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ABSTRAK 

 

 

 Remaja yang berada dalam sebuah kelompok atau geng mengalami tekanan yang 

sangat kuat untuk melakukan konformitas, sehingga usaha untuk menghindari situasi yang 

menekan dapat menenggelamkan nilai-nilai dan norma sosial. Individu yang konform 

terhadap kelompoknya, akan cenderung untuk menyamakan perilakunya dengan perilaku 

kelompok meskipun dalam bentuk konformitas negatif yaitu kenakalan remaja. Tujuan 

penelitian yaitu untuk mengetahui : 1) Hubungan antara Konformitas geng dengan kenakalan 

remaja; 2)  Sumbangan efektif Konformitas geng terhadap kenakalan remaja; 3) Tingkat 

Konformitas geng dan kenakalan remaja pada subjek penelitian. Hipotesis yang diajukan:  

Ada hubungan positif antara Konformitas geng dengan kenakalan remaja. Semakin tinggi 

Konformitas geng maka semakin tinggi pula kenakalan remaja. Sebaliknya semakin rendah 

Konformitas geng maka semakin rendah pula kenakalan pada remaja. 

Populasi penelitian yaitu siswa-siswi SMK Sahid Surakarta, subjek untuk uji coba 

Kelas X Jasa Boga (JB) 2 SMK berjumlah 34 orang, subjek untuk penelitian kelas X UPW,  X 

JB-1 dan kelas APH-2 berjumlah 98 siswa.Pengambilan sampel menggunakan cluster random 

sampling. Alat pengumpulan data menggunakan skala Konformitas geng dan skala kenakalan 

remaja. Metode analisis data menggunakan teknik korelasi product moment. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien  korelasi r = 0,466,  p = 0,000 

(p < 0,01). Hasil ini menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

Konformitas geng dengan kenakalan remaja. Artinya semakin tinggi Konformitas geng maka 

semakin tinggi pula kenakalan remaja. Sumbangan Konformitas geng terhadap kenakalan 

remaja sebesar sebesar 21,7% Berdasarkan hasil analisis diketahui Konformitas geng pada 

subjek penelitian tergolong sedang   begitu pula Kenakalan pada subjek penelitian tergolong 

sedang  

Adapun kesimpulan penelitian menyatakan: Ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara Konformitas geng dengan kenakalan remaja. Hal ini berarti variabel 

Konformitas geng dapat dijadikan sebagai prediktor (variabel bebas) untuk memprediksikan 

variabel kenakalan remaja. 

 

Kata kunci: Konformitas geng,   kenakalan remaja. 

 

 

 

 



 

  

 

PENDAHULUAN 

Menurut Kartono (2010), fakta sosial 

menunjukkan semakin banyaknya perilaku 

remaja yang keluar dari batas dan nilai moral 

yang ada di masyarakat. Perbuatan-

perbuatan tersebut merugikan orang lain baik 

harta maupun jiwa, yang meresahkan dan 

mengancam ketentraman masyarakat. 

Kenakalan remaja merupakan persoalan 

masyarakat luas dan telah menjadi masalah 

banyak pihak seperti orangtua, pendidik dan 

petugas negara. Suatu kenyataan bahwa 

banyak remaja laki-laki maupun remaja 

perempuan yang melakukan pelanggaran-

pelanggaran sudah menuju ke perbuatan 

kriminal. Kenakalan-kenakalan ini disertai 

dengan tindakan yang melanggar 

ketentraman masyarakat.  

Seseorang yang telah merasa cocok dengan 

teman atau kelompoknya, cenderung untuk 

mengikuti gaya teman atau kelompok 

tersebut. Sangat sulit bila remaja tidak 

mengikuti gaya kelompoknya yang 

dirasanya buruk, tetap mempertahankan diri 

di dalam kelompok karena akan diasingkan 

jika tidak mengikuti gaya hidup 

kelompoknya. Maka perasaan individu yang 

berada di dalam kelompoknya menjadi suatu 

kekuatan yang disebut dengan collective 

mind power. Gerungan (2006) 

mengemukakan beberapa jenis kelompok, 

diantaranya chums (sahabat karib), cliquers 

(komplotan sahabat), crowds (kelompok 

remaja),  dan kelompok yang diorganisir. 

Dalam kelompok tersebut, remaja 

kebanyakan  terpenuhi kebutuhan pribadi 

dan sosialnya. Biasanya mereka bertingkah 

laku yang  agresif dan ingin tampil beda 

namun kompak. Dari empat jenis kelompok 

tersebut dapat terbentuk sebuah kelompok 

yang dinamkan geng (gank). 

Ulasan di atas menunjukkan bahwa 

kenakalan pada remaja dapat muncul karena 

tuntutan kekompakan dari kelompoknya. Hal 

ini berdasarkan dari eksplorasi awal yang 

dilakukan oleh peneliti melalui interview 

dengan beberapa remaja, diperoleh 

jawaban bahwa remaja melakukan 

perilaku membolos, merokok atau 

mencoret-coret tembok sekolah karena 

ikut-ikutan teman. Individu yang konform 

terhadap kelompoknya akan cenderung 

untuk melakukan semua kegiatan yang 

dilakukan oleh kelompoknya, meskipun 

hal tersebut tidak sesuai dengan 

persepsinya, seperti halnya ikut-ikutan 

teman untuk bertindak anarkis.  

Menurut Chaplin (2007) 

konformitas adalah kecenderungan untuk 

dipengaruhi oleh tekanan kelompok dan 

tidak menentang norma-norma yang telah 

digariskan oleh kelompok. Justru adanya 

paksaan dari norma-norma kelompok tadi 

menyulitkan, bahkan tidak memungkinkan 

dicapainya keyakinan diri. Konformitas 

dengan tekanan teman-teman sebaya pada 

masa remaja dapat bersifat positif maupun 

negatif (Santrock, 2008). Umumnya 

remaja terlibat dalam semua bentuk 

perilaku konformitas yang negatif, seperti 

menggunakan bahasa yang jorok, mencuri, 

merusak, dan mengolok-olok orang tua 

dan guru. Nilai-nilai yang dianut oleh 

kelompok tersebut yang membuat remaja 

menjadi nakal yakni mempunyai nilai-nilai 

yang melanggar atau bertentangan dengan 

norma-norma yang ada di masyarakat. 

Tekanan yang ada dalam norma 

sosial sesungguhnya memiliki pengaruh 

yang besar. Tekanan-tekanan untuk 

melakukan konformasi sangat kuat, 

sehingga usaha untuk menghindari situasi 

yang menekan dapat menenggelamkan 

nilai-nilai personilnya. Individu yang 

konform terhadap kelompoknya, akan 

cenderung untuk menyamakan perilakunya 

dengan perilaku kelompok. seperti 

pendapat dari Myers (dalam Sears dkk, 

2004) bahwa konformitas adalah suatu 

perubahan sikap percaya sebagai akibat 

dari tekanan kelompok. Hal ini dapat 



 

  

 

terlihat dari kecenderungan seseorang untuk 

selalu menyamakan perilakunya terhadap 

kelompok sehingga dapat terhindar dari 

celaan, keterasingan maupun cemoohan. 

Pendapat serupa dijelaskan oleh Santrock 

(2008) bahwa konformitas muncul ketika 

individu meniru sikap atau tingkah laku 

orang lain dikarenakan tekanan yang nyata 

maupun tidak nyata oleh remaja. 

 Kenyataan yang terjadi pada masa 

sekarang perilaku kenakalan yang dilakukan 

remaja semakin beragam seolah-olah 

menggambarkan mulai pudarnya nilai-nilai 

moral di kalangan remaja. Remaja berusaha 

memperoleh manfaat dengan melakukan 

tindakan yang menguntungkan atau 

menyenangkan, tapi dalam kenyataan sering 

merugikan dan menganggu keamanan 

masyarakat dengan berbagai perilaku yang 

menyimpang. Remaja tidak lagi hanya 

mencoret-coret tembok, membolos, kebut-

kebutan di jalan raya atau pun berkelahi, 

tetapi perbuatan remaja  yang dilakukan saat 

ini mulai merambah ke segi-segi kriminal 

secara yuridis formal, menyalahi ketentuan-

ketentuan yang ada di dalam kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP), seperti 

pencurian, pencopetan, pemerasan, 

pemerkosaan, pembunuhan atau 

penyalahgunaan obat terlarang. 

Berdasarkan latar belakang masalah 

yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dibuat suatu rumusan masalah yaitu apakah 

ada hubungan antara konformitas geng 

dengan kenakalan remaja? Dari rumusan 

masalah tersebut penulis tertarik untuk 

menguji lebih lanjut secara empirik dengan 

mengadakan penelitian berjudul: “Hubungan 

antara konformitas geng dengan kenakalan 

remaja”. Tujuan Penelitian yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah 

mengetahui; 1)   Hubungan antara 

konformitas geng dengan kenakalan remaja; 

2) Sumbangan efektif konformitas geng 

terhadap kenakalan remaja; 3)  Tingkat 

konformitas geng dan kenakalan remaja 

pada subjek penelitian. 

 

LANDASAN TEORI 

Kenakalan Remaja 

Menurut Gerungan (2006) anak 

digolongkan nakal apabila dalam dirinya 

nampak kecenderungan-kecenderungan 

anti sosial yang memuncak sehingga yang 

berwajib terpaksa atau perlu mengambil 

suatu tindakan terhadapnya, dengan jalan 

menahannya atau mengasingkannya. 

Sudarsono (2008), mengatakan ada 

pedoman yang paling mudah dan amat 

sederhana untuk mengerti suatu perbuatan 

tergolong kenakalan remaja yaitu jika 

perbuatan tersebut melawan hukum, anti 

sosial, anti susila atau yang melanggar 

norma-norma agama yang dilakukan oleh 

subjek yang berusia remaja antara umur13 

sampai 21 tahun, maka perbuatannya  

tersebut cukup disebut kenakalan remaja.    

Gunarsa (2005) menggolongkan 

kenakalan remaja dalam dua aspek, 

sebagai berikut: 

a. Aspek asosial dan tidak diatur 

dalam undang-undang dan hukum 

sehingga tidak dapat atau sulit 

digolongkan sebagai pelanggaran hukum. 

Kenakalan yang dilakukan oleh remaja 

dan para muda-mudi di sekolah maupun, 

remaja yang putus sekolah maupun tidak 

sekolah. Indikatornya antara lain: 

1) Berbohong, memutarbalikkan 

kenyataan dengan tujuan menutupi 

kesalahan. 

2) Membolos, pergi meninggalkan tempat 

tanpa sepengetahuan sekolah. 

3) Kabur, meninggalkan rumah tanpa ijin 

orangtua, menentang pengertian. 

4) Keluyuran, pergi sendiri atau 

berkelompok tanpa tujuan dan mudah 

menimbulkan perbuatan iseng yang 

negatif. 



 

  

 

5) Memiliki dan membawa benda yang 

membahayakan bagi orang lain sehingga 

mudah terangsang untuk 

menggunakannya. 

6) Bergaul dengan teman yang memberi 

pengaruh buruk sehingga mudah terjebak 

dalam perkara yang benar-benar 

kriminal. 

7) Membawa buku-buku cabul dan 

kebiasaan menggunakan bahasa yang 

tidak sopan, tidak senonoh, seolah 

menggambarkan kurang perhatian 

orangtua. 

8) Berpesta pora semalam suntuk tanpa 

pengawasan sehingga mudah terjebak 

dalam perkara kriminal. 

9) Secara berkelompok di rumah makan 

tanpa membayar atau naik bus tanpa 

membeli tiket atau karcis. 

10) Cara berpakaian tidak sopan atau 

meminum minuman keras beralkohol 

secara berlebihan. 

b. Aspek hukum. Kenakalan yang 

dianggap melanggar hukum diselesaikan 

melalui hukum dan seringkali bisa disebut 

dengan kejahatan. Kejahatan ini bisa 

diklasifikasikan sesuai dengan berat 

ringannya kejahatan yang dilakukan tersebut. 

Indikator aspek hukum antara lain:  

1) Perjudian dengan segala bentuk judi 

dengan uang. 

2) Pencurian dengan kekerasan maupun 

tanpa kekerasan, pencopetan, 

perampokan, penjambretan. 

3) Penggelapan uang. 

4) Pelanggaran tata susila, menjual gambar 

porno dan pemerkosaan. 

5) Penipuan dan pemalsuan. 

6) Pemalsuan uang dan surat resmi. 

7) Tindakan anti sosial, perbuatan yang 

merugikan milik orang lain. 

8) Percobaan pembunuhan. 

9) Pengguguran kandungan. 

10) Penganiayaan berat yang mengakibatkan 

kematian. 

 

Konformitas Geng 

Terdapat bermacam-macam 

definisi dari para ahli mengenai salah satu 

akibat dari adanya pengaruh sosial yang 

disebut konformitas. Menurut Sarwono 

dan Meinarno  (2009) konformitas adalah 

kesesuaian antara perilaku seseorang 

dengan perilaku orang lain yang di dorong 

oleh keinginannya sendiri. Konformitas 

terjadi karena kesamaan antara perilaku 

orang lain atau perilaku individu dengan 

norma. Baron & Byrne (2010) mengatakan 

bahwa konformitas merupakan 

penyesuaian terhadap kelompok sosial 

karena adanya tuntutan dari kelompok 

tersebut untuk menyesuaikan meskipun 

tuntutan tersebut tidak terbuka. 

Menurut Chaplin (2007) 

konformitas adalah kecenderungan untuk 

dipengaruhi oleh tekanan kelompok dan 

tidak menentang norma-norma yang telah 

digariskan oleh kelompok. Justru adanya 

paksaan dari norma-norma kelompok tadi 

menyulitkan, bahkan tidak memungkinkan 

dicapainya keyakinan diri. Konformitas 

kelompok dapat berbentuk bermacam-

macam, salah satunya yaitu geng. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) 

geng adalah kelompok, gerombolan 

remaja (yang terkenal karena kesamaan 

latar belakang sosial, jenis kelamin, usia,  

sekolah, daerah, minat atau hobi dan lain 

sebagainya); Geng menurut kamus bahasa 

Inggris, Webster's, geng (gang) punya arti 

banyak dan salah satunya  adalah a group 

of persons working to unlawful or 

antisocial ends.  Anggota geng umumnya 

remaja. Remaja ini, jika menggunakan  

definisinya. 

Erikson (1995) mengemukakan 

bahwa karakteristik perkembangan yang 

paling menonjol dari  anak seusia remaja 

adalah mencari identitas (identity 

searching) sekaligus  kebingungan dengan 

identitasnya (identity confusion). Alasan 

remaja ngegeng, adalah ingin 



 

  

 

menunjukkan siapa dirinya, ada pula yang 

ingin menyalurkan minat yang selaras 

dengan orientasi geng itu. Tentu ada yang 

positif dan ada yang negatif. Positif, jika 

geng itu sendiri punya  orientasi kegiatan 

kreatif dan produktif, seperti 

mengembangkan hobi di bidang  tertentu, 

maka virus kreatif itu bisa menghasilkan 

pertumbuhan yang sehat.  Sedangkan yang 

negatif itu misalnya saja penolakan mereka 

terhadap berbagai  aturan yang ditetapkan 

orangtua dan sesering mungkin ingin 

"menjauh" dari  jangkauan kontrol orangtua. 

Selain itu, ada yang tidak ingin dicap "anak 

mama",  ada juga yang ingin menutupi 

keminderannya sehingga individu bertindak 

seperti jagoan.  

Penelitian Rambe (Sarwono dan 

Meinarno, 2009) berkaitan dengan 

konformitas negatif yaitu mengenai 

perkelahian remaja. Dari hasil perhitungan, 

dengan melihat 69,9% varian, ditemukan 

lima faktor yang menggambarkan atau 

menjadi penyebab tingkah laku konformitas 

negatif. Faktor pertama adalah alasan 

pribadi, antara lain melupakan sejenak 

masalah personal, membangun perasaan 

lebih percaya diri, menghilangkan beban 

pelajaran yang terlalu banyak, melampiaskan 

kekesalan, dan menambah pengalaman. 

Faktor kedua adalah kesenangan, antara lain 

senang terlibat dalam perkelahian pelajar 

karena perkelahian mengasyikkan dan seru, 

suka berkelahi walaupun dapat membuat 

terluka. Faktor ketiga adalah keterpakasaan 

dengan alasan, antara lain merasa 

membuang-buang waktu dan merasa takut 

atau was-was akan kena pukul. Faktor 

keempat adalah ketidaksetujuan, antara lain 

tidak setuju menyelesaikan masalah dengan 

berkelahi. Faktor kelima adalah 

kesetiakawanan, yaitu ingin membantu 

teman yang dipukul oleh siswa sekolah lain.  

Rahmat (2001) mengatakan dalam 

konformitas terdapat tiga aspek, yaitu : 

a. Perilaku, konformitas sebagai 

perubahan perilaku atau kepercayaan 

menuju norma kelompok sebagai tekanan 

kelompok baik yang nyata ataupun yang 

dibayangkan. Bila seseorang dihadapkan 

pada pendapat yang telah disepakati oleh 

anggota lainnya, maka tekanan yang 

dihasilkan pihak mayoritas akan mampu 

menimbulkan konformitas. Semakin besar 

kepercayaan seseorang terhadap 

kelompok, maka semakin besar pula 

kemungkinan untuk menyesuaikan diri 

terhadap kelompok. Melalui persuasi, 

ancaman, pengasingan, hukuman 

langsung, kelompok menekan anggotanya 

agar menyesuaikan diri. 

b. Penampilan, individu yang tidak 

mau mengikuti apa yang berlaku didalam 

kelompok akan menanggung resiko 

mengalami akibat yang tidak 

menyenangkan. Peningkatan konformitas 

ini terjadi karena anggotanya enggan 

disebut sebagai orang yang menyimpang 

atau terkucil. 

c. Pandangan, individu juga 

mempertanyakan pandangan orang tentang 

dirinya, sehingga individu harus 

mempunyai gaya atau ciri khas tersendiri 

baik dari perilaku, pandangan, maupun 

penampilan yang dapat diperoleh dari 

teman-temannya. Adanya perbedaan ciri 

yang dimiliki dengan individu lain secara 

individu tersebut merasa ada ciri khas 

yang dimilikinya. 

Menurut Santrock (2008) aspek-

aspek konformitas ada dua yaitu 

penyamaan perilaku dengan perilaku 

kelompok dan perilaku standar kelompok.  

a. Penyamaan perilaku dengan 

perilaku kelompok, adanya kebutuhan 

yang besar bagi individu untuk 

mendapatkan pengakuan dan penerimaan 

dari kelompok membuat individu akan 

berusaha untuk tidak berbeda dengan 

kelompoknya.  



 

  

 

b. Perilaku standar kelompok, norma 

yang berlaku dan informasi yang diperoleh 

dari kelompok menjadi standar bagi individu 

untuk berperilaku dalam kelompok. Ada 

tuntutan yang dirasakan individu dalam 

kelompok ketika mengetahui informasi dan 

atau norma yang berasal dari kelompok. 

Tuntutan ini menjadi tekanan yang bersifat 

imajiner ataupun nyata bagi individu. 

Dikatakan imajiner karena tekanan dari 

kelompok sebenarnya merupakan 

interpretasi dari aturan-aturan tidak tertulis 

yang berlaku dalam kelompok. 

 

Hubungan antara Konformitas Geng  

dengan Kenakalan Remaja  

Bagaimana cara manusia dapat 

mengikuti norma sosial, sebenarnya, tidak 

terlepas dari adanya tekanan-tekanan untuk 

bertingkah laku dengan cara-cara yang 

sesuai dengan aturan sosial. Tekanan 

tersebut bisa dinyatakan secara eksplisit atau 

implisit yang dinamakan konformitas. 

Kuatnya pengaruh sosial yang ada dalam 

konformitas dibuktikan secara ilmiah dalam 

penelitian Solomon Asch (dalam Baron dan 

Byrne, 2010). Asch melakukan eksperimen 

dengan memberikan tugas persepsi 

sederhana kepada seorang partisipan pada 

penelitiannya untuk menjawab pertanyaan 

“Mana garis yang sama dengan „garis 

standar‟?” Ketika menjawab, seorang 

partisipan didampingi oleh 6 – 8 orang yang 

juga ikut menjawab pertanyaan yang sama. 

Namun, sebenarnya 7 orang di antaranya 

merupakan confederates, yaitu asisten 

peneliti yang bertugas “membelokkan” 

jawaban si partisipan.  Para confederates 

diminta Asch untuk memberikan jawaban 

dengan suara lantang sebelum partisipan 

memberikan jawabannya. Para confederated 

harus memberikan jawaban yang salah ayti 

memilih “B” sebagai jawabannya, sementara 

partisipan sendiri memilih “C” (jawaban 

yang memang benar). Hal ini dilakukan 

berulang kali hingga 18 kali. Pada waktu 

tertentu, partisipan yang tadinya 

memberikan jawaban yang benar 

mengubah jawabannya mengikuti jawaban 

mayoritas orang yang ada di sekelilingnya. 

Dari seluruh partisipan yang terlibat dalam 

eksperimen ini, 76 % mengikuti jawaban 

salah dari confederates. Eksperimen Asch 

ini menunjukkan bahwa orang cenderung 

melakukan konformitas mengikuti 

penilaian orang lain, di tengah tekanan 

kelompok yang mereka rasakan. Bila 

ditilik lebih jauh, kehidupan sehari-hari 

penuh dengan dilema semacam ini, di 

mana kita dihadapkan dengan tekanan 

kelompok yang memengaruhi agar 

mengikuti perilaku yang diinginkan oleh 

kelompok. Eksperimen ini memberikan 

masukan bahwa saat individu menemukan 

bahwa penilaian, tindakan, dan 

kesimpulannya berbeda dengan banyak 

orang, ia cenderung akan mengubah dan 

mengikuti norma yang dikemukakan oleh 

kebanyakan orang. Bahkan apabila 

kelompok tersebut melakukan 

penyimpangan, maka remaja juga akan 

menyesuaikan dirinya dengan norma 

kelompok. Remaja tidak peduli dianggap 

nakal karena bagi mereka penerimaan 

kelompok lebih penting, mereka tidak 

ingin kehilangan dukungan kelompok dan 

tidak ingin dikucilkan dari pergaulan. 

Sebagai contoh klub motor yang baik 

adalah klub yang peduli dengan 

keselamatan dan keamanan berkendara. 

Individu akan cenderung berperilaku sama 

atau searah dengan peer group-nya 

tersebut. Kecenderungan remaja untuk 

berperilaku searah peer group-nya tidak 

terlepas dari keinginan untuk diterima 

sebagai bagian dari kelompoknya. 

Konformitas terhadap kenakalan 

remaja diungkapkan oleh Camarena 

(dalam Willis, 2005) dapat menjadi positif 

atau negatif. Konformitas yang negatif di 

akibatkan nilai-nilai atau norma-norma 

yang ada di dalam kelompok bertentangan 



 

  

 

atau melanggar norma yang ada di 

masyarakat. Sementara itu, konformitas 

positif di akibatkan nilai-nilai atau norma-

norma yang ada di dalam kelompok sesuai 

dengan norma yang ada di masyarakat. 

 

Hipotesis 
 Ada hubungan positif antara 

konformitas geng dengan kenakalan remaja. 

Semakin tinggi konformitas geng maka 

semakin tinggi pula kenakalan remaja. 

Sebaliknya semakin rendah konformitas 

geng maka semakin rendah pula kenakalan 

pada remaja. 

 

METODE PENELITIAN 

Identifikasi variabel  

1.  Variabel bebas : Konformitas 

Geng 

2.  Variabel tergantung : Kenakalan 

remaja 

Subjek Penelitian 

Populasi penelitian yaitu siswa-siswi 

SMK Sahid Surakarta, subjek untuk uji coba 

Kelas X Jasa Boga (JB) 2 SMK berjumlah 

34 orang, subjek untuk penelitian kelas X 

UPW,  X JB-1 dan kelas APH-2 berjumlah 

98 siswa.  

Pengambilan sampel menggunakan 

cluster random sampling. Alat pengumpulan 

data menggunakan skala konformitas dan 

skala kenakalan remaja.  

 

Alat Ukur  

         a. Skala kenakalan remaja dibuat 

peneliti berdasarkan teori-teori yang 

dikemukakan oleh Gunarsa (2005) meliputi 

aspek asosial, dan aspek hukum. Skala ini 

berjumlah 30 item yang terdiri dari 15 item 

favourable dan 15 item unfavourable.  

 b. Skala konformitas geng yang dibuat 

peneliti berdasarkan aspek-aspek yang 

dikemukakan Rahmat (2001) yaitu : 

perilaku, penampilan, pandangan. Skala ini 

berjumlah 30 item terdiri dari 15 item 

favourable dan 15 item unfavourable. 

 

Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang 

digunakan yaitu teknik analisis korelasi 

product moment. 

 

HASIL ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh nilai koefisien  korelasi r = 

0,466,  p = 0,000 (p < 0,01). Hasil ini 

menunjukkan ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara konformitas geng 

dengan kenakalan remaja. Artinya 

semakin tinggi konformitas geng maka 

semakin tinggi pula kenakalan remaja.  

berarti sumbangan konformitas geng 

terhadap kenakalan remaja sebesar sebesar 

21,7%, maka masih terdapat 78,3% faktor-

faktor lain yang mempengaruhi kenakalan  

selain variabel konformitas   misalnya 

jenis kelamin, usia, keagamaan, ekonomi, 

pola asuh orangtua, moralitas masyarakat. 

Berdasarkan hasil analisis 

diketahui konformitas geng pada subjek 

penelitian tergolong sedang  ditunjukkan 

oleh rerata empirik (RE) = 70,061 dan 

rerata hipotetik (RH) = 70. Kenakalan 

pada subjek penelitian tergolong sedang , 

ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) = 

63,469 dan rerata hipotetik (RH) = 62,5. 

Lebih jelasnya kriteria, frekuensi, dan 

persentase konformitas  dan kenakalan   

dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. 

 

Tabel 1 

Frekuensi dan Presentase Konformitas 

Geng   
 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi 8 8,16 

Sedang 54 55,10 



 

  

 

Rendah 36 36,73 

Total 98 100 

 

Tabel 2 

Frekuensi dan Presentase Kenakalan  

Kategori 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Sangat tinggi 5 5,10 

Tinggi 41 41,84 

Sedang 48 48,98 

Rendah 4 4,08 

Total 98 100 

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui 

ada hubungan positif yang sangat signifikan 

antara konformitas geng dengan kenakalan 

remaja. Artinya semakin tinggi konformitas 

geng maka semakin tinggi pula kenakalan 

remaja. Hal ini berarti hipotesis yang 

menyatakan “Ada hubungan positif antara 

konformitas geng dengan kenakalan remaja ” 

dapat diterima.  

Kenakalan remaja tidak terbentuk 

dengan sendirinya, banyak faktor yang 

mempengaruhi kenakalan remaja 

diantaranya konformitas. Menurut Kartono 

(2010) terdapat 4 teori penyebab terjadinya 

kenakalan remaja yaitu (1) Teori Biologis; 

(2) Teori Psikogenis; (3) Teori Sosiogenis; 

(4) Teori Subkultur Delinkuensi. 

Konformitas tergolong dalam Teori 

Sosiogenis. Teori Sosiogenis menjelaskan 

penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-

anak remaja ini adalah murni sosiologis atau 

sosial-psikologis sifatnya. Misalnya 

disebabkan oleh pengaruh struktur sosial 

yang deviatif, tekanan kelompok, peranan 

sosial, status sosial atau oleh internalisasi 

simbolis yang keliru.  

Sarwono (2009) mengemukakan 

konformitas dalam hal teman sebaya menjadi 

faktor dominan, karena dengan merekalah 

remaja bergabung dalam kelompoknya 

sehingga dapat membentuk berbagai 

perilaku. Diantaranya munculah perilaku 

menyimpang seperti ikut-ikutan atau coba-

coba misalnya penyalahgunaan narkoba, 

dan berbagai kenakalan yang sering 

dilakukan remaja. Perilaku simbolisasi ini 

dilakukan karena  tekanan dari kelompok 

sebaya sangat kuat mempengaruhi remaja, 

bila anggota kelompok mencoba rokok, 

alkohol dan obat-obat terlarang, remaja 

cenderung mengikuti tanpa mempedulikan 

perasaan mereka sendiri. Remaja yang 

berkumpul dalam suatu kelompok 

cenderung merasa dirinya aman dan 

terlindungi dari ancaman atau gangguan 

dari luar. Rasa aman dan terlindung dapat 

menimbulkan rasa persatuan hingga 

muncul keberanian yang berlebihan. 

Hasil koefisien determinan (r
2
) 

sebesar 0,217. Hal ini berarti sumbangan 

konformitas   terhadap kenakalan   sebesar 

sebesar 21,7%, maka masih terdapat 

78,3% faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kenakalan di luar variabel 

konformitas  misalnya jenis kelamin, usia, 

keagamaan, ekonomi, pola asuh orangtua, 

moralitas masyarakat (Kartono, 2010) 

Berdasarkan hasil analisis 

diketahui konformitas geng pada subjek 

penelitian tergolong sedang  ditunjukkan 

oleh rerata empirik (RE) = 70,061 dan 

rerata hipotetik (RH) = 70. Kondisi sedang 

ini dapat diartikan aspek-aspek yang 

terdapat dalam  konformitas yaitu  

perilaku, penampilan, pandangan tidak 

sepenuhnya menjadi bagian dari 

karakteristik kepribadian subjek.    

Adapun kenakalan pada subjek 

penelitian juga tergolong sedang , 

ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) = 

107,37 6dan rerata hipotetik (RH) = 62,5. 

Kondisi ini dapat diartikan aspek-aspek 

yang terdapat dalam kenakalan  yaitu: 

asosial dan aspek hukum; tidak menjadi 

menjadi bagian atau karakteristik 



 

  

 

kepribadian subjek penelitian, sehingga 

perilaku subjekpun tidak menjurus atau 

identik dengan  kenakalan.  

Hasil penelitian menunjukkan ada 

hubungan yang sangat signifikan antara 

konformitas geng dengan kenakalan namun 

generalisasi dari hasil-hasil penelitian ini 

terbatas pada populasi dimana penelitian 

dilakukan sehingga penerapan pada ruang 

lingkup yang lebih luas dengan karakteristik 

yang berbeda kiranya perlu dilakukan 

penelitian ulang dengan menggunakan atau 

menambah variabel-variabel lain yang belum 

disertakan dalam penelitian ini ataupun 

dengan menambah dan memperluas ruang 

lingkup penelitian.  

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

1. Ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara konformitas geng dengan 

kenakalan remaja. Artinya semakin tinggi 

konformitas maka semakin tinggi pula 

kenalakan remaja.  

 2. Sumbangan efektif konformitas  

geng terhadap kenakalan remaja sebesar 

sebesar 21,7%. 

3. Konformitas geng subjek 

penelitian tergolong sedang, begitu pula 

kenakalan remaja pada subjek penelitian 

juga tergolong sedang. 

 

Saran 

Peneliti selanjutnya  diharapkan 

memperhatikan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kenakalan remaja selain 

konformitas seperti jenis kelamin, usia, 

keagamaan, ekonomi, pola asuh orangtua, 

moralitas masyarakat. Selain itu juga dapat 

memperluas populasi dan memperbanyak 

sampel, agar ruang lingkup dan 

generalisasi penelitian menjadi lebih luas, 

misalnya membandingkan kenakalan 

remaja antara siswa dari SMA di Kota 

dengan SMA di Desa.  
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