan manusia. Agama mengandung ikatan-
ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia, 
ikatan ini mempunyai ikatan yang besar terhadap kehidupan 
manusia sehari-hari. 

Unsur penting yang terdapat dalam agama adalah: 

1. Kekuatan gaib, manusia merasa dirinya lemah dan 
berhajat pada kekuatan gaib sebagai tempat meminta 
pertolongan. 

2. Keyakinan manusia dalam meraih kesejahteraannya di 
dunia dan hidupnya di akhirat nanti, tergantung pada 
adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang 
dimaksud. 

3. Respon yang bersifat emosional, suatu respon pada diri 
manusia dalam bentuk perasaan takut, perasaan cinta, 
bahkan cara hidup tertentu bagi suatu masyarakat. 
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4. Paham adanya yang kudus dan suci. 

Agama merupakan suatu ajaran yang melibatkan 
seluruh fungsi jiwa raga manusia. Agama pada dasarnya 
melibatkan seluruh potensi manusia, baik potensi kognitif, 
afektif, dan psikomotorik. Potensi kognitif terlihat pada 
keimanan dan kepercayaan. Potensi afektif terlihat pada 
pengalaman ketuhanan dan potensi psikomotorik terlihat 
pada gerakan adanya perbuatan tingkah laku (perilaku). 

Anshari (1979) menyatakan bahwa agama pada 
dasarnya adalah suatu sistem cara (tata keimanan atau tata 
keyakinan) atas adanya sesuatu yang mutlak di luar 
manusia. Suatu sistem ritus (tata peribadatan) manusia 
kepada yang dianggapnya mutlak, suatu sistem nilai atau 
norma yang mengatur hubungan manusia dengan manusia 
dan alam lingkungannya. 

Agama merupakan suatu yang menjamin ke lapangan 
dada, mewujudkan kebahagiaan individu, dan 
menumbuhkan ketenangan hati bagi pemeluknya. 
Selanjutnya agama akan memelihara manusia dari 
penyimpangan, kesalahan dalam menjauhkan diri dari 
perilaku yang negatif, bahkan agama akan membuat hati 
orang menjadi jernih, halus, dan suci. 

Manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama, 
sebab agama merupakan kebutuhan manusia. Pemahaman 
mengenai fungsionalisasi agama tidak terlepas dari adanya 
permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, 
misalnya ketidakpastian, ketidakmampuan, dan kelangkaan. 
Untuk mengatasi hal tersebut manusia membutuhkan agama 
karena manusia yakin agama memiliki kesanggupan yang 
definitif dalam menolong manusia. 

Hendropuspito (1984) menyatakan bahwa agama 
mempunyai fungsi yakni fungsi edukatif, penyelamatan, 
pengawasan sosial, memupuk persaudaraan, dan fungsi 
transpormatif. Lebih lanjut O’Dea menyatakan bahwa agama 
berfungsi sebagai pelipur lara disaat manusia berhadapan 
dengan kekecewaan, mensucikan norma, dan nilai yang telah 
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terbentuk di masyarakat. 

Teori fungsional mengemukakan bahwa agama 
mengidentifikasikan individu dengan kelompok, menolong 
individu dalam ketidakpastian, menghibur ketika dilanda 
kecewa, memperkuat moral, menguatkan kesatuan, dan 
kestabilan masyarakat. Agama dimaknakan dengan segala 
bentuk ajaran yang esensial di dalam Islam, yakni masalah 
aqidah, syari’at dan akhlaq dalam mewujudkan suatu 
perilaku. 

Kehidupan beragama keluarga juga merupakan salah 
satu ukuran untuk melihat hubungan perilaku 
penyimpangan pelajar dengan disorganisasi sosial dalam 
keluarga. Sebab keluarga yang menjalankan kewajiban 
agama secara baik, berarti mereka akan menanamkan nilai-
nilai dan norma yang baik. Artinya secara teoritis bagi 
keluarga yang menjalankan kewajiban agamanya secara 
baik, maka anak-anaknyapun akan melakukan hal-hal yang 
baik sesuai dengan norma agama. 

Dengan demikian ketaatan dan tidaknya beragama 
bagi keluarga sangat berhubungan dengan kenakalan yang 
dilakukan oleh anak-anaknya. Hal ini berarti bahwa bagi 
keluarga yang taat menjalankan kewajiban agamanya kecil 
kemungkinan perilaku anaknya menyimpang, baik 
kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan 
maupun kenakalan khusus, demikian juga sebaliknya. 

Menurut teori Durkheim kenakalan pelajar disebabkan 
ketidakberfungsian sebuah organisasi yang dalam hal ini 
adalah organisasi keluarga, untuk itu solusi yang diambil 
yaitu memfungsikan kembali organisasi itu atau keluarga 
untuk mencegah tingkat kenakalan pelajar tersebut 
(Soerjono Soekanto, 2007:324). Dan pada dasarnya keluarga 
memang adalah organisasi pertama sebagai pembentuk 
watak dan kepribadian anak atau pelajar, jadi keberfungsian 
keluarga sangat menentukan masa depannya. 

Hidup adalah sekedar kesempatan untuk senantiasa 
siap merespons segala tantangan yang dihadapi dengan 
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sebaik-baiknya secara spiritual, sebaiknya tidak lupa 
senantiasa memohon barokah serta bimbingan-Nya, 
senantiasa memohon ampun atas segala kesalahan yang 
telah diperbuat, mengucapkan terima kasih atas segala 
nikmat serta karunia yang telah dilimpahkan kepad akita, 
kemudian mengajukan berbagai permohonan lain-lain yang 
perlu, dan akhirnya menghaturkan pasrah atas segala 
kebijaksanaan-Nya demi memenuhi kodrat yang telah 
ditetapkan-Nya. 

Meskipun kodrat telah ditetapkan, manusia tidak 
cukup menyandarkan diri pada ketentuan kodrat yang pada 
hakikatnya belum dapat diketahuinya, manusia diwajibkan 
untuk berusaha/wiradat demi tercapainya kodrat tesebut 
secara maksimal. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai 
petunjuk yang berdasarkan pengalaman/empiris dari para 
pendahulu kita yang telah disampaikan secara turun 
temurun, yaitu: 

1. Senantiasa melakukan pembersihan diri (katarsis) baik 
lahir maupun batin dari segala tindak angkara, 
sombong, menyakiti hati orang lain, sewenang- wenang, 
dengki, dan sebagainya. 

2. Bangun pagi sesegera mungkin, seperti istilah, bangun 
pagi jangan kedahuluan ayam agar banyak rezekinya. 
Melakukan sembahyang subuh bukan sebagai tujuan 
tetapi sebagai sarana agar semua umatnya dapat 
berbuat lebih banyak pada hari itu untuk mengais rezeki 
yang telah disediakan Tuhan. Sesuai pepatah: early to 
bed and early to rise, makes she man healthy, wealthy, 
and wise (Inggris), atau de morgenstond heft goud in de 
mond (Belanda). Artinya: pembangun pagi lebih 
banyakrezeki, sehat, kuat, cerdas. 

3. Bangunlah pagi dengan segera dan tidak menunda- 
nunda, langsung membersihkan serta merapikan tempat 
tidur dengan sapu lidi agar terbebas dari segala kendala 
lahir batin. 

4. Rapikanlah kamar tidur serta seisi rumah, dan 
bersihkan halaman sekitar, agar terbebas dari gangguan 
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penyakit (sanitasi/hygiene) dan sehat lahir dan batin, 
sehingga rezeki dapat lancar masuknya. 

5. Bertobat serta mohon maaf pada-Nya agar perjalanan 
hidup ini lebih mulus dan lancar (bersih dosa = ringan 
beban hidup). 

6. Mohonlah kekuatan lahir dan batin untuk dapat 
melaksanakan tugas-tugas dengan kemampuan yang 
optimal, untuk mendapatkan pahala yang maksimal. 

7. Tingkatkan iman serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Pemurah, Pengasih lagi Penyayang, agar segala 
perbuatan dan cita-cita dapat tercapai serta diberkati 
sepenuhnya. 
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erilaku dikatakan menyimpang apabila perilaku 
tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap diri 
sendiri dan orang lain. Perilaku menyimpang 

cenderung mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap 
norma-norma, aturan-aturan, nilai-nilai, dan bahkan hukum. 
Para ahli telah melakukan penelitian mengenai perilaku 
menyimpang ini. Dengan penelitian tersebut, para ahli telah 
merumuskan berbagai macam teori dalam kasus 
penyimpangan remaja. Adapun teori- teori tersebut adalah: 

a. Teori Differential Association 
b. Teori Anomie 
c. Teori Kenakalan remaja oleh Albert K. Cohen 
d. Teori Perbedaan Kesempatan dari Cloward dan Ohlin 
e. Teori Netralisasi yang dikembangkan oleh Matza dan 

Sykes 
f. Teori Kontrol 

Perspektif atau teori yang paling tepat dipergunakan 
untuk memahami kehidupan remaja sangat tergantung pada 
konteks dan cara pandang yang di pakai. Tetapi, yang 
penting adalah untuk memahami dunia remaja yang 
dibutuhkan kesediaan untuk berempati dan mengerti apa 
sebetulnya keinginan, harapan, idiom, dan dunia  kehidupan 
mereka. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam 
terhadap kehidupan remaja, semua tindakan dan cara-cara 
yang di lakukan hanyalah aksi-aksi untuk menghakimi atau 
sekadar menyalahkan mereka sebagai anak nakal yang tak 
patuh pada nasehat orang tua 

Perilaku menyimpang pada remaja merupakan 
perilaku yang tidak sehat baik dari segi fisik, mental, sosial 
dan ekonomi. Bagaimana Negara ini di masa akan datang 
apabila mereka remaja pada saat ini sudah tidak sehat 
semua, padahal mereka adalah pemimpin di masa datang. 
Pencegahan kenakalan remaja lebih efektif dan efisien 
daripada kita mengobati, meskipun kita juga harus 
menyembuhkan remaja yang sudah terlanjur melakukan 
penyimpangan, pencegahan akan berjalan dengan baik 

P 
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apabila ada sinergi dari pemerintah sebagai penentu 
kebijakan, institusi pendidikan dimana mereka belajar dan 
lingkungan keluarga. 

Orang luar yang telah melanggar aturan dan dianggap 
sebagai penyimpang, telah lama menjadi subjek yang 
dipelajari, sehingga menimbulkan berbagai pola studi ilmiah, 
konsep-konsep, teori-teori, dan bahkan spekulasi. Warga 
masyarakat biasanya ingin mengetahui mengapa orang-
orang luar melakukan penyimpangan, bagaimana 
memperlakukan penyimpangan itu, dan apa yang menjadi 
dorongan berbuat demikian, tercakup remaja. Menurut akal 
sehat, maka timbul premise bahwa hal itu disebabkan 
karena secara inhere nada tindakan-tindakan yang dianggap 
menyimpang dan melanggar aturan-aturan sosial. Selain itu 
terdapat asumsi, bahwa penyimpang mempunyai ciri-ciri 
tertentu, sehingga tidak dapat dicegah bahwa perbuatan-
perbuatannya menyimpang. Kalangan ilmuwan kadang-
kadang menyebutnya sebagai penyimpangan, berdasarkan 
nilai-nilai yang berlaku dalam suatu kelompok. Dengan 
demikian mereka menerima nilai- nilai itu sebagai tolok 
ukur untuk mengadakan evaluasi. 
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