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Masalah dalam penelitian ini adalah kenakalan remaja. Adapun permasalahan adalah 
banyaknya kenakalan remaja yang terjadi di sekolah akibat orangtua broken home, salah 
satunya terjadi di SMA Arjuna Bandar Lampung. Adapun rumusan permasalahannya adalah 
“Bagaimanakah deskripsi kenakalan remaja akibat orangtua broken home pada siswa pada 
siswa kelas XI SMA Arjuna Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013?”. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi kenakalan remaja akibat orangtua broken 
home pada siswa pada siswa kelas XI SMA Arjuna Bandar Lampung Tahun Pelajaran 
2012/2013.  
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan 
data menggunakan angket dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah 17 orang 
siswa SMA Arjuna Bandar Lampung yang memiliki kenakalan yang kompleks. 
 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa beberapa hal yang mengakibatkan kenakalan 
ramaja akibat orangtua broken home adalah a) Kebiasaan orang-orang di sekitar rumah yang 
sering tidak harmonis atau bermusuhan dengan persentase 70,59%, b) Tidak adanya 
kedisiplinan di rumah dengan persentase sebesar 94,12%, c) Orang tua yang kurang 
memperhatikan prestasi anak dengan persentase sebesar 64,71%, d) Kurangnya komunikasi 
orang tua dengan persentase sebesar 73,53%, e) Peraturan yang sangat kaku dengan 
persentase sebesar 94,12%, f) Peraturan yang tidak konsisten dengan persentase sebesar 
64,71%, g) Senioritas sebagai upaya pendisiplinan dengan persentase sebesar 52,94%, h) 
Wewenang senior terhadap juniornya dengan persentase sebesar 100,00%. 
 
Saran dalam penelitian adalah 1) agar guru bimbingan dan konseling hendaknya lebih 
tanggap untuk menanggulangi kenakalan remaja di sekolah, dan berkoordinasi dengan 
orangtua dalam menunjang perkembangan anak yang mengalami  orangtua  broken home. 2) 
Orang  tua  hendaknya memberikan contoh yang baik pada anak dan harus lebih  
memperhatikan prestasi anak, menciptakan suasana harmonis dirumah, dengan lebih 
memperbanyak komunikasi antar anggota keluarga. 3) Sekolah dapat membuat peraturan 
yang tidak kaku dan hendaknya sekolah konsisten dengan aturan tersebut, sehingga anak 
dapat mematuhi aturan tersebut dengan baik dan meminimalisir wewenang senior atau 
senioritas sebagai upaya pendisiplinan. 
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