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Remaja merupakan tahapan kelima menurut Erikson yang sedang 
mengalami kebingungan identitas. Masa remaja cenderung singkat namun tugas 
perkembangan yang perlu diselesaikan cenderung lebih besar. Keluarga, dalam 
hal ini orang tua sangat berperan dalam perkembangan remaja. Namun di era 
modern ini, perhatian orang tua kepada remaja semakin sedikit, karena 
kebanyakan orang tua bekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
Sehingga orang tua tidak bisa mengontrol perilaku remaja. Akibatnya banyak 
remaja yang terjerumus dalam perilaku menyimpang (kenakalan remaja) karena 
kurangnya perhatian dari orang tua. Disisi lain, harga diri merupakan kebutuhan 
dasar manusia, Bila terdapat kekurangan dalam pemenuhan tersebut, akan 
menyebabkan kesalahan dalam bertingkah laku. Selain itu motivasi anak untuk 
berbuat kesalahan dapat disebabkan karena ingin mendapatkan kepuasan, putus 
asa, atau kurang percaya diri. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perhatian orang tua, self 
esteem, dan kenakalan remaja, serta pengaruh perhatian orang tua dan self esteem 
terhadap kenakalan remaja di SMPN 1 Candi Sidoarjo. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian inferensial dan deskriptif. 
Pengambilan sampel dilakukan secara acak sebanyak 92 siswa di SMPN 1 Candi 
Sidoarjo. Pengumpulan data menggunakan angket perhatian orang tua sejumlah 
17 aitem dengan reliabilitas α = ,877, angket self esteem sejumlah 7 aitem dengan 
reliabilitas α = ,715, dan kenakalan remaja sejumlah 35 aitem dengan reliabilitas α 
= ,947. Setelah itu diklasifikasikan dalam tuga kategori; tinggi, sedang, rendah 
dan menggunakan regersi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. 

Hasil penelitian menunjukkan, (1) tingkat perhatian orang tua berada pada 
kategori tinggi dengan prosentase 94,6%, (2) tingkat self esteem berada pada 
kategori sedang dengan prosentase 68,8%, (3) kenakalan remaja berada pada 
kategori tinggi dengan prosentase 62,4%, dan (4) nilai r-square sebesar -,169 
dengan Sig (p) = ,000. Berdasarkan hasil analisa ini, maka hipotesis yang 
menyatakan bahwa ada pengaruh negatif yang signifikan antara perhatian orang 
tua dan self esteem terhadap kenakalan remaja adalah terbukti. 
 


