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)Q.S. 6 : 682(

ْ ت َو َعلَ ْي َها َما ٱ ْك َت َس َب
ْ الَ يُ َكلِّفُ ٱ هَّلل ُ َن ْف ًسا إِاله وُ سْ َع َها لَ َها َما َك َس َب
ت

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa
(dari kejahatan) yang dikerjakannya.”

Ku persembahkan karya ini
untuk Ibu, Bapak, Kakakku, Adikku,
serta orang-rang yang senantiasa mendoakanku,
terima kasih atas motivasi dan kasih sayangmu kepadaku.

PERNYATAAN
Saya

menyatakan

skripsi

yang

berjudul

“Perbandingan

Perilaku

Konformitas Remaja Berdasarkan Tingkatan Kelas (Studi Komparatif di
SMPN 27 Bandung)” sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di
dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan
pada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika
keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian
karya saya ini.

Bandung, Juni 2017
Yang Membuat Pernyataan,

Rinrin Reza Lispandi
NIM. 1302045

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan Rabb yang selalu
melimpahkan rahmat serta hidayah kepada hamba-Nya, dengan kehendak-Nyalah
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam
menempuh ujian sidang S1 Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan
Universitas Pendidikan Indonesia.
Skripsi

berjudul

Perbandingan

Perilaku

Konformitas

Remaja

berdasarkan Tingkatan Kelas (Studi Komparatif di SMPN 27 Bandung)
merupakan

penelitian

yang

dilakukan

untuk

membandingkan

perilaku

konformitas siswa selanjutnya sebagai pijakan dalam upaya mereduksi perilaku
konformitas siswa. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk karya ilmiah yang
tersusun menjadi lima bab.
Bab I mengungkapkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian,

manfaat

penelitian,

dan

sistematika

penulisan

skripsi.

Bab

II

merupakan sajian konsep teoretis yang relevan dijadikan landasan operasionalisasi
penelitian. Bab III mengungkap pendekatan dan metode penelitian, lokasi dan
populasi penelitian, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, dan teknik
analisis data. Bab IV berisi deskripsi hasil penelitian, pembahasan, kerangka
bimbingan

dan

keterbatasan penelitian.

Bab

V berisikan kesimpulan dan

rekomendasi.
Akhir kata dengan segala kerendahan hati mohon kritik dan saran yang
membangun bagi pengetahuan serta pengalaman peneliti di masa yang akan
datang.

Bandung, Juni 2017
Penulis,

Rinrin Reza Lispandi
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