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Abstaks 
 

Juvenile delinquency in Indonesia increases every year. Based on BNN data from 2010 to 2013 there was an 

increase of drug cases from 531 to 1.121 (Tryas, 2014).  Beside to taking drugs, other forms of juvenile 

delinquency are also found in students included junior high school students. RT 2 RW 3 Kebangsren Gang 

IX Genteng Surabaya is located in the center of Surabaya city, so that it is near to store, shopping, and 

consolation center. Over there, there are 20 junior high school students. In this age interval, they have a 

tendency to juvenile delinquency moreover affected by social intercourse dynamics in city, thus they must 

have self-control for new value and culture internalization which they gain through the socialization. 

However, school and family still cannot grow their self-control. Hence, GOPRO program was formed as the 

medium of growing self-control for the solution of preventing juvenile delinquency on junior high school 

student in RT 2 RW 3 Kebangsren Gang IX Genteng Surabaya. Method of program enforcement uses LEGO 

(Five GOPRO’s technics) that is implemented on education, guidance, and science-technology development 

activity. Pre-test and post-test result shows there is an improvement of junior high school student’s self-

control ability; juvenile delinquency knowledge from 60% to 85%, personal awareness from 75% to 82%,  

social skill from 70% to 92%, skill and creativity from 40% to 85%, social awareness from 85% to 95%, and 

positive internet utilization from 85% to 93%. GOPRO applies monitoring and evaluation program 

periodically by involved youth organization in order forming of cadres so juvenile delinquency preventive to 

junior high school students can be done continuously.   
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1. PENDAHULUAN 

Remaja sebagai generasi penerus bangsa 

memegang peranan yang penting dalam 

kemajuan bangsa. Sebab, mereka adalah para 

calon pemimpin bangsa yang akan menentukan 

posisi Indonesia di mata dunia 25 tahun 

mendatang. Namun beberapa waktu ini, 

kenakalan remaja di Indonesia setiap tahunnya 

selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data 

dari BNN sejak tahun  2010 sampai dengan 2013 

tercatat ada peningkatan jumlah pelajar dan 

mahasiswa yang terlibat kasus narkoba dari 531 

kasus menjadi 1.121 kasus (Tryas, 2014). Selain 

mengonsumsi narkoba, bentuk-bentuk kenakalan 

remaja yang lain juga banyak ditemukan pada 

anak usia sekolah termasuk pelajar SMP 

(Sekolah Menengah Pertama). 

Ditinjau dari segi usia, pelajar SMP 

(Sekolah Menengah Pertama) tergolong remaja 

pada usia antara 13 tahun sampai dengan 16 

tahun. Rentang usia ini adalah masa transisi dari 

masa kanak-kanak menuju dewasa awal 

(Hurlock, 1990). Pada masa ini mereka mulai 

berintegrasi dengan masyarakat dewasa yang 

secara sadar atau tidak dapat mencontohkan 

perilaku buruk kepada mereka. Agar remaja usia 

SMP (Sekolah Menengah Pertama)  dapat 

terhindar dari kecenderungan kenakalan remaja 

maka mereka harus memiliki kontrol diri. Accola 

dan Calhoum (1990) mengatakan, kontrol diri 

sebagai pengaturan proses-proses fisik, 

psikologis, dan perilaku seseorang, dengan arti 

lain serangkaian proses yang membentuk 

kemampuan individu untuk menyusun, 



 

 

 20 

membimbing, mengatur dan mengarahkan 

bentuk perilaku yang dapat membawa individu 

ke arah konsekuensi positif. 

RT 2 RW 3 Kebangsren Gang IX Genteng 

Surabaya sebagai salah satu wilayah 

administratif di pusat Kota Surabaya memiliki 

letak yang strategis sehingga dekat dengan pusat 

pertokoan, perbelanjaan, dan hiburan. Disana 

terdapat 20 orang remaja yang berstatus sebagai 

siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang 

rata-rata berusia 13 tahun hingga 15 tahun dan 

berasal dari keluarga dengan latar belakang 

ekonomi menengah ke bawah. Pada rentang usia 

ini, mereka rentan melakukan kenakalan remaja 

apalagi dengan dinamika pergaulan di perkotaan 

maka mereka harus memiliki kontrol diri untuk 

proses internalisasi nilai-nilai dan kebudayaan 

baru yang didapatkan selama bersosialisasi 

dengan teman dan orang yang lebih dewasa. 

Namun, sekolah sebagai lembaga pendidikan 

formal masih sebatas meningkatkan kemampuan 

akademik dan keluarga sebagai pranata primer 

belum bisa menumbuhkan kontrol diri pada 

mereka karena disibukkan dengan pekerjaan, 

sedangkan penumbuhan kontrol diri sangat 

penting. Oleh karena itu, program GOPRO 

(Gerakan Progresif Remaja Produktif) dibentuk 

sebagai sarana untuk penumbuhan kontrol diri 

sebagai solusi untuk pencegahan kenakalan 

remaja pada masyarakat sasaran, yaitu siswa 

SMP di RT 2 RW 3 Gang IX Kebangsren 

Genteng Surabaya. 

Artikel ini akan menjawab tentang 

bagaimana gambaran program GOPRO sebagai 

sarana menumbuhkan kontrol diri untuk solusi 

pencegahan kenakalan remaja pada siswa SMP 

di RT 2 RW 3 Kebangsren Gang IX Genteng 

Surabaya dan bagaimana kegiatan monitoring 

dan evaluasi program  GOPRO supaya 

pengabdian masyarakat dapat efektif dalam 

menumbuhkan kontrol diri untuk solusi 

pencegahan kenakalan remaja pada siswa SMP 

di RT 2 RW 3 Kebangsren Gang IX Genteng 

Surabaya. 

GOPRO (Gerakan Progresif Remaja 

Produktif) dilakukan dengan mengisi waktu 

luang di akhir pekan dengan kegiatan-kegiatan 

yang positif. Melalui kegiatan edukasi, 

pendampingan, dan pengembangan IPTEK 

dengan GOPRO (Gerakan Progresif Remaja 

Produktif) diharapkan para siswa SMP berpikir 

dan berperilaku positif serta progresif sehingga 

tidak melakukan kenakalan remaja. Selain itu, 

program GOPRO (Gerakan Progresif Remaja 

Produktif)  menggunakan modul sehingga 

diharapkan program dapat dilanjutkan oleh para 

kader, yaitu karang taruna maupun para relawan. 

 

2. METODE 

Jadwal, Waktu, dan Tempat Kegiatan 

Tabel 1. Timeline Program 

N

o 

Nam

a 

Kegi

atan 

Bulan 

ke-1 

Bulan 

ke-2 

Bulan 

ke-3 

Bulan 

ke-4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Disk

usi 

deng

an 

dose

n 

pem

bimb

ing 

                

2 Periji

nan  

dan 

surve

i  

                

3 Pend

ataan 

masy

araka

t 

sasar

an 

                

4 Persi

apan 

pelak

sana

an 

kegia

tan 

                

5 Pre-

Test 

                

6 Kegi

atan 

                



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 5, Nomor 2,  Mei- Agustus 2017 

 

 
21 

sosia

lisasi 

7 Kegi

atan 

keter

ampi

lan 

& 

kreat

ivitas 

                

8 Kegi

atan 

beda

h 

film 

                

9 Kegi

atan 

dasar 

kewi

rausa

haan 

                

1

0 

Kegi

atan 

bagi 

takjil 

&bu

ka 

bersa

ma 

                

1

1 

Post-

Test 

                

1

2 

Kade

risasi 

                

1

3 

Eval

uasi 

                

1

4 

Peny

usun

an 

lapor

an 

kegia

tan 

                

Program berjalan selama 4 (empat) bulan. 

Sebelum pelaksanan program dilakukan diskusi 

bersama dosen pembimbing mengenai pendanaan 

dan persiapan program. Kemudian dilanjutkan 

berdiskusi dengan pengurus RT 2 RW 3 

Kebangsren Genteng Surabaya dan survei 

mengenai kondisi masyarakat sasaran serta 

lingkungan pelaksanaan program GOPRO. 

 

Teknik dan Cara 

GOPRO menggunakan LEGO (Lima 

Teknik GOPRO) untuk menumbuhkan kontrol 

diri pada masyarakat sasaran yang kemudian 

diimplementasikan kedalam kegiatan edukasi, 

pendampingan, dan pengembangan IPTEK. 

1) GO-SPIRITUAL 

 Hasil yang dicapai: 

 Menemukan kontrol diri dari dalam. 

 Menghayati nilai-nilai kebaikan dan 

menerapkannya. 

 Kegiatan yang dilakukan: 

 Share for Care – (bagi-bagi takjil dan 

buka bersama). 

Berbuat kebaikan dengan membagikan 

takjil kepada pengendara dan berkumpul 

untuk buka bersama dengan semangat 

kebaikan. 

 Bedah Film – menganalisa nilai-nilai 

yang ada pada film. 

Menonton bersama sebuah film, 

kemudian berdiskusi tentang pesan 

moral yang ada di film. 

 Kakek Mendongeng – mengenang 

kembali perjuangan para tetuah pada 

tahun 1945-an untuk sebuah kebaikan. 

Seorang sesepuh kampung yang 

mengetahui sejarah Kebangsren 

dihadirkan untuk menceritakan 

semangat-semangat baik yang dulu 

pernah ada di Kebangsren kepada 

masyarakat sasaran. 

2) GO-CAHARCTER 

 Hasil yang dicapai: 

 Menemukan kontrol diri dari dalam. 

 Mengetahui karakter yang baik dan 

buruk. 

 Mengenali diri sendiri. 

 Kegiatan yang dilakukan: 

 Sosialisasi “Kenakalan Remaja” dan 

pemutaran video parodi kenakalan 

remaja. 

 Diskusi setelah kegiatan “Bedah Film”. 
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Masyarakat sasaran diberi pertanyaan 

diskusi terkait karakter tokoh baik film 

lokal maupun luar. Setelahnya, 

perwakilan kelompok maju ke depan 

untuk menyampaikan hasil diskusi. 

3) GO-CREATIVE 

 Hasil yang dicapai: 

 Menemukan kontrol diri dari luar. 

 Memacu peningkatan kreatifitas. 

 Menghasilkan barang-barang seni. 

 Memanfaatkan barang ekonomis dan 

barang bekas. 

 Kegiatan yang dilakukan: 

 Membuat kreasi “Miniatur Payung” dari 

kertas hias. 

Ditunjukkan langkah pembuatan 

kemudian masyarakat sasaran secara 

berkelompok berkreasi sendiri. 

 Membuat kreasi “Pot Karakter” dari 

botol bekas. 

Ditunjukkan langkah pembuatan 

kemudian masyarakat sasaran secara 

berkelompok berkreasi sendiri. 

 Belajar ide dan desain kaos. 

Menuangkan gagasan kreatif dari hasil 

mendengarkan kakek mendongeng 

tentang semangat perjuangan kebaikan 

di masa lalu. 

 Belajar sablon kaos. 

Masyarakat sasaran mempraktikkan 

langsung bagaimana cara menyablon 

kaos dengan desain sendiri. 

4) GO- FRIENDSHIP 

 Hasil yang dicapai: 

 Menemukan kontrol diri dari luar. 

 Semakin akrab dengan teman. 

 Menghargai sesama teman. 

 Kegiatan yang dilakukan: 

 Membuat kerajinan bersama. 

Masyarakat sasaran saling bekerjasama 

dan bertukar pikiran tentang bentuk, 

warna, dan konsep kerajinan yang 

dikerjakan dalam kelompok. 

 Membuat Sablon Kaos. 

Karena menyablon kaos tidak mudah 

untuk pemula, masyarakat sasaran saling 

membantu saat mereka menyablon kaos 

masing-masing. 

 Pick My Friends Up. 

Masyarakat sasaran berinisiatif 

menjemput teman-temannya ke rumah 

masing-masing agar kegiatan segera 

dimulai. 

5) GO-SMARTNET 

 Hasil yang dicapai: 

 Menemukan kontrol diri dari luar. 

 Memahami akan seluk beluk internet. 

 Dapat memanfaatkan internet dengan 

baik. 

 Kegiatan yang dilakukan: 

 Sosialisasi Manajemen Bisnis Dasar 

Berbasis Internet. 

Masyarakat sasaran diajak untuk 

memanfaatkan internet dengan positif, 

salah satuna yaitu dengan menggunakan 

internet untuk kegiatan yang lebih 

produktif dengan memasarkan hasil 

kreasi mereka. 

 Launching Produk Kaos menuju Jejaring 

Internet. 

Meng-upload hasil produk kaos untuk 

memasarkannya di media  sosial. 

 

Instrumen yang Digunakan dalam Melakukan 

Program    

Instrumen yang digunakan dalam program 

GOPRO adalah sebagai berikut: 

a) Perlengkapan sosialisasi (LCD dan ruangan) 

b) Modul 

c) PPT program 

d) File Film 

e) Video animasi 

f) Peralatan khusus setiap program 

g) Kuesioner  pre-test dan post-test. 

 

Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dilakukan dengan 

menggunakan data hasil evaluasi runtin bersama 

kader (karang taruna) setiap kali program selesai. 

Dari data ini dapat dilakukan kontrol terhadap 

tingkat antusiasme masyarakat sasaran dan 

antisipasi kendala yang sama, sehingga dapat 

diatasi untuk pertemuan program selanjutnya. 

Sementara, evaluasi program menggunakan 

instrumen berupa data perbandingan hasil 

kuesioner pre-test yang diberikan sebelum 
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program diberikan dan post-test setelah seluruh 

program selesai untuk dapat mengidentifikasi 

tingkat keberhasilan program dan sekaligus 

sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan 

program secara keseluruhan. 

 

Potensi Keberlanjutan dan Pengembangan 

Program 

Keberlanjutan program didukung oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah pengkaderan, 

instrumen kegiatan, dan sumber daya modal. 

Pengkaderan program GOPRO menempatkan 

karang taruna sebagai mitra karena merupakan 

organisasi sosial yang mewadahi kegiatan-

kegiatan kepemudaan dan bersentuhan langsung 

dengan masyarakat sasaran dari program, yaitu 

remaja usia SMP (Sekolah Menengah Pertama). 

Instrumen kegiatan yang digunakan selama 

program berupa modul, PPT program, dan 

instrumen-instrumen lain juga diberikan kepada 

kader agar dapat melanjutkan program secara 

mandiri. Sedangkan sumber daya modal 

berpotensi untuk didapatkan melalui hasil produk 

dari program pelatihan dasar kewirausahaan yang 

telah diberikan melalui proses pendampingan 

sebelumnya. 

Pengembangan program berpotensi untuk 

dilakukan diantaranya adalah: 1) dengan 

berpedoman pada hasil evaluasi program secara 

keseluruhan. Pengembangan ini diperlukan 

mengingat masyarakat sasaran program GOPRO 

adalah remaja usia sekolah yang pada umumnya 

mudah penasaran dan cepat belajar, sehingga 

perlu dilakukan inovasi-inovasi baru baik dengan 

perbaikan teknis program maupun pengembangan 

program-program baru yang dapat digunakan 

sebagai sarana edukasi terkait pencegahan 

kenakalan remaja, 2) program GOPRO 

membutuhkan publikasi dengan skala yang lebih 

besar agar informasi mengenai kegiatan ini dapat 

bermanfaat dan dapat menjangkau masyarakat 

luas yang ingin dan membutuhkan pengembangan 

pelaksanaan kegiatan sejenis untuk upaya 

pencegahan kenakalan remaja di lingkungannya, 

sehingga pengembangan program juga diusahakan 

melalui kerjasama dengan media massa nasional 

ternama, 3) perolehan hak paten. Metode maupun 

instrumen seperti  modul yang digunakan pada 

program GOPRO berpotensi untuk dipatenkan 

karena dapat digunakan pada seluruh masyarakat 

yang membutuhkan program sejenis serta dapat 

diproduksi secara massal, dan 4) Pengembangan 

usaha. Program GOPRO mengajak masyarakat 

sasaran untuk menumbuhkan kontrol diri, salah 

satunya  dengan penerapan teknik GO-

CREATIVE dan GO-SMARTNET pada metode 

program pelatihan dasar-dasar kewirausahaan 

sablon. Masyarakat sasaran diarahkan untuk 

mengenali positif deviance yang ada di 

lingkungan tempat tinggalnya dengan menggali 

gagasan kreatif mengandung nilai-nilai 

perjuangan yang menjadi tema unik khas 

daerahnya pada desain sablon. Selanjutnya 

dengan pemanfaatan internet produk dapat 

dipasarkan lebih luas kepada masyarakat. 

Program ini memiliki peluang sebagai 

pengembangan usaha ekonomi kreatif khas tempat 

tinggal masyarakat sasaran. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pelaksanaan Program GOPRO, hasil 

yang didapat telah mencapai 90% dimana 

indikator prosentasi capaian tersebut dapat dilihat 

dari pelaksanaan kegiatan program, daftar 

kehadiran, hasil pre-test dan post-test, dan 

keluaran program GOPRO. 

 

Pelaksanaan Program 

Pelaksanaan program dilakukan dalam 10 

kali pertemuan tatap muka dengan masyarakat 

sasaran setiap akhir pekan di lantai 1 dan 2 balai 

RW 3 Kebangsren Genteng Surabaya untuk 

kegiatan indoor dan di sekitar balai RW 3 

Kebangsren Genteng Surabaya serta di Jl. 

Embong Malang untuk kegiatan outdoor. 

Pelaksanaan awal program GOPRO dilakukan 

pada hari Minggu, 2 April 2017 bertempat di balai 

RW 3 Kebangsren. 

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Program GOPRO 

No Waktu 

(WIB) 

Kegiatan 

1. Minggu, 2 

April 

2017          

Pukul 

Sosialisasi Program Kenakalan 

Remaja 

Lokasi: Balai RW 3 Lantai 2 
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15.00-

17.00 

2. 

 

Minggu, 9 

April 

2017          

Pukul 

15.00-

17.00 

Pelatihan Keterampilan dan 

Kreativitas 

“Membuat Benda Hias dari Barang 

Bekas” 

Lokasi: Balai RW 3 Lantai 2 

3. 

 

Minggu, 

16 April 

2017     

Pukul 

14.00-

17.00 

Bedah Film 

“Mengkritisi Pesan Moral dan 

Implisit  Film Lokal” 

Lokasi: Balai RW 3 Lantai 2 

4. 

 

Minggu, 

23 April 

2017 

Pukul 

15.00-

17.00 

Pelatihan Keterampilan dan 

Kreativitas 

“Membuat Benda Hias dari Barang 

Ekonomis” 

Lokasi: Balai RW 3 Lantai 2 

5. 

 

Minggu, 

30 April 

2017 

Puskul 

14.00-

17.00 

Bedah Film 

“Mengkritisi Pesan Moral dan 

Implisit   Film Luar” 

Lokasi: Balai RW 3 Lantai 2 

6. 

 

Minggu, 

14 Mei 

2017   

Pukul 

15.00-

17.00 

Pelatihan Keterampilan dan 

Kreativitas 

“Mengaplikasikan Hasil Karya 

untuk Menghias Kampung” 

Lokasi: Kebangsren Gang II 

7. 

 

Minggu, 

21 Mei 

2017 

Pukul 

15.00-

17.00 

Pelatihan Keterampilan dan 

Kewirausahaan 

“Membangun Ide Kewirausahaan 

Design Sablon dengan Sejarah 

Kampung Perjuangan” 

Lokasi: Balai RW 3 Lantai 1 

8. 

 

Minggu, 4 

Juni 2017 

Pukul 

15.00-

17.00 

Pelatihan Keterampilan dan 

Kewirausahaan 

“Pelatihan Dasar-Dasar 

Kewirausahaan dan Pembuatan 

Design Sablon” 

Lokasi: Balai RW 3 Lantai 2 

9. 

 

Minggu, 

11 Juni 

2017 

Pukul 

15.00-

17.00 

Pelatihan Keterampilan dan 

Kewirausahaan 

“Launching Produk Kewirausahaan 

Design Sablon dan Strategi 

Marketing” 

Lokasi: Balai RW 3 Lantai 2 

10. 

 

Minggu, 

18 Juni 

2017 

Pukul 

15.00-

18.00  

Bagi-Bagi Takjil dan Buka Bersama 

Lokasi: Jl. Embong Malang 

Antusiasme Masyarakat Sasaran 

Daftar kehadiran masyarakat sasaran 

GOPRO menunjukkan data presentase tingkat 

kehadiran 72%. Berdasarkan analisis dan hasil 

evaluasi, capaian 72% cukup menunjukkan 

antusiasme yang baik dikarenakan kegiatan 

GOPRO hanya dapat dilaksanakan pada siang hari 

di hari Minggu, dimana waktu tersebut 

masyarakat sasaran sebagian besar tidur siang. 

 

Hasil Pre-test dan Post-test 

 
Gambar 1.  Hasil Pre-test 

 
Gambar 2. Hasil Post-test 

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa 

GOPRO memberikan pengaruh terhadap 

komponen pendukung kemampuan kontrol diri 

kenakalan remaja masyarakat sasaran. Terjadi 

peningkatan pengetahuan kenakalan remaja dari 

60% menjadi 85%, kesadaran pribadi dari 75% 

menjadi 82%, keterampilan sosial dari 70% 

menjadi 92%, keterampilan dan kreatifitas dari 

40% menjadi 85%, kesadaran sosial dari 85% 

menjadi 95%, dan pemanfaatan internet positif 

dari 85% menjadi 93%.  

 

Keluaran Program 

Hasil keluaran program GOPRO yang 

sudah terealisasikan adalah modul, pengkaderan, 

dan publikasi. 

1) Modul 
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Modul GOPRO berisi tentang metode 

dan teknis program yang digunakan sebagai 

acuan baik kader, orang tua, maupun 

masyarakat sasaran untuk kepentingan 

sosialisasi terkait kenakalan remaja sebagai 

wujud pengabdian ilmu kepada masyarakat di 

samping program yang  dilakukan. 
MOD

UL 

 

GOP

RO 

 

GER

AKA

N 

PRO

GRES

IF  

REM

AJA 

PRO

DUK

TIF 

   
Sebagai 

Sarana 

Penumbu

han Kontrol 

Diri       

   untuk 

SOLUSI 

Pencegahan 

Kenakala

n Remaja 

di 

Kebangsr

en RT 2 

RW 3 

surabaya 

 

 

 

 

- 

 

 

---

- 

 

 

 

Gambar 3. Modul GOPRO 

2) Pengkaderan 

Pengkaderan program GOPRO 

menempatkan karang taruna sebagai mitra 

karena merupakan organisasi sosial yang 

mewadahi kegiatan-kegiatan kepemudaan dan 

bersentuhan langsung dengan masyarakat 

sasaran. 

 
Gambar 4. Kaderisasi Karang Taruna 

3) Publikasi 

Publikasi dilakukan melalui media lokal, 

yaitu di website Unair News supaya 

masyarakat luas dapat mengetahui program ini 

dan menginspirasi masyarakat agar dapat 

mengimplementasikan kegiatan GOPRO 

secara mandiri di lingkungannya. 

 

Gambar 5. Publikasi Program GOPRO di media 

lokal 

 

4. KESIMPULAN 

Program GOPRO (Gerakan Progresif 

Remaja Produktif) menggunakan metode yang 

tepat sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

kontrol diri pada siswa SMP (Sekolah Menengah 

Pertama) sebagai masyarakat sasaran di RT 2 RW 

3 Kebangsren Genteng Surabaya, dimana dari 

hasil Pre-test dan Post-test yang didapat terjadi 

peningkatan yang sangat signifikan seperti 

pengetahuan kenakalan remaja dari 60% menjadi 

85%, kesadaran pribadi dari 75% menjadi 82%, 

keterampilan sosial dari 70% menjadi 92%, 

keterampilan dan kreatifitas dari 40% menjadi 

85%, kesadaran sosial dari 85% menjadi 95%, dan 

pemanfaatan internet positif dari 85% menjadi 

93%. Program GOPRO menerapkan monitoring 

dan evaluasi program secara berkala dengan 

karang taruna selain dengan dosen pembimbing, 

hal ini untuk membentuk kaderisasi karang taruna 

agar pencegahan kenakalan remaja pada anak usia 

SMP (Sekolah Menengah Pertama) terus 

dilakukan. 
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