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ABSTRAK 

 

Sekar Arum Sabrina, 111511133051, Perbedaan Kecenderungan Kenakalan 
Remaja Ditinjau dari Ketidakhadiran Ayah (Father Absence), Skripsi, Fakultas 

Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2019. 

xvii + 78 Halaman, 10 Lampiran 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

kecenderungan kenakalan remaja ditinjau dari ketidakhadiran ayah atau father 
absence. Lingkup ketidakhadiran ayah dalam penelitian ini adalah kematian ayah, 
perceraian orang tua, serta tuntutan pekerjaan ayah yang jauh dari rumah. 

Sedangkan kecenderungan kenakalan remaja dijelaskan sebagai intensi yang 
merupakan suatu indikasi kesiapan individu untuk melakukan perilaku kenakalan 

remaja (Ajzen, 2005). 
 Penelitian ini dilakukan pada remaja berusia 12-21 tahun yang tidak 
tinggal dengan ayah mereka karena ayah sudah meninggal; ayah bercerai; dan 

ayah bekerja jauh dari rumah. Jumlah subjek dalam penelitian ini sebanyak 289 
orang dengan rincian 87 remaja dengan ayah meninggal, 78 remaja dengan ayah 

bercerai, dan 124 remaja dengan ayah bekerja jauh dari rumah. Alat ukur yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah skala kecenderungan kenakalan remaja 
yang dibuat oleh Aroma (2012) berdasarkan theory of planned behavior oleh 

Fishbein & Ajzen (1975). Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan adalah 
Kruskal Wallis Test dengan bantuan SPSS 22.0 for Windows.  

 Hasil uji perbedaan dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi 
0,012<0,05 yang berarti terdapat perbedaan kecenderungan kenakalan remaja 
antara remaja dengan ayah meninggal, remaja dengan ayah bercerai, dan remaja 

dengan ayah bekerja jauh. Adapun perbedaan yang signifikan ditemukan pada 
kelompok remaja ayah meninggal dengan kelompok remaja ayah bekerja jauh, 

serta pada kelompok remaja ayah bercerai dengan kelompok remaja ayah bekerja 
jauh.  
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