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A B S T R A K 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dengan kecenderungan 
kenakalan remaja pada remaja dengan orang tua tunggal yang bercerai. Penelitian ini melibatkan 35 

remaja usia 12-18 tahun yang tinggal dengan orang tua tunggal yang bercerai. Pengambilan data dalam 

penelitian ini berupa kuesioner, menggunakan skala Self-Control Scale milik Tangney, dkk. (2004) yang 

diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia untuk mengukur kontrol diri, terdiri dari 36 aitem, dan skala 
kecenderungan kenakalan remaja yang disusun sendiri oleh peneliti, terdiri dari 38 aitem. Analisis data 

dilakukan menggunakan uji korelasi pearson product moment dengan bantuan SPSS 22.0 for Windows. 

Hasil analisis uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kontrol diri dengan 

kecenderungan kenakalan remaja pada remaja dengan orang tua tunggal yang bercerai, dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar -0.491 dan taraf signifikansi 0,003. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
skor kontrol diri, maka semakin rendah skor kecenderungan kenakalan remaja, dan sebaliknya. 

 

Kata kunci: Kecenderungan Kenakalan Remaja, Kontrol Diri, Remaja 

 
 

L  A  T  A  R   B  E  L  A  K  A  N  G  

Keluarga merupakan lingkungan pertama anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang menjadi individu 

yang lebih baik. Pada dasarnya manusia sebagai individu memiliki potensi yang positif untuk berkembang, 

akan tetapi terwujudnya potensi tersebut sangat ditentukan oleh peranan keluarga. Hal ini menjadikan 
peranan keluarga tampak dominan dalam pendidikan dan proses pembentukan pribadi anak. Keluarga 

yang hubungan antar anggotanya tidak harmonis, penuh konflik, atau kurangnya komunikasi dapat 

mengembangkan masalah-masalah kesehatan mental bagi anak (Yusuf, 2006). Dalam keluarga, orang 

tualah yang paling berperan penting dan bertanggungjawab dalam pembentukan sikap dan karakter anak, 

khususnya remaja yang sedang dalam masa peralihan dan pencarian jati diri. Namun, hubungan kedua 
orang tua tidaklah selalu sempurna. Setiap keluarga tentu tidak luput dari persoalan, yang awalnya kecil 

kemudian menjadi persoalan besar. Keadaan tersebut membuat keseimbangan keluarga terganggu dan 

tidak semua keluarga dapat mempertahankan keutuhan keluarganya, sehingga berakhir dengan 

perceraian (Gunarsa & Gunarsa, 2010). 
 

Perceraian merupakan salah satu penyebab ketidakutuhan keluarga yang jumlahnya mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut diketahui berdasarkan Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung, yang menyatakan tingkat perceraian keluarga di Indonesia terus mengalami 

peningkatan di tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016, angka perceraian mencapai 19,9% dari 1,8 juta 
peristiwa, kemudian tahun 2017 mencapai 18,8% dari 1,9 juta peristiwa (terdapat 357 ribu pasangan 

yang bercerai) (Era Berita Nasional, 2018). Menurut BKKBN, rata-rata perceraian di Indonesia 

mencapai 738 kasus setiap hari (Media Indonesia, 2015). Peningkatan perceraian tersebut menciptakan 

kondisi dimana salah satu orang tua akan menjadi orang tua tunggal dalam mengasuh anak tanpa 
didampingi oleh pasangannya. Berdasarkan pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, menyatakan bahwa pada tahun 2012 terdapat sekitar 7 juta perempuan yang menjadi 

orang tua tunggal (Tempo.co, 2012). Tingginya angka perceraian menyebabkan jumlah kepala keluarga 

perempuan single parent menjadi tinggi. Dari 67,6 juta kepala keluarga, 7,9 juta diantaranya adalah 
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perempuan single parent (Media Indonesia, 2015). Kondisi tersebut mengakibatkan kemungkinan 

bertambahnya jumlah anak yang memiliki orang tua tunggal (single parent). 

Perceraian tidak hanya membawa dampak bagi orang tua saja, tetapi juga memberikan dampak sepanjang 

rentang kehidupan seorang anak. Meski demikian, dinamika psikologis pada masa-masa kritis 

perkembangan manusia, yaitu masa remaja, tidak dapat diabaikan (Kelly & Emery, 2003). Wise & 

Williams (2000) menjelaskan masa remaja adalah masa yang rentan, karena di masa itu individu sebagai 
remaja banyak mengalami perubahan potensi dan pertumbuhan, serta gangguan yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pickhardt (2011), kondisi keluarga 

yang tidak utuh atau orang tua mengalami perceraian juga memberikan dampak bagi remaja. Remaja 

cenderung menunjukkan sikap lebih agresif dan merasa bebas ketika orang tua mereka bercerai. 

Menurut Prihatinningsih (2015), emosi remaja yang mengalami perceraian orang tua menjadi tidak 
terkendali dan lebih sering melakukan kenakalan seperti mudah berkelahi, melawan orang tua, hingga 

menggunakan obat terlarang. Hal tersebut muncul dikarenakan remaja terluka secara psikologis, marah, 

merasa terabaikan dan tidak dicintai. 

Perubahan emosi dan sikap yang tak terkendali pada remaja setelah perceraian orang tua menyebabkan 
remaja rentan melakukan kenakalan. Remaja yang berasal dari keluarga single parent lebih cenderung 

terkena masalah dalam kehidupan sehari-harinya, serta terganggu dalam hal pendidikan dibanding 

dengan remaja yang memiliki orang tua utuh. Remaja tersebut cenderung lebih rentan melakukan 

perilaku menyimpang seperti merokok, minum-minuman keras, dan penggunaan narkoba karena 

kesenangan tersebut sebagai bentuk pelarian dan untuk mencari perhatian dari orang tua. Sedangkan 
orang tua single parent memiliki pengawasan yang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak. 

Pengawasan yang kurang akibat tidak seimbangnya peran antara bekerja dengan mengasuh anak dapat 

memperbesar peluang anak menunjukkan perilaku negatif. Hal tersebut didukung oleh penelitian Parillo, 

Stimpson dan Stimpson yang menyebutkan bahwa angka penangkapan yang paling tinggi dalam 
penangkapan anak yang melakukan kenakalan berasal dari keluarga single parent dan keluarga yang sangat 

besar (Wahyuni, Soemanto, & Haryono, 2015). Selain itu, hasil penelitian Gerungan (dalam 

Simandjuntak, 1983) memperoleh bahwa 51% anak-anak delinkuen berasal dari keluarga-keluarga yang 

tidak utuh lagi, 49% orang tua masih hidup bersama. 

Penelitian lain menemukan bahwa anak laki-laki yang berasal dari single parent homes lebih menunjukkan 
perilaku agresi dan masalah dengan hukum daripada anak laki-laki dari keluarga utuh. Sedangkan anak 

perempuan yang tinggal dengan single parent cenderung memiliki masalah yang lebih luas, seperti perilaku 

agresi, pergaulan bebas, penggunaan obat terlarang, dan memiliki performa yang jelek/bermasalah di 

sekolah. Dengan kata lain, semakin banyak terdapat broken home dalam suatu masyarakat, semakin 

banyak pula anak-anak yang terjerumus melakukan kenakalan (juvenile delinquency) (Kalter, 1977). 

Kenakalan remaja atau yang disebut dengan juvenile delinquency merupakan masalah sosial yang sering 

terjadi di kalangan remaja. Kenakalan remaja mengacu pada suatu perilaku yang tidak dapat diterima 

secara sosial, pelanggaran, hingga tindakan kriminal. Perilaku ataupun tindakan yang dimaksud meliputi 

membolos, mengkonsumsi minuman keras, penyalahgunaan obat terlarang, seks bebas, perampokan, 
penyerangan, pemerkosaan, serta pembunuhan (Santrock, 2002). Jensen (1985, dalam Sarwono, 

2004)membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis, diantaranya: pertama, kenakalan yang 

menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian perkosaan, perampokan, dan 

pembunuhan. Kedua, kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, 

pemerasan, dan lain-lain. Ketiga, kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, 
seperti pelacuran dan penyalahgunaan obat. Keempat, kenakalan yang melawan status, misalnya 

mengingkari status sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah dan lari dari keluarga. 

Kenakalan remaja menjadi masalah kompleks yang terjadi di berbagai kota di Indonesia, beberapa kasus 

kenakalan remaja terbilang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010, terjadi 128 kasus tawuran 
antar pelajar di Indonesia. Tahun 2011 angka tersebut meningkat 100% menjadi 330 kasus tawuran yang 

menewaskan 82 pelajar. Tak berhenti sampai disitu, Januari-Juni 2012, 139 kasus tawuran telah terjadi 

dan menewaskan 12 pelajar (Kusmiyati, 2013). Angka kenakalan remaja di Surabaya juga tampak 
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mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Satpol PP Kota Surabaya, pada tahun 2016 

terdapat beberapa kasus 62 remaja diringkus karena kedapatan pacaran saat malam hari di bangunan 
tua dan menggunakan obat-obatan terlarang. Pelanggaran kenakalan remaja tahun 2016 didominasi oleh 

remaja yang mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, jumlahnya mencapai 135 kasus (Sugiharto, 

2016). Kenakalan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 675 kasus menjadi 793 kasus 

(Nasional Humaniora, 2016). 

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Unit Pelayanan Terpadu Pusat Rehabilitasi 

Sosial Marsudi Putra (UPT PRSMP) Surabaya. UPT tersebut menangani AN (anak nakal melanggar 

norma sosial, tidak dalam kategori tindak pidana) dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), dengan 

rentang usia 12-18 tahun. Kasus yang dilakukan bermacam-macam, untuk AN hanya pelanggaran-

pelanggaran kecil yang dilakukan seperti membolos sekolah untuk pergi ke jalanan atau kabur dari 
rumah. Sedangkan kasus yang dilakukan ABH lebih serius, seperti pencurian dengan kekerasan, 

pembunuhan, persetubuhan, dan penggunaan obat terlarang. Berikut adalah tabel kasus yang dilakukan 

ABH dalam UPT PRSMP Surabaya: 

Tabel 1. Kasus Anak dalam UPT PRSMP Surabaya 

 

No. Kasus Jumlah Anak Usia 

1. Pembunuhan 3 16-17 tahun 
2. Pencurian dengan Kekerasan:  

14-17 tahun 

Jambret 1 

Curanmor dan Sepeda Ontel 5 + 1 

Pencurian Burung 1 

Pencurian HP 7 
3. Persetubuhan 2 17-18 tahun 

4. Narkoba (masih titipan) 3 16-18 tahun 

(Sumber: Data Internal UPT PRSMP Surabaya) 

 

Menurut salah satu pembina UPT PRSMP Surabaya, beberapa diantara anak-anak yang melakukan 

pelanggaran tersebut memiliki latar belakang orang tua tunggal baik karena bercerai maupun meninggal 

dunia, bahkan ada juga yang sudah tidak memiliki orang tua. Beliau menyebutkan bahwa kenakalan-
kenakalan yang terjadi, khususnya yang terjadi di provinsi Jawa Timur rata-rata didominasi oleh 

pelanggaran yang dilakukan anak usia remaja. Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI 2007) 

menunjukkan jumlah remaja di Indonesia sekitar 1,2 juta jiwa, yang artinya mencapai 30% dari jumlah 

penduduk. Dari jumlah tersebut remaja dapat menjadi asset bangsa jika remaja menunjukkan potensi 
diri yang positif, namun sebaliknya akan menjadi kerugian bagi bangsa jika remaja menunjukkan perilaku 

yang negatif bahkan sampai terlibat dalam kenakalan remaja (BKKBN, 2011). 

Banyaknya permasalahan yang terjadi pada remaja nyata adanya. Kenakalan-kenakalan yang dilakukan 

oleh remaja tergolong bermacam-macam. Namun, beberapa penelitian menyebutkan bahwa remaja 

dengan orang tua tunggal yang bercerai cenderung melakukan perilaku delinkuen yang masih dalam 
kategori pelanggaran yang tidak serius, seperti sikap lebih agresif dan merasa bebas (Pickhardt, 2011), 

emosi tidak terkendali, mudah melawan orang tua, menggunakan obat-obatan terlarang (Prihatinningsih, 

2015), penggunaan bahasa dan kata yang buruk, lebih sering memiliki permasalahan di sekolah, dan 

sebagainya (Kartono, 2010). Menurut Santrock (2002), pelanggaran yang belum melanggar hukum 

seperti kabur dari rumah, bolos sekolah, minum-minuman keras yang melanggar usia, pelacuran, tidak 
mampu mengendalikan diri, merupakan tindakan-tindakan yang tidak terlalu serius. Kenakalan-kenakalan 

tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor 

tersebut antara lain identitas (identitas negatif), kontrol diri, usia, jenis kelamin, pendidikan, pengaruh 

teman sebaya, status sosio-ekonomi, peran orang tua dan proses keluarga, serta kualitas lingkungan 
yang ditinggali (Santrock, 2002). Dari beberapa faktor penyebab kenakalan remaja, faktor internal 

kontrol diri perlu diperhatikan, karena ketika kontrol dalam diri tidak dapat dikendalikan maka remaja 
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akan kesulitan melakukan kontrol terhadap perilakunya dan memungkinkan untuk melakukan perilaku 

menyimpang. 

Dalam penelitian Prasetyo (2014) diperoleh hasil bahwa kontrol diri memiliki sumbangan efektif 

terhadap kenakalan remaja sebesar 24,3%. Kemudian, sumbangan efektif keluarga dengan kenakalan 

remaja sebesar 7,8%, pola asuh orang tua dengan kenakalan remaja sebesar 8,6%, dan teman sebaya 

memberikan sumbangan efektif sebanyak 5,6%. Hasil tersebut menjelaskan bahwa kontrol diri memiliki 
pengaruh besar dalam terjadinya kenakalan remaja. Menurut Gottfredson dan Hirschi (1990, dalam 

Chapple, 2005), karakteristik kontrol diri yang rendah akan menghambat pencapaian pendidikan dan 

pekerjaan, merusak hubungan interpersonal, serta kesejahteraan fisik dan ekonomi. Gottfredson dan 

Hirschi (1990, dalam Baron, 2003) mencatat bahwa individu yang memiliki kontrol diri rendah 

cenderung tidak menyukai peraturan yang membutuhkan pengawasan, atau disiplin, atau pembatasan 
pada perilaku mereka. 

Menurut Santrock (2003), kenakalan remaja dapat digambarkan sebagai kegagalan untuk 

mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam hal perilaku. Kontrol diri berkaitan dengan cara individu 

dapat mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam diri. Kontrol diri didefinisikan sebagai 
kemampuan untuk menyusun atau membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku ke arah 

positif. Kurangnya pengendalian terhadap dirinya akan menyebabkan remaja tidak memiliki batasan-

batasan diri terhadap pengaruh negatif dari lingkungan, sehingga remaja dapat terjerumus pada 

kenakalan (Hurlock, dalam (Ghufron & Risnawita S, 2017). 

Kontrol diri adalah kemampuan untuk mengesampingkan atau mengubah respon di dalam diri 
seseorang, serta menghilangkan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan dan menahan diri dari 

suatu tindakan (Tangney, Baumeister, & Boone, 2004). Dalam penelitiannya Chapple (2005) juga 

menyatakan bahwa kontrol diri merupakan prediktor yang signifikan dari konformitas teman sebaya 

yang menyimpang, hal tersebut menunjukkan bahwa remaja dengan kontrol diri yang rendah akan 
memilih kelompok sebaya yang cenderung nakal. Menurut Gottfredson dan Hirschi dalam penelitian 

tersebut, kontrol diri yang rendah menyebabkan penolakan teman sebaya, hubungan teman sebaya yang 

menyimpang, dan perilaku delinkuen. Penelitian lain di Indonesia juga mendukung bahwa kenakalan 

remaja terjadi disebabkan oleh kontrol diri yang rendah, menyatakan bahwa hipotesis “terdapat korelasi 

negatif antara kontrol diri dengan kecenderungan perilaku kenakalan remaja” diterima. Penelitian 
tersebut mendukung penelitian Gottfredson dan Hirschi, yang juga menyatakan bahwa remaja yang 

berasal dari keluarga yang minim dukungan, kontrol, dan pengawasan, serta penerapan pola disiplin yang 

tidak efektif akan tumbuh menjadi individu dengan kontrol diri lemah dan memiliki kecenderungan untuk 

terlibat dalam kenakalan remaja. Pola pengasuhan tersebut biasanya nampak pada keluarga dengan orang 

tua tunggal, orang tua yang terlalu sibuk bekerja atau broken home (Aroma & Suminar, 2012). 

Penelitian-penelitian yang telah diungkap diatas, menjelaskan bahwa kenakalan remaja terjadi karena 

beberapa kondisi keluarga, salah satunya perceraian yang memberikan dampak dan ketegangan di 

kehidupan sehari-hari remaja. Selain itu, penelitian terdahulu mengenai kontrol diri dan kenakalan 

remaja menyebutkan apabila kontrol diri memberikan sumbangan efektif yang cukup besar terhadap 
kecenderungan kenakalan remaja. Apabila remaja kurang mampu mengendalikan dirinya akan membuat 

remaja cenderung berperilaku impulsif dan tidak memiliki batasan-batasan diri terhadap pengaruh 

lingkungan yang negatif. Sehingga, remaja dengan kontrol diri rendah akan cenderung melakukan 

kenakalan, dan sebaliknya, remaja dengan kontrol diri tinggi kecenderungan melakukan kenakalan 

remaja akan semakin kecil (Santrock, 2003). Apabila individu memiliki kontrol diri rendah maka individu 
tersebut memiliki kecenderungan untuk bersikap negatif, seperti kinerja yang buruk, kecemasan tinggi, 

mudah marah, hubungan interpersonal yang kurang baik, serta konflik dengan orang lain (Tangney, 

Baumeister, & Boone, 2004). Mengingat tingginya angka perceraian menyebabkan kemungkinan 

banyaknya anak memiliki orang tua tunggal yang cenderung melakukan kenakalan, dan pentingnya faktor 
internal kontrol diri pada remaja untuk dapat mengembangkan perilaku positif, dalam penelitian ini 

penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan kontrol diri dengan 

kecenderungan kenakalan remaja pada remaja dengan orang tua tunggal yang bercerai. Hipotesis dari 
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penelitian ini adalah terdapat hubungan antara kontrol diri dengan kecenderungan kenakalan remaja 

pada remaja dengan orang tua tunggal yang bercerai. 
 

 

T I N J A U A N   P U S T A K A  

Kecenderungan Kenakalan Remaja 
Kecenderungan kenakalan remaja merupakan suatu keinginan untuk melakukan perbuatan atau perilaku 

remaja yang melanggar, tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal (Santrock, 

2002). Penulis menggunakan instrumen alat ukur yang disusun sendiri untuk mengukur kecenderungan 

kenakalan remaja berdasarkan bentuk-bentuk kenakalan remaja menurut Jensen (1985 dalam Sarwono, 

2004), antara lain: 

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain 

2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi 

3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, yaitu kenakalan yang 

cenderung merugikan diri sendiri dan melanggar norma sosial 
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara 

membolos dan melakukan kenakalan di luar sekolah, kabur dari rumah, dan sebagainya 

Kontrol Diri 

Kontrol diri adalah kemampuan untuk mengesampingkan atau mengubah respon di dalam diri 

seseorang, serta menghilangkan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan dan menahan diri dari 
suatu tindakan negatif sehingga muncul perilaku yang positif (Tangney, dkk., 2004). Penulis menggunakan 

skala kontrol diri Tangney, dkk. (2004) yang diadaptasi oleh Amriel (2015) ke dalam bahasa Indonesia. 

Skala tersebut dibuat berdasarkan aspek-aspek kontrol diri, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi 

skor kontrol diri, maka semakin tinggi kontrol diri individu. Sebaliknya, semakin rendah skor maka 
semakin rendah pula tingkat kontrol dirinya. 

Aspek-aspek kontrol diri Tangney, dkk. (2004), antara lain: 

1. Self discipline, merupakan kemampuan dalam melakukan disiplin diri. Individu yang memiliki 

self discipline akan mampu menahan diri dan menghindar dari hal-hal yang menganggu 

konsentrasinya. 
2. Deliberated / nonimpulsive, merupakan kebiasaan untuk melakukan sesuatu dengan tidak 

tergesa-gesa dan penuh pertimbangan. 

3. Healthy habits, kemampuan mengatur pola perilaku atau kebiasaan hidup sehat bagi individu. 

Individu dengan healthy habits akan lebih cenderung melakukan hal-hal yang baik untuk 

kesehatan (seperti berolahraga). 
4. Work ethic, merupakan ketekunan dan kerja keras yang dilakukan individu yang didasarkan 

pada nilai-nilai tertentu, serta individu mampu memusatkan perhatian pada pekerjaan yang 

sedang dilakukannya. 

5. Reliability, merupakan kemampuan individu dalam memberi penilaian pada dirinya sendiri 
untuk mencapai suatu hal dalam perencanaan jangka panjang. 

 

   M  E  T  O  D  E   P  E  N  E  L  I  T  I  A  N  

Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan survei. 
Pengumpulan data dilakukan menggunakan media elektronik dengan bantuan google form, sehingga 

kuesioner penelitian dapat disebarkan secara online. Sebelum memutuskan untuk berpartisipasi, 

responden diminta untuk mengisi informed consent yang tertera pada kuesioner / form online. 

 

Subjek Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini merupakan remaja laki-laki ataupun perempuan remaja awal-madya dengan 

rentang usia 12-18 tahun menurut Monks (2000), yang berada di Surabaya dan memiliki orang tua 
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tunggal karena bercerai. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau kriteria populasi yang telah ditentukan (Neuman, 2007). 
Jumlah keseluruhan responden yang terekam saat pengambilan data online sebanyak 82 remaja dengan 

rentang usia 12-18 tahun. Responden yang memenuhi kriteria penelitian yang sudah ditetapkan 

sebelumnya sebanyak 35 remaja. Mayoritas responden berusia 18 tahun dengan presentase 34,3%. 

Sementara, yang paling sedikit adalah responden yang berusia 12 tahun dengan presentase 2,9%. 
Berdasarkan status tinggal bersama, responden yang tinggal bersama ayah sebanyak 6 orang (2 laki-laki 

dan 4 perempuan), sedangkan yang tinggal bersama ibu sebanyak 29 orang (10 laki-laki dan 19 

perempuan), dengan total responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 23 subjek dan laki-laki 

sebanyak 12 subjek. 

Pengukuran 
Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Self-Control Scale untuk mengukur kontrol diri yang 

diadaptasi oleh Amriel (2015) berdasarkan alat ukur Tangney, dkk. (2004), yang terdiri dari 36 

pernyataan. Kemudian untuk alat ukur kecenderungan kenakalan remaja, penulis menyusun sendiri 

berdasarkan bentuk kenakalan remaja Jensen (1985 dalam (Sarwono, 2004), yang terdiri dari 38 
pernyataan. Koefisien reliabilitas skala kontrol diri yang telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia oleh 

Amriel (2015) adalah sebesar 0,915, dan reliabilitas skala kecenderungan kenakalan remaja sebesar 

0,885 dengan beberapa aitem yang telah gugur, sehingga menyisakan  27 aitem yang dapat diterima. 

 

Analisis Data  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji analisis teknik korelasi dengan 

menggunakan program SPSS 22.0 for Windows. Sebelum melakukan uji korelasi, penulis melakukan dua 

syarat uji asumsi menurut kaidah statistik parametrik, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. 

 
H  A  S  I  L  D  A  N   P  E  M  B  A  H  A  S  A  N  

Sebelum uji korelasi dilakukan, uji asumsi normalitas dan uji linearitas terlebih dahulu dilakukan. Uji 

normalitas dilakukan untuk memperoleh sebaran data menunjukkan distribusi normal atau tidak normal. 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS 22 for 

Windows, diperoleh nilai signifikansi kontrol diri sebesar 0,200 dan kecenderungan kenakalan remaja 

sebesar 0,060, hal ini menunjukkan bahwa variabel kontrol diri dan kecenderungan kenakalan remaja 

memiliki distribusi data normal. Kemudian, hasil uji linearitas antara variabel kontrol diri dengan 

kecenderungan kenakalan remaja memiliki nilai p (sig) < 0,05, yaitu sebesar 0,000. Sehingga, kedua 

variabel memiliki hubungan yang linear. 

 

Setelah itu, berdasarkan hasil analisis uji korelasi diperoleh signifikansi sebesar 0,003, dimana signifikansi 

0,003 < 0,05. Hal tersebut menjelaskan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat 

hubungan antara kontrol diri dengan kecenderungan kenakalan remaja. Kemudian, koefisien korelasi 
antara kontrol diri dengan kecenderungan kenakalan remaja sebesar -0,491, termasuk memiliki 

kekuatan hubungan yang sedang (Pallant, 2007). Koefisien korelasi memiliki nilai negatif, yang berarti 

semakin tinggi kontrol diri maka akan semakin rendah kecenderungan kenakalan remaja yang dilakukan, 

begitu pula sebaliknya, semakin rendah kontrol diri maka kecenderungan kenakalan remaja akan 
semakin tinggi. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, penelitian ini telah memenuhi syarat uji asumsi 

normalitas dan reliabilitas, dimana uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal dan uji 

linearitas menunjukkan data linear. Setelah melakukan uji korelasi menggunakan teknik pearson product 

moment diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,003. Hasil tersebut menjelaskan bahwa terdapat hubungan 
antara kontrol diri dengan kecenderungan kenakalan remaja pada remaja dengan orang tua tunggal yang 

bercerai. Hasil penelitian memperoleh koefisien korelasi sebesar -0,491, yang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara kontrol diri dengan kecenderungan kenakalan remaja pada remaja 

dengan orang tua tunggal yang bercerai. Nilai koefisien korelasi yang bernilai negatif menjelaskan bahwa 
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semakin tinggi kontrol diri, maka akan semakin rendah kecenderungan kenakalan remaja. Begitu pula 

sebaliknya, semakin rendah kontrol diri maka kecenderungan kenakalan remaja akan semakin tinggi. 
Apabila dilihat dari skor koefisien korelasi sebesar -0,491, menunjukkan bahwa kekuatan hubungan 

antar variabel memiliki hubungan yang sedang. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa remaja yang gagal dalam 

mengembangkan kontrol diri akan cenderung melakukan kenakalan. Hal tersebut dikarenakan ketika 
kontrol dalam diri rendah maka remaja akan kesulitan melakukan kontrol terhadap perilaku dan 

memungkinkan untuk melakukan perilaku menyimpang (Santrock, 2002). Kartono, 2010 juga 

menyatakan bahwa kenakalan remaja akan terjadi apabila remaja memiliki kontrol diri yang rendah dan 

tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan dalam diri. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Munawaroh (2015), yang melibatkan salah satu SMA di 
Yogyakarta. Penelitian tersebut memiliki koefisien korelasi -0,464 dengan arah hubungan negatif, yang 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kontrol diri maka akan semakin rendah tingkat perilaku 

kenakalan remaja, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai rata-rata kontrol diri 

siswa SMA di Yogyakarta berada pada kategori tinggi, dan nilai rata-rata perilaku kenakalan remaja 
berada pada kategori sangat rendah. Rendahnya tingkat perilaku kenakalan remaja ini diasumsikan 

karena tingkat kontrol diri siswa berada pada kategori tinggi. Istifany (2018) dalam penelitiannya juga 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kontrol diri dengan juvenile delinquency. Penelitian 

tersebut menjelaskan semakin tinggi skor kontrol diri, maka juvenile delinquency semakin rendah. 

Sebaliknya, apabila skor kontrol diri semakin rendah, maka semakin tinggi juvenile delinquency yang akan 
dilakukan. Rendahnya kontrol diri tersebut terbentuk ketika remaja gagal memperoleh pengendalian 

yang diperlukan selama proses perkembangan. 

Hasil penelitian Chapple juga menyatakan bahwa individu dengan kontrol diri rendah, cenderung tidak 

menyukai peraturan atau pembatasan terhadap perilaku mereka, dan akan lebih memungkinkan terlibat 
dalam berbagai tindakan menyimpang, seperti merokok, minum-minuman keras, dan perilaku berisiko 

(Chapple, 2005). Penelitian lain yang sejalan yang melibatkan 400 anak jalanan, menunjukkan bahwa 

kontrol diri yang rendah merupakan prediktor yang kuat dari beberapa bentuk kenakalan dan 

pelanggaran yang terjadi. Kontrol diri yang rendah membuat individu lebih memungkinkan untuk bergaul 

dengan teman-teman yang menyimpang dan menginternalisasi nilai-nilai yang menyimpang tersebut 
(Baron, 2003). 

Penelitian Baumeister, dkk. (2012), menyatakan bahwa kontrol diri rendah mencerminkan motivasi atau 

kemampuan yang rendah untuk menahan diri dari suatu dorongan atau keinginan. Ketika berhadapan 

dengan dorongan yang bertentangan, individu dengan kontrol diri rendah akan memiliki kemungkinan 

untuk melakukan tindakan menyimpang. Sehingga, dapat dikatakan bahwa individu dengan kontrol diri 
rendah tidak mencoba atau telah gagal untuk menahan diri, ketika memiliki keinginan atau dorongan 

yang bertentangan. 

Mengacu dari data yang telah didapatkan melalui perhitungan skor kategori subjek mengenai hubungan 

yang signifikan antara kontrol diri dengan kecenderungan kenakalan remaja pada remaja dengan orang 
tua tunggal yang bercerai, diketahui bahwa kategorisasi skor subjek dalam penelitian ini menunjukkan 

rata-rata remaja yang menjadi subjek penelitian memiliki kontrol diri dan kecenderungan kenakalan 

remaja dalam kategori sedang. Meskipun, kategorisasi subjek dalam penelitian ini memiliki kontrol diri 

dan kecenderungan kenakalan remaja yang sedang, masih terdapat 14,3% subjek yang memiliki kontrol 

diri kategori rendah yang tidak dapat diabaikan begitu saja, karena rendahnya kontrol diri tetap akan 
memberikan peluang terhadap timbulnya kenakalan remaja. 

Berdasarkan data tambahan yang didapatkan dalam penelitian ini, menunjukkan hasil terdapat perbedaan 

yang signifikan pada variabel kecenderungan kenakalan remaja ditinjau dari tinggal bersama, dimana 

individu yang tinggal bersama ayah tunggal memiliki skor rata-rata kecenderungan kenakalan yang lebih 
tinggi dibanding dengan individu yang tinggal bersama ibu. Menurut Santrock (2002), ayah sebagai single 

parent father selain memiliki kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah untuk 
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keluarganya, harus menggantikan peran ibu mengerjakan urusan rumah tangga, memperhatikan dan 

memenuh kebutuhan anak-anaknya. Pengawasan yang kurang akibat tidak seimbangnya peran antara 
bekerja dengan mengasuh anak dapat memperbesar peluang anak menunjukkan perilaku negatif. 

Penelitian Aroma & Suminar (2012) juga menyatakan bahwa remaja yang berasal dari keluarga yang 

minim dukungan terhadap anak, minim kontrol dan pengawasan, serta orang tua yang menerapkan pola 

disiplin secara tidak efektif akan tumbuh dengan kontrol diri yang lemah dan memiliki kecenderungan 
kenakalan remaja. Pola pengasuhan tersebut nampak pada keluarga dengan orang tua tunggal, orang tua 

yang sibuk bekerja, atau broken home. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil 

penelitian ini telah menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu terdapat hubungan negatif antara 

kontrol diri dengan kecenderungan kenakalan remaja pada remaja dengan orang tua tunggal yang 
bercerai. Hubungan negatif tersebut menjelaskan semakin rendah kontrol diri maka kecenderungan 

kenakalan remaja akan semakin tinggi, sebaliknya semakin tinggi kontrol diri yang dimiliki maka remaja 

akan cenderung menghindar atau tidak melakukan kenakalan. 

 
S I M P U L A N  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian 

ini diterima, artinya terdapat hubungan antara kontrol diri dengan kecenderungan kenakalan remaja 

pada remaja dengan orang tua tunggal yang bercerai. Hubungan antara kedua variabel memiliki kekuatan 

hubungan yang sedang, dan bernilai negatif, artinya semakin tinggi kontrol diri maka akan semakin 
rendah kecenderungan kenakalan remaja. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kontrol diri maka 

semakin tinggi kecenderungan kenakalan remajanya. 

Saran untuk penelitian selanjutnya apabila mengangkat topik yang sama antara kontrol diri dengan 

kecenderungan kenakalan remaja, melakukan pemilihan aitem yang netral (tidak terlalu nampak antara 
aitem positif dan negatif), sehingga tidak terjadi social desirable. Selain itu, kecenderungan kenakalan 

remaja yang tinggal dengan ayah tunggal lebih tinggi dibandingkan dengan ibu tunggal, diharapkan pada 

penelitian dengan topik serupa dapat meneliti perbedaan tersebut, karena hasil tersebut menarik untuk 

diteliti.  

Saran untuk remaja diharapkan lebih patuh terhadap nasehat dan aturan yang diterapkan orang tua, 
karena setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Dalam hal pergaulan, remaja 

dapat lebih selektif dalam memilih teman, menghindari dorongan-dorongan yang bertentangan dan 

pergaulan negatif, misalnya ajakan membolos sekolah. Selain itu remaja juga dapat memanfaatkan waktu 

luang dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, misalnya mengikuti ekstrakurikuler tertentu di 

sekolah atau mengadakan tutor sebaya untuk belajar bersama teman-teman. Serta, bagi para orang tua 
diharapkan dapat mengajari anak remajanya untuk menunda respon atau dorongan negatif dalam diri 

agar tidak melakukan perilaku yang tidak diinginkan, sehingga dapat mengembangkan kontrol diri yang 

positif. 
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