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Penelitian ini didasarkan keprihatinan mengenai tumbuh kembang remaja yang 

akhir-akhir ini sangat memperhatinkan. Banyak pemberitaan di televisi dan radio yang 

disebabkan oleh kenakalan remaja diantaranya kebiasaan merokok, tawuran, 

pemerkosaan, pemakaian narkoba yang dilakukan oleh pelajar SMA maupun SMP. 

Pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan, banyak mewarnai bentuk-bentuk masalah 

agresif yang dikenal dengan “kenakalan remaja” dalam masa ini. Selain itu, dalam hal 

emosi dan kepercayaan diri seorang remaja erat terbiasa dengan pengaruh teman dekat 

atau biasa disebut gank. Kebanyakan gank adalah anak-anak nakal yang mempunyai 

kebiasaan menghabiskan waktunya dengan bertingkah laku semaunya, melanggar 

peraturan-peraturan sekolah. 

Permasalahan yang diteliti adalah hubungan kepercayaan diri dengan 

penyimpangan perilaku pada remaja di  kelas VIII MTsN Aluh-aluh dan seberapa besar 

pengaruh kepercayaann diri dengan perilaku menyimpang di sekolah pada remaja 

MTsN Aluh-Aluh, Kec. Beruntung Baru, Kab. Banjar. 

 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa/siswi kelas delapan MTsN 

Aluh-aluh, sedangkan objek penelitian ini adalah hubungan kepercayaan diri dengan 

perilaku menyimpang di sekolah pada remaja kelas VIII MTsN Aluah-Aluh, Kec. 

Beruntung Baru, Kab. Banjar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dengan teknik obsevasi, wawancara, dan skala. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

yang tidak signifikan antara kepercayaan diri dengan perilaku menyimpang pada 

remaja, hal ini dapat dinyatakan bahwa tidak adanya pengaruh kepercayaan diri yang 

rendah terhadap penyimpangan perilaku pada remaja, yang mana di dasari oleh faktor 

lainnya, namun dalam penelitian ini bisa terlihat tinggi rendahnya kepercayaan diri dan 

perilaku menyimpang pada remaja siswa/siswi kelas VIII MTsN Aluh-Aluh, Kec. 

Beruntung Baru, Kab. Banjar. 

 


