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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
A.   Latar Belakang 

Remaja merupakan ujung tombak bagi pembangunan sebuah 

Negara, untuk itu remaja menjadi sorotan berbagai pihak, salah satunya 

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang 

menyoroti penduduk usia remaja. Menurutnya jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa dan 26,67 persen 

diantaranya adalah remaja. Betapa pentingnya peran remaja dalam 

sebuah  fase kehidupan,  beberapa ahli  berpendapat  mengenai remaja 

diantaranya Sarwono (1983) menyebutkan bahwa masa remaja adalah 

masa transisi dari periode anak menuju periode dewasa. Selaras dengan 

pendapat beliau Santrock (2003) berpendapat bahwa masa remaja adalah 

masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, menghubungkan masa 

kanak-kanak dan masa dewasa. Pada saat ini seorang remaja sedikit demi 

sedikit akan meninggalkan statusnya sebagai seorang kanak-kanak dan 

bersiap untuk tumbuh menjadi seseorang yang dewasa. Masa transisi ini 

dapat menghabiskan waktu sekitar 10 tahun dan masa ini dibagi kedalam 

sub-sub tahap remaja awal 11-14 tahun, remaja tengah dari usia 15-18 

tahun, dan remaja akhir dari 18-21 tahun (Kagan & Coles, 1972; 

Kenistone, 1970; Lipsits, 1977 dalam Steinberg, 1993) yang masing- 

masing memiliki karakteristik tersendiri. 

Beberapa ahli juga berpendapat mengenai batasan-batasan usia 

remaja yaitu menurut Papalia (2008) masa remaja dimulai pada usia 11 

atau 12 sampai masa remaja akhir atau awal usia dua puluhan, dan masa 

tersebut membawa perubahan besar saling bertautan dalamsemua ranah 

perkembangan. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 

tahun. Menurut Depkes RI adalah antara 10 sampai 19 tahun dan belum 

kawin. Menurut BKKBN adalah 10 sampai 19 tahun (Widyastuti dkk., 

2009). 

Besarnya penduduk remaja akan berpengaruh pada 

pembangunan dari aspek sosial, ekonomi maupun demografi, baik saat 

ini maupun di masa yang akan datang, hal ini tentu saja dapat menjadi 

asset bangsa jika remaja dapat menunjukkan potensi diri yang positif, 

namun sebaliknya akan menjadi petaka jika remaja tersebut 

menunjukkan perilaku yang negatif bahkan sampai terlibat dalam 
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kenakalan remaja. Untuk itu remaja membutuhkan sebuah konsep diri 

atau skema diri yang merupakan pengetahuan tentang diri, yang 

mempengaruhi cara seseorang mengolah informasi dan mengambil 

tindakan. 
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Di sekolah konsep diri juga sangat diperlukan, diantaranya 

sebagai penunjang siswa dalam memperoleh prestasi belajar. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Rensi dan Sugiarti (2011) menyatakan 

bahwa siswa yang memiliki prestasi tinggi memiliki konsep diri yang 

lebih positif, sedangkan siswa yang memiliki prestasi rendah memiliki 

konsep diri yang negative. Selaras dengan pendapat beliau Hastuti 

(2009) menyatakan dalam penelitiannya bahwa terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara konsep diri dengan prestasi belajar siswa. 

selain  itu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Prisca  dan  Denny (2014) 

menyatakan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara 

konsep diri dengan prestasi belajar siswa, artinya tinggi rendahnya 

konsep diri mempengaruhi prestasi belajar. Diperkuat pula oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Syah (2010) prestasi belajar dapat 

meningkat maupun menurun karena dipengaruhi berbagai factor internal 

dan eksternal. Menurut Djamarah (2000) konsep diri berpengaruh dalam 

faktor internal sebagai penunjang prestasi belajar. 
Menurut Gailea (2013) faktor internal pada diri dapat membantu 

individu  dalam  menghadapi  hambatan  dalam  proses  pembelajaran. 

Individu yang memiliki pengendalian diri dan konsep diri yang positif 

dapat menghadapi hambatan tersebut dengan optimis dan memiliki sikap 

yang positif (Gailea, 2013). Sebaliknya, seseorang akan merasa pesimis 

ketika ia memiliki konsep diri yang negatif terhadap hambatan yang 

dialaminya. Berdasarkan hal tersebut, konsep diri dapat mempengaruhi 

prestasi  belajar  seseorang  dalam  menjalani  proses  pembelajarannya 

(Gailea,  2013).  Begitupun  dengan  pengaruh  konsep  diri  terhadap 

perilaku siswa. Menurut Fits (Agustiani, 2006) konsep diri berpengaruh 

kuat terhadap tingkah laku seseorang. Dengan mengetahui konsep diri 

seseorang,  kita  akan  lebih  mudah  memahami  tingkah  laku  orang 

tersebut. Ketika seseorang memiliki konsep diri yang negatif biasanya 

seseorang  akan cenderung  melakukan perilaku  negatif atau  perilaku 

menyimpang.  Perilaku  menyimpang  tersebut  dalam  kondisi  tertentu 

akan menjadi perilaku yang mengganggu, terlebih jika didukung oleh 

lingkungan yang kurang kondusif dan kepribadian yang kurang baik 

sehingga akan memicu timbulnya berbagai penyimpangan perilaku. 

Menurut Deaux, Dane, & Wrightsman (dalam Sarwono, 2009) konsep 

diri adalah sekumpulan keyakinan dan perasaan seseorang mengenai 

dirinya.  Keyakinan  dan  perasaan  seseorang  mengenai  dirinya  bisa 

berkaitan dengan penguasaan bidang akademik, ranah sosial, olah raga 

dan bidang-bidang lainnya (Jordan & Porath,2006). Berzonsky (1981) 
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menyatakan bahwa konsep  diri merupakan gambaran  mengenai diri 

seseorang,  baik  persepsi  terhadap  diri  nyatanya  maupun  penilaian
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berdasarkan harapannya, selain itu Rogers (dalam Burns, 1993) 

menyatakan bahwa konsep diri memainkan peranan yang sentral dalam 

tingkah laku manusia, bahwa semakin besar kesesuaian di antara konsep 

diri dan realitas semakin berkurang ketidakmampuan diri seseorang dan 

juga semakin berkurang perasaan tidak puasnya, maka dari itu konsep 

diri dapat  diasumsikan  menjadi salah satu  faktor  utama  yang  dapat 

memprediksi remaja dalam berperilaku termasuk perilaku 

misdemeanors. 
Perilaku  melanggar  aturan  yang  dilakukan  remaja  sangat 

beragam mulai dari perbuatan amoral sampai antisosial yang tidak dapat 

dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Perilaku tersebut  dikenal 

sebagai perilaku misdemeanors. Menurut Hurlock (1973) misdemeanors 

adalah   tindakan-tindakan   yang   secara   sengaja   menentang   atau 

melanggar peraturan yang diberikan oleh orang tua, guru atau orang lain 

yang dianggap sebagai otoritas. Misdemeanors sering merupakan tanda 

dari kecenderungan delinquency. Perilaku misdemeanors biasanya 

muncul pada usia 13–14 tahun (pubertas) seiring dengan meningkatnya 

keinginan untuk lepas dari ketergantungan dan kontrol orang dewasa, 

dan untuk penerimaan dari teman sebaya. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap 

beberapa SMK yang ada di Kota Bandung banyak terjadi pelanggaran 

aturan yang dilakukan oleh para siswa. Seperti halnya sebuah lembaga, 

pastinya menerapkan berbagai aturan-aturan yang berupa peraturan 

tertulis maupun peraturan tidak tertulis yang disepakati oleh guru dan 

siswa dengan sedemikian rupa agar siswanya memiliki disiplin 

tinggi.Berbagai aturan yang dibuat diantaranya memberikan sanksi 

kepada siswa yang  melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sesuai 

dengan jenis pelanggaran, Berat ringannya pelanggaran yang dilakukan, 

akan diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, panggilan didampingi 

oleh orang tua serta membuat perjanjian, dan skorsing. 
Walaupun sudah ada aturan yang dibuat oleh sekolah pada 

kenyataannya masih terdapat banyak siswa yang melanggar peraturan 

tersebut. Berdasarkan keterangan yang didapat dari guru BP jenis 

pelanggaran yang sering terjadi adalah datang terlambat masuk sekolah, 

membolos, memberikan keterangan palsu berupa surat yang dibuat oleh 

siswa sendiri kemudian memalsukan tanda tangan orang tua, ribut 

dikelas, mengganggu teman saat belajar, memakai seragam dan atribut 

yang tidak sesuai dengan aturan sekolah seperti kemeja seragam 

dikeluarkan, siswa laki-laki memakai celana ketat dan berambut 
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gondrong, tidak mengenakan sepatu hitam, serta tidak memakai aribut 

lainnya, berbohong kepada guru, mencontek, tidak mengerjakan PR,
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mengutil, bahkan banyak siswa yang pamit kepada orang tuanya untuk 

pergi ke sekolah, tetapi siswa tersebut tidak pergi ke sekolah melainkan 

pergi bermain bersama temannya ke tempat “nongkrong” atau ke tempat 

game online. Ada beberapa siswa yang tidak mengikuti pelajaran 

tertentu dan pulang sebelum waktunya (mabal), merek biasanya pergi ke 

kantin atau pergi keluar lingkungan sekolah bagi yang lolos dari 

penjagaan guru piket. Tindakan pelanggaran lain yang dilakukan siswa 

disekolah adalah merokokok dilingkungan sekolah, seperti di kantin, 

dikamar mandi, minum-minuman keras dan berkelahi. 

Siswa SMK ini berada pada usia remaja pertengahan dan akhir. 

Pada periode ini diharapkan berkeinginan dan berkemampuan untuk 

berperilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan harapan masyarakat 

(Hurlock, 1973) dan pada periode ini konformitas pada perilaku 

antisosial mencapai puncaknya (Shaffer, 1994). 
Menurut Hurlock (1973) pelanggaran yang dilakukan remaja 

terhadap aturan yang dibuat oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lain 

yang memiliki otoritas disebut sebagai misdemeanors. Misdemeanors 

umumnya tidak disebabkan oleh sebab yang tunggal, namun dapat 

disebabkan oleh hal yang kompleks dan beruntun (Walgito, 1989). 

Menurut Hurlock (1973) perilaku misdemeanors dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain ketidaksesuaian antara konsep moral yang 

diperoleh dari orang tua dengan konsep moral lingkungan, 

ketidakpedulian terhadap perbuatan benar dan salah, frustrasi, mencari 

perhatian, keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan, 

dan keinginan untuk mandiri. Faktor-faktor tersebut muncul dari dalam 

diri remaja yang merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya, baik 

di rumah dengan orang tua dan keluarga, di sekolah dengan teman- 

temannya maupun di masyarakat umum.Menurut Sulisworo et, al (2010) 

menyatakan bahwa peran kelompok teman sebaya terdapat hubungan 

positif yang signifikan antara persepsi terhadap peran kelompok teman 

sebaya di SMK, artinya semakin baik persepsi terhadap peran kelompok 

teman sebaya, maka semakin tinggi misdemeanors di sekolah tersebut. 

Hal ini dapat dikatakan memiliki peranan penting dalam perilaku 

misdemeanors di sekolah. 
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  peneliti  tertarik  untuk 

meneliti apakah ada Hubungan antara Konsep Diri dengan Perilaku 
Melanggar Aturan (Misdemeanor) pada Siswa SMK di Bandung
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B.   Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “apakah ada hubungan antara konsep 

diri dengan perilaku melanggar aturan (misdemeanors) pada siswa SMK 
di Kota Bandung?” 

C.   Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1.    Mengetahui gambaran umum perilaku melanggar aturan 
(misdemeanors) pada siswa SMK di Bandung 

2. Mengetahui gambaran umum konsep diri pada remaja awal 
di SMK di Kota Bandung 

3. Mengkaji hubungan antara konsep  diri dengan  perilaku 
melanggar aturan (misdemeanors) pada siswa SMK di Kota 
Bandung 

D.   Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis 

dan manfaat yang bersifat praktis. 

1.    Manfaat Teoritis 
Manfaat teoritis yang dapat diberikan oleh penelitian ini 
yaitu sebagai berikut: 
a.    Memperkaya teori mengenai konsep diri dan perilaku 

melanggar aturan 
b.    Memperkaya   pengetahuan   mengenai   konsep   diri 

dengan perilaku melanggar aturan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada siswa mengenai perilaku melanggar aturan yang 
dibuat oleh orang tua atau guru 
Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan sebagai 

sarana pengembangan pengetahuan yang bersifat keilmuan 
psikologi, yang berkaitan dengan hubungan antara konsep 
diri dengan perilaku melanggar aturan pada siswa SMK di 
Kota Bandung. 

b.   Bagi Sekolah 
Kegunaan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan 

gambaran kepada masyarakat mengenai konsep diri dengan 
perilaku    melanggar    aturan    pada    siswa    SMK    di 
KotaBandung.  Selain  itu,  untuk  mengetahui  hubungan 

antara  konsep  diri  dengan  perilaku  melanggar  aturan 
(misdemeanors) pada siswa SMK di Kota Bandung yang
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nantinya diharapkan dapat menjadikan landasan bagi guru 

yang berhubungan dengan konsep diri dan perilaku 

melanggar aturan. 

 
E.   Struktur Organisasi Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 
Bab   1   mencakup   pendahuluan   yang   berisi   latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 
BAB II  mencakup  teori yang  menjadi acuan dalam 

pembahasan masalah, yaitu teori tentang konsep diri, perilaku 

melanggar aturan (misdemeanors), dan remaja, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 
BAB  III   mencakup   penjelasan   mengenai   metode 

penelitian   yang   digunakan,   yang   didalamnya   membahas 
mengenai desain penelitian, populasi tempat pengambilan data, 
variable penelitian beserta definisi operasional masing-masing 
variable, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan 
teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 
BAB IV mencakup pembahasan hasil penelitian dan 

keterbatasan penelitian 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
BAB V mencakup kesimpulan dan rekomendasi yang 

ditujukan kepada pihak-pihak terkait serta saran bagi peneliti 
selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini berisi daftar sumber yang digunakan 

dalam penelitian baik berupa buku, jurnal, maupun media online. 

LAMPIRAN 
Berisi dokumen-dokumen tambahan sebagai pelengkap 

dokumen utama skripsi. 


