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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan individu yang berada 

pada usia sekitar 11-14 tahun, tahapan perkambangan siswa SMP berada pada 

masa remaja, hal ini diperkuat dengan pernyataan Santrock (2003: 31) yang 

mengungkapkan bahwa “remaja dimulai kira-kira usia 11-13 tahun dan berakhir 

pada usia kira-kira 18-22 tahun”. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa 

kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa remaja ini merupakan fase pencarian jati 

diri bagi remaja. Biasanya mereka selalu ingin tahu dan mencoba sesuatu yang 

baru yang di lihat atau diketahui dari lingkungan sekitarnya, mulai lingkungan 

keluarga, sekolah, teman sepermainan dan masyarakat. Semua pengetahuan yang 

baru diketahuinya yang bersifat positif ataupun negatif akan diterima dan 

ditanggapi oleh remaja sesuai dengan kepribadian masing-masing. Remaja 

dituntut untuk menentukan dan membedakan yang terbaik dan yang buruk dalam 

kehidupannya (Sarwono, 2011: 6). 

Menurut Sunaryo, dkk. (Depdiknas, 2008: 253) masa remaja dapat dijalani 

dengan mulus dan baik, jika seorang remaja melewati tugas perkembangannya 

dengan baik pula. Aspek-aspek perkembangan pada masa remaja berdasarkan 

standar kompetensi kemandirian peserta didik, antara lain: landasan hidup 

religius, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, 

kesadaran tanggung jawab sosial, peran sosial sebagai pria dan wanita (kesadaran 

gender), penerimaan diri dan pengembangannya, kematangan hubungan dengan 

teman sebaya, perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomi, 

wawasan dan persiapan karir serta persiapan diri untuk pernikahan dan hidup 

berkeluarga. 
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Proses perkembangan remaja meliputi masa transisi biologis kemudian 

masa transisi kognitif, serta masa transisi sosial (Santrock, 2003: 22). Pada bagian 

lainnya, Santrock (2003: 24) mengungkapkan “...pada transisi sosial remaja 

mengalami perubahan pada hubungan individu dengan individu yang lain dalam 

emosi, kepribadian, dan peran dari konteks sosial dalam perkembangan”. Conger 

(Karina, 2007: Online) mengemukakan bahwa „perkembangan sosial pada remaja 

lebih melibatkan kelompok teman sebaya dibanding orang tua‟. Begitupun 

pendapat Santrock (2003: 31-32) yang mengungkapkan bahwa “...perkembangan 

sosial remaja ditandai dengan gejala meningkatnya pengaruh teman sebaya dalam 

kehidupan remaja”. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil investigasi yang 

dilakukan oleh Barker dan Wrigh (Santrock, 2003: 31-32), ditemukan bahwa anak 

berhubungan dengan teman sebaya 10% dari waktunya setiap hari pada usia 2 

tahun, 20% pada usia 4 tahun, dan lebih dari 40% pada usia 7-11 tahun. 

Salah satu perubahan besar yang dialami remaja terjadi pula pada hubungan 

sosialnya, para remaja memiliki minat yang semakin besar untuk terlibat dalam 

pergaulan dengan temannya. Perilaku yang ditunjukkan oleh remaja adalah 

perilaku yang lebih memilih pola pengelompokkan dan kegiatan sosial dengan 

teman serta adanya dukungan dari kelompok tersebut sehingga remaja 

memperkecil kesempatannya untuk mempelajari pola perilaku sosial yang lebih 

matang. Kelompok bagi remaja merupakan sebuah dunia, tempat remaja dapat 

melakukan sosialisasi dalam suasana dengan nilai-nilai yang berlaku untuk teman-

teman seusianya (Hurlock, 1997: 214). 

Menurut Karina (2007: Online) “...remaja dalam kelompoknya akan 

berperilaku atau mengubah pandangannya agar sesuai dengan perilaku atau 

pandangan kelompoknya”. Young and Ferguson (Karina, 2007: Online) 

menyebutkan bahwa „perilaku konformitas banyak dilakukan remaja utamanya 

http://belajarpsikologi.com/karakteristik-remaja/
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perilaku konformitas dengan teman sebaya karena sangat berarti bagi mereka 

untuk memiliki teman‟. Remaja cenderung melakukan perilaku konformitas 

dengan teman sebaya berkaitan masalah-masalah sosial seperti cara berpakaian, 

selera musik, pilihan aktivitas diwaktu luang dsb. 

Robert A. Baron (2003: 52) mendefinisikan “perilaku konformitas sebagai 

suatu jenis perilaku dengan pengaruh sosial dengan individu mengubah sikap dan 

tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial yang ada”. Pada bagian lain, 

menurut Robert A. Baron (2003: 65), seorang remaja menunjukan “perilaku 

konformitas pada suatu situasi, akan cenderung melihatnya sebagai suatu yang 

dapat dibenarkan, meskipun telah menyebabkan seseorang bertingkah laku secara 

berlawanan dengan belief (keyakinan) yang sebenarnya”. Oleh karena itu, perilaku 

konformitas merupakan perubahan perilaku individu baik sikap maupun tingkah 

laku yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan keyakinan yang dipengaruhi 

pengaruh sosial. 

Konformitas pada masa remaja sangat bervariasi tergantung pada sejumlah 

faktor yaitu: umur, kemampuan untuk berpikir, jenis konformitas yang diharapkan 

(untuk menangkal perilaku positif atau negatif), kualitas hubungan keluarga, harga 

diri yang dihasilkan dari remaja, dan jenis kelamin. Literatur tentang konformitas 

di isi dengan penemuan bahwa remaja awal yang paling mungkin dipengaruhi 

oleh penilaian orang lain. Remaja yang dapat meningkatkan kematangan kognitif 

dan emosional akan lebih mampu menilai manfaat dari yang diharapkan dan untuk 

menambah kepercayaan diri yang memungkinkan remaja untuk melawan tekanan 

kelompok (Furhmann, 1990: 116).  

Hasil penelitian Abrams, dkk. (Karina, 2007: Online) menunjukan „besar 

kecilnya pengaruh konformitas terhadap individu tergantung pada seberapa besar 

individu menganggap sumber pengaruh sebagai anggota kelompoknya‟. Penelitian 
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terdahulu yang dilakukan oleh Trivia S. Gozali (2011) di SMA Puragabaya 

Bandung pada 16 Maret 2011 menemukan fakta bahwa di sekolah terdapat 

beberapa kelompok sebaya (peer group). Kelompok terbentuk karena teman 

sepermainan. Anggota satu sama lain terlihat saling membela anggota lain yang 

terkena masalah, contohnya ketika salah satu anggota kelompok mempunyai 

masalah dengan kakak kelas, maka kelompok akan membela anggota kelompok 

yang bermasalah. Kelompok-kelompok yang terbentuk tidak jarang terlibat 

perselisihan diantara kelompok lain, baik kelompok di dalam kelas ataupun di luar 

kelas (kelompok kelas lain dan kakak kelas), hal membuktikan bahwa siswa di 

sekolah tersebut memiliki keyakinan yang tinggi terhadap kelompoknya.  

Penelitian ini difokuskan di SMP Kartika XIX-2 Bandung Tahun Ajaran 

2013/-2014, berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui observasi di lapangan 

pada Tahun 2013, diketahui banyak siswa yang melakukan kenakalan remaja 

dilatarbelakangi karena pengaruh dari kelompoknya. Gejala yang muncul ketika 

melakukan observasi adalah siswa banyak mengikuti tuntutan lingkungan 

kelompok sebagai suatu perbandingan secara sosial sehingga ingin merasa setara 

dengan teman-teman sebayanya, sedangkan ketika siswa tidak mengikuti gaya 

hidup temannya, siswa merasa tidak percaya diri, minder, cemas, terkucilkan, 

serta merasa tidak diperhatikan oleh orang lain. 

Remaja menghabiskan banyak waktu dengan kelompoknya. Dengan 

persetujuan atau tidak menurut kelompoknya dapat menjadi pengaruh yang kuat 

dalam perkembangan perilaku gender remaja (Santrock, 2003: 373). Stereotip 

menggambarkan perempuan lebih menerima, pasrah dan cenderung menurut 

dibanding dengan laki-laki.  

Perempuan memiliki mekanisme psikologis dengan identifikasi dominan 

yang tinggi jika ada yang tidak sesuai dengan identitas dirinya dan hal tersebut 
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tidak akan menjadi masalah bagi perempuan karena perempuan sangat rentan 

pada suatu ancaman. Perempuan akan memiliki usaha yang lebih untuk melawan 

kecemasan dan gangguan yang muncul dari ancaman tersebut. Ancaman tersebut 

difokuskan pada tingginya status kelompok. Perempuan yang menampilkan diri 

dengan percaya diri, asertif, dan kompetitif dipandang akan lebih mampu 

menyesuaikan diri dengan yang lain dibandingkan laki-laki (Rudman, L. A., et al., 

2008: 160).  

Menurut Eagly (Taylor, et. al., 2009: 439) „laki-laki lebih sulit dipengaruhi 

dibanding perempuan‟. Pengaruh sosial yang penting adalah prestise atau 

kekuasaan seseorang, sehingga stereotip gender mengenai kepengaruhan 

perempuan yang berdasarkan persepsi bahwa laki-laki lebih banyak memiliki 

posisi yang prestisius dan kuat pada suatu kelompok. Alen, dkk pada tahun 1990 

(Cowell, 1984: 267) telah membuktikan bahwa perempuan lebih cenderung 

menyesuaikan diri dengan kelompoknya di banding laki-laki melalui metodelogi 

Crutchfield. Studi yang dilakukan oleh Alen, dkk menunjukkan dukungan yang 

meyakinkan bahwa perempuan lebih menyesuaikan diri dengan kelompoknya 

dibandingkan laki-laki. Menurut Sarwono (2001: 102) di Indonesia 

kecenderungan perempuan lebih konfrom di banding laki-laki karena kepribadian 

perempuan lebih fleksibel dan status perempuan lebih terbatas, sehingga 

perempuan tidak memiliki banyak pilihan kecuali untuk menyesuaikan diri pada 

situasi. Konformitas cenderung lebih tinggi muncul pada diri remaja perempuan 

dibanding remaja laki-laki karena perempuan lebih mudah dipengaruhi, lebih 

patuh, lebih fleksibel, dan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan 

kelompok dibandingkan dengan laki-laki.  

Fenomena konformitas yang terjadi, perlu memperoleh perhatian khusus 

dari semua pendidik di sekolah. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu 
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bagian dari sistem pendidikan yang memiliki peran penting dalam mendukung 

pencapaian proses pembelajaran dengan memfasilitasi siswa agar mampu 

mencapai perkembangannya dengan optimal. Salah satu perkembangan yang 

harus dicapai siswa sesuai dengan standar kompetensi kemandirian siswa 

(Rusmana, 2009: 104), pada bidang pribadi sosial, siswa harus mampu 

menghargai diri sendiri dan oranglain, dengan kompetensi yang dikembangkan 

yakni mengenali peran yang dijalankan oleh nilai dan keyakinan siswa dalam 

perancangan pemerolehan pengetahuan, sikap, dan keterampilan interpersonal 

untuk membantu memahami diri dan oranglain utamanya ketika berada pada suatu 

kelompok. 

Layanan bimbingan dan konseling di rancang untuk membantu siswa dalam 

mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan pilihan pribadinya serta 

dapat membantu individu dalam memecahkan masalah khususnya perilaku 

konformitas siswa yang berlebihan. Dengan demikian, sudah menjadi tugas 

konselor untuk mengambil peran serta peduli dalam membantu siswa mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang dialaminya dan membantu siswa dalam 

mengembangkan potensinya secara optimal. Layanan bimbingan dan konseling 

dirancang bagi siswa yang memiliki konformitas tinggi yang direncanakan secara 

sistematis, terarah, dan terpadu. Layanan bimbingan dan konseling juga 

diharapkan dapat menjadi suatu upaya dalam menunjang kompetensi atau 

kemampuan yang dimiliki siswa pada aspek perkembangannya khususnya aspek 

pribadi sosial. 

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, perilaku konformitas harus 

segera mendapat penanganan yang tepat jika memberikan dampak yang negatif 

bagi siswa. Oleh karena itu, penelitian yang diambil berjudul “Profil Perilaku 

Konformitas Siswa dan Implikasi pada Layanan Bimbingan dan Konseling”. 
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B. Rumusan Masalah 

Menurut Berndt (Furhmann, 1990:117) „konformitas yang cukup kuat tidak 

jarang membuat individu melakukan sesuatu yang merusak atau melanggar norma 

sosial (anti sosial)‟. Tidak mengherankan, alasannya, terkadang remaja begitu 

ingin diterima sehingga akan melakukan apapun sesuai penilaian dan persetujuan 

dari kelompok teman sebaya agar diterima dan diakui keberadaannya dalam 

kelompok. Pada bagian lainnya, Furhmann (1990:117) menyebutkan bahwa 

“konformitas tidak selalu untuk hal-hal yang negatif tergantung pada individu 

yang melakukannya. Konformitas untuk hal-hal yang positif dianalogikan seperti 

sekumpulan remaja yang selalu belajar bersama kelompok hal ini menunjukkan 

bahwa remaja yang berinteraksi dengan kelompok sebaya yang mendukung 

prestasi akademik dan memberikan persetujuan sosial pada anggota yang 

mendapatkan nilai bagus, maka konformitas terhadap kelompok akan memberikan 

pengaruh yang positif terhadap remaja. Sebaliknya, jika remaja berinteraksi 

dengan kelompok yang membenci kegiatan akademik sekolah dan lebih senang 

mabuk-mabukan atau menggunakan obat-obatan terlarang, maka konformitas 

terhadap kelompok akan memberi pengaruh negatif.  

Layanan bimbingan dan konseling yang dirancang tepat dan menyeluruh 

bagi siswa yang memiliki konformitas. Tepat dalam arti layanan yang diberikan 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa, menyeluruh dalam arti dapat 

melayani seluruh kebutuhan perkembangan siswa. Layanan bimbingan dan 

konseling dikemas dalam sebuah rancangan layanan bimbingan dan konseling 

komprehensif bagi konformitas siswa. 
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Mengingat pentingnya layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa, tuntutan lingkungan masyarakat dan kebijakan 

lembaga untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang optimal, maka 

rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah  

1. Bagaimana deskripsi perilaku konformitas siswa secara umum di SMP 

Kartika XIX-2 Bandung Tahun Ajaran 2013/2014? 

2. Bagaimana perbedaan perilaku konformitas antara siswa laki-laki dengan 

siswa perempuan di SMP Kartika XIX-2 Bandung Tahun Ajaran 

2013/2014? 

3. Bagaimana perbedaan perilaku konformitas siswa pada kelas VII, VIII dan 

IX di SMP Kartika XIX-2 Bandung Tahun Ajaran 2013/2014? 

4. Bagaimana rancangan program bimbingan dan konseling bagi siswa yang 

memiliki konformitas tinggi di SMP Kartika XIX-2 Bandung Tahun Ajaran 

2013/2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian adalah menyajikan data kuantitatif dalam 

memberikan gambaran secara umum mengenai perilaku konformitas siswa di 

SMP Kartika XIX-2 Bandung. Adapun tujuan khusus dilaksanakan penelitian 

adalah. 

1. Mendeskripsikan perilaku konformitas siswa secara umum di SMP Kartika 

XIX-2 Bandung Tahun Ajaran 2013/2014 

2. Mendeskripsikan perbedaan perilaku konformitas antara siswa laki-laki 

dengan siswa perempuan di SMP Kartika XIX-2 Bandung Tahun Ajaran 

2013/2014. 
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3. Mendeskripsikan perbedaan perilaku konformitas siswa pada kelas VII, VIII 

dan IX di SMP Kartika XIX-2 Bandung Tahun Ajaran 2013/2014. 

4. Menyusun rancangan program bimbingan dan konseling bagi siswa yang 

memiliki konformitas tinggi di SMP Kartika XIX-2 Bandung Tahun Ajaran 

2013/2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dapat bermanfaat bagi: 

1. Peneliti selanjutmya. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti selanjutnya 

dapat menggunakan data sebagai data valid dalam melaksanakan 

penelitian selanjutnya. 

2. Guru Bimbingan dan Konseling (Konselor) dapat mengungkapkan 

permasalahan mengenai perilaku konformitas siswa, yang belum 

terungkap sebelumnya, dan perilaku konformitas siswa yang ada di 

sekolah serta memiliki model intervensi khusus sebagai panduan 

layanan bimbingan dan konseling untuk menghadapi perilaku 

konformitas siswa. 

3. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yaitu dapat menjadi 

referensi tambahan mengenai konformitas dan implikasi pada layanan 

bimbingan dan konseling. 

 

E. Metode Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif. 

Kuantitatif merupakan pendekatan yang banyak dituntut menggunakan angka 

mulai dari pengumpulan data, pengukuran data serta penafsiran terhada data 

tersebut (Arikunto, 2006: 12). Pendekatan kuantitatif menghasilkan hasil statistik 
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atau angka yang menunjukkan profil perilaku konformitas siswa di SMP Kartika 

XIX-2 Bandung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif. Metode 

deskriptif digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun data mengenai 

kondisi yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Metode 

deskriptif menghasilkan penjelasan mengenai peristiwa dan permasalahan 

perilaku konformitas yang terjadi pada siswa di SMP Kartika XIX-2 Bandung. 

Penelitian dilaksanakan di SMP Kartika XIX-2 Bandung dengan populasi 

seluruh siswa SMP Kartika XIX-2 Bandung Tahun Ajaran 2013-2014. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan berupa angket atau instrumen, studi 

dokumentasi dan studi literatur dalam mengumpulkan data. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik random sampling.  

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi dimulai dari bab pertama mengenai 

pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta struktur 

organisasi skripsi. 

Pada bab kedua merupakan tinjauan teoritis mengenai permasalahan yakni 

perilaku konformitas siswa. Isi dari tinjauan teoritis mencakup konsep 

konformitas, peranan Bimbingan dan Konseling, penelitian terdahulu yang 

relevan serta asumsi dan hipotesis. 

Pada bab ketiga mengenai metode penelitian yang mencakup lokasi, 

populasi dan sampel penelitian, pendekatan dan metode penelitian, instrumen 

pengumpulan data, uji coba alat ukur, teknik analisis data, dan prosedur 

penelitian. 
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Pada bab empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang 

mencakup pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan yang 

berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan 

pembahasan atau analisis temuan. Pada bab lima merupakan kesimpulan dan 

saran. 


