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Bab I 

Kenakalan Remaja 

A. Mengenal Kenakalan Remaja 

Tingkat kenakalan remaja dari tahun ke tahun tidak menunjukkan 

penurunan yang signifikan, namun semakin “meningkat tajam” dan 

mengalami degradasi, emosional, dan sosial. Hal ini terlihat di berbagai 

media.
1
 Berbagai bentuk kenakalan remaja semakin beragam dan meluas 

seiring lajunya perkembangan modernisasi, industrialisasi dan urbanisasi 

yang kesemuanya memperjelasdekadensi moralitas remaja saat ini.
2
 

Modernisasi, industrialisasi
3
 dan globalisasi

4
 selain berpengaruh 

positif bagi perkembangan baru, ketiganya dicap sebagai pembawa 

pengaruh buruk, yang efeknya tidak hanya “menakutkan” bahkan “sangat 

menakutkan” bagi perkembangan manusia, terutama kaum remaja. 

Beberapa bentuk dari pengaruh negatif modernisasi antara lain: adanya 

perusakan alam dan pencemaran lingkungan, sikap konsumerisme, 

penurunan kualitas moral manusia (demoralisme), keresahan sosial, 

                                                             
1Daniel Goleman, “Kata pengantar” dalam John Gottman dan Joan de Claire, Kiat-kiat 
Membesarkan  Anakyang Memiliki Kecerdasan Emosional, terj. T. Hermaya, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utma, 2003), hal. xi. 
2Sudarwan Danim, Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003), hlm. 9. 
3Industrialisasi  menghasilkan  kemajuan ilmu dan teknologi dapat memproduksi alat-alat 

canggih yang mampu mewujudkan era komunikasi dan  informasi yang mampu bekerja  

tanpa  mengenal batas—batas  waktu dan wilayah. Era seperti ini yang biasa disebut dengan 

era globalisasi. A. Qodri Azizi, Melawan Globalisasi; Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan 
SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani, (Yogyakarta:   Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 8. 
4Akbar S. Ahmed dan Hastings Donnan memberibatasan  bahwa globalisasi pada prinsipnya 

mengacu pada  perkembangan-perkembangan yang cepat di dalam teknologi, transformasi, 

informasi yang bisa membawa bagian-bagian dunia  yang jauh  menjadi hal-hal yang bisa 

dijangkau dengan mudah. Akbar S. Ahmed dan Hastings Donnan, Islam, Globalization and 
Postmodernity (London: Routledge, 1994), hlm.1 Mereka mendasarkan refrensi dari A. 

Giddens, The Consequences of Modernity (Cambridge: Polity Press, 1990), hlm. 60. 
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menurunnya kemandirian dalam menghadapi masalah, meningkatnya 

sikap egois dan materialis yakni sebuah sikap “sendiri-sendiri” dan “tidak 

memperhatikan” terhadap sesama—hanya untuk mengejar harta benda—

bahkan terhadap keluarganya termasuk anak-anak dan kaum remaja, 

yang pada akhirnya merujuk pada kegelisahan, keresahan, kehausan 

kasih sayang, dan kontrol diri yang lemah, terutama pada masa remaja.
5
 

Pada akhirnya menjadikan remaja pada posisi kurang nyaman dan 

berusaha mencari kenyamanan diri meski hal tersebut melanggar batas 

etika dan norma yang berlaku. Sehingga labeling “remaja nakal” pada 

akhirnya disematkan.
6
 

Masa remaja merupakan masa “peralihan” dan “perubahan”, masa 

dimana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap 

berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola 

perilaku dan juga penuh dengan masalah-masalah.
7
 Karenanya remaja 

sangat rentan masalah psiko-sosial yakni masalah psikis atau kejiwaan 

yang timbul  sebagai akibat terjadinya perubahan sosial. Oleh karena 

itulah ketika remaja tidak mendapatkan “pendampingan positif” dari 

pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mendampingi terutama orang 

tua, maka berkemungkinan remaja bertindak asusila, amoral, dan 

dehumanis. 

Perilaku asusila, amoral dan dehumanis peserta didik remaja sering 

kali dijumpai di sekolah-sekolah. Terdapatnya peserta didik yang tidak 

                                                             
5Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), cet. Ke-4, hlm. 120. 
6The Influence of the Modernization, http: www.princenton.edu/-cmitchel/index_filescasual 

%models.pdf. 
7Maurice J. Elias,dkk.,Cara-cara Efektif  Mengasah EQ Remaja ; Mengasuh dengan Cinta, 
Canda dan Disiplin, terj. Ary Nilandari, ( Bandung: Mizan Media Utama, 2003), hlm. 33. 

http://www.princenton.edu/-cmitchel/index_files
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berkenan diarahkan guru, melawan guru, dan menginginkan kebebasan 

dari aturan baku yang berlaku di sekolah. Serta mengapresiasikan makna 

kebebasan tidak bertanggung jawab dengan tindakan-tindakan deviasi 

seperti: merokok, main game dan di warnet pada jam pelajaran, tawuran 

antar sekolah, pesta narkoba, pesta seks, minum-minuman keras, 

membolos sekolah dan kesemua hal tersebut merupakan  akibat pengaruh 

negatif “modernisasi” yakni menurunnya kualitas moral manusia. 

Beberapa bukti nyata yang penulis sampaikan perihal berbagai 

kenakalan peserta didik remaja ini: Di Karanganyar Surakarta Satpol PP 

menggaruk sejumlah 13 peserta didik SMU yang membolos sekolah dan 

kongkow-kongkow di Taman Kota Karanganyar.
8
 DI Yogyakarta dari tiga 

kali operasi pembinaan pelajar yang dilakukan oleh Pol PP Dinas 

Ketertiban Kota Yogyakarta pada 18, 24, dan 25 Februari 2010, 

setidaknya terjaring sekitar 67 peserta didik yang bolos sekolah, dan 

mereka terjaring di mall, warnet, game zone. Di Jakarta sejumlah 85 

pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA) diciduk petugas gabungan dari Suku Dinas Pendidikan dan 

Kecamatan Kramat Jati Kota Madya Jakarta Timur. Mereka ditangkap 

saat membolos sekolah untuk bermain playstation dan biliar. Mereka 

terdiri atas 33 peserta didik SMP dan 52 peserta didik SMA. 

Bukti kenakalan lainnya yang dilakukan peserta didik adalah tawuran 

antar sekolah, di Sukabumi pada tahun 2008 telah terjadi 19 kali tawuran 

                                                             
8Bolos Sekolah, 13 Peserta didik Digaruk Satpol PP, Karanganyar, CyberNews, 

http://www.suara merdeka .com/ beta1 /index.php ?fuseact ion=news .detail News&id 

_news=12596 
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antar pelajar.
9
 Di Jakarta peristiwa tawuran pelajar di DKI Jakarta masih 

cukup tinggi. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Gangguan Sosial 

DKI Jakarta, pelajar SD, SMP, dan SMA, yang terlibat tawuran 

mencapai 0,08 persen atau sekitar 1.318 peserta didik dari total 1.647.835 

peserta didik di DKI Jakarta. Bahkan, 26 peserta didik di antaranya 

meninggal dunia.
10

 Di Padang tawuran antara peserta didik terjadi yakni 

antara SMK 5 Padang dengan peserta didik Adzkia Padang yang 

menyebabkan 3 orang peserta didik SMK 5 menjadi korban.
11

 

Bentuk kenakalan peserta didik remaja lainnya adalah minuman keras 

(miras), narkoba dan kegiatan seks, bukti nyatanya adalah di Surabaya 

petugas menciduk 4 peserta didik Menengah Atas sedang minuman keras 

di jalan saat pelajaran sekolah berlangsung.
12

 Di Kalimantan Timur 7 

(tujuh) pelajar SMA di Tarakan pesta minuman keras dan seks setelah 

ujian semester usai.
13

 Di Tegal kasus penggunaan narkoba oleh para 

peserta didik remaja semakin meningkat ini dibuktikan dengan rincian 

data antara lain, tahun 2007 terdapat 17 kasus sebanyak 21 tersangka 

pengguna maupun pengedar, tahun 2008 terdiri atas 11 kasus dengan 18 

                                                             
9Polres Kota Sukabumi Antisipasi Kemungkinan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar 
http://www.sukabumikota.go.id /detailberita.asp?id= POLRES%20KOTA% 20 SUKABUMI 

%20 AN 

TISIPASI%20KEMUNGKINAN%20TERJADINYA%20TAWURAN%20ANTAR%20PELAJR 
10Tawuran Antar Pelajar di DKI Jakarta, Senin 30 November 2009,http://tawuran-

kelompokbsi. blogspot.com/ 
11Tawuran Antar Pelajar di Kota Padang Lukai 3 Orang, 22Februari 2010. 

http://219.83.122.194/web/index.php?option=com_content&view=article&id=7981:tawur

an-antar-pelajar-di-kota-padang-lukai-3-orang&catid=47:hukum-dan-kriminal&Itemid=114 
12Pesta Miras di Jalan, 4 Peserta didik Diciduk Polisi, http:// Surabaya . detik .com / read / 

2009/12/14/171042/1259939/466/pesta-miras-di-jalan-4-peserta didik-diciduk-polisi 
13Ueedann!! 7 Siswi SMU Mabuk Berat, Pesta Miras Rayakan Ujian Semester Selesai, 2 

Desember 2009, http://ruanghati.com/2009/12/08/ueedann-7-siswi-smu-mabuk-berat-

pesta-miras-rayakan-ujian-semester-selesai/ 

http://tawuran-kelompok/
http://tawuran-kelompok/
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tersangka, tahun 2009 ada 22 kasus dengan 46 tersangka dan pertengahan 

Maret 2010 sudah terdapat 6 kasus dengan 10 tersangka obat terlarang.
14

 

Di Manado, 4 (empat) SMU Elfata Manado diringkus saat menggelar 

pesta narkoba dan miras.
15

 Di Aceh 5 (lima) peserta didik SMU digrebek 

karena sedang pesta narkoba pada saat pelajaran berlangsung dan mereka 

berstatus  membolos sekolah.
16

 

Hubungan narkoba dengan generasi muda dewasa ini terbilang erat, 

artinya banyak kasus kecanduan dan pengedaran narkoba yang di 

dalamnya terlibat kaum muda, khususnya remaja sekolah dan luar 

sekolah (putus sekolah). Hasil survei BNN dan Universitas Indonesia 

(Ul) terhadap puluhan ribu pelajar dan mahasiswa di 33 provinsi selama 

kurun waktu tiga tahun terakhir, yakni 2006-2009, jumlah 

penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar dan mahasiswa meningkat 

sebesar 1,4%. Angka rata-rata penyalahgunaan narkoba di kalangan 

pelajar SLTP ada sebanyak 4,2%, SLTA 6,6% dan mahasiswa6,0 

%.
17

Menurut data BNN
18

 tahun 2008 mencatat 41% dari mereka yang 

                                                             
14Peserta didik SMA Jalani Tes Urine, Maret 2010, http://suaramerdeka.com /v1/index .php 

/read /news / 2010/03/18/49572 
15Pesta Miras dan Narkoba,Senin 08 maret 2010, http://swarakita-manado.com/v4 

/index.php /berita/yustisia/8026-pesta-miras.html 
16Pesta SS Peserta didik SMA Digerebek, 8 Januari 2010, http://serambinews.com/ news / 
view/21308/pesta-ss-peserta didik-sma-digerebek 
17Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja, Sabtu, 26 Juni 2010, ttp:// inioke .com/ 

konten/1745/pengguna-narkoba-di-kalangan-remaja-meningkat.html 
18Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah lembaga pemerintah 

nonkementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada 

presiden melalui koordinasi KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia.Dasar hukum 

BNN sebagai LPNK adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Sebelumnya, BNN 

merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 

http://suaramerdeka.com/
http://swarakita-manado.com/v4%20/index.php
http://swarakita-manado.com/v4%20/index.php
http://serambinews.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prekursor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahan_adiktif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau
http://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kepala_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kepala_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_nonstruktural


7 

 

pertama kali mencoba narkoba adalah remaja usia 16-18 tahun, dan 40 

orang meningggal setiap harinya di Indonesia karena narkoba. 

Meskipun kepedulian masyarakat tehadap narkoba meningkat, tetapi 

penegguna narkoba beranjak meningkat. Pada tahun 2006 sebanyak 3,2 

juta orang menggunakan narkoba dengan 1,1 juta adalah pelajar dan 

mahasiswa, sedangkan pada tahun 2008 meningkat menjadi 3,6 juta 

orang dengan 1,355 juta adalah pelajar dan mahasiswa. DKI Jakarta dan 

                                                                                                                                                     
17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 

2007.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika 

Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementrian yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala. 

Tugas: 

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu 

Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; 

5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika; 

7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna 

mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

Fungsi: 

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan 

prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 

alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. 

2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN. 

3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN. 

4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, 

pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN. 

5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, 

pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama. 
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DI Yogyakarta menjadi kota pengguna narkoba tertinggi di Indonesia.
19

 

Keadaan yang demikian tentulah sangat memprihatinkan banyak 

kalangan. Apalagi meluasnya narkoba di Indonesia terutama di kalangan 

generasi muda didukung oleh faktor budaya global, yang dikuasai oleh 

budaya Barat yang mengembangkan pengaruh negatifnya melalui layar 

TV, internet, VCD dan film-film, dan ini jelas merupakan pengembangan 

“kebebasan kaum muda yang tidak bertanggung jawab. 

Pelaku kenakalan remaja, terutama pengkonsumsi NAPZA 

(Nakotika, Psikotropika dan Zat-zat Adiktif) agar tidak berkelanjutan 

lebih dalam, perlu penanganan yang bersifat kontinue (berkelanjutan), 

penanganan secara lahiriyyah dan batiniyyah.Penanganan yang 

mengedepankan sisi humanistik (manusiawi), yakni penanganan yang 

tidak melegalkan kekerasan terhadap para pecandu NAPZA. Hal ini 

dikarenakan mereka sebenarnya merupakan kaum yang tidak berdaya 

untuk bangkit dari kesembuhan, sehingga membutuhkan perjuangan 

ekstra keras. Demikian pula ketidakberdayaan dari faktor lingkungan, 

yang sewaktu-waktu mengarahkan kembali pada posisi yang sama, atau 

pula ketidakberdayaan dari orang-orang sekitar yang memperolok dan 

meninggalkannya dalam kesakitan, termasuk salah satunya 

dimungkinkan adalah keluarga dekatnya—sehingga mereka 

membutuhkan sentuhan-sentuhan cinta kasih, atau membutuhkan 

pendidikan yang memanusiawikan, yang pada akhirnya tujuan utama 

dalam kehidupan mereka yakni “kesembuhan” dapat diraih. 

                                                             
193,6Juta Orang Indonesia Pakai Narkoba di 2008,-
http://www.detikhealth.com/read/2009/07/13/103136/1163810/763/36-juta-orang-

indonesia-pakai-narkoba-di-2008?ld991107763. 

http://www/
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Mendidik dengan kasih sayang atau rahmah terhadap para pelaku 

kenakalan remaja yang penekanannya pada pecandu NAPZA merupakan 

hal yang tepat. Hal ini mengingat, para pecandu NAPZA memiliki 

kebiasaan-kebiasaan yang kurang dapat dipahami oleh manusia sehat
20

 

(artinya tidak sakit ruhani dan ragawi), di antaranya sulit diajak bicara, 

sulit untuk diajak terlibat dalam kegiatan keluarga, pulang terlambat 

tanpa alasan, mudah tersinggung, suka melawan orang-orang terdekat 

seperti orang tua, saudara kandung atau guru. Kemungkinan besar 

apabila pendekatan yang digunakan terhadap mereka adalah pendekatan 

kekerasan maka yang terjadi mereka semakin terpuruk dan  menjauh dari 

kesembuhan. Lain halnya manakala yang dikedepankan adalah 

pendekatan kasih sayang atau cinta kasih atau pendekatan hati, 

kemungkinan besar kesembuhan akan lebih cepat dirasakan dari 

ketergantungan NAPZA. 

Muhammad Anis menyatakan bahwa  Allah telah mengajarkan 

kepada umat manusia untuk memiliki sifat rahmah yakni sifat yang 

penuh kasih sayang terhadap makhluk-makhluk sesama manusia maupun 

selain manusia, sebab yang menyayangi akan selalu memberikan 

kebaikan kepada  yang disayangi.
21

Bukti kebesaran rasa kasih sayang 

ilahi kepada makhluknya tercermin jelas pada firman Allah, dan 

seyogyanya cerminan ini dapat dijadikan tauladan mulia bagi umat 

                                                             
20Manusia sehat menurut Hamka adalah kesehatan jiwa dan kesehatan badan.Kalau jiwa 

sehat dengan sendirinya memancarkan bayangan itu kepada mata, dari mata memancar ke 

hati.Demikian pula kesehatan badan yang membukakan fikiran, mencerdaskan akal dan 

pada akhirnya menyebabkan kebersihan jiwa. Hamka, Tasauf Modern, (Jakarta : Pustaka 

Pajimas, 1983), cet, Xviii, hlm.112. 
21Muhammad Anis, Quantum al-Fatihah; Membangun Konsep Pendidikan Berasis Surah al-
Fatihah, (Yogyakarta: Pedagogia, 2010), hlm. 53-55. 
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manusia agar selalu mentradisikan pendidikan berbasis kasih sayang 

terhadap siapapun. 

Q.S. Al-An’am ayat 12 

Artinya: Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit 

dan di bumi." Katakanlah: "Kepunyaan Allah." Dia telah menetapkan 

atas Diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada 

hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. orang-orang yang 

meragukan dirinya mereka itu tidak beriman. 

Q.S. Al-An’am ayat 54 

Artinya: Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat 

Kami itu datang kepadamu, Maka Katakanlah: "Salaamun alaikum. 

Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang, (yaitu) 

bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran 

kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan 

Mengadakan perbaikan, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang. 

Hadiṡ di atas menyatakan Allah tidak memilah dan memilih 

makhluk-makhluknya, kesemuanya disayangi dan dirahmati Allah. Hal 

ini menjadi pelajaran besar bagi manusia sebagai makhluk yang berakal 

untuk tidak hanya mengembangkan rasa kasih sayang  kepada mereka-

mereka yang sehat jiwa dan sehat perilakunya saja dan  mengabaikan 

kaum-kaum yang memiliki gangguan kepribadian
22

 atau gangguan 

                                                             
22Istilah gangguan kepribadian dalam konteks ini disamakan dengan gangguan perilaku 

(behavior disorder), perilaku maladaptive (maladaptive behavior), gangguan karakter 

(character disorder) atau penyimpangan karakter.Adapun maksud dari gangguan 
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nafsāniah
23

. Tetapi mengembangkan kasih sayang pula kepada mereka-

mereka yang memiliki problem-problem diri; penyimpangan perilaku 

termasuk di dalamnya kenakalan kaum remaja. 

Allah berfirman dalam beberapa surat yang menyatakan bahwa: 

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Māidah ayat 2) 

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. 

Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang 

munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada 

Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-

Taubah ayat 71) 

                                                                                                                                                     
kepribadian adalah serangkaian perilaku manusia yang menyimpang dari fitrah asli yang 

murni, bersih dan suci, yang telah ditetapkan Allah SWT sejak zaman azali.Gangguan 

perilaku disebabkan oleh dominasi hawa nafsu dan bujukan setan yang mendorong manusia 

untuk berbuat maksiat dan dosa, sehingga perilakunya menjadi buruk, tidak diharapkan dan 

membahayakan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Abdul Mujib, Kepribadian dalam 
Psikologi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), hlm.  351 
23Gangguan nafsaniah adalah tekanan-tekanan qalbiah yang lazim disebut dalam psikologi 

sebagai patologi yaitu penyimpangan-penyimpangan dari kondisi normal atau sehat, tidak 

wajar seperti rasa cemas, kecewa, stress, putus asa. Beberapa sebab timbulnya gangguan 

nafsaniah adalah :Pertama, kurangnya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Kedua, 

Hadirnya rasa cemas  dan ketegangan yang berlebihan. Ketiga, selalu merasa kurang puas 

dalam hal-hal negatif.Keempat, perhatian yang berlebihan tehadap problema yang 

dihadapi.Kelima, Ketidakmampuan menyelesaikan problem solving. Keenam ,Melanggar 

hukum Tuhan. Salah satu akibat dari gangguan nafsaniah dapat menimbulkan  gangguan penyakit yang biasa disebut “nafsio somatic” yaitu  gangguan nafsaniah yang mempengaruhi 
soma (tubuh). Sukanto Mm dan A. Dardiri Hasyim, Nafsiologi; Refleksi Analisis tentang Diri 
dan Tingkah Laku Manusia, (Surabaya, Risalah Gusti, 1996), hlm.  120. 
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Kalimat “dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan” serta 

“sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain” ini 

merupakan kalimat “penjelas” yang menunjukkan rasa cinta tinggi yang 

menciptakan rasa perdamaian, keharmonisan, penghargaan, welas asih 

antar sesama.Tidak adanya saling menghakimi, saling mengunggul-

unggulkan diri dan saling “merasa benar sendiri”. Hal inilah  yang  

pantas diteladani sebagai bagian dari akhlak mahmudah. Imam Nawawi 

al-Bantani dalam kitabnya Nashāihul Ibād menyatakan salah satu tujuh 

golongan yang tidak akan dirahmati Allah pada hari kiamat yakni orang-

orang yang tidak dapat menjadi penolong bagi orang lain terutama 

tetangga dekatnya sendiri, bahkan justru seringkali menyakiti.
24

 

Demikian inilah contoh yang seharusnya tidak seyogyanya diteladani. 

Menurut Muhammad Usman Najati cinta dan kasih sayang 

memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia.Sebab cinta 

merupakan landasan kehidupan suami-istri, pembentukan keluarga dan 

pemeliharaan anak-anak.
25

 Cinta dan kasih sayang pun merupakan 

landasan bagi terciptanya hubungan yang akrab antara sesama manusia 

dan pengikat yang kokoh bagi manusia dalam hubungan dengan 

Tuhannya sehingga menjadikan ikhlas dalam beribadah. 

Erikson menyimpulkan bahwa kasih sayang menjadi hal dibutuhkan 

bagi remaja sebab dengan keberadaannya akan memudahkan adanya 

kepercayaan dan tahap dimana harapan remaja tentang dunia adalah 

                                                             
24Imam Nawawi al-Bantani, Nashāikhul Ibād; Nasihat-nasihat untuk Para Hamba Menjadi 
Santun dan Bijak, terj. Fuad Kauma (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), hlm. 205.  
25Muhammad Usman Najati, Al-Qur’an dan Psikologi, terj. Tb Ade Asnawi Syihabbudin 
(Jakarta: Aras Pustaka, 2001), hlm. 50—51 
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menjadi tempat yang baik dan menyenangkan.
26

 Allport menyatakan 

bahwa penerapan kasih sayang  berupa ajaran  hubungan diri yang hangat 

dengan orang lain merupakan salah satu bentuk dari kematangan dalam 

kepribadian, karenanya  tidak salah jika pendidikan kasih sayang menjadi 

“tujuan” dan “tumpuan” berbagai kalangan meski sebatas “harapan” dan 

belum sempurna dalam tataran aktualisasi.
27

 

Oleh karena itu guna menuju remaja yang sehat, yang tidak sakit  

terutama bidang NAPZA perlulah menggunakan pendekatan kasih 

sayang yang tidak terputus, artinya terus menerus memberdayakan kasih 

sayang yang tulus, sehingga mampu memulihkan remaja menuju pribadi 

yang berfungsi sepenuhnya. Rogers memberikan lima sifat orang yang 

berfungsi sepenuhnya yakni: Pertama, keterbukaan pada pengalaman, 

kedua, kehidupan eksistensial yakni kehidupan yang selalu segar dan 

baru serta senantiasa bergembira, ketiga, kepercayaan terhadap 

organisme orang sendiri, keempat memiliki perasaan  bebas tanpa adanya 

paksaan atau rintangan antara alternatif pikiran dan tindakan. Kelima, 

kreativitas yakni memiliki kemampuan dan spontanitas untuk 

menanggulangi perubahan-perubahan traumatis sekalipun.
28

 

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang concern terhadap 

                                                             
26E. Erickson, Childhood and Society (New York: Norton, 1950), hlm. 30. 
27DuaneSchualtz, Psikologi Pertumbuhan Model-model Kepribadian Sehat, penerj. Yustinus, 

(Yogyakarta: PT  

Kanisius, 1991), hlm. 32. Menurut Allport ada tujuh kriteria kepribadian yang matang di 

antaranya: Pertama, perluasan perasaan diri, Kedua,  hubungan yang penuh kehangatan dan 

kasih sayang dengan orang lain, Ketiga, keamanan emosional, Keempat, persepsi realistis, 

Kelima,  ketrampilan-ketrampilan dan tugas-tugas, Keenam, pemahaman diri dan Ketujuh,  

filsafat hidup yang mempersatukan. 
28C.R. Rogers, On Becoming a Person: A Therapist’s View of  Psychotherapy (Boston: Houghton 

Mifflin, 1961), hlm. 186. 
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penyembuhan kenakalan remaja pecandu NAPZA dengan pendekatan 

kasih sayang (rahmah) adalah di Inabah Pondok Pesantren Suryalaya 

Tasikmalaya. Sebuah pondok pembinaan akhlak remaja yang mengalami 

“gangguan kesehatan mental.” 

Inabah itu sendiri merupakan metode penyembuhan para korban 

NAPZA yang berlandaskan pada al-Qur‟an dan hadiṡdan ijtihad para 

ulama. Istilah Inabah dikembangkan oleh Abah Anom sebagai konsep 

penyembuhan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif lainnya serta konsep penyembuhan terhadap remaja nakal dalam 

berbagai bentuk penyakit kerohaniaan. Dalam hal ini Abah Anom 

memasukkan unsur Tarekat Qādiriyyah Naqsabandiyyah dalam metode 

penyembuhan kecanduan NAPZA tersebut. Di sisi lain menggunakan 

pendekatan yang mengandung unsur kasih sayang dan meniadakan 

kekerasan dalam pembinaan dan perawatannya. 

Berbagai pihak telah mengakui “keberhasilan” dari Abah Anom 

melalui Inabah dalam menangani kecanduan remaja atas NAPZA ini. 

Sebagai bukti beberapa pernyataan berikut ini: 

1. Wakil Ketua Pondok Pesantren Suryalaya menyatakan pada 

kurun 1981-1989, Pondok Pesantren Suryalaya menangani 5.845 

pecandu narkoba. Menurut—Wakil Ketua Pondok Pesantren 

Suryalaya—Zaenal Abidin, melalui program Inabah, sebanyak 

93,1 persen dari mereka berhasil dikembalikan pada kondisi 
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semula.
29

 

2. Koran Pikiran Rakyat memberitahukan bahwa The International 

Federation of Non-Government Organizations for the Prevention 

of  Drug and Substance Abuse (IFNGO), sebuah badan dunia di 

bawah PBB yang menangani pencegahan masalah narkoba dan 

penyalahgunaan obat-obatan terlarang telah memberikan 

penghargaan kepada Pengasuh Pondok Pesantren Suryalaya 

K.H.  Ahmad Sōhibul Wafā Tajul Ārifīn (Abah Anom), di Ponpes 

Surlayalaya. Penghargaan berupa piagam emas “Distinguished 

Service Awards”yang merupakan puncak prestasi tertinggi dalam 

pengabdian seseorang membantu memulihkan korban 

narkoba. Piagam tersebut diberikan di Australia oleh Charmain 

IFNGO Dr. K.C. Lam kepada perwakilan Suryalaya Jakarta, Ir. 

Ucu Suparta.
30

 

3. Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Timur Pradopo 

mengatakan, penghargaan diberikan PBB kepada Abah Anom 

adalah hal yang luar biasa. Artinya, dunia sudah memberikan 

penghargaan perihal yang telah dilakukan Abah Anom selama ini, 

dalam pengabdiannya untuk membantu memulihkan korban 

narkoba.
31

 

4. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosial Brigadir 

                                                             
29Kasus Narkoba di Tasikmalaya Menempati Urutan Kedua di Jawa Barat, 

http://groups.yahoo.com/ group/tasik/message/4619 
30Pimpinan TQN Mendapat Penghargaan dari PBB, Sumber: http://newspaper.pikiran-

rakyat.com/ 
31Pengakuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Buat Syeikh Ahmad Sohibul Wafa Tajul 
Arifin (Abah Anom), Sumber: http://newspaper.pikiran-rakyat.com/ 

http://www.ifngo.org/
http://www.ifngo.org/
http://www.ifngo.org/
http://groups/
http://www.cafedzikir.com/khabar/pimpinan-tqn-mendapat-penghargaan-dari-pbb/
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/
http://ikhwansuryalaya.wordpress.com/2009/01/12/pengakuan-pbb-buat-syeik-sohibul-wafa-tajul-arifin-abah-anom/
http://ikhwansuryalaya.wordpress.com/2009/01/12/pengakuan-pbb-buat-syeik-sohibul-wafa-tajul-arifin-abah-anom/
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/
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Jenderal Kurdi Mustofa, mewakili Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono menyatakan kegembiraan dan kebanggaan terhadap 

Pontren Suryalaya, yang ternyata  mampu berbuat banyak untuk 

masyarakat luas. Sehingga, upaya perang terhadap narkoba 

dilakukan dengan sepenuh hati. Dengan adanya penghargaan dari 

PBB membuktikan kalau keberadaan pesantren diakui dan  

menjadi kebanggaan bagi Indonesia.
32

 

                                                             
32http://ikhwansuryalaya.wordpress.com/2009/01/12/pengakuan-pbb-buat-syeik-

sohibul-wafa- ajul-arifin-abah-anom/ 

http://ikhwansuryalaya.wordpress.com/2009/01/12/pengakuan-pbb-buat-syeik-sohibul-wafa-%20ajul-arifin-abah-anom/
http://ikhwansuryalaya.wordpress.com/2009/01/12/pengakuan-pbb-buat-syeik-sohibul-wafa-%20ajul-arifin-abah-anom/
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Bab II 

Meninjau Psikologi Pecandu NAPZA 

A. Beberapa Tinjauan 

Beberapa disertasi, hasil penelitian selain disertasi dan buku yang 

penulis temukan yang membahas tentang kenakalan remaja dan kasih 

sayang yang di dalamnya terdapat unsur kelekatan (attachment) sebagai 

entry point dari disertasi ini: 

Pertama, the Utility of Theories of Parenting, Attachment, Stress and 

Stigma in Predicting Adjustment to Illness. Penelitian ini merupakan 

hasil disertasi Wartini Pratama Departement of Psychology the 

University of Queensland. Wartini menyatakan perihal pentingnya teori-

teori yang berhubungan dengan pola pengasuhan orang tua, kasih sayang 

terhadap remaja, dan kemudian diterapkan kepada remaja untuk 

membantu remaja terbebas dari berbagai masalah atau sakit yang 

dideranya. Dengan kedekatan/kelekatan antara orang tua dan remaja yang 

makin kuat akan mampu menghindari stress dan penyakit yang berlebih 

pada remaja, termasuk penyakit berupa kenakalan remaja, yang 

diwujudkan dengan berbagai bentuk atau ragam jenis kenakalan remaja. 

Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian 

ini lebih spesifik  ditujukan kepada para remaja pecandu NAPZA yang 

berada di Pondok Remaja Inabah XV Putra Pondok Pesantren 

Suryalaya.
33

 

                                                             
33Wartini Pramana, The Utility of Theories of Parenting, Attachment, Stress and Stigma in 
Predicting Adjustment to illness, Disertasi (Departement of Psychology the University of 

Queensland) 



19 

 

Kedua, Kualitas Kelekatan Santri Anak-anak.Ini merupakan karya 

disertasi yang ditulis oleh Khoiruddin. Dalam karyanya, Khoiruddin 

menyatakan beberapa hal: 

1. Pesantren dengan segala aktivitasnya selama 24 jam ternyata 

belum mampu menggantikan fungsi keluarga dalam 

mengembangkan kualitas kelekatan remaja. Adanya asumsi atau 

tesis yang menyatakan bahwa kesatuan komunitas dalam sistem 

asrama di pesantren menumbuhkan solidaritas dan kekeluargaan 

yang akrab, baik antara santri sendiri maupun antara dengan 

ustadz dan kiyai, tidak mendapatkan verifikasi empiris dalam 

penelitian yang dilakukan Khoiruddin tersebut. 

2. Problem kelekatan yang dialami santri lebih banyak terkait 

dengan kurang sensivitas figur kelekatan yakni orang tua, 

ustadz/guru, dan teman-teman santri. Akibatnya semakin lama 

santri tinggaldi pesantren semakin menurun kualitas 

kelekatannya. 

3. Kualitas kelekatan pada orang tua, ustadż/guru dan teman 

mempunyai peran yang urgent terhadap prestasi belajar remaja. 

Semakin rendah kualitas kelekatan santri membawa risiko 

semakin buruk pula prestasi belajarnya.
34

 

Penelitian yang dilakukan oleh Khoiruddin ini lebih dititikberatkan 

pada aspek kelekatan yang ada pada anak-anak selama di pesantren. 

Khoiruddin  membuktikan bahwa tidak sama kelekatan anak di pesantren 

                                                             
34Khoiruddin,  Kualitas Kelekatan Santri Anak-anak,  Disertasi (Yogyakarta: Universitas 

Gadjah Mada, 2001) 
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dengan orang tua di rumah. Meski di pesantren terdapat para pembina. 

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-samadi 

lingkungan pesantren, perbedaannya Khoiruddin meneliti anak-anak 

yang masih Sekolah Dasar, sedangkan penulis meneliti kaum remaja. 

Perbedaan lainnya penulis meneliti tentang kenakalan remaja pecandu 

NAPZA dengan Inabahnya, sedangkan Khoiruddin meneliti tentang 

prestasi belajar naik atau turun dengan kulitas kelekatan pada anak di 

pesantren. 

Ketiga, Pengembangan Pola Pendidikan Nilai Humanis-Religius 

pada Diri Siswa Berbasis Kultur Madrasah di MAN Wates Kulon Progo 

Yogyakarta. Disertasi ini ditulis oleh Subiyantoro, dengan hasil 

penelitian menyatakan bahwa aktualisasi nilai humanis-religius pada 

MAN Wates tergolong masih rendah sebatas dimensi “ritual” dan 

dimensi “ilmu”, sehingga hal ini menyebabkan masih banyaknya remaja-

remaja yang melakukan penyimpangan akhlak.
35

 

Keempat, Kenakalan Remaja sebagai Perilaku Menyimpang 

Hubungannya dengan Keberfungsian Sosial Keluarga (Kasus di Pondok 

Pinang Pinggiran Kota Metropolitan Jakarta.) Penelitian ini merupakan 

penelitian resmi dari Badan Latbang Sosial Departemen Sosial RI, 

dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa remaja yang memiliki 

waktu luang banyak seperti mereka yang tidak bekerja atau menganggur 

dan masih pelajar kemungkinan lebih besar untuk melakukan kenakalan 

atau perilaku menyimpang. Demikian juga dari keluarga yang tingkat 

                                                             
35Subiyantoro, Pengembangan Pola Pendidikan Nilai Humanis-Religius pada Diri Siswa 
Berbasis Kultur Madrasah di MAN Wates Kulon Progo Yogyakarta, Disertasi (Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2010) 
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keberfungsian sosialnya rendah  maka kemungkinan besar remajanya 

akan melakukan kenakalan  pada tingkat  yang lebih berat. Sebaliknya 

bagi keluarga yang tingkat keberfungsian sosialnya  tinggi maka  

kemungkinan  remaja-remajanya  melakukan kenakalan  sangat kecil, 

apalagi kenakalan khusus.
36

 

Kelima, Inabah Metode Islamik untuk Perawatan Korban Madat dan 

Berbagai Penyakit Rohani. Penelitian ini dilakukan oleh Juhaya S. Praja, 

dengan hasil penelitian menyatakan bahwa data yang terhimpun sejak 

tahun 1981 hingga 1989 atau sekitar sepuluh tahun uji coba penggunaan 

metode Inabah ini  menunjukkan hasil yang memuaskan karena 93,1% 

dari 5845 anak bina dapat dikembalikan dari perilaku maksiat kepada 

perilaku taat. Berdasarkan tingkat keberhasilan ini maka metode Inabah 

layak untuk dikembangkan secara luas.
37 

Keenam, Mencegah Penyalahgunaan NAPZA melalui Kepercayaan, 

Kasih Sayang, Ketulusan. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Rochman 

Hadjam,dkk.,dan menghasilkan sebuah penegasan bahwa para pecandu 

NAPZA dapat dibantu “penyembuhannya” bukan melalui pemaksaan, 

atau kekerasaan akan tetapi benar-benar memakai pendekatan kasih 

sayang yang tulus  dan memberi kerpercayaan  kembali kepada si 

penderita setelah sembuh.
38

 

Ketujuh, Studi Eksplorasi Mengenai Metode Inabah, dalam Upaya 

                                                             
36Masngudin HMS, peneliti pada Puslitbang Badan Latbang Sosial Departemen Sosial 
Republik Indonesia. http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang UKS/2004 
37Juhaya S Praja, Filsafat Ilmu, Menelusuri Struktur Filsafat Ilmu dan Ilmu-ilmu Islam 

(Bandung: Program Pasca sarjana IAIN Sunan Gunung Jati, 2000), hlm. 110 
38Noor Rochman Hadajam, Sofia Retnowati, Dan Wahyu  Widhiarso, Mencegah 
Penyalahgunaan NAPZA Melalui Kepercayaan, Kasih Sayang, Ketulusan, (Jakarta, Direktorat 

Pendidikan Menengah Umum, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003) 

http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang
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Penyembuhan Penderita Ketagihan Zat Adiktif, Melalui Proses Didik 

Menurut Pondok Pesantren Suryalaya. Penelitian Emo ini dapat 

dijadikan acuan oleh penulis dalam rangka pengembangan penelitian 

selanjutnya. Emo ini lebih menitikberatkan kepada proses 

penyembuhanpara pecandu NAPZA secara umum, tidak terspesifikasi 

terhadap para pecandu kaum remaja saja tetapi secara keseluruhan 

pasien. Di sisi lain Emo tidak menggali lebih dalam perihal 

pembimbingan dengan kasih sayang terhadap para pasien. Hal-hal inilah 

yang membedakan penelitian Emo dengan penelitian yang penulis 

lakukan.
39 

Nelson B. Henry dalam buku berjudul Juvenile Delinquency and The 

Schools mengemukakan bahwa kenakalan remaja tidak hanya di 

lingkungan masyarakat umum, tetapi juga di lingkungan terdidik, seperti 

di sekolah.
40

 Hal ini menurutnya menjadi pekerjaan rumah bagi pihak 

sekolah untuk memunculkan dan mengembangkan model-model baru 

dalam menangani remaja, sehingga terbebas atau terkurangi 

kenakalan/penyimpangan remaja. 

Pertambahan umur, seorang remaja dapat terjebak dalam lingkungan 

yang tidak sehat, pergaulan yang kurang mendidik, dan kasih sayang dari 

keluarga yang tidak terpenuhi sehingga menjadikan seorang 

                                                             
39Emo Kastama, Studi Eksplorasi Mengenai Metode Inabah, Dalam Upaya Penyembuhan 
Penderita Ketagihan Zat Adiktif, Melalui Proses Didik Menurut Pondok Pesantren Suryalaya. 
Penelitian ini dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, 

bersumber dari dana pinjaman Bank Dunia XXI (Loan No. 2944 Ind) dengan surat perjanjian 

pelaksanaan penelitian nomor : 077/P4M/DPPM/BD XXI/1989 Direktorat Pembinaan 

Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
40Nelson B. Henry, Juvenile Delinquency and The Schools, (Chicago,  The University of Chicago 

Press, 1948) 
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remaja/remaja mengalami degradasi moral.
41

 

Staven Glazer dalam buku The Heart of Learning Spiritualy in 

Education, menyatakan pentingnya mendidik remaja dengan hati, 

bagaimana membahagiakan remaja dan menjadikan remaja tidak frustasi 

(Lihat hlm. 85). Dengan kata lain bagaimana mendidik remaja dengan 

cara memanusiawikan mereka dan tidak menganggap sebagai bagian 

yang harus selalu disalahkan. Salah satu pendekatan yang dilakukan 

untuk mendidik remaja adalah dengan pendekatan spiritual yang di 

dalamnya mengandung unsur kasih sayang. (lihat hlm. 217).
42 

Samuel A. Kirk dan James J. Gallagher dalam bukunya berjudul 

Educating Exceptional Children, Study Guide.
43

menyoroti perihal 

pentingnya mendekati remaja-remaja bermasalah, yang memiliki 

problem hidup dan memiliki gangguan mental. Menurut buku ini, 

remaja-remaja tersebut tidak boleh dibedakan atau dijauhi tetapi 

direngkuh dan diberi bimbingan dengan kasih sayang yang utuh, 

sehingga mereka akan mendapatkan kenyamanan dan pemulihan yang 

cepat.   

B. Masa Remaja 

Masa remaja merupakan masa rawan.Masa di mana mereka mudah 

tergilas oleh zaman atau masa di mana mereka mudah terpengaruh oleh 

era kemudahan, yang “menjerumuskan”. Masa remaja yang kuat 

                                                             
41John W. Santrock, Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup Jilid II, (Jakarta : PT. 

Erlangga,t.th)  
42Staven Glazer, The Heart of Learning Spiritualy in Education, (New York : Penguin  Putnam, 

1999) 
43Samuel A. Kirk and James J. Gallagher, Educating Exeptional Children Study Guide, (Boston: 

HoughtonMifflin Company,1976) 
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bimbingan, arahan, kaya akan nasehat, kaya perhatian dari orang-orang 

terdekat akan menguatkan remaja dan tidak mudah terjatuh oleh 

lingkungan yang buruk. Lain halnya remaja yang minim bimbingan, 

arahan, nasehat, kepedulian (carity) maka akan mudah terjerumus oleh 

lingkungan yang tidak bertanggung jawab. 

Masa remaja dekat dengan berbagai masalah sosial, atau dapat 

dibahasakan masa remaja rentan menuju “berbagai masalah sosial” yang 

ending-nya mengakibatkan keresahan umum (Public Issues). Earl 

Rubington dan Martin S. Weinberg menyatakan bahwa masalah sosial 

adalah suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang 

dianut oleh sebagian berarti warga, kemudian sebagian yang lain 

bersepakat untuk mengubah kondisi tersebut.
44

 

Salah satu bentuk masalah sosial yang meresahkan yang banyak 

diikuti kaum remaja adalah kenakalan  remaja (juvenile delinquency), 

yang diartikan oleh John W. Santrock sebagai suatu  hal yang mengacu 

kepada rentang perilaku yang luas, mulai dari perilaku yang tidak dapat 

diterima secara sosial (seperti bertindak berlebihan di sekolah), 

pelanggaran (seperti melarikan diri dari rumah) hingga tindakan-tindakan 

kriminal seperti bentuk pecandu NAPZA.
45

 

Secara nyata terlihat bahwa para remaja pecandu NAPZA semakin 

menunjukkanpeningkatan yang signifikan, dan semakin 

                                                             
44Earl Rubington dan Martin S. Weinberg, The Study of Social Problem, Seven Perspectives 

(New York: Oxford Univesity, 1995), hlm. 8.dalam bukunya Paulus  Tangdilintin, Masalah-
masalah Sosial (Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis), Modul, (Jakarta; Universitas Terbuka, 

1999), hlm.1.12 
45John W. Santrock, Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup, Hlm. 22. 
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mengkhawatirkan.Bagi para pecandu NAPZA tersebut—utamanya kaum 

remaja—membutuhkan pendekatan yang tepat sehingga mampu merubah 

kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang syar‟i, mulia dan diterima 

masyarakat.Pendekatan yang sesuai bagi para pecandu NAPZA adalah 

pendekatan kasih sayang. Hal ini disebabkan manusia merupakan 

makhluk yang akan selalu membutuhkan kasih sayang, tanpa adanya 

kasih sayang yang terjadi pertikaian, saling curiga-mencurigai, 

kekurangharmonisan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan 

sekitar. 

Kasih sayang berasal dari kata rahmah (ٌ َرْحَمة) atau rahmat berasal 

dari akar kata rahima-yarhamu- rahmah ( َرِحَمٌـ), yang berarti  mengasihi 

atau menaruh kasihan.
46

 Dalam kitab al-Munjidrahima-yarhamu- rahmah 

memiliki makna فوغفرلهرقّلهوشفقعليهوتعط  yang berarti menaruh kasihan dan 

menyayangi dan mengasihani dan memaafkannya.
47

 

Kata rahmah sebenarnya mengacu pada satu sifat Allah yang  

menunjukkan bahwa “Dia” Maha Penyayang (ar-rahman). Hal ini dapat 

dilihat pada QS. al-Bāqarah ayat 37, 127, 199, 218, al-Anfal ayat 69-70, 

al-furqan ayat 6 dan 70, ar-Rūum ayat 5, Fushshilat ayat 2 dan 32, al-

hujarat ayat 8, 12, 14, al-Hasyr  ayat 10 dan 22, al-A‟raf ayat  151, Yūsuf 

ayat 64 dan 92 serta al-Anbiyāa ayat 83. 

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ar-Rahman dan ar-Rahim merupakan 

dua nama yang saling berkaitan yang memiliki bentuk mubalaghah 

(bermakna lebih) yang berasal dari satu kata ar-Rahmah. Kata ar-

                                                             
46Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta:  Hidakarya Agung, 1990), hlm.  139. 
47Al-Munjid, (Beirut: Maktabah al-Syarkiyah, 1986), hlm. 253. 
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Rahman menunjukkan makna yang lebih tinggi dari pada ar-Rahim. Abu 

Ali al-Farisi mengatakan ar-Rahman merupakan namayang bersifat 

umum dan meliputi segala macam bentuk rahmat. Nama ini dikhususkan 

untuk Allah semata, sedangkan ar-Rahim merupakan kasih sayang yang 

hanya diberikan kepada orang-orang beriman.
48

 

Muhammad Abduh  berasumsi  bahwa ar-Rahman dan ar-Rahim  

berasal dari kata ar-Rahmah (kasih sayang) dan makna rahmat bagi Allah 

adalah memberikan kebajikan.
49

 Kata rahman menunjuk pada seseorang  

yang merupakan sumber perwujudan kasih sayang sedangkan ar-rahim  

menunjuk pada seseorang yang kemudian menumbuhkembangkan kasih 

sayang dan kebaikan. Sifat ar-Rahman dan ar-Rahimini sebenarnya 

Allah bermaksud mendidik umat manusia supaya bersifat kasih dan 

sayang kepada sesamanya dan terhadap makhluk lain, terlepas „siapapun 

dan bagaimanapun kondisi dan keadaan dari makhluk sesamanya 

tersebut” (cacat fisik dan mental, berkelakuan menyimpang, jauh dari 

agama dan sebagainya) dengan sikap tersebut diharapkan seseorang akan 

mendapatkan rahmat Allah baik di dunia dan akhirat. 

Sifat rahmah pun idealnya ditunjukkan kepada para kaum remaja 

yang mengalami “krisis mental” yang lebih banyak bertindak, bersikap 

atau berperilaku tidak bertanggung jawab; tidak bertanggung jawab 

terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan ilahi. Meskipun 

sebenarnya di hati yang paling dalam, mereka memerlukan pendekatan 

                                                             
48Tafsir Al-Qur’an Indonesia, Tafsir Ibnu Katsir Surat al-Fatihah ayat 1 Keutamaan Basmalah. 

http://indotafsir.com/2011/02/08/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-fatihah-1-ayat 
49Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Fatihah: Menemukan Hakikat  Ibadah (Bandung : PT 

Mizan Pustaka, 2005), hlm. 70. 
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yang mengena, pendekatan yang mampu memahami dan mengasihi 

mereka tanpa syarat dan tanpa pembedaan sikap. 

Menurut pendapat Abdul Aziz el-Qussy dinyatakan bahwa pada 

dasarnya setiap remaja memiliki kebutuhan pokok yang meliputi: 

1. Kebutuhan akan rasa aman 

2. Kebutuhan akan rasa kasih sayang 

3. Kebutuhan akan penghargaan 

4. Kebutuhan akan rasa kebebasan 

5. Kebutuhan akan rasa sukses 

6. Kebutuhan akan satu kekuatan pembimbing atau pengendali
50

 

Kebutuhan kasih sayang menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan guna 

menuju kesuksesan dalam hal apapun.Kasih sayang menjadi pendorong 

utama dan “penyemangat” untuk mencapai tujuan dalam kehidupan 

masing-masing individu.Bahkan kaum remaja yang memiliki 

keterbatasan fisik pun membutuhkan “kasih sayang” yang tidak terdapat 

di dalamnya diskriminasi.Hal ini disampaikan oleh David Milner bahwa 

seorang remaja memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendasar, 

di antaranya pengakuan diri dan tidak ada diskriminasi. Sebab 

pembedaan hanya akan menyakitkan remaja. Termasuk dalam hal ini 

ketika remaja melakukan penyimpangan dan tidak ada kepedulian sosial 

dan upaya perbaikan moral, hal ini pun termasuk dalam kategori 

                                                             
50Abdul Aziz El-Qussy, Pokok-pokok Kesehatan Jiwa (Usus al-Shihhah al- Nafsiah), terj. Zakiah 

Darajat (Jakarta: Bulan Bintang, Jilid I, 1974), hlm. 114. 
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diskriminasi terhadap remaja.Remaja membutuhkan perhatian lebih, 

membutuhkan kepedulian dan tempat untuk berbagi. Remaja 

membutuhkan “community” yang sehat meski dirinya tidak sehat, yang 

dengan komunitas sehat tersebut akan membantu menciptakan diri 

sebagai manusia-manusia baru, yang jauh dari “penyimpangan”. 

Adina Blom Lewkowicz menambahkan bahwa remaja membutuhkan 

pemahaman, pengertian dan pada dasarnya mendambakan pula family 

atau keluarga hangat yang senantiasa memberikan kasih sayang dan 

dorongan positif menuju kebaikan hidup.
51

 Sedangkan Michael Lewis, 

meyakinkan dengan jelas dalam karya editingnya bahwa remaja benar-

benar membutuhkan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang 

bertanggung jawab untuk mengasihinya seperti orang tua, pendidik, guru, 

pembimbing.
52

 

Berdasarkan pendapat para pakar di atas terlihat bahwa remaja 

membutuhkan peranan kasih sayang dalam setiap gerak kehidupannya. 

Pengaruh kasih sayang bagi perkembangan remaja benar-benar besar, hal 

ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allen N. Mendler yang 

menyatakan bahwa kasih sayang berperan besar dalam hubungannya 

terhadap remaja yakni:   

1. Dengan kasih sayang akan mampu membangun keakraban dan 

kedekatan yang harmonis terhadap remaja. 

2. Dengan kasih sayang akan mengembangkan ikatan personal-

                                                             
51Adina Bloom Lewkowicz, Teaching Emotional Intelligence, Second Edition (California, 

Corwin Press, 2007), hlm. 91.    
52Editor Michael Lewis, dkk.,Handbook of Emotions, Second Edition .hlm. 655—656. 
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diri remaja. 

3. Dengan kasih sayang akan menciptakan keterbukaan dari 

remaja atas problema yang dimiliki.
53

 

Penerapan konsep kasih sayang berlaku bagi remaja-remaja 

bermasalah yakni remaja-remaja yang memiliki kekurangan dalam 

kedispilinan, komunikasi, manajemen diri, dan motivasi, sehingga 

tindakannya terkadang tidak selaras dengan permintaan atau harapan 

lingkungan sekitar, dan menyebabkan kenakalan remaja. Dengan kata 

lain banyak melakukan tindakan pelanggaran, yang pada substansinya 

tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga banyak pihak. Termasuk 

kenakalan remaja pecandu NAPZA ini. 

Remaja-remaja bermasalah yang di dalamnya termasuk kenakalan 

remaja membutuhkan pendekatan kasih sayang yang besar ketika mereka 

mengalami “jatuh‟ atau mengalami “posisi rendah” yakni posisi yang 

dipandang rendah oleh orang lain karena banyak melakukan 

kemaksiatan, kenakalan, dan berbagai bentuk pendzaliman atas diri 

sendiri. Wujud kasih sayang tersebut dapat berupa: 

1. Komunikasi yang baik dari pihak pertama; dapat orang tua, 

pembina, teman sebaya atau pihak lainnya terhadap pihak kedua 

yakni si remaja remaja bermasalah. 

2. Pola asuh orang tua yang tidak memihak, artinya tidak ada 

unsur pilih kasih atas anak-anaknya yang “tidak bermasalah.”  

                                                             
53Allen N. Mendler, Mendidik dengan Hati, hlm.103. 
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3.  Meniadakan unsur kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun 

kekerasan mental terhadap anak-anak yang nakal atau 

bermasalah. 

Pada dasarnya remaja-remaja bermasalah karena mengalami 

“krisiscinta dan kasih sayang”. Menurutnya krisiscinta  adalah bagian 

dari penyakit karena kekurangan. Sehingga seperti halnya seorang yang 

kekurangan vitamin atau gizi, seseorang yang kekurangan rasa cinta akan 

menampakkan gejala yang menyimpang dan jika yang demikian terjadi 

haruslah ditangani dengan mendekati dan menyayangi mereka dan tidak 

meninggalkan mereka tatkala ada masalah. 

Remaja bermasalah membutuhkan kedekatan atau kelekatan yang 

tinggi terutama dari orang tua mereka atau dari orang-orang yang 

dipercaya lebih oleh remaja, teori yang biasa dimunculkan dalam hal 

kedekatan atau kelekatan dan kasih sayang ini dan yang berhubungan 

dengan penelitian ini yakni teori attachment. Menurut Papalia & Old 

attachment merupakan hubungan timbal balik yang aktif dan bersifat 

afektif antara dua individu yang dibedakan dari orang lain dan interaksi 

yang terjalin antara dua individu merupakan usaha untuk menjaga 

kedekatan.
54

 

Bowbly menerangkan bahwa attachment mengacu pada suatu relasi 

                                                             
54Papalia, Diane E, Sally Wendkos Olds dan Ruth Duskin Fieldman,  Human Developme 
(Psikologi Perkembangan) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1989), hlm. 78. Dalam jurnal penelitian Siti Marliah Tambunan dan Retnaningsih, “Peranan Kualitas Attachment, Usia dan Jender Pada Perilaku Prososial”, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan 

Fakultas Psikologi Universitas Guna Darma, Jurnal Penelitian Psikologi, No.1 volume 12 juni 

2007. 
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antara dua orang yang memiliki perasaan yang kuat satu sama lain dan 

melakukan banyak hal bersama untuk melanjutkan relasi tersebut.
55

 P ada 

dasarnya tidak semua hubungan yang bersifat emosional atau afektif 

dapat disebut kelekatan. Ada beberapa ciri yang menunjukan kelekatan di 

antaranya adalah hubungan yang bertahan cukup lama, ikatan tetap ada 

walau figur lekat tidak tampak dalam jangkauan mata remaja, bahkan 

jika figur digantikan oleh orang lain dan kelekatan dengan figur lekat 

akan menimbulkan rasa aman. 

Menurut Maccoby seorang remaja dapat dikatakan dekat atau lekat 

pada orang lain apabila memiliki ciri-ciri antara lain: Pertama, 

mempunyai kelekatan fisik dengan seseorang, kedua, menjadi cemas 

ketika berpisah dengan figur lekat, ketiga, menjadi gembira dan lega 

ketika figur lekatnya kembali dan keempat, orientasinya tetap pada figur 

lekat walaupun tidak melakukan interaksi. Remaja memperhatikan 

gerakan, mendengarkan suara dan sedapat mungkin berusaha mencari 

perhatian figur lekatnya, untuk mendapatkan kasih sayang, belaian, 

perhatian lebih dari figur lekatnya.
56

 

Model gaya kelekatan yang baik dan yang menjadi tujuan—terutama 

pada penelitian ini—adalah gaya kelekatan aman yaitu mempunyai 

model mental diri sebagai orang yang berharga, penuh dorongan, dan 

                                                             
55J. Bowlby, Attachment and Loss: vol 1 Attachment (New York: Basic Books, 1969) hlm. 4. Dalam jurnal penelitian Siti Marliah Tambunan dan Retnaningsih, “Peranan Kualitas 

Attachment, Usia dan Jender Pada Perilaku Prososial”, Fakultas Psikologi Uiniversitas 

Indonesia dan Fakultas Psikologi Universitas Guna Darma, Jurnal Penelitian Psikologi, No.1 

volume 12 juni 2007. 
56Maccoby dalam jurnal karya Eka Evrika, “Kelekatan (Attachment) pada Anak”, Fakultas 

Psikologi-Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Jurnal Elektrik, e-USU Respository, 2005 



32 

 

mengembangkan model mental orang lain sebagai orang yang 

bersahabat,dipercaya, responsif dan penuh kasih sayang. Dengan model 

kelekatan inilah diharapkan mereka-mereka yang menyimpang, dapat 

kembali pada jalur yang benar.
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Bab III 

Terminologis Perihal Kenakaln Remaja 

A. Konsepsi Kenakalan Remaja 

Kenakalan remaja di era globalisasi dan modernisasi sekarang ini 

semakin membahayakan, mengkhawatirkan dan memprihatinkan. 

Perilaku kaum remaja menunjukkan sisi-sisi amoral dan asosial dalam 

kehidupan bermasyarakat. Karena itu memerlukan penanganan yang 

manusiawi, dan memberi hikmah bagi semua pihak. 

Menurut Sofyan Willis sebenarnya kenakalan remaja bukanlah hal 

baru, tetapi telah menjadi problem sejak berabad-abad yang lampau.
57

 

Bahkan sejak zaman para nabi pun kenakalan-kenakalan remaja sudah 

diperlihatkan. Sebagai bukti nyatanya kenakalan-kenakalan yang 

dilakukan (justru) oleh anak-anak para Nabi, dapat dilihat bagaimana 

perangai buruk Qabil yang tega membunuh saudara kandungnya sendiri 

yakni Habil yang kala itu umur mereka bekisar dua puluh tahunan.
58

 

Pembunuhan yang diawali dari masalah ringan yang di zaman sekarang 

pun sering dijadikan sumber kerusuhan yakni “perebutan wanita”.
59

 

                                                             
57Sofyan Willis, Remaja dan Masalahnya, Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, 
Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya (Bandung: PT Alfabeta, 2008), hlm.  87. 
58Jihad Muhammad Hajjaj, A’mar al-Anbiya’, (Cairo: Maktabah Al-Iman al-Manshuroh) 

diterjemahkan menjadi Umur Para Nabi oleh Team Azzam, (Jakarta:  Cendekia Centra 

Muslim, 2004),  hlm. 30 
59 Dapat dilihat QS. Al-Māidah (5) ayat 27-31 

Ayat 27.Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut 

yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah 

seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata 

(Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima 

(korban) dari orang-orang yang bertakwa".28. "Sungguh kalau kamu menggerakkan 

tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan 

tanganku kepadamu untuk membunuhmu.Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan 
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Di zaman Nabi Nuh pun terjadi kenakalan yang dilakukan oleh 

remaja yakni Kan‟an yang tidak berkehendak untuk taat dan lebih 

cenderung membangkang dan meninggalkan agama yang dianut Nuh. 

Hal tersebut dapat dilihat pada Qur‟an Surat Hūud (11) ayat 42 dan 43.60
 

Di sisi lain kenakalan remaja pun pernah dilakukan oleh saudara-saudara 

Nabi Yusuf. Gejolak remaja seperti rasa iri dengki, persaingan diri dan 

tidak ingin terkalahkan yang ada pada saudara-saudara Yusuf—yang kala 

itu masih remaja—menjadikan mereka kehilangan hati nurani dan akal 

budi sehingga berbuat aniaya terhadap Yusuf dengan membuangnya ke 

sumur.Kisah ini dapat dilihat pada QS.Yūsuf (12) ayat 15- 18.
61 

                                                                                                                                                     
seru sekalian alam." 29. "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) 

dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan 

yang demikian Itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim."30. Maka hawa nafsu Qabil 

menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, 

Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi. 31. kemudian Allah menyuruh 

seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) 

bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya[410]. berkata Qabil: "Aduhai 

celaka Aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat 

menguburkan mayat saudaraku ini?" karena itu jadilah Dia seorang diantara orang-orang 

yang menyesal. [410] Dipahami dari ayat ini bahwa manusia banyak pula mengambil 

pelajaran dari alam dan jangan segan-segan mengambil pelajaran dari yang lebih rendah 

tingkatan pengetahuannya. 

Arti Ayat:72Ayat 42. Dan bahtera itu berlayar 

membawa mereka dalam gelombang laksana gunung.dan Nuh memanggil anaknya, [719] 

sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah (ke kapal) 

bersama Kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir."43. Anaknya 

menjawab: "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air 

bah!" Nuh berkata: "tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) 

yang Maha Penyayang". dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; Maka jadilah 

anak itu Termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. [719] Nama anak Nabi Nuh a.s. yang 

kafir itu Qanaan, sedang putra-putranya yang beriman ialah: Sam, Ham dan Jafits. 

Arti ayat:61 

Ayat 15. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur 

(lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu Dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan 

kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka 

ini, sedang mereka tiada ingat lagi."16. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di 

sore hari sambil menangis. 17. mereka berkata: "Wahai ayah Kami, Sesungguhnya Kami 

pergi berlomba-lomba dan Kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang Kami, lalu Dia 
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Kenakalan remaja akan selalu menjadi problem di setiap masa, yang 

meresahkan dan menjadikan kerusakan di dalam masyarakat. Dapat 

dilihat pada Qur‟an Surat al-Bāqarah ayat 11, QS.al-Māidah ayat 32, 

QS.al-Isra ayat 4, QS. al-Qashashah ayat 77, QS. al-Māidah 64, QS. ar-

Rūum ayat 41, QS. al-Ankabūt ayat 36, QS. Muhammad ayat 22. 

Kenakalan remaja pada hakikatnya bersumber dari kegelisahan jiwa 

(problematika jiwa) seorang remaja yang tidak terpenuhi hak-haknya, 

sehingga menjadi ancaman bagi dirinya sendiri dan sekelilingnya. 

Achmad Mubarok menyatakan:
62

 

“Dalam zaman global seperti sekarang ini simbol-simbol zaman 

modern seperti yang ditampakkan oleh peradaban kota tumbuh 

sangat cepat, jauh melampui kemajuan manusianya, sehingga 

kesenjangan antara manusia dan tempat di mana mereka hidup 

menjadi sangat lebar. Kesenjangan itu melahirkan problem 

kejiwaan dan problem itu menggelitik pertanyaan tentang jati diri 

manusia.Sepanjang sejarah kemanusiaan, manusia memang selau 

bertanya tentang dirinya, karena manusia adalah makluk yang 

dapat menjadi subyek dan objek sekaligus.” 

G. Stanley Hall menyatakan bahwa kenakalan remaja bersumber dari 

sebuah kegagalan seorang remaja dalam meregulasidan mengontrol diri, 

                                                                                                                                                     
dimakan serigala; dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada Kami, Sekalipun Kami 

adalah orang-orang yang benar." 18. mereka datang membawa baju gamisnya (yang 

berlumuran) dengan darah palsu. Ya'qub berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang 

memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; Maka kesabaran yang baik Itulah 

(kesabaranku[746]). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang 

kamu ceritakan." [746] Maksudnya: dalam hal ini Ya'qub memilih kesabaran yang baik, 

setelah mendengar cerita yang menyedihkan itu. 
62Achmad Mubarok, Jiwa dalam  Al-Qur’an (Jakarta: Paramadina, 2000), cet. Ke-1, hlm. 2. 
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ketika posisi pada tahapan strum and drang (masa yang penuh gejolak 

dan gelombang)
63

, starm and stress (masa frustasi, konflik, krisis).
64

 

Karenanya masa remaja menjadi masa yang paling mengkhawatirkan 

bagi banyak pihak, karena pada masa inilah ditentukan baik dan tidaknya 

perilaku remaja ke depan. 

B. Etimlogis Kenakalan Remaja 

1. Memaknai Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) 

Secara etimologis kenakalan remaja atau dalam konsep psikologi 

disebut juvenile delinquency, dapat dijabarkan bahwa juvenile berarti 

remaja, sedangkan delinquency berarti kejahatan, sehingga secara 

etimologis juvenile delinquency adalah kejahatan remaja atau remaja 

jahat.
65

 John W. Santrock memberi definisi secara terminologis perihal 

kenakalan remaja ini yang menurutnya mengacu pada rentang perilaku 

yang luas, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial 

(seperti bertindak berlebihan di sekolah), pelanggaran (seperti melarikan 

diri dari rumah) hingga tindakan-tindakan kriminal (seperti 

mencuri).
66

Remaja-remaja muda atau remaja yang delinquen atau jahat 

tersebut sering dinamakan sebagai remaja-remaja cacat secara 

sosial.Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial 

yang ada di tengah masyarakat. Dalam bahasa Paulus Tangdilintin adalah 

“krisis identitas” dipengaruhi oleh cara orang dewasa memperlakukan 

                                                             
63 Lustin Pikuns, Human Development, (Tokyo: Mc Graw-hill Kogakusha, 1976), hlm. 112. 
64Ibid 
65Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), cet ke-4. Hlm. 10 
66John W. Santrock, Life Span Development Perkembangan Masa Hidup Jilid II, hlm. 22. 
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remaja remaja tersebut.
67

 

Berdasarkan pernyataan di atas Santrock menilai bahwa kenakalan 

remaja pada hakikatnya memiliki “keluasan bentuk”. Tidak hanya 

mengacu pada kenakalan ringan saja, tetapi juga kenakalan berat, yang 

sejatinya kesemuanya masuk pada tataran “mengkhawatirkan” kaum 

sosial. Meski kenakalan remaja salah satu pemicunya adalah perlakuan 

yang keliru dari orang dewasa yang bisa diartikan sebagai orang tua, 

pembina, guru dan orang dewasa sekitar, yang kesemuanya salah dalam 

memberikan pendidikan, pendekatan dan pengayoman. Sehingga 

memunculkan perilaku menyimpang pada diri remaja. 

Pernyataan penulis di atas semakin memperkuat definisi yang 

dinyatakan oleh Kartini Kartono bahwa kenakalan remaja merupakan 

produk yang salah dalam mendidik, mendekati atau memperlakukan 

remaja sehingga melakukan penyimpangan individual dan sosial.
68

 

Menurutnya kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kejahatan 

remaja-remaja muda yang merupakan gejala sakit secara sosial pada 

remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga 

mereka menyimpang. 

Hal yang dimaksud bentuk pengabaian sosial di atas menurut penulis 

adalah ketidakpedulian pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab 

kepada anak dan remaja seperti orang tua, saudara dekat, pendidik, guru 

terhadap perasaan si remaja, kemauan si remaja, kondisi kejiwaan si 

                                                             
67Paulus Tangdilintin, Masalah-masalah Sosial; Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis, 

(Jakarta: Universitas Terbuka, 1999), hlm. 8.4. 
68Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 ; Kenakalan Remaja (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010), hlm.6 



39 

 

remaja. Keadaan yang demikian menjadikan remaja terasingkan dan 

berupaya mencari komunitas baru yang menyamankan dan mampu 

memberikan solusi yang mendamaikan si remaja, meski komunitas 

tersebut merupakan komunitas yang ilegal, yakni komunitas yang banyak 

melakukan pelanggaran sosial. 

Sedangkan Sofyan S. Willis memberikan definisi kenakalan remaja 

sebagai tindak perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan 

hukum, agama dan norma-norma masyarakat sehingga berakibat 

merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak 

dirinya sendiri.
69

Pernyataan Sofyan tersebut menegaskan bahwa akhir 

(ending) dari segala perilaku kenakalan remaja; baik kenakalan remaja 

ringan, sedang dan berat adalah terganggunya kenyamanan, kedamaian, 

dan keamanan komunitas masyarakat di manapun remaja pelaku 

kenakalan tersebut berada. Di sisi lain terkadang remaja minim 

pengetahuan diri bahwa perilaku mengganggu ketentraman kaum sosial 

pada hakikatnya mengganggu ketentraman diri individu si pelaku itu 

sendiri. Hal yang demikian menjadikan remaja pelaku kurang respon 

terhadap diri mereka sendiri. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dikerucutkan oleh 

penulis bahwa kenakalan remaja (juvenile delinquency) adalah perilaku 

remaja yang tidak sejalan dengan aturan agama, hukum positif dan adat 

yang kemudian menjadi penyakit di dalam masyarakat/penyakit sosial 

yang merugikan tidak hanya masyarakat itu sendiri tetapi sebenarnya pun 

                                                             
69Sofyan s. Wilis, Remaja dan Masalahnya, Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, 
Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya, hlm. 90. 
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merugikan diri sendiri dan keluarganya. 

2. Sebab-Sebab  Terjadinya Kenakalan Remaja 

Remaja berperilaku “menyimpang” tidak serta merta terjadi tanpa 

sebab. Menurut para ahli ada beberapa penyebab kenakalan remaja 

(juvenile delinquency), di antaranya:  

Maurice J Elias dkk., yang menyatakan bahwa  penyebab remaja 

nakal adalah pengasuhan terhadap remaja yang minim Emotional 

Quotient/kecerdasan emosi.
70

Penulis sependapat dengan pernyataan 

Maurice bahwa pola pengasuhan terhadap anak dan remaja yang minim 

kecerdasan emosi akan mengarahkan anak ataupun remaja kepada 

kepribadian menyimpang. Kurangnya pendidikan emosi pada anak dan 

remaja  menyebabkan terjadinya gangguan emosi (afektif) yang 

dinamakan manik-depresif. Meski pelaku masih mampu berkomunikasi 

dan berinteraksi sosial tetapi sejatinya memiliki kegelisahan jiwa dan 

ketidakdamaian hidup. 

                                                             
70Maurice J. Elias dkk., Cara-cara Efektif Mengasah EQ Remaja: Mengasah dengan Cinta, 
Canda dan Disiplin, hlm. 41.Kecerdasan emosional atau yang biasa dikenal dengan EQ 

(bahasa Inggris: emotional quotient) adalah kemampuan seseorang untuk menerima, 

menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal 

ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Sedangkan, 

kecerdasan (intelijen) mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan 

suatu hubungan. Kecerdasan emosional (EQ) belakangan ini dinilai tidak kalah penting 

dengan kecerdasan intelektual (IQ). Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan 

emosional dua kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan 

kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Menurut Howard Gardner (1983) terdapat lima 

pokok utama dari kecerdasan emosional seseorang, yakni mampu menyadari dan mengelola 

emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan 

bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, serta dapat menggunakan emosi sebagai 

alat untuk memotivasi diri.http://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan_emosional. Duane 

Schultz dalam karyanya menyatakan bahwa mereka yang memiliki kecerdasan emosional 

tinggi yang memiliki kebribadian yang sehat, yang memiliki kematangan dalam diri, 

produktif dalam aksi, orang yang mampu mengatasi diri. Duane Schultz, Psikologi 
Pertumbuhan; Model-model Kepribadian Sehat, hlm.5-203  

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemampuan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Menerima&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Menilai&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mengelola&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Emosi
http://id.wikipedia.org/wiki/Perasaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Intelektual
http://id.wikipedia.org/wiki/Kontribusi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Howard_Gardner&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan
http://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Alat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diri&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan_emosional
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Pola pengasuhan yang kering kecerdasan emosi mengarahkan pula 

para remaja pada ketidaksiapan diri dalam menerima berbagai masalah 

yang datang padanya. Kondisi kejiwaan yang dimiliki tidak mampu 

memberi solusi, yang pada akhirnya jalan penyimpangan perilaku yang 

dipilih.  

Hampir senada dengan Maurice, Kempe & Kempe berasumsi bahwa 

remaja berubah ke arah perilaku menyimpang disebabkan karena 

ketidakmampuan orang tua untuk empati terhadap remaja atau dengan 

kata lain pengabaian atau penelantaran orang tua terhadap remaja; 

ketidakmatangan, krisis emosi, tidak mampu memenuhi keinginan dan 

kebutuhan remaja.
71

 Dalam dunia realita,  penulis berpendapat bahwa 

kondisi yang disebutkan oleh Kempe&Kempe benar adanya, tidak sedikit 

orang tua yang pola pengasuhannya menyimpang sehingga menjadi 

penyebab remaja  menyimpang. Pola pengasuhan yang individualistis 

yakni pola pengasuhan yang lebih memikirkan diri sendiri sebagai orang 

tua dari pada memikirkan perkembangan fisik dan rohani anak dan 

remaja. Sehingga bisa penulis sampaikan bahwa salah satu penyebab 

penyimpangan perilaku pada remaja adalah terdapatnya 

problempengasuhan pada keluarga inti. 

Berbeda dengan Sofyan S. Willis yang mengelompokkan sumber 

kenakalan remaja lebih luas dan beragam, yakni menjadi empat bagian 

yaitu: 

a. Faktor-faktor dari dalam individu remaja, di antaranya 

                                                             
71R.S Kempe & C.H Kempe, Child Abused (Cambridge: Harvard University Press, 1978), hlm. 

17. 



42 

 

predisposing factor yakni faktor-faktor tersebut dibawa sejak 

lahir atau kejadian-kejadian ketika kelahiran bayi, faktor lainnya 

yakni lemahnya pertahanan diri remaja dalam mengontrol dan 

membentengi diri dari lingkungan, dan faktor kurangnya dasar-

dasar keimanan di dalam diri remaja. 

b. Faktor keluarga, di antaranya; remaja kurang mendapatkan kasih 

sayang dan  

c. Perhatian orang tua, lemahnya keadaan ekonomi orang tua 

sehingga lemah pula dalam mencukupi kebutuhan anak-anaknya, 

dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis. 

d. Faktor masyarakat, di antaranya: kurangnya pelaksanaan norma-

norma agama, masyarakat kurang berpendidikan,minimnya 

controlling terhadap remaja, dan meningkat tajamnya pengaruh 

westernisasi. 

e. Faktor sekolah, di antaranya; guru yang sifatnya hanya mengajar 

tidak mendidik, mutu guru yang tidak berkualitas, fasilitas yang 

minim, norma-norma sekolah yang tidak ditegakkan dan 

kurangnya perhatian guru terhadap peserta didiknya.
72

 

Merujuk pada ragam faktor terjadinya kenakalan remaja oleh para 

pakar di atas, penulis mengambil kesimpulan dengan mengklasifikasikan 

menjadi tiga penyebab terjadinya kenakalan remaja, yakni: 

Primary Factor menunjukkan kenakalan remaja ditimbulkan oleh 

faktor-faktor inti yakni faktor dari dalam diri si remaja itu sendiri (intern) 

                                                             
72Sofyan s. Wilis, Remaja dan Masalahnya, Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan  Remaja, 
Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya, hlm. 93-121. 
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dan faktor keluarga. Secondary factor merupakan penyebab kedua dari 

kenakalan remaja, yang dalam hal ini interaksi dengan lingkungan yang 

salah dapat dimasukkan dalam kelompok ini, selain itu budaya 

westernisasi dan kelompok teman sebaya juga ikut mempengaruhi 

perilaku menyimpang remaja. Serta tertiary factor merupakan strata 

ketiga sebagai penyebab tambahan munculnya kenakalan remaja, yang 

dapat dimasukkan ke dalamnya adalah peran pemerintah yang kurang 

memperhatikan nasib kaum remaja, masih banyaknya pengangguran dan 

sempitnya lahan lapangan kerja sehingga menjadikan remaja 

menyimpang. 

3. Klasifikasi dan Ragam Kenakalan Remaja 

Kenakalan remaja menurut para ahli memiliki berbagai klasifikasi 

atau penggolongan dengan corak/ragam yang mungkin dapat berlainan 

antara ahli satu dengan ahli lainnya.Di antaranya adalah John W. 

Santrock yang membagi kenakalan remaja menjadi dua golongan yakni; 

pelanggaran-pelanggaran indeks (index offenses) dan pelanggaran-

pelanggaran status (status offenses).
73

Adapun ragam index offenses 

antara lain tindakan kriminal seperti;perampokan, penyerangan dengan 

kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Sedangkan ragam daristatus 

offenses adalah lari dari rumah, bolos dari sekolah, minum-minuman 

keras yang melanggar ketentuan usia, pelacuran, merokok dan 

ketidakmampuan mengendalikan diri. 

Menurut penulis apabila diperhatikan antara index offenses dan status 

offenses, keduanya memiliki  perbedaan sifat. Index offenses bersifat 

                                                             
73Jhon W. Santrock, Life Span Development Perkembangan Masa Hidup Jilid II, hlm. 22 
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lebih tajam, serius dan keras.Sedangkan status offenses bersifat lebih 

ringan.Index offenses menunjuk pada tindakan kejahatan atau 

pelanggaran yang memiliki effect personal dan sosial yang lebih tinggi 

daripadastatus offenses. 

Sunarwiyati S membagi kenakalan remaja menjadi tiga golongan, 

yakni:  

a. Kenakalan biasa dengan ragam kenakalan seperti;berkelahi, 

keluyuran, merokok, membolos sekolah, kabur dari rumah 

atau pergi tanpa pamit 

b. Kenakalan yang menjurus pada kejahatan atau pelanggaran 

dengan ragam  kenakalan seperti; mencuri barang milik 

orang lain, mabuk-mabukan, judi, tawuran antar remaja, 

gank motor. 

c. Kenakalan khusus, dengan ragam kenakalan seperti 

hubungan seks di luar nikah, aborsi, penyalahgunaan 

narkotika, pemerkosaan.
74

 

Berdasarkan pembagian Sunarwiyati di atas manakala ditarik pada 

tataran realita, akan terlihat bahwa para remaja lebih sering melakukan 

tindakan kenakalan biasa, yakni tindakan yang sifatnya masih ringan. 

Selanjutnya diikuti oleh kenakalan yang bersifat sedang, dan kemudian 

kenakalan khusus. Konsep pembagian Sunarwiyati dapat dipadukan 

dengan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Masngudin, yang 

                                                             
74Suwarniyati Sartono, Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI 
Jakarta, laporan penelitian, UI, Jakarta 1985 
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semakin menegaskan bahwa rata-rata remaja lebih sering melakukan 

kenakalan biasa ketimbang kenakalan yang menjurus kejahatan dan 

kenakalan khusus. 

Masngudin dalam penelitiannya perihal kenakalan remaja di Pondok 

Pinang pinggiran kota metropolitan Jakarta. Dengan ukuran yang 

digunakan untuk mengetahui kenakalan seperti yang disebutkan dalam 

kerangka konsep yaitu (1) Kenakalan biasa (2) Kenakalan yang menjurus 

pada pelanggaran dan kejahatan dan (3) Kenakalan khusus.Responden 

dalam penelitian ini berjumlah 30 responden, dengan jenis kelamin laki-

laki 27 responden, dan perempuan 3 responden.Mereka berumur antara 

13 tahun-21 tahun.Terbanyak mereka yang berumur antara 18 tahun-21 

tahun. Berhasil mengklasifikasikan ragam kenakalan-kenakalan yang 

biasa dilakukan kaum remaja, dengan tabel sebagai berikut:
75

 

  

                                                             
75Masngudin HMS, peneliti pada Puslitbang Badan Latbang Sosial Departemen Sosial 
Republik Indonesia. http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang UKS/2004 

http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang
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Tabel 1 

Ragam Kenakalan Remaja yang Dilakukan Responden (n=30) 

  Bentuk Kenakalan 

 

F % 

1. Berbohong 

2. Pergi keluar rumah tanpa pamit 

3. Keluyuran 

4. Begadang 

5. membolos sekolah 

6. Berkelahi dengan teman 

7. Berkelahi antar sekolah 

8. Buang sampah sembarangan 

9. membaca buku porno 

10. melihat gambar porno 

11. menonton film porno 

12. Mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM 

13. Kebut-kebutan/mengebut 

14. Minum-minuman keras 

15. Kumpul kebo 

30 

30 

28 

26 

7 

17 

2 

10 

5 

7 

5 

21 

19 

25 

5 

100 

100 

98,7 

93,3 

23,3 

56,7 

6,7 

33,3 

16,7 

23,3 

16,7 

70,0 

63,3 

83,3 

16,7 
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16. Hubungan seks diluar nikah 

17. Mencuri 

18. Mencopet 

19. Menodong 

20. Menggugurkan Kandungan 

21. Memperkosa 

22. Berjudi 

23. Menyalahgunakan narkotika 

24. Membunuh 

 

12 

14 

8 

3 

2 

1 

10 

22 

1 

40,0 

46,7 

26,7 

10,0 

6,7 

3,3 

33,3 

73,3 

3,3 

Sumber:http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang UKS/2004 

Berdasarkan data di atas terlihat kenakalan remaja yang sering 

dilakukan (10 besar) yakni; berbohong menduduki peringkat pertama 

dengan kuantitas prosentase 100%, demikian pula pergi ke luar rumah 

tanpa pamit, menduduki peringkat kedua dengan tingkat prosentasenya 

100%, keluyuran menduduki peringkat ketiga dengan tingkat prosentase 

98,7%,  bergadang menempati urutan keempat prosentasenya 93,3%, 

minum-minuman keras menduduki peringkat kelima dengan prosentase 

83,3%, menyalahgunakan narkotika menduduki peringkat keenam 

dengan prosentase cukup tinggi 73,3%, mengendarai kendaraan bermotor 

tanpa SIM menduduki peringkat ketujuh prosentasenya adalah 70,0 %, 

kebut-kebutan menduduki peringkat kedelapan prosentasenya 63,3 %, 

http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang
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dan berkelahi dengan teman menduduki peringkat kesembilan 

prosentasenya adalah 56,7% dan yang terakhir adalah berjudi dengan 

prosentase 33,3%. Jika dilihat dari hasil penelitian Masngudin dapat 

digambarkan melalui diagram berikut ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Peringkat Ragam Kenakalan Remaja yang Dilakukan Responden 

 

 

Sumber: disimpulkan dari hasil penelitian Masngudin di 

http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang UKS/2004. 

Lingkaran sabit besar menunjukkan kenakalan terbesar yang biasa 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang
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remaja kerjakan yakni berbohong dan pergi ke luar rumah tanpa pamit, 

lingkaran terbesar kedua menunjukkan kenakalan tingkat di bawahnya 

yakni keluyuran, begadang dan minum-minuman keras. Lingkaran 

terbesar ketiga menunjukkan kelas di bawahnya lagi yakni kenakalan 

berupa penyalahgunaan narkoba, menggunakan motor tanpa SIM dan 

kebut-kebutan.Lingkaran terkecil menunjukkan tingkat paling bawah 

yakni kenakalan remaja berupa berkelahi dengan teman serta berjudi. 

Kenakalan remaja tingkat rendah terlihat lebih luas (pada pyramida di 

atas) ini menunjukkan pada tataran tingkat rendah, kenakalan tidak 

tergolong berat atau biasa saja namun ragam kenakalan seperti ini banyak 

dikerjakan oleh kalangan remaja. Sebagai contohberbohong, pergi ke luar 

rumah tanpa pamit, bergadang, mengendarai motor tanpa SIM. Pada 

tataran, kedua   pyramida tingkat sedang menunjukkan kenakalan lebih 

meningkat.Sebagai contoh, minum-minuman keras, gank motor yang 

merusak, berkelahi, tawuran. Pada tataran ketiga, pyramida tingkat tinggi 

menunjukkan kenakalan serius sebagai contoh membunuh, memperkosa, 

hubungan seks di luar nikah, penyalahgunaan narkotika, aborsi, kumpul 

kebo. 

4. Kenakalan Remaja  Sebagai  ProductInconsistency Keluarga 

Sebagaimana disinggung di atas bahwa salah satu penyebab 

terjadinya kenakalan remaja  karena faktor ketidakharmonisan antara 

remaja dan keluarga. Adanya konsep nafsi-nafsi menjadikan remaja tidak 

terpikirkan secara lurus (konsisten) oleh keluarganya.Sehingga dapat 

dikatakan bahwa “keluarga seimbang” tidak terwujudkan.David dalam 
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buku Moch. Shochib memberikan definisi keluarga seimbang ini, yang 

diartikan sebagai keluarga yang ditandai oleh keharmonisan hubungan  

antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak. 
76

 

Sumber kenakalan yang sejati berasal dari keluarga. Ketika keluarga 

kokoh, memberikan perhatian, nasehat membangun, kasih sayang, dan 

kedamaian yang kokoh terhadap remaja, maka faktor buruk lingkungan, 

teman sebaya akan tersingkirkan. Hal itu berarti remaja tidak mudah 

                                                             
76Moch Shochib, Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Mengembangkan Disiplin Diri  hlm.  

19. David mengkategorikan keluarga menjadi lima bagian yakni  

 
Keluarga seimbang merupakan keluarga harmonis dan kelurga penuh kesatuan rasa (unity 
of sense) antara orang tua dengan anak-anaknya, sehingga mereka merasa keluarga 

bagaikan surga yang memberikan kedamaian hakiki di dunia.Berbeda dengan keluarga 

kuasa yang lebih menekankan kekuasaan ketimbang hubungan harmonisasi.Di dalam 

keluarga kuasa ini anak merasa seakan-akan orang tua mempunyai buku peraturan, 

ketetapan yang sifatnya mengikat erat.Orang tua bagaikan bos yang bertindak arogan. 

Sedangkan keluarga protektif  lebih menekankan pada tugas dan saling menyadari perasaan 

satu sama lain. Adapun keluarga kacau merupakan keluarga yang kurang teratur dan selalu 

kacau balau tidak terarah kemana tujuan akan dibawa. Keluarga jenis ini lebih banyak 

konflik yang tidak sehat, anak sering diabaikan, dan dibiarkan tanpa kepedulian dari orang 

tua. 

keluarga 

seimbang 

keluarga 

kuasa 

keluarga 

protektif 

keluarga 

kacau 

keluarga 

simbiotis 
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terpengaruh untuk berbuat kejahatan atau kenakalan hanya faktor “dari 

intern dan ekstern lainnya”. 

Berbeda apabila keluarga minim sentuhan rahmah terhadap remaja, 

arogansi orang tua lebih dimunculkan, pendidikan gaya otoriter, kasar 

dan keras yang dikembangkan menghilangkan gaya demokrasi, nasehat 

yang memaksa lebih dikedepankan—sehingga menjadikan remaja 

semakin tertekan dan tidak nyaman—keadaan seperti inilah yang 

menjadikan pengaruh-pengaruh buruk lain (intern dan ekstern) mudah 

terserap si remaja, sehingga perilaku akan menyimpang dari garis lurus 

yang ditentukan oleh syari‟ah, hukum positif dan hukum adat. 

Sebagai bukti dari hasil penelitian Farrington dapat dilihat bahwa 

sikap orang tua yang kasar dan keras, perilaku orang tua yang 

menyimpang, dinginnya  hubungan antara remaja dengan orang tuanya, 

orang tua yang bercerai dan keluarga dengan ekonomi lemah menjadi 

pendorong utama remaja berubah halauan menjadi “remaja yang 

menyimpang” dan “berperilaku agresif-negatif”.77
 

Merujuk dari pernyataan perihal bahayanya inconsistency keluarga 

dalam mendidik, mengasuh dan memperhatikan anak-anaknya, setiap 

calon orang tua, atau keluarga baru idealnya “menyadari secara terbuka 

dan dengan kesadaran penuh konsepsi dan aplikasi” untuk membangun 

keluarga seimbang yang nantinya akan memunculkan remaja-remaja 

yang sehat, bertanggung jawab, kental karakter positifnya, mampu 

                                                             
77D.P Farrington, The Family Background of Aggressive Youths” dalam Herson, Berger and 

Shaffer (editor) Aggression and Anti-Social Behaviour in Childhood and Adolescence (New 

York: Pergamon press, 1978), hlm 87-90. Ada pada buku Moch Shochib, Pola Asuh Orang 
Tua Dalam Membantu Mengembangkan Disiplin Diri (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000) 
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membangun dengan baik jiwa interpersonaldan intrapersonal sehingga 

jauh dari penyimpangan diri. 

Hal ini selaras dengan penyampaian Ki Hajar Dewantara yang 

menyatakan bahwa  keluarga merupakan “pusat pendidikan tertinggi” 

yang pertama dan terpenting, karena keluarga selalu mempengaruhi budi 

pekerti tiap-tiap manusia, di samping itu orang tua dapat menanamkan 

benih kebatinan yang sesuai dengan kebatinannya sendiri ke dalam jiwa 

anak-anaknya.
78

 

5. Menilik Model Gaya Mendidik 

Menjadi remaja pembelajar, remaja yang memiliki konsep dankontrol 

diri kuat memerlukan proses panjang dan berkesadaran penuh dari si 

remaja dan pihak-pihak terdekat yang berkewajiban mendidik dan 

memahamkan si remaja dalam perjalananan menuju kedewasaan. Tanpa 

kesadaran dan pendidikan yang baik mustahil akan menghasilkan remaja-

remaja yang berkualitas tinggi dan berkepribadian rabbani
79

,malaki
80

, 

qur‟ani81
, rasuli

82
, yawm akhiri

83
dan taqdiri

84
.        

                                                             
78Ki Hajar Dewantara, Pendidikan (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1962), hlm. 100. 
79Kepribadian rabbni atau kepribadian ilahi adalah kepribadian individu yang didapat 

setelah mentrasformasikan nama-nama dan sifat-sifat Tuhan ke dalam dirinya untuk 

kemudian diinternalisasikan ke dalam kehidupan nyata.Atau dalam bahasa sederhananya 

bahwa kepribadian rabbani adalah individu yang mencerminkan sifat-sifat ketuhanan. 

Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2006) hlm. 189. 
80Kepribadian malaki adalah kepribadian indidu yang didapat setelah menstranformasikan 

sifat-sifat malaikat ke dalam dirinya untuk kemudian diinternalisasaikan dalam kehidupan 

nyata Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam, hlm. 218. 
81Kepribadian qur’ani adalah kepribadian individu yang di dapat setelah 
menstranformasikan isi kandungan al-Qur’an  ke dalam dirinya untuk  kemudian 
diinternalisasikan dalam kehidupan nyata Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam, 

hlm.  222. 
82Kepribadian rasuli adalah kepribadian individu yang di dapat setelah menstranformasikan 

sifat-sifat dan kelebihan-kelebihan individu ke dalam dirinya untuk kemudian 
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Mendidik kaum remaja idealnya berbekal pada kecerdasan teori dan 

aplikasi, tidak sekedar berteori semata.Sebab tidak sedikit pihak-pihak 

yang hanya cerdas berteori tetapi tidak cerdas dalam aplikasi ketika 

mendidik kaum remaja baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun 

masyarakat. 

Ghazali mengatakan bahwa ketika seseorang salah dalam mendidik  

remaja, tidak menerapkan kode etik mendidik yang tepat maka remaja 

akan jauh dari kesadaran dirinya. Remaja akan melangkah sendiri tanpa 

memperhatikan kehidupan masa depannya. Remaja akan mengambil 

kebijakan yang salah.
85

 Beberapa kode etik yang dapat disebutkan antara 

lain: 

a. Bersikap santun dan penyayang terhadap yang dididik (QS. 

ali-Imrān ayat 159), adanya unsur penghargaan yang kental 

terhadap yang di didik. 

b. Menghilangkan sifat amarah, arogansiterhadap yang dididik 

karena mereka memiliki rasa dan hati. 

c. Bersifat rendah hati dan tulus ikhlas karena Allah dalam 

mendidik dan membina. (QS. al-Hijr, ayat 88)    

                                                                                                                                                     
diinternalisasikan dalam kehidupan nyata.Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam,  
hlm. 229. 
83Kepribadian yawm akhiri adalah kepribadian individu yang di dapat setelah mengimami, 

memahami dan mempersiapkan diri untuk memasuki hari akhir di mana seluruh perilaku 

manusia dimintai pertanggung jawaban. Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam,  

hlm. 237. 
84Kepribadian taqdiri adalah kepribadian individu yang didapat setelah mengimani, 

memahami mengaplikasikan ketentuan dan aturan Allah dalam kehidupan ini, sehingga ia 

mendapatkan rahasia dan hikmah hidupnya menuju keselamatan dunia dan akhirat. Abdul 

Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam, hlm. 241 
85Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, Muraqi al-Ubūdiyyah fi Syakh al- Bidāyah al-
Hidāyah, (Bandung: al-Ma’arif, tt.), hlm. 88. 
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Jaudah Muhammad Awwad pun menyatakan bahwa ketika orang tua 

atau pihak-pihak lain tidak tepat dalam mendidik, membina dan 

mengarahkan remaja maka remaja dapat salah arah, mencari jalan 

kehidupan sendiri yang dianggapnya tepat padahal tidak tepat dan pada 

akhirnya remaja tumbuh menjadi remaja yang menyimpang.
86

 Daniel 

Muijs & David Reynolds memberi pernyataan bahwa mendidik remaja 

yang buruk tidak boleh dengan perlakuan mendidik yang buruk pula, 

sebab yang demikian akansemakin memperburuk perilaku si remaja.
87

 

Karenanya mendidik remaja yang baik sebenarnya—di antaranya—

dengan model sentuhan hati secara langsung sehingga mengena pada hati 

remaja.Pemberdayaan hati perlu diutamakan sebab hati merupakan “tiang 

utama” baik dan tidaknya dalam melangkah dan mengambil 

keputusan.Ketika orang tua dan pihak-pihak lain memperkecil peran hati 

remaja atau memandang sebelah mata hati remajamaka yang terjadi 

banyak remaja yang kering kasih sayang.  

6. Mencari Terapi yang Tepat Terhadap Remaja Bermasalah 

Kenakalan remaja hingga saat ini masih menjadi problemasosial yang 

mengkhawatirkan. Bebagai pendekatanpernah diterapkan, akan tetapi 

belum mampu dijadikan solusi tepat. Membutuhkan  solusi terapi yang 

terus diujicobakan, lebih variatif-efektif, lebih mengena kepada hati 

sebagai poin pengggerak tubuh, bersifat memaksa positif tetapi tidak 

terlihat memaksa (memaksa untuk segera berubah positif) dan lebih 

                                                             
86Jaudah Muhammad Awwad, Mendidik Anak Secara Islam, terj. Shihabbudin (Jakarta:  Gema 

Insani Press,  1995), hlm. 49. 
87Daniel Muijs & David Reynolds, Effective Teaching Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,  2008), hlm.  137.  
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santun, karena realitanya terdapat cara-cara mendekati remaja dengan 

kekerasan dan pemaksaan yang tidak sesuai yang pada 

akhirnyamenjadikan remaja jauh dari kesembuhan diri. 

Selama ini terapi yang banyak dilakukan adalah terapi nasehat, hal ini 

pun sebenarnya tergantung siapa dan bagaimana cara si penasehat dalam 

memberi nasehat. Terkadang seorang penasehat memberi nasehat secara 

langsung tanpa mengetahui masalah sesungguhnya yang terjadi pada 

remaja, sehingga menyimpang.Akibatnya remaja tetap pada posisi 

stagnan (tidak mengalami perubahan) dan semakin ke luar jalur. 

Terapi yang biasa dilakukan lainnya adalah terapi fisik, yakni remaja 

menyimpang biasanya mendapatkan tindakan fisik seperti push up, sit 

up,berlari di lapangan, berdiri di tengah lapangan, yang kesemua itu 

tanpa dilandasi dengan sentuhan agama, hati, dan nasehat yang menjiwa. 

Dengan kata lain terapi yang kering sentuhan hati, dan lebih kental pada 

aspek fisik. Sehingga remaja nakal tidak mendapatkan apapun selain 

kepayahan, rasa kecewa, munculnya dendam, dan tidak merubah status 

mereka sebagai remaja nakal. 

Terapi lainnya adalah terapi yang seakan-akan mengandung muatan 

agama.Terapi ini sebenarnya bermuatan fisik tetapi terdapat unsur agama 

di dalamnya.Sebagai contohnya berdiri di tengah lapangan sembari 

menulis ayat-ayat Qur‟an, atau berdiri diterik panas matahari sambil 

menulis kosa kata bahasa Arab, atau menceburkan diri ke kolam sambil 

membaca istighfār ribuan kali. Terapi model seperti ini lebih baik 

daripada terapi fisik murni karena mengandung muatan agama.Cara 

seperti ini dilakukan oleh pesantren-pesantren baik modern maupun 
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salafi.Seperti halnya pada Pondok Modern Darussalam Gontor, model 

pembinaan pada remaja-remaja nakal adalah dengan di gundul tetapi 

terdapat pula hukuman yang mengandung unsur agamis yakni 

mengahafal kosa kata bahasa Arab atau mengahafal suratan pendek. Di 

Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang bagi santri yang membangkang, 

tidak mengikuti peraturandimasukkan ke dalam kolam sembari membaca 

istighfār.Hal Ini semua dilakukan dengan satu tujuan “untuk memulihkan 

remaja pada posisi semula yakni berfitrah baik dan mulia.” 

Pada dasarnya terapi yang baik terhadap remaja-remaja nakal adalah 

terapi yang kental muatan agama. Pendekatan agama sampai sekarang 

masih dipercaya sebagai cara yang baik dalam mengatasi berbagai 

problem hidup termasuk problem kenakalan remaja. Kelemahannya tidak 

semua orang tua, pihak guru, dan teman sebaya dapat menerapkan 

penyembuhan atas para remaja nakal dengan konsep agama  ini. Hal ini 

disebabkan  minimnya pengetahuan tentang agama itu sendiri dan minim 

pengetahuan metode penyembuhannya. 

Hasil disertasi Sayekti menyatakan bahwa pendekatan agama atau 

nilai-nilai agama sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan 

penyembuhan terhadap remaja-remaja bermasalah, terutama nilai-nilai 

agama yang disebarkan di dalam keluarga.
88

Muhammad Tholchah Hasan 

memberikan asumsi bahwa suasana yang penuh religius membantu 

menstabilkan hati dan mengarahkan pada kedamaian dan ketenangan 

                                                             
88Pujosuwarno Sayekti, Makna Integrasi Antaranggota Keluarga Dipandang dari Sudut 
Konseling Keluarga, seri disertasi(PPS IKIP Bandung, 1991), tidak dipublikasikan. 
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jiwa dan perilaku.
89

 

Terapi terhadap remaja nakal bermuatan agama mengarah pada  

kebahagiaan hidup, yang  menurut Tholchah  Hasan  memiliki dua faktor 

yakni pertama, faktor dominan yaitu berupa sakīnatul qalb; ketenangan 

atau ketentraman jiwa dan hati karena adanya iman dan kedekatan 

kepada ilahi rabbi (bersifat  inner self). Kedua, faktor penunjang seperti 

kekayaan, jabatan, kesehatan yang sifatnya outner-self.Keduanya saling 

berke- sinambungan antara inner self dan outner self sehingga 

kebahagiaan yang diperolehnya sempurna.Terapi inilah yang tidak 

dimiliki oleh terapi-terapi konvensional yang hanya menitikberatkan 

kepada aspek fisik dan otak „tanpa basis agama. 

Bentuk dari tilāwah adalah  remaja nakal diajak membaca ayat-ayat 

qauliyyah dan kauniyyah(„alamiyyah) yang keduanya sama-sama 

menunjukkan “kebesaran dan keagungan Allah.”Bentuk dari pendekatan 

ini tafākur90
 dan ta‟aqqul91

. Sedangkan tazkiyyah titik poinnya  pada hati, 

dimana hati dibersihkan, hati disucikan dan hati dibuka dari segala 

kesempitan dan kekotoran sehingga menimbulkan kesadaran batin, fikir 

dan aksi dengan harapan tidak akan menyimpang dalam kehidupan. 

                                                             
89Muhammad Tholchah Hasan, Dinamika Kehidupan Religius, (Jakarta: Listafariska Putra, 

2000), hlm. 153. 
90Tafakur memiliki pengertian pengembaraan potensi pikir sesuai dengan kapasitas daya 

nalar akal yang dimilki manusia.Bisa dilihat QS. Al-Ra’d ayat 3 berbunyi: ‘sesungguhnya 
pada yang demikian itu terdapat  tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”. 
Dan bisa dilihat pula pada QS. Ali-Imran ayat 191 yang berbunyi;”Orang-orang yang 

mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk atau  dalam keadaan berbaring dan mereka 

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi.” 
91Ta’aqqul berarti pengintegrasian antara  pikiran dan perbuatan, sehingga hawa nafsu bisa 

terkendali sesuai dan berfungsi sejalan dengan pikiran. Suyudi, Pendidikan dalam Perspektif 
Al-Qur’an Integrasi Epistimologi Bayani, Burhani dan Irfani (Yogyakarta: Mi’raj, 2005), 
hlm.137-138 
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Ishlāh merupakan pelepasan beban dan belenggu-belenggu yang 

bertujuan memiliki kepekaan terhadap penderitaan orang lain, sanggup  

menganalisis kepincangan-kepincangan yang lemah, memiliki  komitmen 

memihak  bagi kaum  yang tertindas. Dengan kata lain ishlāh ini 

mengarahkan remaja nakal menuju remaja yang berjiwa sosialis-

humanis, dan membantu memahamkan mereka bahwa kenakalan hanya 

akan menjadikan masyarakat semakin menderita. Adapun hikmah 

merupakan larangan keras untuk dan demi perbaikan, hikmah ini 

merupakan ikatan yang kuat agar tidak menyimpang dari jalan yang lurus 

menuju arah keadilan, keserasian dan keseimbangan. 

Hal yang terpenting pasca terapi adanya pelaksanaan pembinaan atau 

pendampingan terhadap remaja. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip; 

prinsip kesinambungan, prinsip menyeluruhdan prinsip objektivitas. 

Prinsip kesinambungan berarti pembimbingan dilakukan secara terus-

menerus mulai dari awal terapi hingga remaja benar-benar dapat berdiri 

sendiri dan kembali stabil pada ranahkebaikan. Sedangkan prinsip 

menyeluruh yakni pembimbingan atau pendampingan pada semua aspek 

di antaranya meliputi kepribadian, pemahaman, ketulusan, tanggung 

jawab, ibadah, akhlak dan sebagainya. Prinsip ketiga adalah objektivitas, 

dalam pendampingan  mengutamakan prinsip kejujuran, penyampaian 

fakta yang sebenarnya tanpa meninggalkan asas kedamaian dan 

kesantunan dalam penyampaian. Ketika seseorang yang didampingi 

melakukan kesalahan seorang pendamping menyatakan kesalahan 

tersebut dengan santun dengan maksud agar cepat kembali pada pijakan 

yang tepat. 
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Terapi bermuatan kental agamis yang dapat diterapkan terhadap 

remaja nakal salah satunya pernah disiarkan di stasiun Lativi yakni 

program tujuh hari menuju taubat, yang di dalamnya memuat perjalanan 

seseorang yang dżalim terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya 

menuju taubat dengan cara dżikir dan mendekatkan diri pada dunia 

kematian, ditambah setuhan-sentuhan kata yang memilukan hati dari 

seorang kiyai atau ustadż. Dalam hal ini pendekatan yang dipakai adalah 

pendekatan dżikrul maut.92
 

                                                             
92Pernah dilakukan penelitian yang kemudian dijadikan buku berjudul  Perspektif BKI 
Melalui Pendekatan Dzikrul Maut dalam Tayangan 7 hari Menuju Taubat di Lativi dan 
dampaknya pada Komunitas Pengajian IPNU- IPPNU di Desa Kedungsoko Kecamatan Mantup 
Kabupaten Lamongan dengan penulis Nur Endah dan Abdul Syakir (Surabaya : IAIN  Sunan 

Ampel , 2007) 
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Bab IV 

Remaja dan NAPZA 

A. Tentang Remaja 

Pembahasan tentang remaja merupakan pembahasan yang terus 

berkembang dan diulas oleh berbagai pemikir dan diketemukan 

`pengetahuan-pengetahuan baru perihal remaja dan 

kehidupannya.Terdapat beragam buku, artikel, hasil penelitian-penelitian 

yang bersinggungan dengan masalah remajayang kesemuanya memiliki 

satu tujuan yakni mengarahkan remaja pada posisi/jalan yang tidak 

menyimpang, artinya berbagai karya ilmiah tersebut dijadikan guide 

untuk mendidik remaja supaya tidak menyimpang. 

Mendidikremaja bukan hal mudah, membutuhkan ketelatenan, 

kesabaran, kesadaran tinggi sebab masa remaja ini adalah masa rapuh, 

dan mudah berpaling. Csikszentimihalyi dan Larson menamakan masa 

remaja sebagai masa “restrukturisasi kesadaran” yang puncaknya 

ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropy yakni 

keadaan di mana kesadaran manusia  masih belum tersusun rapi, ke arah 

kondisi negentropy yakni  keadaan dimana isi kesadaran telah tersusun 

dengan rapi, meski menuju arah negentropy membutuhkan proses yang 

terkadang berliku-liku.
93

 Hal tersebut disebabkan masa remaja belum 

memiliki kualitas pengolahan emosi yang baik. Atau dapat dikatakan 

“emosi silih berganti” artinya emosi yang terkadang stabil menunjukkan 

kebaikan tetapi terkadang berubah menjadi emosi yang tidak stabil. 

                                                             
93Csikszentimihalyi & Larson, Being Adollescent of Adolescence (New York, Macmillan 

Publising Co, 1978), hlm. 5.  
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Sarlito W. Sarwono menamakan periode “topan dan badai” di mana 

emosi remaja sering meledak-ledak, tidak terkontrol dan sulit 

dikendalikan.
94

Dengan keadaan emosi seperti inilah yang kemudian tidak 

semuanya pihak sanggup dan mampu mendampingi remaja mengarahkan 

perilakunya. 

Pada dasarnya—selaras dengan makna remaja itu sendiri yakni 

tumbuh kembang menuju proses kedewasaan—remaja akan selalu 

berproses mencari jati diri meski terkadang yang dijalani bersinggungan 

dengan hal-hal yang keliru. Tetapi sejatinya salah atau benar dalam teori 

behavioristik bukan sebuah tujuan tetapi dianggap sebagai 

pembelajaran—dengan syarat dapat menteladani atau mengambil hikmah 

dari kesalahan atau kekeliruan yang pernah dilakukan, sehingga kelak 

mengarah pada kebijaksanaan hidup. 

Hakikatnya remaja sebenarnya menyimpan berbagai potensi, di 

samping kelemahan-kelemahan yang dimiliki, hal ini dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

                                                             
94Sarlito W. Sarwono, Berkenalan dengan Aliran  dan Tokoh-tokoh Psikologi (Jakarta : Bulan 

Bintang, 1986), hlm. 83. Santrock (2003: 26) bahwa remaja (adolescene) diartikan sebagai 

masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup 

perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. Batasan usia remaja yang umum 

digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini 

biasanya dibedakan atas tiga, yaitu: Pertama, 12–15 tahun,masa remaja awal, Kedua, 15–18 

tahun, masa remaja pertengahan, dan Ketiga,18–21 tahun  masa remaja akhir. Tetapi 

Monks, Knoers, dan Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa 

pra-remaja 10–12 tahun, masa remaja awal 12–15 tahun, masa remaja pertengahan 15–18 

tahun, dan masa remaja akhir 18–21 tahun (Deswita, 2006:192) Definisi yang dipaparkan 

oleh Sri Rumini & Siti Sundari, Zakiah Darajat, dan Santrock tersebut menggambarkan 

bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa 

dengan rentang usia antara 12-22 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses 

pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis. Bisa dilihat pada 

http://id.wikipedia.org/wiki/Remaja 
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Tabel 2 

Kelebihan/Potensi Remaja 

No 

 

Kelebihan/Potensi Remaja Bukti Nyata  yang Berkaitan 

1 Memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi  

QS. al-An‟am ayat 74-79 yang 

mengisahkah tentang Ibrahim 

dikala remaja yang mencari 

identitas Tuhan. Sebagai 

wujud rasa keingintahuannya 

yang besar. 

2 Memiliki daya nalar dan 

rasionalitas yang tinggi 

 QS. al-Anbiya ayat 50-70 dan 

QS Maryam ayat 42 yang 

ditunjukkan oleh Ibrahim 

remaja yang mempertanyakan 

sesembahan yang dibuat oleh 

ayahnya yang menurut 

Ibrahim tidak masuk akal 

karena tidak dapat melihat dan 

mendengar. 

3 

 

Semangat untuk maju yang 

besar 

Ditunjukkanoleh Nabi 

Muhammad SAW di masa 

remaja yang memiliki 

semangat tinggi dalam 
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berdagang.   

 

4 

 

Memiliki rasa tanggung jawab 

yang baik 

Ditunjukkan oleh Muhammad  

remaja yang aktif 

menggembala kambing milik 

beberapa ahli Makkah, dan 

meninggalkan hingar-

bingarnya kehidupan remaja 

dan tetap istiqamah 

menggembala kambing. 

Sumber: disimpulkan dari berbagai pernyataan para pakar Psikologi dan 

Pendidikan dalam berbagai refrensi, seperti: Sarlito W. Sarwono, 

Csikszentimihalyi & Larson, R Muss. 

Berbagai kelemahan dari remaja ditunjukkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 3 

Kelemahan Remaja 

No 

 

Kelemahan Remaja Bukti Konkreat  yang 

Berkaitan 

1 Egoisitas yang tinggi, lebih 

banyak mengedepankan emosi 

Dapat ditunjukkan dengan 

kisahnya Habil&Qabil. Remaja 

Qabil membunuhHabil 

berdasarkan kecemburuan dan 
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kemudian emosi negatifnya 

berperan aktif, tanpa dapat 

mengontrol diri. QS al-Māidah 

ayat 27  

   

2 

 

Kondisi diri yang labil dan lebih 

mengedepankan keinginan 

untuk mencapai tujuan yang 

dimaksud meski menempuh 

jalan menyimpang. 

Dapat ditunjukkan pada masa 

Nabi Yusuf, saudara-saudara 

Yusuf yang masih remaja iri 

dan dengki dengan 

“kesuksesan awal Yusuf.”  

Sehingga cara kotor pun 

ditempuh asal dapat 

mengalahkan Yusuf dan 

menyingkirkan dari kehidupan 

keluarga mereka. QS. Yūsuf 

ayat 15-18. 

3 Mudah tergoda rayuan yang 

tidak sehat melalui keadaan, 

ekonomi, lingkungan, teman 

sebaya dan sebagainya karena 

unsur kontrol diri (self control) 

dan pertahanan diri masih 

lemah  

 Dapat ditunjukkan melalui 

kisah Qarun yang sejak remaja 

berkehidupan miskin tanpa 

harta, tetapi ketika diberi 

nikmat harta yang berlimpah 

menjadi lalai dan mendustai 

Allah.  QS al-Qāshash ayat 76-

82 
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4 Pembangkang. 

 

 

Dapat ditunjukkan melalui 

kisah putera Nuh yang masih 

remaja, yang lebih memilih 

pada kesesatan dan 

membangkang seruan ayahnya 

untuk kembali ke jalan 

ilahi.QS. Hūud ayat 42-43 

Sumber: disimpulkan dari berbagai pernyataan para pakar Psikologi dan 

Pendidikan  dalam berbagai refrensi seperti: Sarlito W. Sarwono, 

Csikszentimihalyi & Larson, R Muss. 

Potensi remaja dapat semakin unggul apabila dibina dengan cara 

yang benar dan telaten. Sedangkan kelemahan remaja pun akan 

terarahkan dengan baik dan menjadi sebuah keunggulan jika pendidikan 

dan pembinaan terhadap remaja pun berjalan dengan maksimal. Lain 

halnya jika potensi remaja baik tetapi cara penanganan atau pembinaan 

terhadap remaja kurang baik maka hasilnya muncul bibit-bibit remaja 

bermasalah. Demikian pula jika kelemahan remaja tidak disertai dengan 

pembinaan atau pendidikan yang baik maka hasilnya pun sama yakni 

muncul bibit-bibit remaja bermasalah. 

Maurice J. Elias dkk., menyatakan bahwa yang diperlukan remaja 
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supaya memiliki kepribadiansehat adalah pembinaan yang sehat, 

sehingga kelemahan menjadi keunggulan dan keunggulan akan semakin 

lebih unggul pada diri remaja.
95

Hal ini tergambar pada hal berikut ini:  

Gambar 2 

Kepribadian Remaja Sehat dan Unggul serta Bermasalah 

 

Sumber: Disarikan dari bukunya Maurice J. Elias dkk., dalam buku 

Cara-cara Efektif Mengasah EQ Remaja : Mengasah dengan Cinta, 

Canda dan Disiplin, hlm. 99 

 

Sumber: Disarikan dari bukunya Maurice J. Elias dkk., dalam buku 

Cara-cara Efektif Mengasah EQ Remaja : Mengasah dengan Cinta, 

Canda dan Disiplin, hlm. 99 

                                                             
95Maurice J. Elias dkk.,Cara-cara Efektif Mengasah EQ Remaja : Mengasah dengan Cinta, 
Canda dan Disiplin, hlm. 99. 
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Sumber: Disarikan dari bukunya Maurice J. Elias dkk., dalam buku 

Cara-cara Efektif Mengasah EQ Remaja : Mengasah dengan Cinta, 

Canda dan Disiplin, hlm. 99 

Pembinaan yang sehat menurut Suyudi adalah pembinaan yang 

mengedepankan unsur tutur kata santun, pemahaman terhadap remaja 

secara mendalam, ramah dan penuh pengertian, adil dan 

bijaksana.
96

Sedangkan Yusuf Gunawan menyatakan bahwa pembinaan 

yang sehat terhadap remaja adalah mengandung unsur pemahaman 

terhadap individu, preventif dan pengembangan individual, serta bantuan 

penyelesaian masalah yang ada pada remaja.
97

 Sedangkan Nasution 

menyatakan bahwa pembinaan yang tidak sehat mengandung unsur 

kesombongan seorang pembina, tidak adil, terlampau sering marah, tidak 

telaten dalam membantu remaja dalam penyelesaian masalah-

masalahnya, pilih kasih, dan tidak toleran.
98

 

Menurut penulis pembinaan yang sehat adalah pembinaan yang 

mengedepankan keluhuran, kesantunan, ketulusan dan penghargaan atas 

                                                             
96Suyudi, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an Integrasi Epistimologi Bayani, Burhani dan 

Irfani hlm.159. 
97Yusuf Gunawan, Pengantar Bimbingan dan Konseling; Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta : 

PT. Prenhalindo, 2001), hlm. 42-44. 
98Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 16. 



69 

 

yang dibimbing.Sedangkan pembimbingan yang tidak sehat adalah 

pembimbingan yang mengedepankan arogansi, ketidaktulusan dan emosi 

tinggi. 

Adapun yang dimaksud dengan remaja sehat dan remaja tidak sehat 

atau bermasalah adalah remaja sehat menurut Kartini Kartono adalah 

remaja yang tidak memiliki gangguan-gangguan kejiwaan.
99

Remaja yang 

tidak sehat adalah remaja yang memiliki gangguan-gangguan kejiwaan 

sehingga menghambat laju pencapaian tujuan yang 

diinginkannya.Gangguan-gangguan tersebut dapat berupa gangguan 

kesadaran, psikis, kemauan, intelegensi dan gangguan perasaan.Singgih 

D. Gunarsa menyatakan bahwa remaja sehat adalah remaja yang mampu 

membentuk positif identitas dirinya dan tidak mudah terpengaruh oleh 

keadaan sekitarnya.Sedangkan remaja bermasalah adalah remaja yang 

gagal membentuk identitas dirinya dan terjadi krisis identitas sehingga 

berpengaruh pada perkembangan psiko-individual dan psiko sosialnya.
100

 

Berdasarkan pemparan di atas dapat diambil kesimpulan oleh penulis 

bahwa remaja sehat adalah remaja yang mampu mengatur atau 

mengkondisikan dirinya, menyelesaikan masalah-masalahnya, berfungsi 

kejiwaannya dengan baik, melalui pembinaan oleh pihak lain maupun 

usaha individual. Sedangkan remaja tidak sehat atau bermasalah adalah 

remaja yang kaya dengan problem individual dan tidak mampu 

menyelesaikan masalah-masalah individual-nya yang kemudian malah 

                                                             
99Kartini Kartono, Patologi Sosial; Gangguan-gangguan Kejiwaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010), hlm. 13-184. 
100Singgih D. Gunarsa, Psikologi Remaja, (Jakarta: Gunung Mulia, 2007) cet ke-16., hlm. 82. 
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menjurus kepada masalah sosial, yang akibatnya menjadikan keresahan 

sosial. Secara garis besarnya mereka-mereka yang disebut sebagai remaja 

sehat dan remaja tidak sehat atau bermasalah menurut penulis, memiliki 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4 

Kategori  Remaja Sehat dan Remaja  Bermasalah 

No 

 

Remaja Sehat Remaja Bermasalah 

    

1 

Memiliki regulasi diri 

baik 

 

Tidak mampu meregulasi diri 

dengan baik  

 

2 Kontrol diri yang  stabil 

bahkan cenderung naik dan 

tidak mudah goyah 

Kontrol diri yang labil-lemah 

bahkan cenderung mudah goyah 

dan sangat lemah 

3 

 

Memandang masa depan 

dengan optimis 

Memandang masa depan dengan 

pesimis 

4 

 

Berusaha menjadi manusia 

pembelajar
101

 

Tidak memperdulikan dengan 

pengembangan diri menjadi 

                                                             
101Manusia pembelajar yakni manusia yang selalu sadar  proses belajar perlu dilakukan 

seumur hidup dan baru berakhir pada saat kematian menjemput, karenanya seseorang 

tersebut terus dan terus belajar tanpa adanya paksaan dan tekanan, mencari ilmu, 

pengetahuan dan wawasan merupakan sebuah kebutuhan bukan sebuah kewajiban lagi 

baginya. Andrias Harefa, Menjadi Manusia Pembelajar, (Jakarta : Kompas, 2000), hlm. 30. 
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manusia pembelajar 

5 Naluriilahiyah-agamis 

berusaha dikembangkan 

dengan subur, sehingga 

memiliki kecerdasan 

sipiritual yang cenderung 

naik 

Naluri ilahiyah tidak 

mendapatkan tempat/posisi utama 

sehingga kering dan tidak tumbuh 

subur, sehingga self cenderung 

menyimpang dari aturan-aturan 

Tuhan. 

Sumber: Disimpulkan dari berbagai pernyataan para pakar Psikologi dan 

Pendidikan dalam berbagai referensi tentang remaja sehat dan remaja 

tidak sehat, seperti: Kartini Kartono, Sumadi Suryabrata, Singgih D. 

Gunarsa. 

B. Remaja dan Era Social Problem 

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa remaja merupakan makhluk 

yang mudah jatuh, rapuh dan tergoda, kecuali remaja-remaja yang 

mendapat pendampingan penuh, kasih sayang yang sehat, motivasi yang 

berkelanjutan dan dasar agama yang bersifat holistic. Maka yang 

demikian adalah remaja-remaja beruntung, karena—setidaknya—akan 

membentengi diri dari hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang tidak 

bertanggung jawab, dan hal-hal yang merugikan ke depan, yang pada bab 

sebelumnya disebut sebagai remaja sehat. Sebagai contoh remaja sehat di 

antaranya:  Dara Intan Noersaif dan Khairul Rizal  2 remaja siswa-siswi  

SMAN 1 Takengon NAD yang telah berhasil meraih gelar Honorable 

Mention dalam ajang Indonesian Science Project Olympiade (ISPO) 

2011, dalam wawancara Dara dan Rizal menyatakan bahwa keberhasilan 
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ini merupakan keberhasilan dari kedua orang tua yang selama ini telah 

memberikan motivasi, semangat dan cinta kasihnya sehingga diri mereka 

belajar untuk selalu selalu maju.
102

 

Maria Advenita Gita Elmada siswi SMA Santa Ursula Jakarta 

menjadi juara ketiga untuk tingkatan A dalam International German 

Olympics yang diselenggarakan di Jerman 19 Juli-1 Agustus 

2010.Menurut Gita orang yang paling berjasa dalam kemenangannya ini 

bukanlah dirinya tetapi kedua orang tua dan gurunya, kasih sayang dan 

perhatian merekalah yang membangun motivasi positif terhadap Gita, 

sehingga meraih kesuksesan. Demikian pula Kamil seorang siswa dari 

MAN Insan Cendekia Serpong  yang berhasil menjuarai “medali perak” 

Olimpiade Geologi Tingkat International “International Earth Science 

Olympaid 2010”yang menyatakan bahwa dukungan orang tua dan 

saudara-saudaranya meningkatkan kualitas semangat yang ada pada 

dirinya, sehingga  perjuangannya untuk menang tidak surut.
103

 

Selain keempat remaja sukses dan sehat di atas terdapat  remaja-

remaja berprestasi lainnya yang belum tertulis disini. Dari komentar 

keempat contoh di atas pula terlihat bahwa mereka sukses dan berhasil 

karena dukungan orang-orang terdekat terutama kedua orang tua. Kasih 

sayang saudara-saudara inti dan suasana hangat dan harmonis dari guru 

dan lingkungan sekitar, sehingga keadaan yang demikian melahirkan 

semangat dan motivasi unggulan dalam dirinya dan menjadikan 

semangat besar untuk terus maju. 

                                                             
102Dara Intan Noersaif dan Khairul  RizalPeraih Honorable Mention Indonesian Science 
Project Olympiad 2011, http ; engineeringtown. com/home/teenagers/index.php 
103Kamil akanDiakomodasi Depag, http: www. jurnas.com/news/30991 
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Hal yang menjadi kegelisahan adalah karena tidak semua remaja 

dapat disamakan atau disejajarkan dengan kondisi keempat contoh 

remaja sehat di atas. Kenyataannya tidak sedikit jumlahnya remaja-

remaja yang kurang beruntung, remaja-remaja yang mengalami problem 

motivasi dan kasih sayang dan remaja-remaja yang mengalami 

disharmonisasi dalam keluarganya, sehingga tidak dapat menerapkan 

kepiawaian, talenta dan kehebatannya, yang ada malah terjerumus ke 

ranah keburukan sikap dan perangai. 

Remaja-remaja yang demikian di atas cenderung menciptakan 

masalah-masalah sosial atau paling tidak, terpengaruh oleh masalah-

masalah sosial yang telah ada di lingkungan sekitarnya. Sebagaimana 

telah disebutkan oleh Earl Rubington dan Martin S. Weinberg bahwa 

masalah sosial adalah suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan 

nilai-nilai yang dianut oleh sebagian berarti warga, yang sepakat bahwa 

suatu kegiatan bersama diperlukan untuk mengubah kondisi tersebut.
104

 

Kondisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sebagian 

warga di zaman globalisasi dan modernisasi ini semakin beragam dan 

tidak dapat dianggap ringan.Apalagi menyangkut di dalamnya pengaruh 

terhadap kaum remaja. R. Stark menjadikan pengelompokkan masalah-

masalah sosial (social problem) yang semakin berkembang negatif dan 

terus berkelanjutan sebagai berikut:
105

 

                                                             
104Earl Rubington dan Martin S Wainberg, The Study of Social Problems, Seven Perspective 

(New York : Oxford University, 1995) dapat dilihat pada buku Paulus Tangdilintin, Masalah-
masalah Sosial ; Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis, (Jakarta : Universitas Terbuka, 1999) 
105R. Stark ada pada buku Paulus Tangdilintin, Masalah-masalah Sosial (Suatu Pendekatan 
Analisis Sosiologis) hlm.1.12. Dapat dilihat pada buku Paulus Tangdilintin, Masalah-masalah 
Sosial ; Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis, (Jakarta : Universitas Terbuka, 1999) 
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Tabel 5 

Pengelompokan Masalah Sosial Menurut Stark 

Perilaku 

Menyimpang 

Konflik dan 

Kesenjangan 

Perkembangan 

Manusia 

Kecanduan 

Narkotika 

Gangguan Mental 

Kejahatan, 

Kenakalan   

Kekerasan dalam 

pergaaulan 

Masalah seksual 

Kemiskinan, 

kesenjangan 

Konflik SARA 

Pelecehan Seksual 

Masalah keluarga 

Jompo 

Kependudukan 

Lingkungan 

Sumber: R. Stark ada pada buku Paulus Tangdilintin, Masalah-masalah 

Sosial (Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis) hlm.1.12 

Demikian pula J.G. Manis membagi masalah-masalah sosial menjadi 

3 kelompok besar yakni:
106

 

 

 

 

 

                                                             
106Ibid.,hlm. 1.12 
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Tabel 6 

Pengelompokan Masalah Sosial Menurut J.G Manis 

Masalah Dunia  Masalah 

Kemasyarakatan  

Masalah Personal  

Peperangan  

Kependudukan 

Lingkungan 

Sumber Daya Alam 

 

Pemusatan 

Kekuasaan 

Kemiskinan 

Rasial dan Etnik 

Kejahatan 

 

Gangguan Mental 

Kecanduan NAPZA 

Proses Menjadi Tua 

 

Sumber: R. Stark ada pada buku Paulus Tangdilintin, Masalah-masalah 

Sosial (Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis) hlm.1.12 

Berdasarkan ketiga pengelompokkan oleh para pakar tersebut dapat 

dilihat bahwa kecanduan NAPZA mendominasi—dari masing-masing 

pakar menyebutkan “kecanduan NAPZA” ini—dan dikategorikan 

menjadi masalah penyimpangan sosial (R.Stark), pelanggaran norma-

norma sosial (J Polen), dan masalah personal (J.G. Manis). 

Perlu ada penanganan yang serius dengan berbagai pendekatan, 

sehingga kaum remaja tidak terkungkung dalam lingkaran masalah 

sosial. Jessie Bernard menyatakan ada tiga pendekatan yang dapat 

diupayakan untuk mengatasi masalah sosial yakni pendekatan teologis, 

pendekatan metafisik dan pendekatan ilmiah. Pendekatan teologis 
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merupakan pendekatan berbasis agama yang lebih mengedepankan 

kajian-kajian praktis keagamaan agar lebih mengena.Pendekatan 

metafisik merupakan pendekatan kesadaran diri bahwa manusia harus 

sadar dan tunduk pada kehendak alam yang biasa disebut sebagai hukum 

alam. Pendekatan ilmiahmerupakan pendekatan yang berupaya 

memahami perilaku menyimpang dengan cara yang sama dengan 

memahami perilaku normal dan baik, dan memahami perilaku dengan 

prosedur yang baku. 

1. Remaja dalam Bayang-bayang   NAPZA 

Perkembangan pengaruh NAPZA di 

Indonesiamengkhawatirkan.Dikatakan mengkhawatirkan karena yang 

diserang tidak hanya  kaum dewasa  tetapi sudah mengarah pada kaum 

remaja awal dan remaja akhir. Bahkan merambah pada usia SD (Sekolah 

Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan dampaknya terhadap 

mereka secara individu, sosial kemasyarakatan. 

BNN menyatakan pada tahun 2009 prevalensi penggunaan narkoba 

1,99 persen dari penduduk Indonesia berumur 10-59 tahun atau sekitar 

3,6 juta  kemudian pada tahun 2010 prevalensi penyalahgunaan narkotika 

meningkat menjadi 2,21 persen atau sekitar 4,02 juta orang. Sedangkan 

pada tahun 2011 prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat 

menjadi 2,8 persen atau 5 juta orang.
107

Keadaan yang 

demikianmemprihatinkan, ditambah lagi yang dijadikan target oleh para 

pengedar narkoba adalah remaja-remaja dan kaum wanita, yang 

                                                             
107BNN: 5 Juta Pengguna Narkoba di Indonesia, 26 Juni 2011, http://www .nasional .kompas. 

com/read/2011/06/26 

http://www/


77 

 

difungsikan sebagai pemakai, kurir maupun pengedar. 

NAPZA itu sendiri merupakan kepanjangan dari: narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif lainnya, tapi secara umum NAPZA 

dibedakan menjadi dua kategori yakni narkotika dan psikotropika. 

Adapun narkotika jika mengacu pada undang-undang RI No. 22 tahun 

1997 pasal 1 ayat (1) memiliki pengertian: 

“Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, dan dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan. 

Apabila dilihat dari pengertian tersebut terlihat bahwa narkotika ini 

memiliki sifat yang  mematikan. Hal ini  diketahui dari efect-nya yang 

demikian dahsyat; menurunkan kesadaran diri, menghilangkan rasa—

rasa untuk mengaktifkan  dan membangkitkan diri untuk maju ke depan 

dan meraih masa depan—dan yang paling membahayakan adalah 

menjadikan si pemakainya kecanduan atau ketergantungan. Menurut 

Undang-undang No 22  tahun 1997 pasal 1 ayat 13 kecanduan atau 

ketergantungan ini berarti gejala dorongan untuk menggunakan narkotika 

secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila 

penghentian dilakukan, yang apabila seseorang sudah 

kecanduan/ketergantungaan ini maka remaja cenderung menjadi 

pemurung, wajah  pucat dan layu, mudah tersinggung, marah,   

menantang orang tua, dan kehidupannya pun tidak terarah. Psikotropika 
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menurut undang-undang RI No. 5 tahun 1997 pasal 1 ayat (1) adalah: 

“Zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang 

berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf 

pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan 

perilaku. 

 

Zat adiktif lainnya berupa tanaman ataupun bukan tanaman, sintesis 

maupun bukan sintesis yang dapat menimbulkan ketergantungan. 

Sedangkan menurut Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Korban 

NAPZA Departemen Sosial menyatakan bahwa zat adiktif lainnya 

dimaknai sebagai zat atau obat yang dapat menyebabkan ketagihan. 

Adapun ragam contoh dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 7 

Ragam Jenis NAPZA 

Narkotika
108

 Psikotropika
109

 Zat Adiktif lainnya 

Heroin/Putaw 

Ganja 

Morphine 

Kokain 

Petidin 

Kodein 

Shabu 

Ekstasi 

LSD 

Amfetamin 

Ritalin 

Metilfenidat 

Pentobarpital 

Tembakau 

Alkohol 

Minuman beralkohol 

Inhalansia (gas yang 

dihirup) 

Solven (zat Pelarut) 

Kecubung 

                                                             
108Narkotika  dibedakan menjadi  3 golongan yakni golongan pertama narkotika hanya 

dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan  tidak ditujukan  untuk terapi serta  

mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan contohnya heroin/ putaw, 

kokain, ganja. Narkotika golongan kedua, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat 

digunakan untuk terapi atau tujuan pengembagan ilmu  pengetahuan serta mempunyai 

potensi tinggi  untuk ketergantungan contohnya: morfin, petidin. Golongan ketiga yakni 

berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan contoh 

kodein. http :www.resources.unpad/ac.id 
109Psikotropika dapat dibedakan menjadi empat golongan yakni: golonganpertama yakni 

psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak 

dapat digunakan untuk terapi serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma 

ketergantungan contohnya ekstasi, shabu, LSD. Golongan kedua yakni psikotropika yang 

berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan 

serta berpotensi kuat mengalami ketergantungan contohnya amfetamin, ritalin dan 

metilfenidat. Dan golongan ketiga, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak 

digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengetahuan serta potensi sedang 

mengakibatkan sindroma ketergatunagan, contohnya ; penobarbital, flunitrazepam dan 

golongan keempat adalah  berkhasiat pengobatan dan sangat luas  digunakan terapi dan 

tujuan pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengalami ketergantungan contohnya 

diazepam, bromazepam, fenobarbital, klonazepam. http :www.resources.unpad/ac.id 
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Flunitrazepam 

Diazepam 

Bromazepam 

Fenobarbital 

Klonazepam 

Nitrazepam (pil 

koplo,pil KB, Rohip, 

MG) 

 

Spiritus 

Thinner 

Narkotika dan psikotropika pada dasarnya berfungsi besar dalam 

dunia kesehatan yakni psikotropika yang biasa digunakan untuk membius 

pasien-pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit 

tertentu. Pada zaman dahulu sebenarnya morphin biasa digunakan untuk 

penghilang rasa sakit luka-luka perang, heroin juga dipakai untuk obat 

penghilang sakit (pain killer), kokain juga digunakan untuk 

penyembuhan asma dan TBC. 

Di era kekinian persepsi tersebut di atas disalahgunakan akibat 

pemakaian di luar batas dosis dan dijual bebas di pasaran. Akibatnya 

muncul korban-korban penyalahgunaan NAPZA baru, yang menghambat 

semua aktivitas yang mestinya dilakukan. Pernyataan tersebut dapat 

dibuktikan, berdasarkan data yang dilansir Unit Terapi dan Rehabilitasi 

Badan Narkotika Nasional (BNN) masyarakat Indonesia yang menjadi 

pecandu narkoba 80 persennya adalah laki-laki. Sedangkan untuk kaum 
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wanita adalah 20% persen.  Sedangkan  menurut Dirjen Bina Kesehatan 

Mayarakat Departemen Kesehatan bahwa 70% (pada akhir tahun 2007) 

pengguna narkoba adalah remaja sekolah, dengan kalkulasi perhitungan 

22.000 kasus narkoba adalah  SMA, 6000 SMP dan 3000 remaja SD.
110

 

Beberapa faktor yang mendasari  penyalahgunaan NAPZA ini, hasil 

penelitian Yayasan Cinta Remaja Bangsa (YCAB)—yang dilakukan 

sejak Agustus 2000 hingga Maret 2002—menunjukkan bahwa penyebab 

utama dari penyalahgunaan NAPZA bukanlah karena faktor krisis kasih 

sayang—meski sebenarnya faktor kasih sayang juga berperan besar 

menimbulkan penyimpangan perilaku—melainkan faktor “rasa ingin 

tahu yang tinggi” atau “rasa penasaran” (48%), urutan berikutnya adalah 

pengaruh teman (32 persen) dan urutan ketiga adalah faktor keluarga 

yakni disharmonisasi keluarga yang menyebabkan kurangnya perhatian 

dan kasih sayang yang sempurna terhadap remaja (10 persen).
111

 

Berbeda dengan penelitian Dadang Hawari yang menyatakan bahwa 

dari 293 pasien kecanduan NAPZA yang diteliti dinyatakan bahwa  80% 

penyebab awalnya  menggunakan NAPZA karena pengaruh teman dan 

faktor pertemanan pulalah yang menyebabkan pasien yang sudah sembuh  

kembali kambuh.
112

 

 

                                                             
110Apa Benar 70% Pengguna Narkoba adalah Anak Sekolah?http://lintasberita.com 

/Nasional/ Politik/Apa-benar-70-persen-pengguna-narkoba-anak-sekolah 
111Narkoba dan Makna Kasih Sayang, http://www.kampungbenar.wordpress.com/narkoba-

dan-makna-kasih sayang 
112Faktor Pertemanan Penyebab Kecanduan dan Kekambuhan NAPZA, http;//www.obat 

antinarkoba.blogspot.com 

http://lintasberita.com/
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Penulis berasumsi bahwa teman sebaya (peer group) memiliki 

peranan besar untuk pembentukan perilaku. Teman sebaya mampu 

mengarahkan perilaku seorang remaja pada tahapan maladaktive yakni 

perilaku yang mengarahkan pada asusila dan amoralitas remaja, yakni 

bentuk penyimpangan norma-norma atau larangan-larangan yang 

seharusnya tidak pantas dilakukan, baik di lingkungan keluarga, sekolah 

maupun lingkungan masyarakat. Karenanya perlu “kewaspadaan diri 

remaja”terhadap teman sebaya. 

Penelitian terbaru yang dilakukan National Center on Addiction and 

Substance Abuse (CASA)  menyatakan bahwa diyakini  1 dai 4 pecandu 

narkoba  berawal dari kecanduan rokok yang di Amerika 90 persen 

pecandu narkoba  mulai kecanduan sebelum usia 18 tahun dan 1 dari 4 

pecandu atau 25%  mulai mencoba-coba narkoba sejak mengenal rokok, 

sehingga para ahli CASA memberikan asumsi bahwa kebiasaan merokok  

pada remaja dapat menjadi indikator paling kuat untuk memprediksi 

penyalahgunaan narkoba di kemudian hari.
113

 

Sehubungan dengan pernyataan di atas, apabila dikaitkan dengan 

tema teman sebaya yang telah penulis paparkan, maka terdapat kaitan 

yang erat, bahwa kebiasaan merokok pada remaja pun dapat terjadi 

karena pengaruh teman sebaya. Hal yang demikian merupakan bentuk 

dari self defeating (merusak diri sendiri), yang bersumber pada emosi dan 

pemikiran-pemikiran yang negatif pada kelompok remaja. 

Lain halnya dengan hasil penelitian Siti Zubaidah yang menyatakan 

                                                             
113Pecandu Narkoba Banyak Berawal dari Kecanduan Rokok, 30 Juni 2011. http://www. 

detikhealth.com/read/2011/06/30 



83 

 

bahwa yang menjadi poin terpengaruhnya seseorang dalam keluarga dari 

pengaruh NAPZA adalah karena di dalam keluarga kurang menerapkan 

kegiatan ibadah dan pendidikan keagamaan terhadap remaja, sehingga 

remaja mengalami krisis kecerdasan spiritual dan emosional.
114

 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pemikiran Dadang Hawari yang 

menyatakan kecanduan NAPZA selain faktor pengaruh teman juga 

disebabkan peran agama-spiritual yang belum berfungsi menyeluruh di 

dalam diri remaja. 

Penulis sepakat dengan pernyataan kedua ahli di atas bahwa 

spiritualitas di dalam keluarga dan lingkungan di mana remaja berada 

menjadi poin yang tidak bisa dianggap ringan. Spiritualitas merupakan 

bentuk pendekatan ilahiyah yang membuka wacana hati. Semakin tinggi 

spiritualitas seseorang maka makin terbuka wacana hati, dampaknya 

“terjaga dari segala penyimpangan perilaku.”    

Berbeda dengan Sarlito W. Sarwono yang berasumsi bahwa 

penyebab penyalahgunaan NAPZA oleh kaum remaja  karena pengaruh 

hubungan yang buruk dengan orang tua, tidak adanya penerapan kasih 

sayang yang tepat menjadikan remaja kurang empati terhadap dirinya 

sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungannya termasuk oleh teman 

sebayanya sehingga berlaku menyimpang.
115

 

                                                             
114Siti Zubaidah seorang doktor peneliti di Pusat Penelitian  IAIN  Sumatra Utara dengan judul penelitian “Aktifitas Keagamaan Dan Kehidupan Keluarga Korban di Perumnas Simalingkar Medan” 
115 Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja,(Jakarta : PT Raja Grafindo  Persada,  2011), 

hlm.278. 
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Merujuk beberapa sebab di atas terlihat jelas bahwa seseorang baik 

kaum dewasa, remaja  melakukan penyimpangan NAPZA secara garis 

besar ada beberapa faktor yakni: 

Gambar 3 

Penyebab Penyimpangan Remaja ke Arah NAPZA 

 

 

Sumber: Disimpulkan dari pernyataan para pakar Psikologi dan 

Pendidikan dari berbagai referensi yang berhubungan dengan penyebab 

penyimpangan ke arah NAPZA, seperti: Dadang Hawari, Sarlito W. 

Sarwono. 

C. Kasih Sayang Dalam Perspektif Teori Attachment 

Kasih sayang merupakan modal terbesar bagi para orang tua, 

pendidik, pembimbing, keluarga, masyarakat bahkan negara untuk 

menciptakan keharmonisan hubungan sehingga menciptakan pula 
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kecerdasan-kecerdasan extern dan intern—kecerdasan afeksi, spiritual, 

adversity, interpersonal dan intrapersonal—yang nantinya diharapkan 

mampu menghasilkan remaja-remaja yang berkualitas lahir dan batin. 

Remaja-remaja yang berkembang sehat dan mampu hidup dan berfungsi 

di masyarakat secara sehat pula. 

Kasih sayang menjadi sesuatu yang penting diterapkan di berbagai 

aspek kehidupan, mengingat di dalam kasih sayang terdapat unsur 

kedamaian, rasa penghargaan, solidaritas sosial yang tinggi, toleransi 

yang selalu hidup, dan rasa saling memiliki yang 

berkesinambungan.Karenanya tidak seharusnya kasih sayang 

dimusnahkan.Kasih sayang harus terus dikembangkan dan dijadikan 

sumber dalam setiap gerak dan langkah kehidupan. 

Kasih sayang menurut Sarlito W. Sarwono dalam artikelnya berjudul 

“Segitiga Cinta” memiliki 4 unsur yakni Pertama, keterikatan yakni 

perasaan untuk hanya bersama orang yang dicintai, segala prioritas hanya 

untuk dia. Kedua, keintiman yakni adanya kebiasaan-kebiasaan dan 

tingkah laku yang menunjukkan bahwa tidak ada jarak lagi antara yang 

saling berkasih sayang, dan Ketiga adalah adanya perhatian yang 

mendalam yakni suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan 

pribadi orang lain agar mau membuka dirinya. Keempat, pengasuhan 

yang tulus.
116

 

Seorang remaja apapun dan bagaimanapun keadaannya sangat 

membutuhkan keterikatan, keintiman, perhatian dan pengasuhan yang 

                                                             
116Sarlito W. Sarwono, “Manusia dan Cinta Kasih”, http :www.arikaka.com/bab-iii-manusia-

dan cinta-kasih 
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baik dari orang-orang terdekatnya. Dengan kata lain remaja-remaja yang 

nakal dapat diakibatkan oleh krisis keterikatan, keintiman, perhatian dan 

pengasuhan yang baik dari orang-orang terdekatnya. 

Kelekatan idealnya terus ditumbuhkan baik di dalam keluarga 

maupun di luar keluarga seperti di sekolah, maupun masyarakat sekitar. 

Kelekatan yang tidak sempurna akan menghasilkan remaja-remaja    

bermasalah, yang menurut Kartini Kartono dimaknai sebagai remaja-

remaja dengan perkembangan pribadi yang regresifserta kerusakan  pada 

fungsi inteleksehingga interelasi kemanusiannya menjadi  miskin, beku, 

steril tanpa afeksi disertai penolakan terhadap super ego dan hati nurani 

sendiri hingga muncul kebekuan moral.
117

 

Faktor-faktor penting penyebab remaja bermasalah ini di antaranya 

adalah: 

1. Perpisahan antara anak dan orang tua terutama ibu kandungnya 

baik faktor keterpaksaan maupun ketidakterpaksaan. Faktor 

terpaksa semisal harus meninggalkan remaja untuk mencari 

nafkah menjadi TKI, harus meninggalkan anak untuk selamanya 

di panti asuhan.Sedangkan faktor ketidakterpaksaan semisal 

menyerahkan anak dengan sesadar-sadarnya untuk diasuh 

saudaranya yang belum memiliki anak. 

2. Anak-anak yang dipelihara di rumah sakit, panti asuhan, rumah 

yatim piatu yang mereka tidak merasakan dengan sempurna kasih 

sayang orang tua yang melahirkan mereka, belum lagi  mereka  

                                                             
117Kartini Kartono, Patologi Sosial ; Gangguan-gangguan Kejiwaan, hlm. 193. 
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terkadang mendapat perlakuan-perlakuan tidak manusiawi; 

kekerasan fisik, dan kekerasan mental. 

Hasil yang didapatkan manakala seorang remaja mendapatkan label 

sebagai remaja bermasalah adalah: 

1. Tidak toleran, melanggar tatanan yang berlaku, tidak disiplin, 

mudah melakukan penyimpangan dan mengarah pada  kejahatan. 

2. Tidak memiliki rasa kasih sayang pada diri sendiri dan orang 

sekitar, egoististingkat tinggi, tidak pernah merasa bersalah.   

3. Bertemperamen keras dan tidak berperasaan, tidak memiliki rasa 

malu.   

4. Tidak memiliki kesadaran tanggung jawab baik secara individual, 

sosial maupun agama, memiliki bahasa yang tidak sesuai. 

Lain halnya Fromm yang mengkategorikan—beserta ciri-cirinya—

remaja-remaja yang sehat, dengan remaja-remaja yang bermasalah, yang 

merupakan buah atau hasil dari pendidikan yang minim/krisis kasih 

sayang: 
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Tabel 9 

Orientasi Reseptif, Eksploitatif, Penimbunan 

Orientasi  Reseptif (Penerimaan) 

Remaja sehat Remaja Bermasalah 

Menerima, aktif 

Responsif 

Taat 

Sangat menarik 

Penuh kepercayaan 

Dapat menyesuaikan diri 

dalam masyarakat 

Pasif, tanpa inisiatif 

Tidak berpendapat 

Melawan cenderung kasar 

Tak normal 

Berakal bulus 

Bersikap merendahkan orang lain, 

dan selalu menjadikan rusuh di 

dalam masyarakat 

Orientasi   Eksploitatif (Pengambilan) 

Remaja Sehat Remaja Bermasalah 

Aktif-positif-membangun 

Keyakinan terhadap diri sendiri 

untuk maju 

Sanggup mengambil inisiatif 

Impulsive 

Aktif-negatif-merusak 

Congkak-sombong tetapi berhati 

rapuh 

Buntu tidak mau berfikir positif 

Gegabah, sembrono, mengambil 

tindakan tanpa pikiran yang jernih 
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Orientasi   Penimbunan (Pemeliharaan) 

Remaja Sehat Remaja Bermasalah 

Ekonomis 

Hati-hati 

Ramah, sopan 

 

Sabar 

 

Tabah, ulet 

Kikir, pelit 

Curiga 

Tidak ramah, cenderung kasar dan 

tidak menghargai orang lain 

Tidak sabar, dalam bahasa Jawa 

grasa-grusu 

Kepala batu (keras kepala) 

Sumber: E. Fromm, Man for Himself, hlm. 191
118

 

Pada dasarnya kelekatan seorang remaja dimulai saat dirinya masih 

bayi bahkan saat dirinya masih dalam kandungan terhadap 

ibunya.Ibumenunjukkan perhatian dan kasih sayang yang besar saat 

kehamilannya. Calon bayi akan merasakan kedekatan emosional yang 

besar bersama ibunya, ditambah pembinaan dan pendampingan penuh 

dari orang tua terutama ibu saat bayi beranjak besar menuju remaja. 

Sehingga—dengan keadaan yang demikian—akan membantu 

membentuk karakter mulia dan penuh kesantunan kepada  remaja dan 

menjadikannya  sebagai  remaja yang sehat. 

Lain halnya jika seorang ibu menolak keras kehamilannya, atau 

menerima kehamilan tetapi tidak menunjukkan kasih sayang dan 

                                                             
118E. Fromm, Man for Himself (New York : Holt,  Rineheart & Winston, 1947) , hlm. 191. 
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perhatian tinggi terhadap calon jabang bayi, atau ketika dewasa 

memberikan model pembinaan dan pendampingan yang salah terhadap 

remaja maka yang terjadi remaja akan tumbuh menjadi remaja-remaja 

yang tidak sehat dan lebih mengarah kepada  remaja menyimpang. 

Pendapat tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh  

Hamalaimen  dan Pulkkinen yang menemukan bahwa pria maupun 

wanita remaja dan dewasa yang pada masa kecilnya lebih prososial lebih 

jarang ditahan karena kejahatan.
119

Hasil penelitian tersebut juga 

menunjukkan bahwa perilaku kriminal paling banyak dilakukan oleh 

remaja dan dewasa yang di masa remaja-remaja yang memiliki 

agresivitas tinggi serta rendah dalam perilaku prososial-nya.Pernyataan 

tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hoffman, Sears, et al yang menunjukkan bahwa kasih sayang orang tua 

merupakan faktor yang penting bagi perkembangan ketentuan nilai-nilai 

moral, orientasi prososialdan kecenderungan untuk berperilaku 

prososial.
120

 

Sehubungan dengan kasih sayang di atas, ada teori-teori yang dekat 

pembahasan dengan kasih sayang ini, yakni teori attachment (teori 

kelekatan).   

                                                             
119Dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Marliah Tambunan dan Retnaningsih,” Peran Kualitas Attachment, Usia dan Jender Pada Perilaku 

Prososial”, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Fakultas Psikologi 
Unversitas Gunadarma, Jurnal Penelitian Psikologi No 1, Volume 12 Juni 2007. 

120Dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Marliah Tambunan dan Retnaningsih, “Peran Kualitas Attachment, Usia dan Jender Pada Perilaku 

Prososial”, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Fakultas Psikologi 

Unvesitas Gunadarma, Jurnal Penelitian Psikologi No 1, Volume 12 Juni 2007. 
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1. Teori Attachment (Kelekatan) 

Attachment atau biasa dikenal dengan istilah kelekatan 

merupakan ikatan kasih sayang yang berkembang antara remaja dan 

pengasuhnya.Menurut Khoiruddin dalam disertasinya yang berjudul 

“Kualitas Kelekatan Santri Anak” menyebutkan bahwa ikatan kasih 

sayang bersifat afeksional, sehingga kelekatan cenderung menetap pada 

diri individu meskipun figur kelekatan tidak tampak secara fisik atau 

tidak berada dalam jangkauan.
121

 Hal ini berarti kelekatan mampu 

bertahan lama pada diri seseorang; baik itu anak, remaja maupun kaum 

dewasa terhadap figur lekat. Meski figur lekat berpisah dalam kurun 

waktu lama, kelekatan mampu bertahan pada diri individu, dengan syarat 

terjadi relasi atau hubungan yang sehat antara kedua belah pihak yakni 

individu dengan figur lekatnya. 

Pernyataan penulis tersebut diperkuat dengan pemikiran 

Ainsworth dkk., yang menyatakan bahwa attachment adalah ikatan afeksi 

yang dibentuk antara satu individu dengan yang lainnya dan bertahan 

sepanjang waktu dan tempat.
122

 Konteks “sepanjang waktu dan tempat” 

bisa dimaknai lintas waktu, budaya, dan lokasi. Artinya antara kedua 

yang berhubungan tersebut akan tetap memiliki ikatan emosional yang 

kuat meski berbeda negara, berbeda budaya dan berlainan waktu.   

Dari beberapa definisi para pakar di atas, penulis dapat 

mengambil beberapa unsur dari attachment atau kelekatan ini, antara 

                                                             
121Khoiruddin, Kualitas Kelekatan Santri Anak-anak, seri ringkasan disertasi (Yogyakarta : 

Universitas Gadjah Mada, 2001), hlm. 5-6. 
122Zanden, Human Development, (New York, McGraw-Hill, 1997), hlm. 8. 
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lain: 

1. Kental ikatan emosional atau afeksinya, yang mengarah pada 

ketenangan dan kedamaian pada hati keduanya terutama pada 

remaja.  

2. Terjadi pada dua orang  atau lebih yang  memiliki ikatan hati 

yang sama dan kuat. 

3. Adanya usaha atau upaya yang dilakukan oleh kedua pihak 

(apabila terjadi pada dua orang) guna tetap membina 

hubungan yang hangat tersebut. 

Attachment  apabila dilihat dari segi kualitasnya terbagi 

menjadi dua kelompok besar yakni keterikatan yang aman (secure 

attachment) dan keterikatan yang tidak aman (insecure 

attachment) yang keduanya memiliki karakteristik berbeda. 

Secure attachment lebih mengarah kepada pola pengasuhan 

remaja yang benar karena di dalamnya memuat model 

pengasuhan yang sensitif, konsisten, responsif, dan interaksi yang 

sehat.Sehingga hasil yang didapatkan dari jenis attachment ini 

adalah menghasilkan remaja-remaja yang kental rasa 

optimistisnya, percaya diri yang makin mantap, serta memiliki 

sense of interpersonal yang baik. 

Hasil penelitian  Frankel dan Bates menunjukkan  bahwa 

remaja-remaja dengan secure attachment lebih besar mengarah 

pada kepemilikan kompetensi sosial yang tinggi seperti lebih 

patuh terhadap orang tua, guru, di sisi lain juga remaja lebih 
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cerdas mengatasi problem individual dan sosial.
123

Erickson, 

Sroufe dan Egeland menambahkan bahwa remaja-remaja dengan 

secure attachment lebih jarang mengeskpresikan masalah-

masalah perilaku maupun emosional.
124

 Dengan kata lain mereka 

dapat menyeimbangkan diri, dan kontrol diri mereka dapat 

dikatakan sangat baik. Di sisi lain mereka juga memiliki sense of 

social and humanistic yang tinggi sehingga mudah berempati 

terhadap orang lain. 

Lain halnya insecure attachment dimana pengasuhan yang 

diterapkan adalah pengasuhan yang inkosisten, kurang perhatian, 

kurang terlibat, kurang bertanggung jawab dan kurang 

responsif.Sehingga hasil yang didapatkan dari jenis attachment ini 

adalah remaja-remaja yang keras, menarik diri dari lingkungan 

sekitar, lebih menunjukkan emosi dalam sikap dan perbuatan, 

serta tidak pernah nyaman dalam membina hubungan kelekatan. 

Pada dasarnya perasaan secure dan insecure yang dimiliki 

seseorang tergantung pada  working models of attachment   yakni 

wujud perhatian orang terdekatnya. Bagaimana respon orang 

terdekat saat remaja dalam keadaan bermasalah; apakah 

menunjukkan perhatian, dukungan  dan kasih sayang lebih atau 

tidak, atau malah menjauh dan tidak peduli nasib yang menimpa 

                                                             
123Frankel & Bates, dapat dilihat pada Jurnal Penelitian Psikologi  berjudul “Peranan Kulitas Attachment, Usia dan Jender pada Perilaku Prososial” karya Siti Marliah Tambunan 

dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Retnaningsih dosen Fakultas 

Psikologi Universitas Gunadarma, No  1 Volume 12, Juni 2007. 
124Ibid 



94 

 

si remaja. Remaja yang mendapatkan secure attachmentakan 

mengembangkan working models tentang dirinya sebagai individu 

yang mudah dicintai dan mencintai orang lain, berhati dan 

berfikiran terbuka sehingga memandang orang lain sebagai bagian 

dari hidupnya.  

Berbeda dengan remaja-remaja yang mendapatkan insecure 

attachmentakan mengembangkan working models tentang dirinya 

sebagai individu yang kurang dihargai baik oleh keluarga maupun 

masyarakat, tidak memiliki keahlian lebih dan memandang bahwa 

orang lain selalu tidak bersahabat dan tidak mengerti keadaan 

dirinya. Berikut akan penulis   bandingkan karakteristik orang 

tua/orang terdekat yang memberikan  modelsecure attacment dan 

insecure attachment. Perbandingan tersebut akan menunjukkan 

perilaku orang tua dan orang-orang terdekat yang mengarah pada 

“menyamankan dan mendamaikan anak” dan perilaku yang tidak 

menyamankan serta tidak mendamaikan anak”. Keadaan yang 

demikian akan berpengaruh besar pada perkembangan anak 

selanjutnya, apakah akan “menjadi anak dengan perilaku sehat” 

atau “akan menjadi anak dengan perilaku menyimpang”, hal 

tersebut tergantung bagaimana pola dalam mengasuhnya, masuk 

pada tataran secure attachment atau insecure attachment:   
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Tabel 10 

Secure Attachment dan Insecure Attachment 

Secure Attachment Insecure Attachment  

 

Orang tua/orang terdekat hangat 

(warm) dan menunjukkan 

kehangatan dalam sikap, 

perhatian dan perbuatan 

terhadap remaja 

Orang tua/orang terdekat cenderung 

dingin terhadap remaja, tidak 

menunjukkan aktivitas yang  

menyamankan bagi remaja 

Peka terhadap kegelisahan 

remaja (sensitive), apa yang 

terjadi pada remaja orang tua 

cepat mengenali dan berupaya 

membantu menyelesaikan 

masalah yang dihadapi 

Tidak peka terhadap kegelisahan 

remaja, masalah remaja dibiarkan 

begitu saja 

Dapat diandalkan oleh remaja 

(dependable), ketika remaja 

membutuhkan  orang tua/orang 

terdekat selalu ada untuknya 

sehingga menjadikan remaja 

merasa terlindungi, aman dan 

tentram 

Tidak dapat diandalkan oleh 

remaja, cenderung tidak 

memperdulikan kegelisahan remaja 

dan menjadikan hidup remaja tidak 

aman dan tentram 
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Orang tua/orang terdekat mampu 

bekerjasama dengan remaja, atau 

orang tua memiliki kemampuan 

untuk berkomunikasi terhadap 

remaja dengan baik, remaja 

dijadikan sebagai sahabat bukan 

bawahan. 

Orang tua/orang terdekat tidak 

pernah mau berkomunikasi-hangat 

dengan remaja, orang tua merasa 

sebagai seseorang yang power yang 

memiliki kekuasaan lebih dan tidak 

boleh ditandingi oleh remaja. 

Orang tua/orang terdekat 

bersikap santun dan 

mengahargai remaja 

Orang tua/orang terdekat seringkali 

berkata dan bersikap kasar, 

seringkali marah, membentak dan 

menyinggung perasaan remaja 

Sumber: Disimpulkan dari pernyataan para pakar Psikologi dan 

Pendidikan dari berbagai referensi yang berhubungan secure attachment 

dan insecure atachment, seperti: Frankel & Bates, J. Bowlby, Mc 

Cartney& E. Dearing. 

Kelekatan memberikan banyak faedah bagi individu terutama bagi 

perkembangan remaja di masa mendatang. Dengan kelekatan ini 

diharapkan pula mampu menyembuhkan berbagai kenakalan yang ada 

pada remaja,  semakin kualitas kelekatan itu tinggi diharapkan makin 

besar harapan seorang remaja sembuh dari kenakalannya. Semakin 

rendah kualitas kelekatan maka besar kemungkinan makin rendah pula 

kesembuhan remaja dan remaja dari kenakalannya. Karenanya kelekatan 

ini sangatlah penting bagi perkembangan remaja apalagi di dalam 

kelekatan ini banyak mengandung kasih sayang dan cinta yang murni, 
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yakni kasih sayang  tanpa syarat yang disebut oleh Roggers sebagai 

unconditional positive regard yakni penghargaan positif tanpa syarat.
125

 

Seorang remaja memiliki figur lekat yang akan dijadikan sebagai 

tumpuan dan pelarian bilamana dirinya mengalami kesulitan. Ada dua 

macam figur lekat yakni figur lekat utama dan figur lekat pengganti. 

Figur lekat utama merupakan perpaduan antara perhatian terhadap remaja 

bermasalah, dengan perawatan fisik terhadap remaja, sedangkan figur 

pengganti yakni individu yang hanya memberikan  perhatian atau respon 

tatkala remaja mengalami masalah tetapi tidak  memberikan perawatan  

fisik. Dalam hal ini yang sering dijadikan sebagai figur lekat adalah 

orang tua (Parental Attachment Figure) dan teman sebaya (Peer 

Attachment ). 

Perilaku lekat remaja pada dasarnya berawal dari perilaku lekat 

terhadap orang tuanya semasa kecil.Moh. Shohib menyatakan bahwa  

semakin bertambahnya perubahan hubungan antara orang tua dan remaja 

yang mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan 

remaja.
126

Kelekatan yang aman dengan orang tua dapat membantu 

remaja dari kecemasan dan ketegangan emosi dan menjauhkan dari rasa 

tertekan dalam keluarga, dan yang demikian tentu menguntungkan bagi 

remaja. 

Kajian kasih sayang terhadap para remaja nakal ini dekat dengan 

teori psikologi Humanistik dan Transpersonal. Mengapa humanistik, 

                                                             
125 Duane Schultz, Psikologi Pertumbuhan, Model-model Kepribadian Sehat.., hlm. 49. 
126Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua ; Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin 

Diri, hlm. 127. 
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dikarenakan titik poin dari penyembuhan remaja nakal ini adalah pada 

persoalan hati, dan kemampuan untuk menerima diri sendiri yang pada 

akhirnya masuk pada tataran “kesadaran diri sendiri”. Kasih sayang 

menjadi media pendekat untuk mengarahkan pada harapan dan tujuan 

tersebut. Humanistik menitikberatkan pada penemuan diri sendiri (self 

discovery). Kajian dari disertasi ini mengungkapkan perihal bagaimana 

seorang remaja yang kecanduan NAPZA mendapatkan penyembuhan 

melalui metode ibadah Abah Anom dengan pendekatan kasih sayang 

terhadap mereka, dan kesemua itu menjadi perantara bagi remaja untuk 

menemukan diri sendiri yang selama ini hilang. 

Humanistik merupakan teori yang dimunculkan oleh Abraham 

Maslow, dengan konsep 5 (lima) kebutuhan dasarnya; Kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan keselamatan, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta 

dan kebutuhan aktualisasi diri (self actualization). Kebutuhan yang 

tertinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan tersebut 

mengandung beberapa unsur yang dikenal dengan istilah B-Value di 

dalamnya yakni kebenaran, kejujuran, merasa cukup, kesederhanaan, 

penerimaan diri sendiri, kesadaran diri,  keindahan, kesabaran, merasa 

cukup.
127

 

Pada hakikatnya, humanistik mengarahkan setiap individu pada 

tahapan tertinggi yakni aktualisasi diri yang  di dalamnya memunculkan 

sikap penerimaan terhadap diri sendiri. Penerimaan terhadap diri sendiri 

                                                             
127Hasyim Muhammad, Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi; Telaah Atas Pemikiran 

Psikologi Humanistik Abraham Maslow, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 

70.  
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diawali dengan tahapan penyadaran diri sendiri, yang kemudian individu 

akan dibawa pada tahapan “penghayatan atas hikmah atas semua 

kejadian yang terjadi pada diri individu”. Hal tersebut apabila ditarik 

dalam tataran penelitian, para remaja pecandu NAPZA di Inabah pada 

masa penyembuhan diarahkan pada titik pencerahan dan penemuan diri 

sendiri, yang disebut aktualisasi diri. sehingga pada akhirnya remaja akan 

mampu berbuat baik terhadap diri sendiri dan sekitarnya.  

Hal yang berkaitan terhadap psikologi transpersonal terlihat pada 

pembawaan para remaja pecandu NAPZA di Inabah menuju pada 

tahapan ibadah, sehingga benar-benar merasakan kedekatan yang dalam 

terhadap Allah Swt. Esensi dari Psikologi transpersonal itu sendiri adalah 

mengenali, memahami dan merealisasikan dari penyatuan spititual dan 

melebihi kondisi kesadaran diri. Psikologi transpersonal ini pun memiliki 

tujuan yang sama dengan psikologi humanistik yakni memunculkan 

kesadaran diri dalam berbuat dan bertindak dan pada akhirnya 

memunculkan penerimaan terhadap diri sendiri. Perbedaannya terletak 

pada penggunaan spiritual yang lebih terasa guna menuju tingkat 

kesadaran diri. Hal-hal yang difungsikan pada Psikologi Transpersonal 

adalah penggunaan pengalaman religius, pengalaman spiritual, 

pengalaman mistis, kesadaran mimpi, meditasi. Kesemua hal tersebut 

difungsikan untuk membantu klien menuju kesadaran diri.
128

 

Para remaja pecandu NAPZA di Inabah dengan didampingi kasih 

sayang diarahkan selaras dengan pemaparan perihal Psikologi 

                                                             
128Psikologi Transpersonal,staff.undip.ac.id/psikologi/.../1.-Pengantar-Psikologi-
Transpersonal 
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Transpersonal di atas, yakni mendekati Allah dengan sarana metode 

Ibadah Abah Anom. Metode Ibadah inilah yang diharapkan 

memunculkan pengalaman religius, pengalaman spiritual ataupun 

pengalaman mistisyang menjadikan para remaja mengalami kesadaran 

diri.   

D. Konsepsi Kasih Sayang Dalam KajianPsikologi Positif 

Kasih sayang atau disebut afeksi, merupakan tema dalam Psikologi 

yang sudah berumur. Artinya, kajian ini sudah dibahas sejak dahulu, 

bukan hanya pada era kekinian. Kasih sayang menurut buku General 

Psychology karangan C.G Boeree (Profesor pada Fakultas Psikologi 

Shippenburg) adalah kepedulian terhadap keadaan orang lain sebanyak, 

atau melebihi kepedulian terhadap diri sendiri.
129

 Pernyataan ini 

menegaskan bahwa kasih sayang adalah ketika mampu mengembangkan 

kecerdasan interpersonal, kecerdasan sosial dan kecerdasan humanistik 

dalam diri kepada pihak lain. Semakin tinggi rasa solidaritas diri kepada 

orang lain maka semakin tinggi rasa cinta dan kasih sayang dalam diri. 

P. Alex Linley and Stephen Joseph dalam buku Positive Psychology 

in Practice memberikan definisi kasih sayang yang di dalamnya memuat 

unsur cinta sebagai rasa memberi kebahagiaan (happiness) kepada orang 

lain, kebahagiaan sesama adalah kebahagiaan untuk diri sendiri, dan 

kebahagiaan diri sendiri merupakan kebahagiaan orang lain.
130

 

Pernyataan P. Alex dan Stephen semakin membuktikan bahwa kasih 
                                                             
129Dilihat pada resensi karya C.G. George Boeree, General Psychology Psikologi Kepribadian, 

Persepsi, Kognisi, Emosi dan Perilaku, dilihat 

padawww.enditiara.com/tag/general-psychology 
130P.A Linley & Stephen Joseph, Positive Psychology in Practice, (New York: Jhon Willey) 
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sayang bersinggungan dengan personal lain. Tujuan utamanya adalah 

memberi pencerahan, senyuman, dan berbagai hal yang menjadikan 

orang lain berbahagia.    

Sehubungan dengan kasih sayang atau afeksiini ada banyak teori-

teori lama dalam Psikologi di antaranya; 

a. Teori Abraham Maslow, melalui hirarkis kebutuhan dasar 

manusia, Maslow menjelaskan bahwa salah satu kebutuhan 

manusia selain kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan, 

kebutuhan rasa aman, manusia pun memiliki kebutuhan untuk 

saling cinta mencintai dan sayang menyayangi.
131

Hal ini menjadi 

kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Sebab 

ketika kebutuhan ini terabaikan yang terjadi adalah munculnya 

bibit-bibit penyimpangan (anomali) individual yang merambah 

pada penyimpangan sosial (social).  

b. Teori Erich Fromm, teori ini menyatakan bahwa di dalam cinta 

dan kasih sayang terdapat empat unsur yang berkesinambungan, 

yakni perasaan, pengenalan, tanggung jawab, perhatian dan saling 

menghormati.
132

 Menurut penulis melalui pernyataan Fromm 

                                                             
131Hasyim Muhammad, Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi; Telaah Atas Pemikiran 

Psikologi Humanistik Abraham Maslow, hlm. 70 
132Erich Fromm,  The Art  of Loving : Memakanai Hakikat Cinta ( Jakarta : PT Gramedia 

Pustaka Utama).Sebuah karya penting yang menunjukkan kepada manusia 

bagaimana menumbuh kembangkan hubungan kasih sayang dan memperkaya hidup  

.The Art of Loving telah membantu ratusan ribu pria dan wanita mencapai kehidupan 

yang bermakna dan produktif dengan mengembangkan kapasitas mereka yang 

tersembunyi untuk cinta. The Art of Loving adalah buku yang membahas tentang 

cinta, teori, obyek dan aplikasi.Di antara banyak referensi tentang cinta, buku 

karangan Erich Fromm ini lebih sering menjadi referensi utama psikologi ketika 

ingin membahas tema tentang cinta.Erich Fromm mengulas tentang hakikat cinta 
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terlihat bahwa di dalam cinta dan kasih sayang terdapat perasaan 

yang saling berkaitan erat, baik antara dua orang atau lebih. Di 

samping itu terdapat pula saling mengenal sehingga menemukan 

makna terdalam di antara keduanya. Dengannya terjadi penyatuan 

hati, sehingga memunculkan kedamaian dan ketenangan. Unsur 

selanjutnya adalah perhatian dan saling menghormati. Perhatian 

merupakan wujud cinta dan kasih sayang sebagai rasa kepedulian 

kepada orang yang dicinta dan disayangi. Dengan perhatian 

suasana jiwa akan terasa terayomi.  

Dalam kajian Psikologi, cinta dan kasih sayang memiliki beberapa 

bentuk nyata di antaranya; altruisme, persahabatan dan kebersamaan. 

Pertama, altruisme, bentuk ini berupa kegiatan saling tolong-menolong 

yang merupakan ekspresi dari cinta dan kasih sayang. Menurut penulis, 

semakin besar rasa cinta dan kasih sayang seseorang maka semakin 

besar pula kecenderungan orang tersebut untuk menolong orang lain 

tanpa pamrih. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil rasa cinta dan 

kasih sayang pada diri seseorang maka semakin kecil pula perasaan 

untuk menolong orang lain. 

Kedua, persahabatan, persahabatan merupakan bentuk hubungan 

yang melibatkan dua atau beberapa hati yang saling menerima, 

mempercayai, menghormati, dan saling terbuka antara sesama. Adanya 

                                                                                                                                                     
dengan bahasa yang teoritis tetapi substantif dan sangat mudah dipahami. 

Menurutnya, setiap teori tentang cinta harus dimulai dengan teori tentang manusia, 

tentang eksistensi manusia.Salah satu eskistensi tersebut adalah bahwa manusia 

mempunyai kehidupan yang sadar akan dirinya 
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upaya untuk saling menyamankan dan membahagiakan di antara  

sesama. Ketiga,  Kebersamaan, merupakan bentuk cinta dan kasih 

sayang memiliki hasrat untuk terus bersama/lekat, yang melibatkan 

perasaan atau emosi positif.  

Penulis berasumsi bahwa rasa tolong-menolong, persahabatan dan 

kebersamaan mencerminkan kondisi yang sehat yang mampu 

mengembangkan diri individu pada tataran kepribadian yang matang. 

Sebab salah satu tanda yang disebutkan oleh Allport sebagai  kriteria 

kepribadian yang matang adalah hubungan diri yang hangat dengan 

orang lain.   

Sternberg yang terkenal dengan teori “Segitiga Cinta” menyatakan 

bahwa cinta dan kasih sayang  mengandungbeberapa komponen: 

Pertama, keintiman (intimacy), elemen emosi, yang didalamnya terdapat 

kehangatan, kepercayaan (trust), dan keinginan untuk membina 

hubungan. Ciri-cirinya antara lain seseorang akan merasa dekat dengan 

seseorang, senang bercakap-cakap dengannya sampai waktu yang lama, 

merasa rindu bila lama tidak bertemu.Kedua, gairah (passion) 

merupakan keinginan atau dorongan motivasi dari dalam diri untuk 

berbuat sesuatu. Gairah ini lebih tertuju kepada rasa suka yang bersifat 

seksual. Ketiga, komitmen, merupakan bentuk kemampuan dan 

kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan.
133

 

Selaras dengan pernyataan Sternberg, analisa penulis bahwa 
                                                             
133Teori Cinta (The Triangular Theory of Love) 

Sternberg,www.psychologymania.com/.../teori-cinta-triangular-theory-of-

love_  

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=cinta%20dan%20kasih%20sayang%20menurut%20stanberg&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CG4QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.psychologymania.com%2F2012%2F08%2Fteori-cinta-triangular-theory-of-love_20.html&ei=MBrRULmAJoaKrgeO_YDoCw&usg=AFQjCNH7gjWGyUo6ScIIdm5MEPlzTDfrVA&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=cinta%20dan%20kasih%20sayang%20menurut%20stanberg&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CG4QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.psychologymania.com%2F2012%2F08%2Fteori-cinta-triangular-theory-of-love_20.html&ei=MBrRULmAJoaKrgeO_YDoCw&usg=AFQjCNH7gjWGyUo6ScIIdm5MEPlzTDfrVA&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=cinta%20dan%20kasih%20sayang%20menurut%20stanberg&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CG4QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.psychologymania.com%2F2012%2F08%2Fteori-cinta-triangular-theory-of-love_20.html&ei=MBrRULmAJoaKrgeO_YDoCw&usg=AFQjCNH7gjWGyUo6ScIIdm5MEPlzTDfrVA&bvm=bv.1355534169,d.bmk
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keintiman merupakan suatu hubungan antar dua orang atau lebih yang 

sepaham dan ditandai dengan adanya kedekatan emosional, keterbukaan 

pikiran, perasaan dan komitmen. Suatu hubungan yang di dalamnya 

terdapat keintiman melibatkan di dalamnya aspek kognitif dan afektif 

yang memiliki kemampuan untuk memahami antar personal. Keintiman 

memuat  beberapa dimensi di antaranya; dimensi komitmen, 

komunikasi, kepedulian dan afeksi, pemahaman sifat pasangan, 

pemahaman integritas individu. Dengan demikian komitmen masuk ke 

dalam komponen keintiman.  

Berdasarkan pemaparan perihal kasih sayang (afeksi) di atas dapatlah 

penulis ambil kesimpulan bahwa kasih sayang merupakan bentuk dari 

kedalaman afeksi seorang individu untuk berbuat yang lebih untuk 

orang lain, yang diwujudkan dengan saling memahami, menghormati, 

terbuka, menghargai dan saling mendekat. Dengannya akan terwujud 

kehangatan dan kenyamanan antar person. 
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