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Abstrak  

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan konsep diri dan kontrol diri 

dengan perilaku kenakalan remaja pada siswa SMA Yappenda Jakarta Utara. 

Kenakalan remaja adalah kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang 

melanggar aturan sehingga mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap 

dirinya sendiri maupun orang lain. Penelitian ini menggunakan teknik simple 

random sampling. Sampel berjumlah 118 dengan uji coba sebanyak 30 siswa. 

Instrumen pengumpulan data menggunakan skala Likert. Hipotesis pertama diuji 

menggunakan korelasi bivariat, dari hasil analisa data uji koefisien korelasi antara 

konsep diri dengan perilaku kenakalan remaja diperoleh r = -0,314 dan p = 0,001 

(p < 0,05). Dengan kata lain, ada hubungan signifikan dengan arah negatif antara 

konsep diri dengan perilaku kenakalan remaja siswa SMA YAPPENDA Jakarta 

Utara. Hasil korelasi bivariat antara kontrol diri dengan perilaku kenakalan remaja 

diperoleh r = -0,254 dan p = 0,007 (p < 0,05). Dengan kata lain, ada hubungan 

signifikan dengan arah negatif antara kontrol diri dengan perilaku kenakalan remaja 

siswa SMA YAPPENDA Jakarta Utara. Hasil korelasi multivariat diperoleh 

koefisien korelasi (R) antara konsep diri dan kontrol diri dengan perilaku kenakalan 

remaja sebesar 0,349, serta memiliki nilai p = 0,001 < 0,05. Dengan kata lain, ada 

hubungan yang signifikan antara konsep diri dan kontrol diri dengan perilaku 

kenakalan remaja SMA YAPPENDA Jakarta Utara. 
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I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan membahas mengenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, 

pokok bahasan, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian. 

A. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan 

masa transisi dari anak-anak ke 

masa dewasa. Masa ini dianggap 

sebagai masa-masa yang sangat 

penting dalam kehidupan individu, 

khususnya dalam pembentukan 

kepribadian individu tersebut. Pada 

masa transisi ini, emosi remaja 

menjadi kurang stabil sehingga 

memungkinkan remaja dapat 

mengalami masa krisis yang 

biasanya ditandai kecenderungan 

munculnya perilaku-perilaku 

menyimpang. Perilaku 

menyimpang yang dimaksud adalah 

menyimpang dari norma hukum, 

norma agama, dan norma yang 

dianut oleh masyarakat atau dalam 

istilah psikologi disebut dengan 

kenakalan remaja atau juvenile 

delinquency. 

Santrock (2003, hal. 519) 

mengungkapkan bahwa kenakalan 

remaja (juvenile delinquency) yaitu 

mengacu pada suatu rentang yang 

luas, dari tingkah laku yang tidak 

dapat diterima secara sosial 

misalnya bersikap berlebihan di 

sekolah, sampai pelanggaran status 

seperti melarikan diri hingga tindak 

kriminal misalnya pencurian. 

Arifin (dalam Amin, 2010 

hal. 368) mendefinisikan kenakalan 

remaja adalah tingkah laku atau 

perbuatan yang berlawanan dengan 

hukum yang berlaku yang 

dilakukan oleh anak-anak antara 

umur 10 tahun sampai umur 18 

tahun. Sedangkan menurut Sofyan 

(dalam Willis, 2008 hal. 90) 

kenakalan remaja ialah tindak 

perbuatan sebagian para remaja 

yang bertentangan dengan hukum, 

agama dan norma-norma.
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masyarakat sehingga 

akibatnya dapat merugikan orang 

lain, mengganggu ketentraman 

umum dan juga merusak dirinya 

sendiri. 

Berdasarkan pendapat dari 

para tokoh diatas dapat disimpulkan 

bahwa  kenakalan remaja adalah 

kecenderungan remaja untuk 

melakukan tindakan yang 

melanggar aturan yang dapat 

mengakibatkan kerugian dan 

kerusakan baik terhadap dirinya 

sendiri maupun orang lain. 

Tindakan tersebut merupakan 

tingkah laku atau perbuatan yang 

tidak dapat diterima serta 

melanggar norma-norma yang ada 

dalam masyarakat baik di sekolah 

maupun lingkungan sekitar, seperti 

perilaku tindak kejahatan, 

kenakalan, perilaku tidak wajar, 

bahkan sampai tingkah laku yang 

menyimpang. 

Salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku kenakalan 

remaja adalah konsep diri. 

Muniriyanto dan Suharnan (2014) 

mengungkapkan bahwa yang 

mempengaruhi perilaku kenakalan 

pada remaja adalah konsep diri yang 

merupakan pandangan atau 

keyakinan diri terhadap 

keseluruhan diri, baik yang 

menyangkut kelebihan maupun 

kekurangan diri, sehingga 

mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap keseluruhan perilaku yang 

ditampilkan. 

Coopersmith (dalam 

Partosuwido, 2012 hal. 7) 

mengatakan bahwa remaja yang 

memiliki konsep diri akan 

melakukan perbuatan positif yang 

diharapkan masyarakat. Konsep diri 

yang negatif akan membuat remaja 

cenderung melanggar peraturan dan 

norma-norma masyarakat, dan 

akhirnya terlibat dalam kenakalan 

remaja. 

William D. Brooks (dalam 

Jalaluddin Rakhmat, 2007 hal. 99), 

mengatakan bahwa konsep diri 

adalah pandangan dan perasaan 

individu tentang individu itu 

sendiri. Persepsi ini bisa bersifat 

psikologi, sosial, dan fisik. Persepsi 

yang bersifat psikologi yaitu 

pandangan mengenai watak sendiri; 

persepsi yang bersifat sosial yaitu 

pandangannya tentang bagaimana 

orang lain menilai dirinya; 

sedangkan persepsi yang bersifat 

fisik yaitu pandangan tentang 

penampilannya sendiri. 
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Berdasarkan definisi-

definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa konsep diri adalah gambaran 

individu mengenai diri sendiri 

secara keseluruhan yang mencakup 

pendapatnya sendiri maupun 

pendapat dari orang lain yang 

merupakan gabungan dari 

keyakinan fisik, psikologis, sosial, 

emosional aspiratif, dan prestasi 

yang dicapai. 

Selain konsep diri, faktor 

yang mempengaruhi kenakalan 

remaja adalah kontrol diri. Santrock 

(2003, hal. 523) mengungkapkan 

bahwa kenakalan remaja dapat 

digambarkan sebagai kegagalan 

untuk mengembangkan kontrol diri 

yang cukup dalam hal tingkah laku. 

M. Nur Ghufron & Rini 

Risnawita S. (2006, hal. 21), 

mengatakan bahwa kontrol diri 

sebagai kemampuan untuk 

menyusun, membimbing, mengatur 

dan mengarahkan bentuk perilaku 

yang dapat membawa ke arah 

konsekuensi positif. Menurut 

Calhoun dan Acocella (M. Nur 

Ghufron & Rini Risnawita S., 2006 

hal. 22), kontrol diri merupakan 

pengaturan proses-proses fisik, 

psikologis dan perilaku individu. 

Kontrol diri (self control) 

merupakan kemampuan untuk 

membimbing tingkah laku sendiri, 

kemampuan untuk menekan atau 

merintangi impuls-impuls atau 

tingkah laku impulsif (Chaplin, 

2006, hal. 451). Menurut Kartono 

(dalam Fidiana, Naili Rohmati, 

2014), anak-anak remaja yang 

melakukan kejahatan pada 

umumnya kurang memiliki kontrol 

diri atau justru menyalahkan kontrol 

diri tersebut dan suka menegakkan 

standar tingkah laku sendiri, 

disamping meremehkan keberadaan 

orang lain. Remaja yang tidak 

mampu mempelajari tingkah laku 

yang sesuai dengan norma akan 

melakukan kenakalan, sama halnya 

dengan remaja yang telah 

mengetahuinya tapi tidak bisa 

mengembangkan kontrol diri untuk 

bertingkah laku sesuai dengan 

pengetahuannya. 

Dari pendapat-pendapat 

diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa kontrol diri adalah 

kemampuan untuk menyusun, 

membimbing, mengatur dan 

mengarahkan bentuk perilaku yang 

dapat membawa ke arah 

konsekuensi positif. 

Fenomena kenakalan remaja 

juga nampak pada siswa kelas XI 
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SMA Yappenda Jakarta Utara. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Guru BK, diperoleh hasil 

bahwa sering terjadi perilaku 

kenakalan yang dilakukan oleh 

siswa kelas XI seperti merokok di 

kantin sekolah atau setiap 

pergantian jam pelajaran dan 

melakukan vandalisme (coret-coret 

di meja, kursi dan kamar mandi) 

sehingga dapat mengganggu 

keindahan dan kerapihan sekolah. 

Selain itu, maraknya siswa yang 

membolos sekolah setiap harinya 

terdapat 10 sampai 15 siswa dan ada 

juga yang terlambat masuk pada 

jam mata pelajaran tertentu. Hal 

tersebut juga nampak pada saat 

penulis melakukan observasi, pada 

saat jam masuk mata pelajaran 

terdapat banyak siswa yang masih 

makan dan masih duduk-duduk di 

depan kelasnya. Siswa tidak segera 

masuk ke kelas dan terlihat masih 

santai dengan berbincang-bincang 

dengan teman-temannya walaupun 

tanda jam masuk pelajaran sudah 

diketahuinya. Hal tersebut dapat 

menyebabkan terganggunya proses 

pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Tidak hanya itu, 

banyak siswa yang melanggar 

peraturan sekolah seperti 

kelengkapan seragam sekolah dan 

kerapihan seragam sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas 

dan fenomena yang ada, maka 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan 

antara (konsep diri dan kontrol diri 

dengan perilaku  kenakalan remaja 

pada siswa SMA YAPPENDA 

JAKARTA UTARA. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan konsep-

konsep teori tentang kenakalan remaja, 

konsep diri, kontrol diri, kerangka berpikir 

serta hipotesis. 

A. Perilaku kenakalan remaja 

1. Definisi kenakalan remaja 

Menurut Santrock (2003, hal. 

519) mengungkapkan bahwa 

kenakalan remaja (juvenile 

delinquency) yaitu mengacu pada 

suatu rentang yang luas, dari tingkah 

laku yang tidak dapat diterima secara 

sosial, misalnya bersikap berlebihan 

di sekolah sampai pelanggaran status 

seperti melarikan diri hingga tindak 

kriminal, misalnya pencurian. 

Penjelasan ini lebih menekankan 

pada kenakalan remaja ditinjau dari 

macam-macam tindakan perilaku 

kenakalan. 

Kenakalan remaja dalam 

Bakolak Inpres No.6/1971 Pedoman 

8, tentang Pola Penanggulangan 

Kenakalan Remaja (Sofyan S. Willis, 

2005, hal. 89) ialah kelainan tingkah 

laku, perbuatan atau tindakan remaja 

yang bersifat asosial bahkan anti 

sosial yang melanggar norma-norma 

sosial, agama serta ketentuan hukum 

yang berlaku dalam masyarakat. 

Penjelasan kenakalan remaja ini lebih 

menekankan pada perilaku remaja 

yang bersifat asosial dan anti sosial. 

Menurut Kusmanto (dalam Sofyan S. 

Willis, 2005, hal. 89) kenakalan anak 

dan remaja (Juvenile delinquency) 

ialah tingkah laku individu yang 

bertentangan dengan syarat-syarat 

dan pendapat umum yang dianggap 

sebagai acceptable dan baik oleh 

suatu lingkungan atau hukum yang 

berlaku di suatu masyarakat yang 

berkebudayaan. Penjelasan ini lebih 

menekankan pada perilaku remaja 

yang bertentangan dengan norma-

norma masyarakat. 

Kenakalan remaja (Juvenile 

delinquency) menurut Kartini 

Kartono (2013, hal. 6) ialah perilaku 

jahat, atau kejahatan/ kenakalan anak-

anak muda; merupakan gejala sakit 

(patologis) secara sosial pada anak-

anak dan remaja yang disebabkan 

oleh satu bentuk pengabaian sosial, 

sehingga mereka mengembangkan 

bentuk tingkah-laku yang 

menyimpang. Pendapat ini lebih 

menekankan pada perilaku 

menyimpang pada remaja yang 

disebabkan oleh salah satu bentuk 



8 
 

pengabaian. Selain itu, pengaruh 

sosial dan kultural memiliki peranan 

yang besar pula dalam pembentukan 

atau pengkondisian tingkah laku 

kriminal remaja karena remaja 

tersebut tidak mampu melakukan 

konformitas terhadap norma-norma 

sosial yang ada di masyarakat. 

Kholidah (dalam Rahmi dan 

Yoneta, 2019) mengatakan bahwa 

remaja yang melakukan kenakalan 

tidak memperdulikan apa yang 

dikatakan orang lain, karena 

pikirannya hanya mementingkan diri 

sendiri dan tidak memandang 

perbuatan yang dilakukan baik atau 

buruk asalkan sesuai dengan 

keinginannya. Ciri karakteristik 

individual remaja yang nakal 

memiliki sifat kepribadian yang 

menyimpang, seperti hanya 

berorientasi pada masa sekarang, 

bersenang-senang, dan puas pada hari 

ini saja tanpa memikirkan masa 

depan, terganggu secara emosional, 

serta kurang bersosialisasi dengan 

masyarakat normal sehingga tidak 

mampu mengenal norma-norma 

kesusilaan dan tidak bertanggung 

jawab secara sosial, selain itu remaja 

yang nakal juga kurang memiliki 

disiplin diri dan kontrol diri sehingga 

menjadi liar dan jahat. 

Berdasarkan definisi-definisi 

diatas dapat disimpulkan bahwa 

kenakalan remaja adalah tingkah laku 

atau perbuatan yang tidak dapat 

diterima serta melanggar norma-

norma yang ada dalam masyarakat 

baik di sekolah maupun lingkungan 

sekitar, seperti perilaku tindak 

kejahatan, kenakalan, perilaku tidak 

wajar, bahkan sampai tingkah laku 

yang menyimpang. 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kenakalan remaja 

Menurut Santrock (dalam Evi 

Aviyah dan Muhammad Farid, 2014) 

terdapat beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kenakalan remaja, 

diantaranya: 

a. Identitas 

Menurut teori perkembangan 

yang dikemukakan oleh Erik 

Erikson (dalam Santrock, 2003, 

hal. 522), kenakalan remaja 

terutama ditandai dengan 

kegagalan remaja untuk mencapai 

integrasi yang melibatkan 

berbagai aspek-aspek peran 

identitas. Remaja yang memiliki 
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masa balita, masa kanak-kanak 

atau masa remaja yang membatasi 

mereka dari berbagai peranan 

sosial yang dapat diterima atau 

yang membuat mereka merasa 

bahwa mereka tidak mampu 

memenuhi tuntutan yang 

dibebankan pada mereka 

mungkin akan memilih 

perkembangan identitas yang 

negatif. Berdasarkan paparan di 

atas dapat simpulkan bahwa 

kenakalan adalah suatu upaya 

untuk membentuk suatu identitas, 

walaupun identitas tersebut 

negatif. 

b. Kontrol Diri 

Kenakalan remaja juga dapat 

digambarkan sebagai kegagalan 

untuk mengembangkan kontrol 

diri yang cukup dalam hal tingkah 

laku. Anak gagal 

mengembangkan kontrol yang 

esensial yang sudah dimiliki 

orang lain selama proses 

pertumbuhan. Remajatelah 

mempelajari perbedaan antara 

tingkah laku yang dapat diterima 

dan tingkah laku yang tidak dapat 

diterima, namun remaja yang 

melakukan kenakalan tidak 

mengenali hal ini. Mereka 

mungkin gagal membedakan 

tingkah laku yang dapat diterima 

dan yang tidak dapat diterima, 

atau mungkin sebenarnya sudah 

mengetahui perbedaan antara 

keduanya namun gagal 

mengembangkan kontrol yang 

memadai dalam menggunakan 

perbedaan itu untuk membimbing 

tingkah laku mereka. 

c. Usia 

Munculnya tingkah laku 

antisosial di usia dini 

berhubungan dengan 

penyerangan serius nantinya di 

masa remaja. Namun demikian, 

tidak semua anak yang bertingkah 

laku seperti ini nantinya akan 

menjadi pelaku kenakalan. 

d. Jenis Kelamin 

Anak laki-laki lebih banyak 

melakukan tingkah laku antisosial 

daripada anak perempuan, 

walaupun anak perempuan lebih 

banyak yang kabur. Anak laki-

laki lebih banyak melakukan 

tindakan kekerasan. 

e. Harapan Terhadap Pendidikan 

Dan Nilai-Nilai Di Sekolah 
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Remaja yang menjadi pelaku 

kenakalan sering kali memiliki 

harapan yang rendah terhadap 

pendidikan dan juga nilai-nilai 

yang rendah di sekolah. 

Kemampuan verbal mereka 

sering kali tergolong kurang. 

f. Proses Keluarga 

Orang tua yang memiliki remaja 

pelaku kenakalan biasanya tidak 

terlatih untuk bersikap tidak 

mendukung tingkah laku 

antisosial daripada orang tua yang 

memiliki remaja yang tidak 

melakukan kenakalan. 

Pengawasan orang tua terhadap 

remaja terutama penting dalam 

menentukan apakah remaja akan 

melakukan atau tidak. Dalam 

sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Patterson & Stouthamer-

Loebar (dalam Santrock, 2003, 

hal. 524), ditemukan bahwa 

pengawasan orang tua terhadap 

keberadaan remaja adalah faktor 

keluarga yang paling penting 

dalam meramalkan kenakalan 

remaja. Jadi para pelaku 

kenakalan seringkali berasal dari 

keluarga di mana orang tua jarang 

mengawasi anak-anak remajanya, 

memberikan mereka sedikit 

dukungan dan menerapkan pola 

disiplinsecara tidak efektif. 

g. Pengaruh Teman Sebaya 

Memiliki teman-teman sebaya 

yang melakukan kenakalan 

meningkatkan resiko untuk 

menjadi pelaku kenakalan. 

h. Kelas Sosial/Komunitas 

Status dalam kelompok teman 

sebaya dapat ditentukan dari 

seberapa sering seorang remaja 

melakukan tindakan anti sosial 

dan tetap tidak dipenjara. Remaja 

dari kelas sosial yang lebih rendah 

memiliki kesempatan yang lebih 

terbatas untuk mengembangkan 

keterampilan yang diterima oleh 

masyarakat, mereka mungkin saja 

merasa bahwa mereka bisa 

mendapatkan perhatian dan status 

dengan cara melakukan tindakan 

antisosial. Menjadi “tangguh” dan 

“maskulin” adalah contoh status 

yang tinggi bagi anak-anak dari 

kelas sosial yang lebih rendah, 

status seperti ini sering ditentukan 

oleh keberhasilan remaja dalam 

melakukan kenakalan dan 

berhasil meloloskan diri setelah 

melakukan kenakalan. 
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i. Kualitas Lingkungan Sekitar 

Tempat Tinggal 

Masyarakat dengan tingkat 

kriminalitas yang tinggi 

memungkinkan remaja 

mengamati berbagai model yang 

melakukan aktivitas kriminal dan 

memperoleh hasil atau 

penghargaan atas aktivitas 

kriminal mereka. Masyarakat 

seperti ini sering kali ditandai 

dengan kemiskinan, 

pengangguran, dan perasaan 

tersisih dari kaum kelas 

menengah. Kualitas sekolah, 

pendanaan pendidikan, dan 

aktivitas lingkungan yang 

terorganisir adalah faktor-faktor 

lain dalam masyarakat yang juga 

berhubungan dengan kenakalan. 

Selain faktor-faktor yang 

dijelaskan oleh Santrock diatas, 

terdapat pula faktor lainnya yang 

mempengaruhi kenakalan remaja, 

yaitu konsep diri. 

j. Konsep Diri 

Lilis Karlina (2020, hal.155) 

mengatakan faktor lain yang juga 

ikut mempengaruhi perilaku 

kenakalan pada remaja adalah 

konsep diri yang merupakan 

pandangan atau keyakinan diri 

terhadap keseluruhan diri, baik 

yang menyangkut kelebihan 

maupun kekurangan diri, 

sehingga mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap keseluruhan 

perilaku yang ditampilkan. 

Berdasarkan paparan diatas 

dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kenakalan 

remaja yaitu identitas, kontrol diri, 

usia, jenis kelamin, harapan terhadap 

pendidikan dan nilai-nilai di sekolah, 

proses keluarga, pengaruh teman 

sebaya, kelas sosial/ komunitas, 

kualitas lingkungan sekitar tempat 

tinggal dan konsep diri. 

3. Aspek-Aspek Perilaku Kenakalan 

Remaja 

Jensen (Sarwono, 2012 hal. 256) 

dalam penelitiannya mengungkapkan 

aspek-aspek kenakalan remaja 

sebagai berikut: 

a. Kenakalan yang menimbulkan 

korban materi seperti, 

pengerusakan, pencurian, 

pemerasan, perampasan, 

pencopetan. 

b. Kenakalan remaja yang 

menimbulkan korban fisik pada 



12 
 

orang lain seperti pemerkosaan, 

perkelahian, perampokan, 

pembunuhan. 

c. Kenakalan sosial yang tidak 

menimbulkan korban dipihak lain 

seperti pelacuran, 

penyalahgunaan obat, seks bebas. 

d. Kenakalan yang melawan status 

misalnya mengingkari status 

sebagai anak dan pelajar dengan 

cara membolos, meninggalkan 

rumah atau membantah perintah 

orangtua. Pada usia mereka, 

perilaku-perilaku mereka 

memang belum melanggar 

hukum dalam arti yang 

sesungguhnya karena yang 

dilanggar adalah status-status 

dalam lingkungan primer 

(keluarga) dan skunder (sekolah) 

yang memang tidak diatur oleh 

hukum rinci. Karena itulah 

pelanggaran status ini oleh Jensen 

digolongkan juga sebagai 

kenakalan dan bukan sekedar 

perilaku menyimpang. 

Sedangkan menurut Hurlock 

(2005, hal. 189) berpendapat bahwa 

kecenderungan kenakalan yang 

dilakukan oleh remaja dapat dibagi 

menjadi empat aspek yakni: 

1. Kemauan untuk menyakiti diri 

sendiri dan orang lain. 

2. Keinginan membahayakan hak 

orang lain 

3. Kemauan untuk melakukan 

tindakan yang tidak terkendali, 

perilaku yang tidak mematuhi 

orang tua atau guru. 

4. Keinginan untuk melakukan 

tindakan yang membahayakan 

diri sendiri. 

Berdasarkan penjelasan di 

atas dapat disimpulkan bahwa aspek-

aspek kenakan remaja yaitu 

kenakalan yang menimbulkan korban 

materi, kenakalan remaja yang 

menimbulkan korban fisik pada orang 

lain, kenakalan sosial yang tidak 

menimbulkan korban dipihak lain, 

dan kenakalan yang melawan status, 

serta kemauan menyakiti diri sendiri 

dan orang lain, keinginan 

membahayakan hak orang lain, 

kemauan untuk melakukan tindakan 

yang tidak terkendali, keinginan 

untuk melakukan tindakan yang 

membahayakan diri sendiri. 

Pada penelitian ini penulis 

memilih aspek kenakalan remaja dari 

Jensen (Sarwono, 2012 hal.256) 
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sebagai acuan dalam membuat skala 

perilaku kenakalan remaja, yaitu 

kenakalan yang menimbulkan korban 

materi, kenakalan remaja yang 

menimbulkan korban fisik pada orang 

lain, kenakalan sosial yang tidak 

menimbulkan korban dipihak lain, 

dan kenakalan yang melawan status. 

Penulis memilih aspek dari Jensen 

karena lebih sesuai dengan fenomena 

yang ada pada penelitian ini. 

B. Konsep Diri 

1. Pengertian Konsep Diri 

Menurut William D. Brooks 

(dalam Jalaluddin Rakhmat, 2007, 

hal. 99) mendefinisikan konsep diri 

sebagai “those physical, social, and 

psychological perceptions of 

ourselves that we have derived from 

experiences and our interaction with 

others”. Konsep diri adalah 

pandangan dan perasaan kita tentang 

diri kita sendiri. Persepsi ini bisa 

bersifat psikologi, sosial, dan fisik. 

Persepsi yang bersifat psikologi 

misalnya pandangan mengenai watak 

sendiri. Persepsi yang bersifat sosial 

misalnya pandangannya tentang 

bagaimana orang lain menilai dirinya. 

Persepsi yang bersifat fisik misalnya 

pandangan tentang penampilannya 

sendiri. 

Calhaoun dan Acocella 

(dalam M. Nur Ghufron dan Rini 

Risnawati S, 2012, hal. 13-14) 

mendefinisikan konsep diri sebagai 

gambaran mental diri individu. 

Menurut Hurlock, konsep diri 

merupakan gambaran individu 

mengenai dirinya sendiri yang 

merupakan gabungan dari keyakinan 

fisik, psikologis, sosial, emosional 

aspiratif, dan prestasi yang mereka 

capai. Burn mendefinisikan konsep 

diri sebagai kesan terhadap diri 

sendiri secara keseluruhan yang 

mencakup pendapatnya terhadap diri 

sendiri, pendapat tentang gambaran 

diri di mata orang lain, dan 

pendapatnya tentanghal-hal yang 

dicapai. 

Menurut Buss (dalam Asip F. 

Hadipranata, dkk, 2000, hal. 74) 

menyatakan bahwa konsep diri 

diartikan sebagai gambaran keadaan 

diri sendiri yang dilakukan seseorang 

terhadap dirinya sendiri. Pendapat 

dari Arndt mengatakan bahwa konsep 

diri merupakan konsep seseorang 

mengenai keseluruhan tentang 
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dirinya sendiri, baik dari segi 

kejasmanian maupun psikisnya. 

Menurut Hendra Surya (2007, 

hal. 3) mengatakan bahwa konsep diri 

adalah gambaran, cara pandang, 

keyakinan, pemikiran, perasaan 

terhadap apa yang dimiliki orang 

tentang dirinya sendiri yang meliputi 

kemampuan, karakter diri, sikap, 

perasaan, kebutuhan, tujuan hidup, 

dan penampilan diri. Konsep diri ini 

sangat dipengaruhi oleh gabungan 

keyakinan karakter fisik, psikologis, 

sosial, aspirasi, prestasi, dan bobot 

emosional yang menyertainya. 

Sarwono (dalam Gita, 

Zulpahiyana dan Siti, 2015) 

mengatakan bahwa konsep diri 

merupakan suatu skema diri atau 

pengetahuan tentang diri yang 

mempengaruhi cara individu 

mengolah informasi dan mengambil 

tindakan. Konsep diri terbentuk 

melalui bagaimana orang lain menilai 

diri kita dan bagaimana diri kita 

menilai diri sendiri, selain itu konsep 

diri belum ada sejak lahir tetapi 

dipelajari melalui kontak sosial dan 

pengalaman berhubungan dengan 

orang lain. Pandangan individu 

tentang dirinya dipengaruhi oleh 

bagaimana individu mengartikan 

pandangan orang lain tentang dirinya. 

Burns (dalam Hairina Novilita dan 

Suharnan, 2013) mengungkapkan 

bahwa konsep diri yang positif dapat 

membantu individu meningkatkan 

kepercayaan terhadap diri sendiri 

sehingga dapat memotivasi individu 

untuk dapat menjadi lebih baik lagi. 

Dari pendapat-pendapat 

diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa konsep diri adalah gambaran 

individu mengenai diri sendiri secara 

keseluruhan yang mencakup 

pendapatnya sendiri maupun 

pendapat tentang gambaran diri 

dimata orang lain, yang merupakan 

gabungan dari keyakinan fisik, 

psikologis, sosial, emosional 

aspiratif, dan prestasi yang dicapai. 

2. Aspek-aspek konsep diri 

Hurlock (2010, hal. 237) 

mengemukakan bahwa konsep diri 

terdiri dari dua aspek, yaitu: 

1. Fisik 

Aspek ini meliputi sejumlah 

konsep yang dimiliki individu 

mengenai penampilan, 

kesesuaian dengan jenis kelamin, 



15 
 

arti penting tubuh, dan perasaan 

gengsi di hadapan orang lain yang 

disebabkan oleh keadaan 

fisiknya. Hal penting yang 

berkaitan dengan keadaan fisik 

adalah daya tarik dan penampilan 

tubuh dihadapan orang lain. 

Individu dengan penampilan yang 

menarik cenderung mendapatkan 

sikap sosial yang menyenangkan 

dan penerimaan sosial dan 

lingkungan sekitar yang akan 

menimbulkan konsep yang positif 

bagi individu. 

2. Psikologis 

Aspek ini meliputi penilaian 

individu terhadap keadaan psikis 

dirinya, seperti rasa percaya diri, 

harga diri, serta kemampuan dan 

ketidakmampuannya. Penilaian 

individu terhadap keadaan psikis 

dirinya, seperti perasaan 

mengenai kemampuan atau 

ketidakmampuannya akan 

berpengaruh terhadap rasa pecaya 

diri dan harga dirinya. Individu 

yang merasa mampu akan 

mengalami peningkatan rasa 

percaya diri dan harga diri, 

sedangkan individu dengan 

perasaan tidak mampu akan 

merasa rendah diri sehingga 

cenderung terjadi penurunan 

harga diri. 

Sedangkan menurut Calhoun 

dan Acocella (dalam Gufron, 

2011 hal. 17) mengatakan konsep 

diri terdiri dari tiga aspek: 

a. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah apa yang 

individu ketahui tentang 

dirinya, secara fisik, usia, 

jenis kelamin, kebangsaan, 

suku, pekerjaan, agama dan 

lain sebagainya. 

b. Harapan 

Pada saat-saat tertentu, 

individu yang mempunyai 

satu aspek pandangan tentang 

kemungkinan dirinya menjadi 

apa di masa depan. 

Singkatnya, individu 

mempunyai harapan bagi 

dirinya sendiri untuk menjadi 

diri yang ideal. Diri yang ideal 

sangat berbeda pada masing-

masing individu. 

c. Penilaian 

Di dalam penilaian, individu 

berperan sebagai penilai 

tentang dirinya sendiri. Hasil 
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penilaian disebut harga diri. 

Semakin tidak sesuai antara 

harapan dan standar diri, 

maka akan semakin rendah 

harga diri seseorang. 

Dari uraian aspek-aspek di atas 

dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

konsep diri terdiri dari fisik, psikologis, 

pengetahuan, harapan dan penilaian. 

Dalam penelitian ini, penulis 

mengacu pada aspek konsep diri dari 

Hurlock (2010, hal. 237) berupa fisik dan 

psikologis, dalam menyusun Skala 

Konsep Diri. Penulis memilih aspek ini 

karena makna yang lebih luas serta sesuai 

dengan fenomena dalam penelitian ini. 

C. Kontrol Diri 

1. Penegertian Kontrol Diri 

M. Nur Ghufron dan Rini 

Risnawita S. (2006, hal. 21) 

menjelaskan bahwa kontrol diri 

merupakan kemampuan untuk 

menyusun, membimbing, mengatur 

dan mengarahkan bentuk perilaku 

yang dapat membawa ke arah 

konsekuensi positif. Pendapat ini 

lebih menekankan pada individu 

dalam mengendalikan dirinya agar 

berperilaku positif. Calhoun dan 

Acocella (dalam M. Nur Ghufron & 

Rini Risnawita S., 2006, hal. 22) 

kontrol diri merupakan pengaturan 

proses-proses fisik, psikologis dan 

perilaku seseorang. 

Menurut Berk (dalam Singgih D. 

Gunarsa,2006, hal. 251) kontrol diri 

adalah kemampuan individu untuk 

menahan keinginan atau dorongan 

sesaat yang bertentangan dengan 

tingkah laku yang tidak sesuai dengan 

norma sosial. Pendapat ini lebih 

menekankan pada kemampuan 

individu dalam mengendalikan 

tingkah lakunya yang tidak sesuai 

dengan norma sosial. Messina & 

Messina (dalam Singgih D. Gunarsa, 

2006, hal. 251) menyatakan bahwa 

kontrol diri adalah seperangkat 

tingkah laku yang berfokus pada 

keberhasilan mengubah diri pribadi, 

keberhasilan menangkal pengrusakan 

diri (self destruction), perasaan 

mampu pada diri sendiri, perasaan 

mandiri (autonomy) atau bebas dari 

pengaruh orang lain, kebebasan 

menentukan tujuan, kemampuan 

untuk memisahkan perasaan dan 

pikiran rasional, serta seperangkat 

tingkah laku yang berfokus pada 

tanggung jawab atas diri pribadi. 

Pendapat ini lebih menekankan pada 



17 
 

kemampuan individu dalam 

bertanggung jawab atas tingkah 

lakunya. 

Gottfredson dan Hirschi (dalam 

Iga Serpianing Aroma dan Dewi 

Retno Suminar, 2012) menyatakan 

bahwa individu yang memiliki 

kontrol diri rendah cenderung 

bertindak impulsif, lebih memilih 

tugas sederhana dan melibatkan 

kemampuan fisik, egois, senang 

mengambil resiko dan mudah 

kehilangan kendali emosi karena 

mudah frustasi. Sedangkan menurut 

Syamsul Bachri Thalib (dalam Minda 

Puspita, Erlamsyah dan Syahniar, 

2013) individu yang memiliki kontrol 

diri yang tinggi mampu mengarahkan 

dan mengatur tingkah lakunya, tidak 

mudah tergoda dengan perubahan 

yang terjadi dan dapat terhindar dari 

tingkah laku menyimpang. 

Dari pendapat-pendapat diatas 

dapat diambil kesimpulan bahwa 

Kontrol Diri adalah kemampuan 

untuk menyusun, membimbing, 

mengatur dan mengarahkan bentuk 

perilaku yang dapat membawa ke 

arah konsekuensi positif. 

2. Aspek-aspek kontrol diri 

Menurut Gilliom (dalam Singgih 

D. Gunarsa, 2006, hal. 251) Kontrol 

Diri adalah kemampuan individu 

yang terdiri dari tiga aspek yaitu: 

a. Kemampuan mengendalikan atau 

menahan tingkah laku yang 

bersifat menyakiti atau 

merugikan orang lain. 

b. Kemampuan untuk bekerja sama 

dengan orang lain dan 

kemampuan untuk mengikuti 

peraturan yang berlaku. 

c. Kemampuan untuk 

mengungkapkan keinginan atau 

perasaan kepada orang lain, tanpa 

menyakiti atau menyinggung 

perasaan orang lain tersebut. 

Aspek Kontrol Diri yang 

dikemukakan oleh Averill (dalam M. 

Nur Ghufron & Rini Risnawita 

S.,2014, hal. 29), yang terdiri dari 

kemampuan mengontrol perilaku, 

kemampuan mengontrol kognitif dan 

kemampuan mengambil keputusan, 

yaitu: 

a. Kemampuan Mengontrol 

Perilaku 

Merupakan kesiapan atau 

tersedianya suatu respon yang 

dapat secara langsung 
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mempengaruhi atau 

memodifikasi suatu keadaan yang 

tidak menyenangkan. 

Kemampuan mengontrol perilaku 

diperinci menjadi suatu 

komponen, yaitu mengatur 

pelaksanaan (regulated 

administration) dan kemampuan 

memodifikasi stimulus (stimulus 

modifiability). Kemampuan 

mengatur pelaksanaan merupakan 

kemampuan individu untuk 

menentukan siapa yang 

mengendalikan situasi atau 

keadaan, dirinya sendiri atau 

sesuatu di luar dirinya. Individu 

yang memiliki kemampuan 

mengontrol dirinya secara baik 

akan mampu mengatur perilaku 

dengan menggunakan 

kemampuan dirinya dan bila tidak 

mampu individu akan 

menggunakan sumber eksternal. 

Kemampuan mengatur 

bagaimana dan kapan suatu 

stimulus yang tidak dikehendaki 

dihadapi. 

b. Kemampuan Mengontrol 

Kognitif 

Merupakan kemampuan individu 

dalam mengolah informasi yang 

tidak diinginkan dengan cara 

menginterpretasi, menilai, atau 

menggabungkan suatu kejadian 

dalam suatu kerangka kognitif 

sebagai adaptasi psikologis atau 

untuk mengurangi tekanan. 

Aspek ini terdiri atas dua 

komponen, yaitu memperoleh 

informasi (information gain) dan 

melakukan penilaian (appraisal). 

Informasi yang dimiliki oleh 

individu mengenai suatu keadaan 

yang tidak menyenangkan, 

individu dapat mengantisipasi 

keadaan tersebut dengan berbagai 

pertimbangan. Melakukan 

penilaian berarti individu 

berusaha menilai dan 

menafsirkan suatu keadaan atau 

peristiwa dengan cara 

memperhatikan segi-segi positif 

secara subjektif. 

c. Kemampuan Mengambil 

Keputusan 

Merupakan kemampuan 

seseorang untuk memilih hasil 

atau suatu tindakan berdasarkan 

pada sesuatu yang diyakini atau 

disetujui. Adanya suatu 

kesempatan, kebebasan, atau 

kemungkinan pada diri individu 
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untuk memilih berbagai 

kemungkinan tindakan maka 

kontrol diri dalam menentukan 

pilihan akan berfungsi dengan 

baik. 

Berdasarkan penjelasan diatas 

dapat disimpulkan bahwa aspek-

aspek kontrol diri terdiri dari 

kemampuan mengendalikan atau 

menahan tingkah laku yang bersifat 

menyakiti atau merugikan orang lain, 

kemampuan untuk bekerja sama 

dengan orang lain dan kemampuan 

untuk mengikuti peraturan yang 

berlaku, kemampuan untuk 

mengungkapkan keinginan atau 

perasaan kepada orang lain, tanpa 

menyakiti atau menyinggung 

perasaan orang lain tersebut, 

kemampuan mengontrol perilaku, 

kemampuan mengontrol kognitif, 

serta kemampuan mengambil 

keputusan. 

Dalam penelitian ini, penulis 

mengacu pada Aspek Kontrol Diri 

yang dipaparkan oleh Averill (dalam 

M. Nur Ghufron & Risnawita.,2014, 

hal.29) dalam menyusun skala 

kontrol diri, yaitu kemampuan 

mengontrol perilaku, kemampuan 

mengontrol kognitif, dan kemampuan 

mengambil keputusan, yang 

dijadikan acuan dalam menyusun 

Skala Kontrol Diri. Penulis memilih 

aspek ini karena memiliki arti yang 

luas dan sesuai dengan fenomena 

dalam penelitian ini. 

D. Kerangka Berfikir 

Masa remaja merupakan masa 

transisi dari masa kanak-kanak 

menuju masa dewasa yang mencakup 

perubahan biologis, kognitif dan 

sosial-emosional. Remaja sedang 

berada dalam masa peralihan karena 

remaja tidak lagi disebut anak-anak 

tetapi juga belum disebut sebagai 

individu dewasa. Masa peralihan 

ditunjukkan bahwa remaja akan 

meninggalkan hal-hal yang bersifat 

kekanak-kanakan dan mempelajari 

pola perilaku baru untuk 

menggantikan pola perilaku yang 

telah ditinggalkan. Seiring dengan 

perkembangannya remaja 

dihadapkan pada pengaruh-pengaruh 

sosial yang lebih luas dari masa 

sebelumnya. Pengaruh tersebut dapat 

berupa pengaruh positif dan tidak 

menutup kemungkinan juga 

merupakan pengaruh negatif. 
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Pengaruh negatif dapat berasal 

dari pengaruh teman sebaya, media 

sosial, dan lingkungan sosial yang 

negatif. Pengaruh negatif dari 

lingkungan sekitar dapat 

mempengaruhi perilaku remaja yang 

memungkinkan remaja terlibat 

perilaku kenakalan remaja. 

Kenakalan remaja yaitu kelainan 

tingkah laku, perbuatan atau tindakan 

remaja yang tidak dapat diterima oleh 

masyarakat yang bersifat asosial 

bahkan anti sosial yang melanggar 

norma-norma sosial, agama serta 

ketentuan hukum yang berlaku dalam 

masyarakat. 

Terdapat beberapa faktor yang 

mempengarungi kenakalan remaja, 

salah satunya adalah konsep diri. 

Konsep diri adalah gambaran 

individu mengenai diri sendiri secara 

keseluruhan yang mencakup 

pendapatnya sendiri maupun 

pendapat dari orang lain yang 

merupakan gabungan dari keyakinan 

fisik, psikologis, sosial, emosional 

aspiratif, dan prestasi yang dicapai. 

Konsep diri perlu dimiliki oleh setiap 

individu terutama remaja agar 

mampu mengenali dirinya sendiri 

baik pendapat dari diri sendiri 

maupun orang lain, sehingga 

mengetahui apa yang harus dilakukan 

ketika berada di lingkungan 

masyarakat dan sesuai dengan norma 

yang berlaku. Berdasarkan penelitian 

dilakukan oleh Dema Yulianto (2014) 

tentang hubungan konsep diri dan 

kenakalan remaja pada 145 siswa 

MTsN Puncu Kab, Kediri, diperoleh 

hasil bahwa hubungan antara konsep 

diri dan kenakalan remaja memiliki 

arah yang negatif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa peningkatan konsep 

diri akan diikuti dengan penurunan 

kenakalan remaja, dan sebaliknya 

penurunan konsep diri akan diikuti 

dengan peningkatan kenakalan 

remaja.  Begitu pula dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mufna 

Rahmaini Millatina, Tuti Hardjajani, 

dan Aditya Nanda Priyatama (2012) 

tentang hubungan antara religiusitas 

dan konsep diri dengan 

kecenderungan kenakalan remaja 

terhadap siswa kelas XI SMA Batik 2 

Surakarta, diperoleh hasil terdapat 

hubungan negatif antara konsep diri 

dengan kecenderungan kenakalan 

remaja yang berarti bahwa semakin 

tinggi tingkat konsep diri maka 

kecenderungan kenakalan remaja 
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semakin rendah, begitu pula 

sebaliknya. 

Selain konsep diri, faktor yang 

dapat mempengaruhi kenakalan 

remaja adalah kontrol diri. Kontrol 

diri adalah kemampuan untuk 

menyusun, membimbing, mengatur 

dan mengarahkan bentuk perilaku 

yang dapat membawa ke arah 

konsekuensi positif. Remaja yang 

memiliki kontrol diri yang baik akan 

mampu mengendalikan atau 

mengontrol perilakunya agar sesuai 

dengan norma yang ada dan terhindar 

dari perilaku kenakalan, begitu pula 

sebaliknya, apabila remaja tidak 

memiliki kontrol diri yang baik maka 

mereka akan melakukan perbuatan 

yang dapat melanggar aturan atau 

norma sehingga terjadilah kenakalan 

yang dapat merugikan dirinya sendiri 

maupun orang lain. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Nini 

Sriwahyuni (2017) tentang hubungan 

antara kontrol diri dengan kenakalan 

remaja pada 40 remaja Mabar Hilir, 

diperoleh bahwa terdapat hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara 

kontrol diri dengan kenakalan remaja 

yang berarti semakin rendah kontrol 

diri maka semakin tinggi kenakalan 

remaja, sebaliknya semakin tinggi 

kontrol diri maka semakin rendah 

kenakalan remaja. Sama halnya 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Fitrianingrum Munawaroh 

(2015) tentang hubungan antara 

kontrol diri dengan perilaku 

kenajalan remaja pada siswa kelas X 

SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta 

sebanyak 127 siswa, diperoleh bahwa 

ada hubungan negatif antara kontrol 

diri dengan perilaku kenakalan 

remaja yang berarti bahwa semakin 

tinggi tingkat kontrol diri, maka akan 

semakin rendah tingkat perilaku 

kenakalan remaja pada siswa kelas X 

SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, 

begitu pula sebaliknya semakin 

rendah tingkat kontrol diri maka 

semakin tinggi tingkat perilaku 

kenakalan remaja pada siswa kelas X 

SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. 

Berdasarkan uraian diatas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti 

hubungan konsep diri dan kontrol diri 

dengan kenakalan remaja di SMA 

Yappenda Jakarta Utara. 

 

E. Hipotesis Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah, 

tujuan penelitian, landasan penelitian 

teori dan kerangka berpikir di atas, maka 

dalam penelitian ini diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha1 : Ada hubungan antara konsep 

diri  dengan  perilaku kenakalan 

remaja pada siswa SMA Yappenda 

Jakarta Utara. 

Ha2 : Ada hubungan antara kontrol 

diri dengan perilaku kenakalan 

remaja pada siswa  SMA Yappenda 

Jakarta Utara. 

Ha3  : Ada hubungan antara 

konsep diri dan kontrol diri dengan 

perilaku kenakalan  remaja pada 

siswa SMA Yappenda Jakarta Utara. 

 III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan 

mengenai identifikasi variabel penelitian, 

definisi operasional variabel penelitian, 

populasi, sampel dan teknik pengambilan 

sampel, prosedur pengumpulan data, 

instrumen penelitian, serta teknik analisis 

data. 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu atribut, sifat, 

nilai dari orang atau objek yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2003 hal. 3). 

Terdapat dus variabel dalam penelitian ini, 

yaitu variabel terikat, dan variabel bebas. 

Variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang terjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. Variabel bebas adalah 

variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel dependent (variabel 

terikat) (Sugiyono, 2003 hal. 3). Variabel 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Terikat (dependent variable)

 : Perilaku Kenakalan Remaja 

2. Variabel Bebas (independent variable)

 :  a. Konsep Diri 

b. Kontrol Diri 

 

 

B. Definisi Variabel Penelitian 

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan pembatasan 

pengertian tentang hal-hal yang perlu 

diamati, merupakan kerangka pikir 

mengenai hubungan diantara variabel-

variabel, juga memudahkan identifikasi 

fungsi-fungsi variabel-variabel penelitian 

sehingga akan tampak jelas mana variabel 

yang harus dimanipulasikan Azwar (2011, 

hal. 42). Berikut adalah tiga definisi 
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konseptual yang berhubungan dengan apa 

yang akan diteliti, antara lain: 

a. Perilaku Kenakalan Remaja 

Perilaku Kenakalan Remaja 

adalah suatu bentuk aktivitas, 

kegiatan, ataupun perbuatan yang 

melanggar norma, ketentuan, dan 

peraturan hukum sehingga 

mengakibatkan kerugian dan 

kerusakan pada diri sendiri maupun 

orang lain. 

b. Konsep Diri 

Konsep diri adalah gambaran 

individu mengenai diri sendiri secara 

keseluruhan yang mencakup 

pendapatnya sendiri maupun 

pendapat tentang gambaran diri 

dimata orang lain, yang merupakan 

gabungan dari keyakinan fisik, 

psikologis, sosial, emosional 

aspiratif, dan prestasi yang dicapai. 

c. Kontrol Diri 

Kontrol diri adalah kemampuan 

untuk menyusun, membimbing, 

mengatur dan mengarahkan bentuk 

perilaku yang dapat membawa ke 

arah konsekuensi positif. 

 

2. Definisi Oprasional 

Definisi Operasional adalah suatu 

definisi mengenai variabel tersebut yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-

karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati (Azwar, 2011 hal. 74), yaitu : 

a. Perilaku Kenakalan Remaja 

Perilaku kenakalan remaja 

dioperasionalkan melalui skor skala 

perilaku kenakalan remaja yang 

terdiri dari aspek-aspek kenakalan 

remaja yaitu kenakalan menimbulkan 

korban fisik, kenakalan yang 

menimbulkan korban materi, 

kenakalan sosial yang tidak 

menimbulkan korban, dan kenakalan 

yang melawan status. 

 

 

b. Konsep Diri 

Konsep diri dioperasionalkan melalui 

skor skala konsep diri yang terdiri 

dari aspek-aspek konsep diri yang 

meliputi fisik dan psikologis. 

c. Kontrol Diri 

Kontrol diri dioperasionalkan melalui 

skor skala kontrol diri yang terdiri 

dari aspek-aspek kontrol diri yaitu 

kemampuan individu yang terdiri dari 

tiga aspek yaitu kemampuan 
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mengontrol perilaku, kemampuan 

mengontrol kognitif, dan kemampuan 

mengambil keputusan. 

C. Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2012, hal. 119) 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Berbeda dengan Suharsimi 

Arikunto (2002, hal. 108) mengungkapkan 

bahwa populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Berdasarkan pengertian populasi 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

populasi yaitu keseluruhan subyek yang 

memiliki karakteristik tertentu yang telah 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

SMA YAPPENDA Jakarta Utara kelas XI 

yang berjumlah 168 siswa. 

 

2. Sampel dan teknik pengambilan sampel 

Sampel menurut Suharsimi Arikunto (2013, 

hal. 174) yaitu sebagian atau wakil dari 

populasi yang diteliti. Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Sugiyono (2012, hal. 120) 

mengungkapkan bahwa sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan 

pendapat diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa sampel yaitu bagian atau wakil dari 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

yang akan diteliti. Berdasarkan Tabel 

Krejcie-Morgan untuk populasi sebesar 168 

maka akan digunakan sebagai sampel adalah 

berjumlah 118. Sedangkan untuk uji coba 

sebanyak 30 siswa. 

Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu simple random sampling, 

yaitu teknik untuk mengambil sampel yang 

langsung dilakukan pada unit sampling 

sebagai unsur populasi yang terpencil 

memperoleh peluang yang sama untuk 

menjadi sampel atau untuk mewakili 

populasi, cara demikian dilakukan bila 

anggota populasi dianggap homogen 

(Margono, 2004, hal.126). 

 

D. Instrumen Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian digunakan 

untuk mengukur nilai variabel yang diteliti 

(Sugiyono, 2007, hal. 133). Pengukuran 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner 

yang terdiri dari pernyataan dan terdapat lima 

alternatif jawaban, lalu subjek diminta untuk 

memilih salah satu dari jawaban tersebut. 

Sesuai dengan teknik yang dipakai 

dalam pengumpulan data, instrumen 

pengumpulan data yang digunakan yaitu 
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skala Likert. Ada lima alternatif pilihan 

jawaban dengan menggunakan skala Likert, 

yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Netral 

(N), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS). Cara pemberian nilai yang 

digunakan antara kelompok pernyataan yang 

mendukung (favorable) dengan kelompok 

pernyataan yang tidak mendukung 

(unfavorable) adalah sebagai berikut: 

 

2. Hasil Uji Coba Instrumen 

Penelitian 

Uji coba instrumen bertujuan untuk 

menguji keandalan alat ukur sehingga dapat 

diketahui kualitas instrumen yang akan 

digunakan. Hasil uji coba instrumen akan 

menunjukkan validitas dan reliabilitasnya, 

sehingga akan diketahui apakah instrumen 

tersebut memenuhi syarat atau tidak. Apabila 

tidak memenuhi syarat validitas dan 

reliabilitas maka peneliti memperbaikinya, 

namun apabila sudah memenuhi syarat maka 

peneliti dapat menggunakan instrumen 

tersebut untuk langkah selanjutnya. 

a. Uji Validitas 

Suharsimi Arikunto (2006, hal. 168) 

memaparkan bahwa validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. 

Validitas butir atau validitas internal 

merupakan validitas yang diukur dengan 

besaran yang menggunakan instrumen 

sebagai suatu kesatuan atau total butir 

sebagai kriteria untuk menentukan validitas 

item atau butir dari suatu instrumen 

(Kuncono, 2016). 

Uji validitas di dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara membandingkan antara 

cronbach’s alpha dengan cronbach’s alpha if 

item deleted. Apabila cronbach’s alpha if 

item deleted lebih kecil dari chronbach’s 

alpha maka item tersebut dapat dikatakan 

valid. Lalu apabila cronbach’s alpha if item 

deleted lebih besar dari chronbach’s alpha 

maka item tersebut dapat dikatakan tidak 

valid atau gugur. Setelah melakukan hal 

tersebut, item-item yang tidak valid 

dihilangkan dan kemudian item-item valid di 

seleksi kembali dengan melihat nilai rit lebih 

besar dari nilai r kriteria yaitu nilai corrected 

item-total correlations 0,3 atau yang lebih 

tinggi (Kuncono, 2016). Pengujian validitas 

dalam penelitian ini menggunakan program 

SPSS versi 22.0 for windows. 

 

b. Uji Realibilitas 

Suharsimi Arikunto (2006, hal. 178) 

memaparan bahwa reliabilitas menunjuk 

pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan 
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sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen 

yang sudah reliabel akan menghasilkan data 

yang dapat dipercaya juga. Pengujian 

reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan chronbach’s alpha pada 

SPSS versi 22.0 for windows. Kaidah baku 

Guilford digunakan untuk menentukan 

reliabilitas seperti berikut: 

1. Instrumen Final Skala Kontrol Diri 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini terdapat teknik analisis 

untuk mengelola hasil data yang telah 

diperoleh. Hal tersebut yaitu pernyataan yang 

terdapat dalam kuesioner dan telah dianalisis 

dengan menggunakan program IBM SPSS 

versi 22.0 for windows. 

Teknik yang digunakan dalam mengolah data 

statistik penelitian adalah Bivariate 

correlation yaitu untuk menguji hubungan 

satu variabel independen dan satu variabel 

dependen. Pada penelitian ini yang diuji 

adalah hubungan konsep diri dengan perilaku 

kenakalan remaja pada siswa SMA 

YAPPENDA Jakarta Utara dan hubungan 

kontrol diri dengan perilaku kenakalan 

remaja pada siswa SMA YAPPENDA 

Jakarta Utara. 

Selain Bivariate Correlation, pada penelitian 

ini juga menggunakan Multivariate 

correlation yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara lebih dari satu 

variabel independen dengan variabel 

dependen. Dalam penelitian ini yang akan 

diuji adalah hubungan antara konsep diri dan 

kontrol diri dengan perilaku kenakalan 

remaja pada siswa SMA YAPPENDA 

Jakarta Utara. 

 

IV HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai 

laporan pelaksanaan penelitian yang 

berkaitan dengan orientasi subjek/ kancah 

penelitian, pelaksanaan pengumpulan data, 

deskripsi data, pengujian hipotesis, serta 

pembahasan dan keterbatasan hasil 

penelitian. 

 

A. Orientasi Subjek/Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di sekolah 

Yayasan Pendidikan Pengajaran Dewasa 

(Yappenda) Jakarta utara yang beridiri sejak 

Tanggal 16 Januari 1970. Yayasan 

Pendidikan Pengajaran Dewasa 

(YAPPENDA) sesuai dengan Akta Notaris 

Vivi Novita Rido, S.H., MKn . Sejak tahun 

1967, karena yang sekolah adalah anak-anak 

dewasa yang tidak bisa belajar pagi (karena 
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harus bekerja) maka didirikan SD Dewasa. 

Sejak tahun 1970 mulai menerima siswa 

Sekolah Dasar dengan nama SD 

YAPPENDA. Gedung terdiri dari 2 (dua) 

lantai dengan jumlah ruangan sebanyak 7 

(tujuh) rombongan belajar yang dilengkapi 

dengan pendingin AC. Ruang penunjang 

yaitu : Perpustakaan, Musholla dan Kantin 

serta sarana olahraga. Waktu belajar pagi hari 

dan siang hari diberikan pembelajaran 

ekstrakurikuler : Pramuka, Bahasa Arab, 

Bahasa Inggris, Tari dan Taekwondo. 

SMA YAPPENDA berdiri pada tahun 

1979 yang sebelumnya bernama SMA 

Dewasa. Berdiri sejak tahun 1970 dan belajar 

pada sore hari dengan lokasi di Jalan 

Sulawesi, Koja – Jakarta Utara. SMA 

YAPPENDA menempati lahan tersendiri 

seluas 1500 M2, bertingkat 3 (tiga) lantai 

dengan fasilitas belajar 17 kelas rombongan 

belajar (rombel) dengan membuka 2 (dua) 

program jurusan yaitu Ilmu-ilmu Alam dan 

Ilmu-ilmu Sosial. Sebagai penunjang 

pembelajaran, SMA YAPPENDA dilengkapi 

dengan Ruang Perpusatakaan, Laboratorium 

Bahasa, Kimia, Fisika, Biologi dan 

Komputer serta Ruang Kesenian dengan alat-

alat band. Agar proses pembelajaran 

berlangsung nyaman dan mencerdaskan, 

seluruh kelas dilengkapi dengan pendingin 

ruangan AC serta LCD proyektor. Proses 

pembelajaran, pelaksanaan Ujian Nasional 

dan Ujian Semester sudah berbasis Komputer 

(UNBK) dengan dilengkapi dua jaringan 

hotspot gratis dari Telkom (Speedy) dan Link 

Net/Fist Media. 

B. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

1. Persiapan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan diawali 

dengan obeservasi dan wawancara terhadap 

kepala sekolah dan guru bimbingan 

konseling di SMA YAPPENDA Jakarta, 

untuk mengetahui fenomena yang terjadi 

pada peserta didik. Selanjutnya, meminta izin 

kepada kepala sekolah untuk melakukan 

penelitian dan kemudian berkordinasi dengan 

guru bimbingan konseling dan wali kelas 

masing-masing kelas untuk menyebarkan 

kuesioner dalam bentuk google form kepada 

siswa. Setelah diberikan izin peneliti 

meminta surat izin penelitian kepada Student 

Service Center (SSC) Univeritas Persada 

Indonesia Y.A.I dengan nomor surat 

013/SKM/SSC-UPI Y.A.I /VII/2020. Setelah 

mendapatkan surat izin maka dilaksanakan 

penelitian. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Setelah melalui prosedur dan 

persyaratan yang ditetapkan, maka SMA 

YAPPENDA Jakarta memberikan izin 

melakukan penelitian. Pelaksanaan 

Penelitian ini dimulai dengan melaksanakan 
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try out pada tanggal 28-29 Juli 2020 pada 40 

siswa kelas X untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas alat ukur penelitan. Setelah selesai 

menghitung validitas dan reliabilitas dari alat 

ukur penelitian, penulis melanjutkan 

penelitian pada tanggal 11 Agustus 2020. 

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan 

bantuan dari masing-masing wali kelas XI 

IPA dan XI IPS yang berjumlah 113 siswa. 

Metode pengambilan data, penulis 

menggunakan simple random sampling. 

 

C. Deskripsi Data 

Analisis data penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan antara konsep diri dan 

kontrol diri dengan perilaku kenakalan 

remaja SMA YAPPENDA Jakarta Utara. 

Perhitungan analisis data menggunakan 

Bivariate Correlation dan Multivariate 

Correlation dengan program SPSS versi 22.0 

for windows. 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak. Pada 

penelitian ini, cara yang dipakai untuk 

menguji normalitas data adalah dengan 

menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov 

karena sampel penelitian lebih dari 100 

(Kuncono, 2016, hal 36). Jika hasil hitung 

Sig. Kolmogorov-Smirnov (p) > 0,05 maka 

sampel berasal dari populasi berdistribusi 

normal, begitupula sebaliknya. 

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas 

variabel perilaku kenakalan remaja 

diperoleh taraf signifikansi perilaku 

kenakalan remaja sebesar p = 0,000 (p < 

0,05) sehingga data perilaku kenakalan 

remaja tidak berdistribusi normal. 

Sementara itu taraf signifikansi konsep diri 

sebesar p = 0,165 (p > 0,05) sehingga data 

konsep diri berdistribusi normal. Serta taraf 

signifikansi kontrol diri sebesar p = 0,100 (p 

> 0,05) sehingga data kontrol diri 

berdistribusi normal. 

Variabel perilaku kenakalan remaja 

memiliki katagorisasi skor tinggi dengan X 

> 67,7, kategorisasi skor sedang 64,3 ≤ X ≤ 

67,7 dan katagorisasi rendah X < 64,3. 

Berdasarkan hasil kategorisasi, skor variabel 

perilaku kenakalan remaja tergolong rendah, 

dilihat dari mean temuan sebesar 50,41 yaitu 

X < 64,3. 

Variabel konsep diri memiliki katagorisasi 

skor tinggi dengan X > 106,3 , kategorisasi 

skor sedang 67,7 ≤ X ≤ 106,3 dan 

katagorisasi rendah X < 67,7. Berdasarkan 

hasil kategorisasi, skor variabel konsep diri 

tergolong rendah, dilihat dari mean temuan 

sebesar 57,74 yaitu X < 67,7. 

Variabel kontrol diri memiliki katagorisasi 

skor tinggi dengan X > 84,3, kategorisasi 
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skor sedang 53,7 ≤ X ≤ 84,3 dan katagorisasi 

rendah X < 53,7. Berdasarkan hasil 

kategorisasi, skor variabel kontrol diri 

tergolong sedang, dilihat dari mean temuan 

sebesar 56,7 yaitu 53,7 ≤ X ≤ 84,3. 

 

D. Pengujian Hipotesis 

Analisis data penelitian dilakukan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya suatu 

hubungan antara konsep diri dan kontrol diri 

dengan perilaku kenakalan remaja siswa 

SMA YAPPENDA Jakarta Utara 

menggunakan program SPSS versi 22.0 for 

windows. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji 

hipotesis yang diajukan berdasarkan tujuan 

penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah 

ada hubungan antara konsep diri dengan 

perilaku kenakalan remaja siswa SMA 

YAPPENDA Jakarta Utara. Analisis 

dilakukan dengan menggunakan metode 

korelasi bivariat (bivariate correlations). 

Begitu pula untuk melihat apakah ada 

hubungan kontrol diri dengan perilaku 

kenakalan remaja siswa SMA YAPPENDA 

Jakarta Utara juga menggunakan metode 

korelasi bivariat (bivariate correlations). 

Teknik analisis data yang digunakan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan antara 

konsep diri dan kontrol diri dengan perilaku 

kenakalan remaja SMA YAPPENDA Jakarta 

Utara adalah dengan metode regresi ganda 

(multivariate correlations). 

Hipotesis pertama diuji menggunakan 

korelasi bivariat, dari hasil analisa data uji 

koefisien korelasi antara konsep diri dengan 

perilaku kenakalan remaja diperoleh r = -

0,314 dan p = 0,001 (p < 0,05). Dengan kata 

lain, ada hubungan signifikan dengan arah 

negatif antara konsep diri dengan perilaku 

kenakalan remaja siswa SMA YAPPENDA 

Jakarta Utara. Dengan demikian, hipotesis 

nihil (H01) yang berbunyi “tidak ada 

hubungan antara konsep diri dengan perilaku 

kenakalan remaja siswa  SMA YAPPENDA 

Jakarta Utara” ditolak, sedangkan hipotesis 

alternatif (Ha1) yang berbunyi “ada hubungan 

antara konsep diri dengan perilaku kenakalan 

remaja siswa  SMA YAPPENDA Jakarta 

Utara” diterima. 

Pada hipotesis kedua juga menggunakan 

korelasi bivariat yang hasil analisis data 

antara kontrol diri dengan perilaku kenakalan 

remaja diperoleh r = -0,254 dan p = 0,007 (p 

< 0,05). Dengan kata lain, ada hubungan 

signifikan dengan arah negatif antara kontrol 

diri dengan perilaku kenakalan remaja siswa 

SMA YAPPENDA Jakarta Utara. Dengan 

demikian, hipotesis nihil (H02) yang berbunyi 

“tidak ada hubungan antara kontrol diri 

dengan perilaku kenakalan remaja siswa 

SMA YAPPENDA Jakarta Utara” ditolak, 
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sedangkan hipotesis alternatif (Ha2) yang 

berbunyi “ ada hubungan antara kontrol diri 

dengan perilaku kenakalan remaja siswa 

SMA YAPPENDA Jakarta Utara” diterima. 

Hipotesis ketiga menggunakan analisis 

multivariate correlation diperoleh koefisien 

korelasi (R) antara konsep diri dan kontrol 

diri dengan perilaku kenakalan remaja 

sebesar 0,349, serta memiliki nilai p = 0,001 

< 0,05. Dengan kata lain, ada hubungan yang 

signifikan antara konsep diri dan kontrol diri 

dengan perilaku kenakalan remaja SMA 

YAPPENDA Jakarta Utara. Dengan 

demikian, hipotesis nihil (H03) yang berbunyi 

“tidak ada hubungan antara konsep diri 

dengan kontrol diri dengan perilaku 

kenakalan remaja siswa SMA YAPPENDA 

Jakarta Utara” ditolak. Sedangkan hipotesis 

alternatif (Ha3) yang berbunyi “ada hubungan 

antara konsep diri dan kontrol diri dengan 

perilaku kenakalan remaja siswa SMA 

YAPPENDA Jakarta Utara” diterima. 

Setelah mengetahui adanya hubungan antara 

konsep diri dan kontrol diri dengan perilaku 

kenakalan remaja, dengan menggunakan 

Output Stepwise Methode dari SPSS for 

windows versi 22.00 bertujuan untuk 

mengetahui kontribusi variabel bebas secara 

stimulant terhadap variabel terikat dan 

kontribusi dari masing-masing variabel 

bebas. Penulis mencoba mencari variabel 

yang paling dominan dalam mempengaruhi 

perilaku kenakalan remaja. Dari hasil analisis 

diperoleh bahwa variabel konsep diri lebih 

banyak berkontribusi dalam mempengaruhi 

perilaku kenakalan remaja yaitu sebesar 

9,8% dengan hasil R2 sebesar 0,098. 

Sedangkan variabel kontrol diri tidak muncul 

pada hasil analisis sehingga memiliki arti 

bahwa variabel tersebut tidak dominan dalam 

mempengaruhi perilaku kenakalan remaja. 

Sehingga dari hasil analisis ini dapat 

diketahui bahwa kontribusi konsep diri pada 

perilaku kenakalan remaja lebih dominan 

daripada kontribusi kontrol diri. 

 

E. Pembahasan dan Keterbatasan 

Hasil Penelitian 

1. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang 

dilakukan terhadap 113 responden diperoleh 

hasil perhitungan dengan menggunakan 

metode analisis data Bivariate Correlation 

menunjukkan adanya korelasi antara konsep 

diri dengan perilaku kenakalan remaja ke arah 

hubungan yang negatif. Maka dengan 

demikian, semakin tinggi konsep diri siswa 

SMA YAPPENDA Jakarta Utara maka 

semakin rendah perilaku kenakalan remaja.  

Begitu pula sebaliknya, semakin rendah 

konsep diri siswa SMA YAPPENDA Jakarta 

Utara, maka semakin tinggi perilaku 
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kenakalan remaja. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Dema 

Yulianto (2014) yang menyatakan hubungan 

antara konsep diri dan kenakalan remaja 

memiliki arah yang negatif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa peningkatan konsep diri 

akan diikuti dengan penurunan kenakalan 

remaja, dan sebaliknya penurunan konsep diri 

akan diikuti dengan peningkatan kenakalan 

remaja. 

Kemudian hasil koefisien korelasi antara 

kontrol diri dengan perilaku kenakalan remaja 

menunjukkan bahwa korelasi ke arah 

hubungan yang negatif signifikan, yang 

berarti semakin tinggi kontrol diri siswa SMA 

YAPPENDA Jakarta Utara maka semakin 

rendah perilaku kenakalan remaja. Begitu 

pula sebaliknya, semakin rendah kontrol diri 

siswa SMA YAPPENDA Jakarta Utara, maka 

semakin tinggi perilaku kenakalan remaja. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Nini 

Sriwahyuni (2017) yang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara kontrol diri dengan 

kenakalan remaja yang berarti semakin 

rendah kontrol diri maka semakin tinggi 

kenakalan remaja, sebaliknya semakin tinggi 

kontrol diri maka semakin rendah kenakalan 

remaja. 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian 

pada hipotesis dengan menggunakan korelasi 

ganda (multivariate) dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara konsep diri dan 

kontrol diri dengan perilaku kenakalan remaja 

siswa SMA YAPPENDA Jakarta Utara. 

Kemudian berdasarkan kategorisasi skala 

skor kategorisasi perilaku kenakalan remaja 

memiliki rata-rata sebesar 50,41 yang 

tergolong kategori “rendah”, konsep diri 

memiliki rata-rata sebesar 57,74 yang 

tergolong kategori “rendah”, kontrol diri 

memiliki rata-rata sebesar 56,67 yang 

tergolong kategori “sedang”. Dengan 

demikian siswa SMA YAPPENDA Jakarta 

Utara memiliki perilaku kenakalan remaja 

dengan taraf rendah, konsep diri dengan taraf 

rendah, serta kontrol diri dengan taraf 

sedang. 

 

2. Keterbatasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan 

dilaksanakan agar sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun demikian masih memiliki 

keterbatasan, yaitu penulis menyebarkan 

kuesioner secara online yaitu melalui google 

form dikarenakan adanya pandemi covid-19 

sehingga peneliti tidak bisa bertemu langsung 

dengan responden. Selain itu penulis hanya 

melakukan penelitian di satu sekolah yang 
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seharusnya bisa dilakukan di beberapa 

sekolah. 

 

 V PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan 

hasil penelitian. Dalam bab ini akan dibahas 

mengenai kesimpulan, implikasi dan saran-

saran yang berkaitan dengan hasil penelitian 

yang sudah dilaksanakan. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data dan 

pembahasan yang telah dipaparkan, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Ada hubungan kearah negatif antara 

konsep diri dengan perilaku kenakalan 

remaja pada siswa SMA YAPPENDA 

Jakarta Utara. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsep diri 

maka semakin rendah perilaku 

kenakalan remaja pada siswa SMA 

YAPPENDA Jakarta Utara. 

2. Ada hubungan kearah negatif antara 

kontrol diri dengan perilaku kenakalan 

remaja pada siswa SMA YAPPENDA 

Jakarta Utara. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi kontrol diri 

maka semakin rendah perilaku 

kenakalan remaja pada siswa SMA 

YAPPENDA Jakarta Utara. 
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3. Ada hubungan yang signifikan 

antara konsep diri dan kontrol diri 

dengan perilaku kenakalan remaja 

pada siswa SMA YAPPENDA 

Jakarta Utara. 

B. Implikasi 

Setelah dilaksanakan penelitian dan 

telah dilakukan analisis data, hasil 

analisis data yang diperoleh 

menunjukkan bahwa konsep diri dan 

kontrol diri memiliki korelasi dengan 

perilaku kenakalan remaja. Apabila 

konsep diri dan kontrol diri tinggi maka 

perilaku kenakalan remaja rendah. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memperkaya dan 

menambah informasi bagi peneliti 

selanjutnya dalam pengembangan ilmu 

yang terkait seperti konsep diri, kontrol 

diri, dan perilaku kenakalan remaja. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan diatas, maka saran-saran 

yang dapat dipertimbangkan adalah : 

1. Saran Teoritis 

Bagi penelitian selanjutnya, 

disarankan untuk menggunakan 

variabel bebas dari faktor-faktor 

lainnya yang mungkin menyumbang 

lebih besar dari kedua variabel bebas 

yang penulis teliti. Lalu peneliti 

selanjutnya disarankan untuk mencari 

subjek penelitian yang lain agar 

populasi dan sampel penelitian lebih 

bervariasi serta dalam lingkup yang 

lebih besar. 

2. Saran Praktis 

a. Saran bagi remaja 

Diharapkan para remaja dapat 

menghindari perilaku kenakalan 

remaja dengan meningkatkan 

atau membentuk konsep diri dan 

kontrol diri yang lebih baik yaitu 

dengan lebih mengenal diri 

sendiri serta mengontrol perilaku 

yang dapat merugikan diri 

sendiri maupun orang lain. 

 

b. Saran bagi sekolah 

Diharapkan bagi sekolah 

dapat membantu siswa untuk 

membentuk konsep diri dan 

kontrol diri yang baik agar 

terhindar dari perilaku kenakalan 

remaja. Selain itu sekolah juga 

bisa mewajibkan siswanya 

mengikuti ekstrakurikuler atau 

mengadakan lomba-lomba agar 

siswa di sekolah dapat 

melakukan kegiatan yang lebih 

bermanfaat. 
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