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  Kenakalan remaja yang terjadi dilingkungan masyarakat khususnya lingkungan 

sekolah banyak dialami oleh pelajar remaja. Kenakalan remaja pada usia sekolah sangat 

rentan terjadi karena para siswa masih mencari jati dirinya dan sangat mudah terpengaruh 

oleh lingkungan keluarga, sekolah, serta teman sebaya yang kurang baik. 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

menjadi penyebab timbulnya kenakalan remaja pada siswa kelas VIII di SMP N 25 Kota 

Jambi. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII SMP N 25 Kota Jambi. Jenis penelitian 

dalam bentuk deskriptif dengan jumlah populasi berjumlah 190 orang dari kelas VIII 

maka diambil sebanyak 42% atau 80 orang sebagai sampel. Alat pengumpulan data yang 

digunakan adalah angket yang berjumlah 25 item pernyataan.  Sedangkan untuk 

pengolahan data penelitian menggunakan teknik presentase pada aspek tingkatan 

kelompok data. 

  Hasil penelitian tentang identifikasi faktor-faktor penyebab kenakalan remaja 

pada siswa kelas VIII SMP N 25 Kota Jambi secara keseluruhan dengan kriteria 

penafsiran berada pada tingkatan tinggi sebesar 61,2%. Pada deskriptor krisis identitas 

ternyata berada pada tingkatan tinggi sebesar 66,25%, pada deskriptor kontrol diri yang 

lemah berada pada tingkatan tinggi sebesar 60,18%, pada deskriptor lingkungan keluarga 

berada pada tingkatan tinggi sebesar 61,25%, pada deskriptor lingkungan sekolah berada 

pada tingkatan tinggi sebesar 60,50%, dan pada deskriptor teman sebaya yang kurang 

baik ternyata juga berada pada tingkatan tinggi yaitu sebesar 61,04%. Dengan demikian 

faktor penyebab kenakalan remaja pada siswa kelas VIII di SMP N 25 Kota Jambi cukup 

tinggi dipengaruhi oleh deskriptor tersebut. 

 

  Hasil penelitian ini sebagai bahan untuk mengetahui seberapa besar tingkat faktor 

penyebab kenakalan remaja serta faktor apa saja yang menyebabkan kenakalan remaja 

tersebut sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi guru pembimbing untuk 

memberikan layanan bimbingan konseling disekolah. 


