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BAB II 
KAJIAN TEORI 

 
 

A. Kesadaran Hukum 

1. Pengertian Kesadaran Hukum 

Perihal kata atau pengertian kesadaran, di dalam kamus tercantum 

tidak kurang dari lima arti, yaitu (Webster dalam Soerjono Soekanto, 

1982: 150): 

1. Awareness esp. Of something within oneself; also: the state or fact 
of being conscious of an external object, state or fact. 

2. The state of being characterized by sensation, emotion, volition, 
ans thought; mind. 

3. The totality of conscious states of an individual. 
4. The normal state of conscious life. 
5. The upper level of mental life as contrassed with unconscious 

processes. 

Jadi kesadaran sebenarnya menunjuk pada interdependensi mental dan 

interpenetrasi mental, yang masing-masing berorientasi pada “aku”nya 

manusia dan pada “kaminya (Soerjono Soekanto, 1982: 150-151). 

 Tentang istilah hukum perlu pula diberikan pengertian. Ini 

bukanlah merupakan suatu definisi, oleh karena sebagaimana dikatakan 

oleh Van Apeldorn dengan menyebut Kant, maka (Apeldoorn dalam 

Soerjono Soekanto, 1982: 151): 

“Wat Kant . . . schreef: ‘Noch suchen die Juristen eine Definition 
zu ihrem Begriffe vom Recht’, geldt nog altijd . . . . Dit is althans 
ten dele te verklaren uit de veelzijdigheid . . .  de grootsheid van 
het recht: het heeft zovele kanten . . . , dat men het niet op 
bevredigende wijze kan samenvatten onder een formule.” 
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Arti hukum dapat ditujukan pada cara-cara merealisir hukum tadi 

(Moedikdo dalam Soerjono Soekanto, 1982: 151), dan juga pada 

pengertian yang diberikan oleh masyarakat (Purbacaraka dalam Soerjono 

Soekanto, 1982: 151); dalam hal ini akan diusahakan untuk menjelaskan 

pengertian yang diberikan oleh masyarakat tentang hukum adalah: 

a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan  

b. Hukum sebagai kaedah 

c. Hukum sebagai tata hukum 

d. Hukum sebagai petugas hukum 

e. Hukum sebagai ketentuan dari penguasa 

f. Hukum sebagai proses pemerintahan 

g. Hukum sebagai pola-pola perikelakuan 

h. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai 

Sekarang timbul masalah, apakah kesadaran hukum merupakan 

gabungan dari kedua pengertian yang telah diuraikan diatas? Di dalam 

ilmu hukum, adakalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan 

perasaan hukum sebagaimana dinyatakan oleh van Schmid, sebagai 

berikut (Schmid dalam Soerjono Soekanto, 1982: 151): 

“Van rechtsgevoel dient men te preken bij spontaan, onmiddelijk 
als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bik het 
rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst 
middelijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aannemelijk 
gemaakt worden.” 
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Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara 

serta merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan 

perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah 

dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah (Schmid dalam 

Soerjono Soekanto, 1982: 152), sebab: 

“het onmiddelijk rechtsgevoel verhoudt zich tot het weloverwogen 
rechtsbewustzijn, als in het dagelijks leven het subjectieve gevoel 
van de waarheid van tal van meningen en beweringen zich 
verhoudt tot de weloverwogen wetwnschappelijke overtuiging.” 
 
Sebelum mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran hukum, 

Paul Scholten terlebih dahulu mengadakan ulasan terhadap konsepsi 

kesadaran hukum yang diajukan oleh Krabbe, sebagai berikut (Scholten 

dalam Soerjono Soekanto, 1982: 152): 

“Met den term rechtsbewustzijn meent men dan niet het 
rechtsoordeel over eening concreat geval, doch het in ieder 
mensch levend bewustzjin van wat recht is of behoort tezijn, een 
bepaalde categorie van ons geestesleven, waardoor wij met 
onmiddelijke evidentie los van positieve instellingen scheiding 
maken tusschen recht en onrecht, gelijk we dat doen en onwaar, 
goed en kwaad, schoon en leelijk.”  
 

Kemudian Scholten juga mengutip pendapat Kranenburg, sebagai berikut 

(Scholten dalam Soerjono Soekanto, 1982: 152): 

“Elk lid der rechtsgemeenschap is ten aanzien der verdeeling van 
de voorwaarden van het lust en onlust gelijk en gelijkwaarding, 
voorzoover hij niet zelve de voorwaarden voor het onstaan van 
bijzonderen lust en onlust schept: zoovel lust en onlust als 
waaarover elk de voorwaarden heeft gecreeerd komen aan hem 
toe. Dit is de laatse wet van het rechtsbewustzijn; naar dezen 
maatstaf gescheedt de waardering van belangen; daarnaar wordt 
aan ieder het zijne afgewegen; deze afweging en toebedeeling is de 
eingenlijke functie van het recht.” 
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Atas dasar uraian-uraian di atas, Scholten menyatakan bahwa (Scholten 

dalam Soerjono Soekanto, 1982:153): 

“De term rechtsbewustzijn is dubbelzinnig. Hij duidt ten eerste 
categorie van het individueele geestesleven aan, doch dient tegelijk 
om het gemeenschappelijke in oordelen in een bepaalden kring aan 
te wijzen . . . Wat we “rechtsbewustzijn” noemen is in dit verbandt 
niet anders dan een min of meer vage woorstelling omtrent wat 
recht behoort te zijn . . . . “ 
 

Di sinipun dengan jelas terlihat, bahwa Scholten menekankan tentang 

nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh 

hukum dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa persoalannya di sini kembali pada masalah dasar 

daripada sahnya hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan 

pada nilai-nilai masyarakat (dalam arti warganya) (Soerjono Soekanto, 

1982: 153). 

 Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang 

terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang 

hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-

nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap 

kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan 

(Soerjono Soekanto, 1982: 152). 

2. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum 

 Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang 

berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah 

adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. 
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Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus 

diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat 

dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem 

nilai-nilai tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran 

hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum 

adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang 

keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau 

yang sepantasnya (Soerjono Soekanto, 1982: 159). Indikator-indikator dari 

masalah kesadaran hukum tersebut adalah (Kutschincky dalam Soerjono 

Soekanto, 1982: 159): 

a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness) 

b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law 

acquaintance) 

c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude) 

d. Pola-pola perikelakuan hukum (legal behavior) 

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum 

tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi (Soerjono 

Soekanto, 1982: 159). 

Sedangkan Zainudin Ali menyimpulkan bahwa masalah kesadaran 

hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah 

suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? 

Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan 
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hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang 

memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut legal 

consciousness atau knowledge and opinion about law. Hal-hal yang 

berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut (Zainuddin Ali, 

2007: 69-50): 

1. Pengetahuan hukum 

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan 

diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis 

peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi 

bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-

undang tersebut (Zainuddin Ali, 2007: 66-67). 

2. Pemahaman hukum 

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh 

masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman 

atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat 

diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta 

manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan 

perundangan-undangan dimaksud (Zainuddin Ali, 2007: 67). 

3. Penaatan hukum 

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai 

sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut: 

a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar 
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b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa 

c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya 

d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut 

e. Kepentingannya terjamin 

Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. 

Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan 

hukum senantiasa di dalam kenyataannya (Zainuddin Ali, 2007: 68). 

4. Pengharapan terhadap hukum 

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat 

apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia 

benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan 

ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya 

berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi 

batiniah (Zainuddin Ali, 2007: 68). 

5. Peningkatan kesadaran hukum  

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui 

penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar 

perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan 

penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-

hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi 

pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari 

kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang 
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mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, 

yaitu petugas hukum (Zainuddin Ali, 2007: 69-50). 

B. Pelanggaran Lalu Lintas 

1. Pengertian Pelanggaran Lalu lintas 

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

tindak pidana dibedakan antara kejahatan (rechtsdelicten) dan pelanggaran 

(wetsdelicten). Disebut reschtsdelicten atau tindak pidana hukum, yang 

artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam 

Undang-Undang melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat 

terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam 

Undang-Undang. Walaupun sebelum dimuat dalam Undang-Undang pada 

kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada 

masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, 

wetsdelicten sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah 

dimuatnya sebagai demikian dalam Undang-Undang. Sumber tercelanya 

wetsdelicten adalah undang-undang (Adami Chazawi, 2007: 123). 

Jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat 

diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam 

dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, 

sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara 

(Adami Chazawi, 2007: 123-124). 

Dalam hal ini, pelanggaran lalu lintas merupakan jenis tindak 

pidana pelanggaran (wetsdelicten) dimana perbuatan itu dikatakan 
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melawan hukum (mengandung sifat tercela) karena telah dimuatnya 

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan sebagai ketentuan hukum berlalu lintas.  

2. Kategori Pelanggaran Lalu Lintas 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang larangan-

larangan dan kewajiban- kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara 

jalan yang termasuk kategori pelanggaran lalu lintas, sebagai berikut: 

a. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor 

1. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib 
dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor [Pasal 57 Ayat 
(1)] 

Kewajiban: 

a) Perlengkapan bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional 
Indonesia [Pasal 57 Ayat (2)] 

b) Perlengkapan bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih 
sekurangkurangnya terdiri atas: 
a. sabuk keselamatan; 
b. ban cadangan; 
c. segitiga pengaman; 
d. dongkrak; 
e. pembuka roda; 
f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan 

Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-
rumah; dan 

g. peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas 
[Pasal 57 Ayat (3)] 

c) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan 
Bermotor diatur dengan peraturan pemerintah [Pasal 57 Ayat (4)] 

2. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib 
dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan 
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor [Pasal 68 Ayat (1)] 

3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib 
memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan 
Bermotor yang dikemudikan [Pasal 77 Ayat (1)] 
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4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib 
mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan [Pasal 
106 Ayat (3)] 
a) Persyaratan teknis terdiri atas: 

a. susunan; 
b. perlengkapan; 
c. ukuran; 
d. karoseri; 
e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; 
f. pemuatan; 
g. penggunaan; 
h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau 
i. penempelan Kendaraan Bermotor [Pasal 48 Ayat (2)] 

b) Persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan 
Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: 
a. emisi gas buang; 
b. kebisingan suara; 
c. efisiensi sistem rem utama; 
d. efisiensi sistem rem parkir; 
e. kincup roda depan; 
f. suara klakson; 
g. daya pancar dan arah sinar lampu utama; 
h. radius putar; 
i. akurasi alat penunjuk kecepatan; 
j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan 
k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan 

[Pasal 48 Ayat (3)] 
5. Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap 

orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan: 
a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba 

Kendaraan Bermotor; 
b. Surat Izin Mengemudi; 
c. bukti lulus uji berkala; dan/atau 
d. tanda bukti lain yang sah [Pasal 106 Ayat (5)] 

6. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat 
atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib 
mengenakan sabuk keselamatan [Pasal 106 Ayat (6)] 

7. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat 
atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan 
penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk 
keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional 
Indonesia [Pasal 106 Ayat (7)] 
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8. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang 
Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar 
nasional Indonesia [Pasal 106 Ayat (8)] 

1. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang 
memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu 
lintas [Pasal 58] 

Larangan:  

 
b. Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendaraan 

1. Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia [Pasal 104 Ayat (3)] 

Kewajiban: 

a) Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dapat melakukan tindakan: 
a. memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan; 
b. memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus; 
c. mempercepat arus Lalu Lintas; 
d. memperlambat arus Lalu Lintas; dan/atau 
e. mengalihkan arah arus Lalu Lintas [Pasal 104 Ayat (1)] 

2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib 
mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi 
[Pasal 106 Ayat (1)] 

3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib 
mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda [Pasal 106 
Ayat (2)] 

4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib 
mematuhi ketentuan: 
a. rambu perintah atau rambu larangan; 
b. Marka Jalan; 
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 
d. gerakan Lalu Lintas; 
e. berhenti dan Parkir; 
f. peringatan dengan bunyi dan sinar; 
g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau 
h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain 

[Pasal 106 Ayat (4)] 
5. Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama 

Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan 
pada kondisi tertentu [Pasal 107 Ayat (1)] 

6. Pengemudi Sepeda Motor wajib menyalakan lampu utama pada siang 
hari [Pasal 107 Ayat (2)] 
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7. Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib 
mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang 
Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau 
isyarat tangan [Pasal 112 Ayat (1)] 

8. Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke 
samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, 
dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat [Pasal 112 Ayat 
(2)] 

9. Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga 
pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat 
berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan [Pasal 121 ayat 
(1)] 

1. Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang: 
Larangan: 

b. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan 
Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan 
keselamatan; 

c. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau 
membahayakan Pengguna Jalan lain; dan/atau 

d. menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan 
jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor [Pasal 122 Ayat 
(1)] 

2. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping 
dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang [Pasal 106 
Ayat (9)] 

 
c. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas 

1. Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi 
dengan perlengkapan Jalan berupa: 

Kewajiban: 

a. Rambu Lalu Lintas; 
b. Marka Jalan; 
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 
d. alat penerangan Jalan; 
e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan; 
f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan; 
g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan 
h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

berada di Jalan dan di luar badan Jalan [Pasal 25 Ayat (1)] 

1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan [Pasal 28 Ayat (2)] 

Larangan: 
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C. Pelanggaran Hukum oleh Pelajar  

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelajar adalah anak sekolah 

(terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan); anak didik; murid; 

siswa (Diakses dari: http//:kamusbahasindonesia.org/pelajar

TAHAP PERKEMBANGAN 

 pada tanggal 21 

Nopember 2013). Dalam hubungannya dengan proses belajar-mengajar 

(pendidikan), perkembangan individu sejak lahir sampai masa kematangan 

itu melewati beberapa fase. Fase-fase tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut (Yusuf LN, 2007: 23): 

Tabel 2: Fase-Fase Perkembangan Individu 

USIA 

Masa Usia pra sekolah 0,0 - 6,0 

Masa usia sekolah dasar 6,0 – 12,0 

Masa usia sekolah menengah 12,00 – 18,00 

Masa usia mahasiswa 18,0 – 25,0 

 
Masa usia sekolah menengah bertepatan dengan masa remaja. Masa 

remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat 

khasnya dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam 

masyarakat orang dewasa (Syamsu Yusuf LN, 2007: 26). 

Masa remaja ditinjau dari rentang kehidupan manusia merupakan 

masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Sifat-sifat remaja 

sebagian sudah tidak menunjukkan sifat-sifat masa kanak-kanaknya, tetapi 

juga belum menunjukkan sifat-sifat sebagai orang dewasa. Hurlock 
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menyatakan awal masa remaja berlangsung kira-kira dari tiga belas tahun 

sampai enam belas tahun atau tujuh belas tahun, dan akhir masa remaja 

bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai delapan belas tahun, yaitu usia 

mata secara hukum (Izzaty, dkk, 2008: 124). 

Dalam berbagai undang-undang yang ada di berbagai negara di dunia 

tidak dikenal istilah “remaja”. Di Indonesia sendiri, konsep “remaja” tidak 

dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia 

hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan 

untuk itu pun bermacam-macam. (Sarlito W. Sarwono, 2012: 6) 

Hukum pidana memberi batasan 16 tahun sebagai usia dewasa (Pasal 

45, 47 KUHP). Anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih menjadi 

tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana. Tingkah 

laku mereka yang melanggar hukum itu pun (misalnya: mencuri) belum 

disebut sebagai kejahatan (kriminal) melainkan hanya disebut sebagai 

“kenakalan”. Kalau ternyata kenakalan anak itu sudah membahayakan 

masyarakat dan patut dijatuhi hukuman oleh negara, dan orang tuanya 

ternyata tidak mampu mendidik anak itu lebih lanjut, maka anak itu menjadi 

tanggung jawab negara dan dimasukkan ke dalam Lembaga 

permasyarakatan Khusus Anak-anak (di bawah Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia) atau dimasukkan ke lembaga-lembaga rehabilitasi 

lainnya seperti Parmadi Siwi (di bawah Kepolisian Daerah Metropolitan 

Jakarta Raya). Sebaliknya, jika usia seseorang sudah di atas 16 tahun, jika ia 

melakukan pelanggaran hukum pidana, ia bisa langsung dipidana 
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(dimasukkan ke dalam Lembaga Permasyarakatan) (Sarlito W. Sarwono, 

2012: 6-7). 

Undang-Undang No.22/2009 tentang Lalu-lintas, Pasal 81 ayat 2 

menetapkan syarat usia 17 tahun untuk SIM-A (Surat Izin Mengemudi 

Mobil) dan SIM-C (SIM untuk mengemudi sepeda motor). Undang-undang 

ini tidak mengecualikan mereka yang sudah menikah di bawah usia tersebut 

dan memperlakukan semua yang di bawah usia tersebut sebagai belum 

cukup usia, atau belum dewasa untuk mengemudi kendaraan bermotor 

(Sarlito W. Sarwono, 2012: 7). 

Pada masa remaja, remaja sering melakukan perilaku antisosial atau 

yang sering dikenal dengan Juvenile Delinquency yaitu tindakan 

pelanggaran/kejahatan yang dilakukan remaja yang menjurus pelanggaran 

hukum. Definisi penyimpangan perilaku remaja dalam arti kenakalan anak 

(juvenile delinquency) dilakukan oleh M. Gold dan J. Petronio, yaitu sebagai 

berikut: 

Kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum 
dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh 
anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh 
petugas hukum ia bisa dikenai hukuman (Gold & Petronio dalam 
Sarlito W. Sarwono, 2012: 251-252). 
 

Hal ini berarti bahwa seseorang tidak dianggap nakal selama ia tidak 

mengetahui adanya ketentuan-ketentuan hukum itu dan karenanya ia tidak 

sengaja melanggar hukum yang berlaku (Sarlito W. Sarwono, 2012: 251-

252). 
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D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelajar Melakukan Pelanggaran 

Hukum  

Nilai, moral dan sikap adalah aspek-aspek yang berkembang pada diri 

individu melalui interaksi antara aktivitas internal dan pengaruh stimulus 

eksternal. Pada awalnya seorang anak belum memiliki nilai-nilai dan 

pengetahuan mengenai nilai moral tertentu atau tentang apa yang dipandang 

baik atau tidak baik oleh kelompok sosialnya. Selanjutnya, dalam 

berinteraksi dengan lingkungan, anak mulai belajar mengenai berbagai 

aspek kehidupan yang berkaitan dengan nilai, moral, dan sikap. Dalam 

konteks ini, lingkungan merupakan faktor yang besar pengaruhnya  bagi 

perkembangan nilai, moral, dan sikap individu (Horrock & Gunarsa dalam 

Moh.Ali & Moh.Asrori, 2012:146). 

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai, 

moral, dan sikap individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan 

fisik kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, 

maupun masyarakat. Kondisi psikologis, pola interaksi, pola kehidupan 

beragama, berbagai sarana rekreasi yang tersedia dalam lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat akan memengaruhi perkembangan nilai, 

moral, dan sikap individu yang tumbuh dan berkembang di dalamnya 

(Moh.Ali & Moh.Asrori, 2012:146). 

Remaja yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat yang penuh rasa aman secara psikologis, pola 
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interaksi yang demokratis, pola asuh bina kasih, dan religius dapat 

diharapkan berkembang menjadi remaja yang memiliki budi luhur, 

moralitas tinggi, serta sikap dan perilaku terpuji. Sebaliknya, individu yang 

tumbuh dan berkembang dengan kondisi psikologis yang penuh dengan 

konflik, pola interaksi yang tidak jelas, pola asuh yang tidak berimbang, dan 

kurang religius maka harapan agar anak dan remaja tumbuh dan 

berkembang menjadi individu yang memiliki nilai-nilai luhur, moralitas 

tinggi, dan sikap perilaku terpuji menjadi diragukan (Moh.Ali & 

Moh.Asrori, 2012:146-147). 

Menurut Jensen, dalam kenyataan banyak sekali faktor yang 

menyebabkan kenakalan remaja maupun kelainan perilaku remaja pada 

umumnya. Berbagai teori yang mencoba menjelaskan penyebab kenakalan 

remaja, dapat digolongkan sebagai berikut (Sarlito W. Sarwono, 2012: 255-

256): 

1. Rational choice 

Teori ini mengutamakan faktor individu daripada faktor lingkungan. 

Kenakalan yang dilakukannya adalah atas pilihan, interes, motivasi atau 

kemauannya sendiri. Di Indonesia banyak yang percaya pada teori ini, 

misalnya kenakalan remaja dianggap sebagai kurang iman sehingga 

anak dikirim ke pesantren kilat atau dimasukkan ke sekolah agama. 

Yang lain menganggap remaja yang nakal kurang disiplin sehingga 

diberi latihan kemiliteran. 
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2. Social disorganization 

Kaum positivis pada umumnya lebih mengutamakan faktor budaya. 

Yang menyebabkan kenakalan remaja adalah berkurangnya atau 

menghilangnya pranata-pranata masyarakat yang selama ini menjaga 

keseimbangan atau harmoni dalam masyarakat. Orang tua yang sibuk 

dan guru yang kelebihan beban merupakan penyebab dari berkurangnya 

fungsi keluarga dan sekolah sebagai pranata kontrol. 

3. Strain 

Teori ini dikemukakan oleh Merton yang sudah diuraikan di bab 

terdahulu. Intinya adalah bahwa tekanan yang besar dalam masyarakat, 

misalnya kemiskinan, menyebabkan sebagian dari anggota masyarakat 

yang memilih jalan rebellion melakukan kejahatan atau kenakalan 

remaja. 

4. Differential association 

Menurut teori ini, kenakalan remaja adalah akibat salah pergaulan. 

Anak-anak nakal karena bergaulnya dengan anak-anak yang nakal juga. 

Paham ini banyak dianut orang tua di Indonesia, yang sering kali 

melarang anak-anaknya untuk bergaul dengan teman-teman yang 

dianggap nakal, dan menyuruh anak-anaknya untuk berkawan dengan 

teman-teman yang pandai dan rajin belajar. 

5. Labelling 

Ada pendapat yang menyatakan bahwa anak nakal selalu dianggap 

atau dicap (diberi label) nakal. Di Indonesia, banyak orang tua 
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(khusunya ibu-ibu) yang ingin berbasa-basi dengan tamunya, sehingga 

ketika anaknya muncul di ruang tamu, ia mengatakan pada tamunya, 

“Ini loh, mbakyu, anak sulung saya. Badannya saja yang tinggi, tetapi 

nakalnya bukan main”. Kalau terlalu sering anak diberi label seperti itu, 

maka ia akan jadi betul-betul nakal. 

6. Male phenomenon 

Teori ini percaya bahwa anak laki-laki lebih nakal daripada 

perempuan. Alasannya karena kenakalan memang adalah sifat laki-laki 

atau karena budaya maskulinitas menyatakan bahwa wajar kalau laki-

laki nakal. 

 Selain itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi  remaja sering 

melakukan perilaku antisosial atau yang sering dikenal dengan Juvenile 

Delinquency antara lain (Izaty, dkk, 2008, 150-151): 

1. Personality individu remaja sendiri 

a. Mempunyai kepribadian yang lemah: karena lingkungan pembentuk 

psikis yang tidak tepat 

b. Ciri-ciri kepribadian (Conger dan Haditono dalam Izaty, dkk, 

2008:150) seperti: remaja terlalu PD, memberontak, ambivalen 

terhadap otoritas, mendendam, bermusuhan, curiga, destruktif, 

implulsif, control batin kurang 

c. Tidak suka mentaati norma 

d. Perilaku awal: ditunjukkan dengan suka membolos, merokok pada 

usia awal, pelanggaran norma sekitar 
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e. Penampilan fisik yang berbeda dengan kelompoknya, serta psikis 

seperti IQ rendah, kecenderungan psikopat, sukar didik 

Sikap merupakan salah satu aspek psikologis individu yang sangat 

penting karena sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku sehingga 

akan banyak mewarnai perilaku seseorang. Perkembangan sikap seseorang 

sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat individu tinggal dan bagaimana 

lingkungan memperlakukan individu tersebut. Bagaimana atasan/pimpinan 

memperlakukan kita, bagaimana pasangan memperlakukan kita, situasi 

ekonomi, atau kebijakan-kebijakan pemerintah, semuanya membentuk 

perkembangan sikap individu (Moh.Ali & Moh.Asrori, 2012:142). 

Keluarga juga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya 

mengembangkan pribadi anak (Syamsu Yusuf LN, 2007: 37). Terdapat 

beberapa pola sikap atau perlakuan orangtua terhadap anak yang masing-

masing mempunyai pengaruh tersendiri terhadap kepribadian anak (Hurlock 

dalam Syamsu Yusuf LN, 2007: 48-50). Pola-pola tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3: Sikap Orangtua dan Dampaknya terhadap Kepribadian Anak 

Pola Perlakuan 
Orangtua 

Perilaku Orangtua Profil Tingkah Laku Anak 

1. Overprotection 
(terlalu 
melindungi) 

1. Kontak yang 
berlebihan dengan 
anak 

2. Perawatan/pemberia
n bantuan kepada 
anak yang terus 
menerus, meskipun 
anak sudah mampu 

1. Perasaan tidak aman 
2. Agresif dan dengki 
3. Mudah merasa gugup  
4. Melarikan diri dari 

kenyataan 
5.  Sangat bergantung 
6. Ingin menjadi pusat 

perhatian 
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merawat dirinya 
sendiri 

3. Mengawasi kegiatan 
anak secara 
berlebihan 

4. Memecahkan 
maslah anak 

7. Bersikap menyerah 
8. Lemah dalam “ego 

strength”. Aspiratif 
dan toleransi terhadap 
frustasi 

9. Kurang mampu 
mengendalikan emosi 

10. Menolak tanggung 
jawab 

11. Kurang percaya diri 
12. Mudah terpengaruh 
13. Peka terhadap kritik 
14. Bersikap “ys men” 
15. Egois/Selfish 
16. Suka bertengkar 
17. Troublemaker 

(pembuat onar) 
18. Sulit dalam bergaul 
19. Mengalami 

“homesick” 

2. Permissiveness 
(Pembolehan) 

1. Memberikan 
kebebasan untuk 
berpikir atau 
berusaha 

2. Menerima 
gagasan/pendapat 

3. Membuat anak 
merasa diterima dan 
merasa kuat 

4. Toleran dan 
memahami 
kelemahan anak 

5. Cenderung lebih 
suka memberi yang 
diminta anak 
daripada menerima 

1. Pandai mencari jalan 
keluar 

2. Dapat bekerjasama 
3. Percaya diri 
4. Penuntut dan tidak 

sabaran 

3. Rejection 
(Penolakan) 

1. Bersikap masa 
bodoh 

2. Berikap kaku 
3. Kurang 

mempedulikan 
kesejahteraan anak 

4. Menampilkan sikap 
permusuhan atau 

1. Agresif (mudah 
marah, gelisah, tidak 
patuh/keras kepala, 
suka bertengkar dan 
nakal) 

2. Submissive (kurang 
dapat mengerjakan 
tugas, pemalu, suka 
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dominasi terhadap 
anak 

mengasingkan diri, 
mudah tersinggung 
dan penakut) 

3. Sulit bergaul 
4. Pendiam 
5. Sadis 

4. Acceptenceee 
(Penerimaan) 

1. Memberikan 
perhatian dan cinta 
kasih yang tulus 
kepada anak 

2. Menenempatkan 
anak dalam posisi 
yang penting di 
dalam rumah 

3. Mengembangkan 
hubungan yang 
hangat dengan anak 

4. Bersikap respek 
terhadap anak 

5. Mendorong anak 
untuk menyatakan 
perasaan dan 
pendapatnya 

6. Berkomunikasi 
dengan anak secara 
terbuka dan mau 
mendengarkan 
masalahnya 

1. Mau bekerjasama 
(kooperatif) 

2. Bersahabat (friendly) 
3. Loyal 
4. Emosinya Stabil 
5. Ceria dan bersikap 

optimis 
6. Mau menerima 

tanggung jawab 
7. Jujur 
8. Dapat dipercaya 
9. Memiliki perencanaan 

yang jelas untuk 
mencapai masa depan 

10. Bersikap realistik 
(memahami kekuatan 
dan kelemahan 
dirinya secara 
objektif) 

5. Domination 
(Dominasi) 

Mendominasi anak 1. Bersikap sopan dan 
sangat berhati-hati 

2. Pemalu, penurut, 
interior, dan mudah 
bingung 

3. Tidak dapat 
bekerjasama 

6. Submission 
(Penyerahan) 

1. Senantiasa 
memberikan sesuatu 
yang diminta anak 

2. Membiarkan anak 
berperilaku 
semaunya dirumah 

1. Tidak patuh 
2. Tidak bertanggung 

jawab 
3. Agresif dan 

teledor/lali 
4. Bersikap otoriter 
5. Terlalu percaya diri 

7. Punitiveness 1. Mudah memberikan 1. Impulsif 
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(Overdiscipline) hukuman 
2. Mananamkan 

kedisplinan secara 
keras 

2. Tidak dapat 
mengambil keputusan 

3. Nakal 
4. Bermusuhan (agresif) 

 

Dari ketujuh sikap atau perlakuan orangtua itu, tampak bahwa sikap 

“acceptence” merupakan yang baik untuk dimiliki atau dikembangkan oleh 

orang tua. Sikap seperti ini ternyata telah memberikan kontribusi kepada 

pengembangan kepribadian anak yang sehat (Syamsu Yusuf LN, 2007: 50). 

Dalam membahas hal yang sama, Diana Baumrind (Leyten & Shaffer 

dalam Syamsu Yusuf LN, 2012: 28-29) mengemukakan penelitiannya tentang 

gaya perlaukan orang tua (parenting style) terhadap perilaku anak. Hasil 

penelitiannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4: Dampak Parenting Style terhadap Perilaku Anak 
Parenting Style Sikap atau perlakuan Orang 

Tua 
Profil Perilaku Anak 

1. Authoritarian 1. Sikap “acceptence” 
rendah, namun 
kontrolnya tinggi 

2. Suka menghukum secara 
fisik 

3. Bersikap mengomando 
(memerintah/mengharus
kan anak untuk 
melakukan sesuatu tanpa 
kompromi) 

4. Bersikap kakuk (keras) 
5. Cenderung emosional 

dan bersikap menolak 

1. Mudah tersinggung 
2. Penakut 
3. Pemurung 
4. Mudah terpengaruh 
5. Mudah stres 
6. Tidak mempunyai 

arah masa depan 
yang jelas 

7. Tidak bersahabat 

2. Permissive 1. Sikap “acceptence”nya 
tinggi, namun 
kontrolnya rendah 

2. Memberikan kebebasan 
kepada anak untuk 
menyatakan 

1. Bersikap impulsif 
dan agresif 

2. Suka memberontak 
3. Kurang memiliki 

rasa percaya diri 
dan mengendalikan 
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keinginannya diri 
4. Suka mendominasi 
5. Tidak jelas arah 

hidupnya 
6. Prestasinya rendah 

3. Authoritative 1. Sikap “acceptence” dan 
kontrolnya tinggi 

2. Bersikap responsif 
terhadap kebutuhan anak 

3. Mendorong anak untuk 
menyatakan pendapat 
atau pertanyaan 

4. Memberikan penjelasan 
tentang perbuatan yang 
baik dan yang buruk 

1. Bersikap 
bersahabat 

2. Memiliki rasa 
percaya diri 

3. Mampu 
mengendalikan diri 
(self control) 

4. Bersikap sopan 
5. Mau bekerja sama 
6. Memiliki rasa ingin 

tahunya yang tinggi 
7. Mempunyai arah 

atau tujuan hidup 
yang jelas 

8. Berorientasi 
terhadap prestasi 

 

Selanjutnya Braumrind mengemukakan tentang dampak “parenting 

style” terhadap perilaku remaja, yaitu (1) remaja yang orang tuanya bersikap 

“authoritarian”, cenderung bersikap bermusuhan dan memberontak; (2) 

remaja yang orang tuanya “permisif”, cenderung berperilaku bebas (tidak 

kontrol); dan (3) remaja yang orang tuanya “authoritative”, cenderung 

terhindar dari kegelisahan, kekacauan, atau perlilaku nakal (Syamsu Yusuf 

LN, 2007: 52). 

2. Latar belakang keluarga, seperti orang tua broken home, situasi yang 

memaksa, orangtua kerja seharian; kurang perhatian hanya pemenuhan 

kebutuhan materi, orang tua terlalu melindungi (over protective), orangtua 



 
 

 

34 
 

  

yang sangat memanjakan, status ekonomi orangtua yang rendah serta 

“duplikat orangtua yang berperilaku jelek. 

Lingkungan keluarga dipandang sebagai faktor penentu utama 

terhadap perkembangan anak. Alasan tentang pentingnya peranan keluarga 

bagi perkembangan anak, adalah: (a) keluarga merupakan kelompok sosial 

pertama yang menjadi pusat identifikasi anak; (b) keluarga merupakan 

lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak; 

(c)  orang tua dan anggota keluarga lainnya merupakan “significant 

people” bagi perkembangan kepribadian anak; (d) keluarga sebagai 

institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insani (manusiawi), baik 

yang bersifat fisik-biologis, maupun sosiopsikologis; dan (e) anak banyak 

menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. (Syamsu Yusuf LN, 

2012: 23-24) 

Seiring perjalanan hidupnya yang diwarnai faktor internal (kondisi, 

fisik, psikis dan moralitas anggota keluarga) dan faktor eksternal 

(perubahan sosial-budaya), maka setiap keluarga mengalami perubahan 

yang beragam. Ada keluarga yang semakin kokoh dalam menerapkan 

fungsinya (fungsional-normal) tetapi ada juga keluarga yang mengalami 

keretakan atau ketidakharmonisan (disfungsional/tidak normal). Apabila 

dalam suatu keluarga tidak mampu menerapkan atau melaksanakan 

fungsinya, keluarga tersebut berarti mengalami stagnasi (kemandegan) 

atau disfungsi yang pada gilirannya akan merusak kekokohan kontelasi 
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keluarga tersebut (khususnya terhadap perkembangan kepribadian anak) 

(Syamsu Yusuf LN, 2007: 42-43). 

Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi 

mempunyai risiko yang lebih besar untuk bergantung tumbuh kembang 

jiwanya (misalnya berkepribadian anti sosial), daripada anak yang 

dibesarkan dalam keluarga yang harmonis dan utuh (sakinah). Ciri-ciri 

keluarga yang mengalami disfungsi itu adalah: (a) kematian salah satu atau 

kedua orang tua; (b) kedua orang tua berpisah atau bercerai (divorce); (c) 

hubungan kedua orang tua tidak baik (poor-marriage); (d) hubungan 

orang tua dengan anak tidak baik (poor parent-child relationship); (e) 

suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa kehangatan (high tension 

and low warmth); (f) orangtua sibuk dan jarang berada di rumah (parent’s 

absence); dan (g) salah satu atau kedua orangtua mempunyai kelainan 

kepribadian atau gangguan kejiwaan (personality psychological disorder) 

(Hawari dalam Syamsu Yusuf LN, 2007: 43-44). Keadaan keluarga yang 

tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan (broken home) merupakan 

faktor penentu bagi berkembangnya kepribadian anak yang tidak sehat 

(Syamsu Yusuf LN, 2007: 43). 

Adapun pengaruh status ekonomi terhadap kepribadian remaja, 

adalah bahwa orangtua dari status ekonomi rendah cenderung lebih 

menekankan kepatuhan kepada figur-figur yang mempunyai otoritas; kelas 

menengah dan atas cenderung menekankan kepada pengembangan 
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inisiatif, keingintahuan, dan kreativitas anak (Syamsu Yusuf LN, 2007: 

53). 

Rand Conger (Syamsu Yusuf LN, 2007: 54) mengemukakan bahwa 

orangtua yang mengalami tekanan ekonomi atau perasaan tidak mampu 

mengatasi masalah finansialnya, cenderung menjadi depresi, dan 

mengalami konflik keluarga, yang akhirnya mempengaruhi masalah 

remaja, seperti kurang harga diri, prestasi belajar rendah, kurang dapat 

bergaul dengan teman, mengalami masalah penyesuaian diri (karena 

depresi dan agresi). Secara visual, penjelasan tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 1: Pengaruh Ekonomi Keluarga terhadap Kepribadian Anak 
 
 

3. Latar belakang masyarakat, seperti pengaruh peer group, media massa, 

kekangan sekolah dan lingkungan sosial yang tidak menentu. 

Kelompok teman sebaya (peer group) sebagai lingkungan sosial 

bagi anak mempunyai peranan yang cukup penting bagi perkembangan 

dirinya. Melalui kelompok sebaya, anak dapat memenuhi kebutuhannya 

utnuk belajar berinteraksi sosial (berkomunikasi dan bekerja sama), belajar 
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menyatakan pendapat dan perasaan, belajar merespons atau menerima 

pendapat dan perasaan orang lain, belajar tentang norma-norma kelompok, 

dan memperoleh pengakuan dan penerimaan sosial (Syamsu Yusuf LN, 

2012: 41). 

Pengaruh kelompok teman sebaya terhadap anak bisa positif atau 

negatif. Berpengaruh positif, apabila para anggota kelompok itu memiliki 

sikap dan perilakunya positif, atau berakhlak mulia. Sementara yang 

negatif, apabila para anggota kelompoknya berperilaku menyimpang, 

kurang memiliki tatkrama, atau berakhlak mulia (Syamsu Yusuf LN, 

2012: 41). 

Pengaruh kelompok teman sebaya terhadap remaja itu ternyata 

berkaitan dengan iklim keluarga remaja itu sendiri. Remaja yang memiliki 

hubungan yang baik dengan orangtuanya (iklim keluarga sehat) cenderung 

dapat menghindarkan diri dari pengaruh negatif teman sebayanya (Syamsu 

Yusuf LN, 2007: 61). 

Dewasa ini kita sering mendengar di media massa atau melihat 

sendiri tentang perilaku anarkhis atau tindak kriminal dari kelompok 

remaja, seperti geng motor. Kelompok remaja ini terbentuk, karena ada 

kesamaan nasib, dan sikap konformitas di antara mereka, seperti sama-

sama mengalami masalah dalam keluarga (broken home), minat atau 

keinginan untuk tampil sama, bergaya bahasa yang sama, gaya berpakaian 

yang relatif sama, dan sikap solidaritas yang kuat (Syamsu Yusuf LN, 

2012: 41-42). Penelitian Kandel (Adam & Gullota dalam Syamsu Yusuf 
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LN, 2007: 60) menunjukkan bahwa karakteristik persahabatan remaja 

adalah dipengaruhi oleh kesamaan: usia, jenis kelamin, dan ras. Sedangkan 

di sekolah dipengaruhi kesamaan dalam faktor-faktor: harapan/aspirasi 

pendidikan, nilai (prestasi belajar), absensi, dan pengerjaan tugas-tugas 

atau pekerjaan rumah. Kandel juga menemukan bahwa kesamaan dalam 

menggunakan obat-obat terlarang (terutama marijuana), merokok, dan 

minuman keras mempunyai pengaruh yang kuat dalam pemilihan teman. 

Media massa juga turut mempengaruhi perkembangan kepribadian 

anak. Salah satu media massa yang dewasa ini sangat menarik perhatian 

warga masyarakat, khususnya anak-anak adalah televisi. Televisi sebagai 

media massa elektronik dapat memberikan dampak positif karena televisi 

mempunyai misi untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan 

kepada para pemirsanya. Tetapi disamping memberikan dampak positif, 

televisi juga memberikan dampak negatif terhadap gaya hidup masyarakat, 

terutama anak-anak (Syamsu Yusuf LN, 2012: 44). 

Dalam menyikapi tayangan televisi ini, Conny R. Setiawan dalam 

Syamsu Yusuf LN (2012: 44) mengemukakan, bahwa “Sayangnya tidak 

semua tayangan-tayangan tontotan itu cocok ditonton oleh anak. Beberapa 

di antaranya bahkan ada yang bisa berpengaruh negatif terhadap 

perkembangan anak. Bukan hanya mengganggu terhadap jam belajarnya 

yang berkurang, tetapi lebih parah lagi dapat merangsang berkembangnya 

perilaku-perilaku negatif pada anak. 
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Selain itu faktor di atas, peranan sekolah juga turut 

mengembangkan kepribadian anak. Sekolah merupakan lembaga 

pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program 

bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan dalam rangka membantu para 

siswa agar mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik yang 

menyangkut aspek moral-spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupun 

fisik-motoriknya (Syamsu Yusuf LN, 2012: 30). 

Mengenai peranan sekolah dalam mengembangkan kepribadian 

anak, Hurlock mengemukakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu 

bagi perkembangan kepribadian anak (siswa), baik dalam cara berpikir, 

bersikap maupun cara berperilaku. Sekolah berperan sebagai substitusi 

keluarga, dan guru substitusi orangtua. Ada beberapa alasan, mengapa 

sekolah memainkan peranan yang berarti bagi perkembangan kepribadian 

anak, yaitu (a) para siswa harus hadir di sekolah, (b) sekolah memberikan 

pengaruh kepada anak secara dini, seiring dengan perkembangan “konsep 

diri”-nya, (c) anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah 

daripada di tempat lain di luar rumah, (d) sekolah memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk meraih sukses, dan (e) sekolah memberi kesempatan 

pertama kepada anak untuk menilai dirinya, dan kemampuannya secara 

realistik (Syamsu Yusuf LN, 2007: 54-55). 
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