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ABSTRAK 

IRMAYANI HASIBUAN, NIM. 1142171007, Persepsi Orang Tua Terhadap 

Kenakalan Remaja Usia 12-21 Tahun Di Dusun II Kenanga Desa 

Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli 

Serdang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Masyarakat FIP UNIMED, 

2018. 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah angka kenakalan remaja meningkat 

setiap tahunnya, masih kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak di Dusun 

II Kenanga, keadaan ekonomi masyarakat yang ditinjau dari pekerjaanya, dampak 

lingkungan pergaulan terhadap remaja. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk 

Mengetahui Persepsi Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Usia 12-21 Tahun 

di Dusun II Kenanga Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan 

Kabupaten Deli Serdang. 

Peneliti ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Populasi 

sebanyak 165 kepala keluarga. Sampel penelitian 41 kepala keluarga. Teknik 

pengumpulan data penelitian menggunakan angket. Teknik analisis data 

menggunakan rumus  P = 
 

 
 x 100%.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi orang tua berdasarkan aspek 

kognisi, afeksi, dan konasi terhadap kenakalan remaja diperoleh hasil dengan 

unsur kognisi masuk kategori cukup dengan skor sebesar 51,21 %, unsur afeksi 

masuk kategori cukup dengan skor sebesar 39,02 %, unsur konasi masuk kategori 

cukup dengan skor sebesar 43,90 %. Dengan demikian dari hasil penelitian 

mengenai persepsi orang tua berdasarkan aspek kognisi (pengetahuan) orang tua 

mengetahui kenakalan remaja setiap tahunnya semakin meningkat, kenakalan 

remaja pun melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat, serta orang 

tua pun menjadi tahu bentuk-bentuk dan penyebab dari kenakalan remaja itu 

sendiri, sedangkan berdasarkan aspek afeksi (penilaian) orang tua menilai bahwa 

adanya adanya kenakalan remaja dapat meresahkan dan mengganggu ketentraman 

masyarakat, dan berdasarkan aspek konasi (partisipasi) orang tua berpartisipasi 

bahwasanya perlunya dilakukan pembinaan kepada para remaja yang telah 

berprilaku menyimpang serta mengajak masyarakat untuk meningkatkan 

kewaspadaan terhadap lingkungan. Maka dapat disimpulkan bahwa menurut 

persepsi orang tua berdasarkan aspek kognisi orang tua mengetahui dan setuju 

kenakalan remaja setiap tahunnya semakin meningkat, menurut persepsi orang tua 

berdasarkan aspek afeksi orang tua menilai dan setuju bahwa kenakalan remaja 

dapat meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat dan orang tua, dan 

menurut persepsi orang tua berdasarkan aspek konasi orang tua ikut berpartisipasi 

dalam pembinaan kepada para remaja yang telah berprilaku menyimpang serta 

mengajak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan yang ada di 

Dusun II Kenanga Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. 

 

 

 


