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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fase perkembangan manusia pada saat remaja merupakan masa

transisi menuju status dewasa. Pada masa transisi ini, remaja

mengalami masa  pencarian identitas, karena remaja memiliki

kecenderungan untuk berkembang, serta mengembangkan potensi

dalam dirinya. Kusumawardani (2012, h. 29) berpendapat masa remaja

sebagai masa pencarian identitaskemungkinan dapat menimbulkan

krisis, remaja menjadi individu yang banyak menghadapi masalah,

pemikiran remaja cenderung labil karena rentan terbawa arus, sehingga

remaja sulit menyesuaikan dengan pendapat orang lain.

Disamping itu, faktor yang dapat memberikan pengaruh negatif

yang melanggar norma masyarakat  adalah tipe kepribadian dan

lingkungan yang kurang kondusif. Perilaku remaja tentu tidak

semuanya dapat diterima oleh lingkungan sosialnya, sehingga hal ini

mengakibatkan munculnya perasaan tidak berguna dalam diri remaja,

Perasaan tidak berguna kemudian memunculkan perilaku yang tidak

sesuai dengan norma (Kusumawardani, 2012, h. 29).

Remaja memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku

delinkuen, karena biasanya pada usia ini remaja tertarik untuk mencoba

hal-hal baru yang menantang, bahkan remaja mencoba-coba untuk

melakukan hal-hal yang membuat mereka penasaran, dan kemudian

menjerumuskan mereka melakukan perilaku delinkuen.
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Perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma umum,

melanggar adat-istiadat, maupun hukum formal, dan tidak bisa

dikategorikan dalam pola tingkah laku umum dianggap sebagai

patologis sosial atau penyakit sosial.Patologis sosial ini dapat

berkembang menjadi bentuk perilaku delinkuen (Kartono, 2014, h. 4).

Lebih lanjut, Kartono (2014, h. 7) menjelaskan bahwa mayoritas pelaku

perilaku delinkuenberusia dibawah 21 tahun, sedangkan angka tertinggi

tindak perilaku delinkuen terjadi pada usia 15-19 tahun.

Menurut Moffitt dan Caspi (dalam Hoeve dkk, 2009, h. 752)

perilaku delinkuen terbagi menjadi perilaku delinkuen terbuka dan

perilaku delinkuen tertutup. Perilaku delinkuen terbuka seperti

menyerang orang lain dengan senjata, pembunuhan, perkosaan.

Perilaku delinkuen tertutup mengacu pada tindakan non agresif seperti

pencopetan, corat-coret sembarangan, penjualan obat-obatan terlarang.

Hampir setiap hari kasus delinkuensi ditemukan di media masa, baik itu

terjadi di kota besar, maupun di daerah. Delinkuensi dalam bentuk

tawuran yang termasuk dalam kenakalan yang menjurus kepada

kejahatan akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan.

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak pada

tahun 2014, pihaknya menerima 2.737 atau 210 kasus kekerasan setiap

bulannya. Angka kekerasan termasuk tawuran ini naik antara 12 hingga

18 persen pada tahun 2015 (Anonim, 2016). Selain tawuran, perilaku

mabuk-mabukan juga dilakukan oleh sekelompok remaja dari sebuah

SMK di Kabupaten Subang, seperti yang diberitakan oleh

Gandapurnama ( 2016) polisi mengamankan siswa SMK di Kabupaten
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Subang yang tengah pesta miras disebuah tempat yang tak jauh dari

lingkungan sekolah mereka. Pesta miras ini dilakukan untuk merayakan

kelulusan yang baru saja diumumkan hari itu, Sabtu (7/5/2016).

Jensen (dalam Saputro dan Soeharto, 2012, h. 2) menyatakan

bahwa perilaku delinkuen yang melawan status, misalnya mengingkari

status sebagai pelajar dengan cara membolos merupakan salah satu

bentuk perilaku delinkuen remaja. Kasus perilaku delinkuen lain

diberitakan oleh Plasmanto (2015) petugas pamong praja menjaring 10

siswa SMA yang ketahuan membolos dan bermain game online.Para

pelajar SMA yang terjaring ini berdalih membolos dengan alasan sudah

terlambat masuk sekolah bahkan ada beberapa yang mengatakan telah

mendapatkan izin dari sekolah.

Perilaku delinkuen remaja seperti diatas rupanya juga banyak

terjadi di Kota Semarang. Menurut data dari polrestabes Semarang

sepanjang tahun 2015 setidaknya terjadi 10 kasus tawuran pelajar SMA

(Anonim, 2016).

Berita lain dari kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP) merazia kawanan pelajar SMA yang tengah pesta miras

dibawah jembatan di kawasan Hutan Wisata Tinjomoyo. Razia

dilakukan pada saat jam pelajaran sekolah sedang berlangsung,

sehingga membuat peristiwa kejar-kejaran disepanjang sungai di hutan

wisata tinjomoyo antara petugas satpol PP dengan siswa yang

membolos (Indrawan, 2015).

Sehubungan dengan beberapa perilaku delinkuen diatas, peneliti

melakukan observasi dan wawancara pada tanggal 7 Juni 2016di SMK
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NU Ungaran, dimana siswa di SMK tersebut berasal dari dalam

wilayah Kabupaten Semarang maupun dari luar Kabupaten Semarang.

Permasalahan yang sering terjadi di sekolah tersebut adalah

jumlah siswa yang kerap membolos tergolong tinggi, banyaknya

perilaku yang melanggar peraturan sekolah antara lain penggunaan

seragam yang tidak sesuai, banyak siswa yang datang terlambat ke

sekolah setiap harinya, perilaku merokok di area sekolah, selain itu juga

siswa sering membuang sampah sembarangan, dilaporkan oleh

masyarakat sedang mabuk-mabukan dan kebut-kebutan, perilaku

tawuran yang juga beberapa kali melibatkan siswa mereka berurusan

dengan pihak berwajib. Kasus perkelahian antar murid juga tak luput

dari perhatian guru dan kepala sekolah.Informasi di atas diperoleh dari

guru bimbingan konseling yang ada disekolah tersebut, sehingga dapat

disimpulkan bahwa murid di SMK ini banyak yang menunjukkan

penyimpangan tingkah laku atau yang disebut dengan perilaku

delinkuen remaja.

Menurut Santrock (2003, h. 522) ada sembilan faktor yang

mempengaruhi perilaku delinkuen remaja, antara lain kontrol diri,

identitas, jenis kelamin, peran orangtua, usia, harapan terhadap

pendidikan dan nilai-nilai di sekolah, status sosial ekonomi, kwalitas

lingkungan sekitar tempat tinggal dan pengaruh teman sebaya. Saputro

dan Soeharto (2012, h. 5) berpendapat bahwa beberapa remaja akan

melakukan apapun, agar dapat dimasukkan sebagai anggota kelompok

termasuk melakukan perilaku delinkuen. Remaja memiliki keinginan

untuk menyesuaikan diri dengan norma dan tuntutan dalam  kelompok
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agar dirinya dapat diterima seutuhnya, keinginan ini lalu membuat

remaja berperilaku konform dengan kelompoknya.

Baron dan Byrne (2005, h. 53) mengatakan bahwa konformitas

merupakan bentuk pengaruh sosial dimana individu menyamakan

tingkah laku dan sikap mereka agar sesuai dengan norma sosial yang

berlaku. Santrock (2003, h. 522) menyatakan bahwa kelompok

memiliki peran dalam menyediakan informasi mengenai dunia luar di

luar keluarga. Fungsi kelompok ini akan memberi dampak negatif jika

informasi yang diberikan adalah informasi yang melanggar norma dan

aturan seperti memakai obat-obatan terlarang, mabuk-mabukan,

berkelahi, merokok, dan lain-lain.

Patacchini dan Zenou (2009, h. 5) menyatakan bahawa di masa

kini konformitas hadir sebagai contoh yang kuat dalam

menggambarkan pemikiran remaja yang kriminal, khususnya bagi

pemikiran-pemikiran yang picik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Saputro dan Soeharto (2012,

h. 10) terhadap siswa-siswi SMA yang berusia 15-18 tahun yang

berdasarkan pertimbangan bahwa dalam usia ini seseorang cenderung

tidak stabil sehingga meningkatkan frekwensi perilaku delinkuen

seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang, aktivitas seksual pada usia

muda, melanggar berbagai aturan sekolah dan norma di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara konformitas

teman sebaya dengan kecenderungan perilaku delinkuen remaja.

Hubungan positif antara konformitas teman sebaya dengan

kecenderungan perilaku delinkuen remaja berarti semakin tinggi tingkat
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konformitas teman sebaya maka akan diikuti pula dengan

meningkatnya kecenderungan perilaku delinkuen remaja, demikian pula

sebaliknya.

Soetjiningsih (dalam Saputro dan Soeharto, 2012, h. 4)

menyatakan kelompok teman sebaya merupakan tempat yang paling

penting bagi remaja karena disitu remaja belajar mengenai peran-peran

sosial, serta membuat remaja semakin ketergantungan karena kelompok

menjadi sumber kesenangannya di luar lingkungan keluarga.

Kohesivitas dalam kelompok akan cenderung terus bertambah seiring

dengan meningkatnya frekuensi interaksi antar anggotanya dan di ikuti

dengan perilaku konformitas, yang membuat remaja berusaha

menyeusuaikan diri dan menyatu dengan kelompok.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka timbul

pertanyaan “Apakah ada hubungan antara konformitas teman sebaya

dengan perilaku delinkuen pada remaja?”. Oleh karena itu peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara

Konformitas Teman Sebaya dengan Perilaku Delinkuen Remaja”

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara

konformitas teman sebaya dengan perilaku delinkuen remaja.
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C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi

perkembangan Ilmu Psikologi, khususnya Psikologi Sosial

mengenai hubungan antara konformitas teman sebaya dengan

perilaku delinkuen remaja.

2. Manfaat Praktis

Memberi informasi dan referensi tentang konformitas teman

sebaya dan perilaku delinkuen remaja sehingga dapat diketahui

apakah ada hubungan antara konformitas teman sebaya dengan

perilaku delinkuen remaja.


