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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Masa remaja dikenal sebagai masa yang penuh kesukaran. Hal ini 

disebabkan masa remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak dan 

masa dewasa. Masa transisi ini seringkali menghadapkan individu yang 

bersangkutan kepada situasi yang membingungkan, disatu pihak ia masih anak-

anak tetapi dilain pihak ia sudah harus bertingkah laku seperti orang dewasa. 

Pertumbuhan fisik dan emosi yang begitu cepat pada diri remaja, sering 

menimbulkan berbagai konflik dan benturan dalam diri remaja. Perubahan fisik 

yang belum serasi dan sikap orang-orang di sekeliling remaja yang dianggapnya 

tidak memahami dirinya, benar-benar memberi rasa tidak nyaman pada diri 

remaja. Situasi-situasi yang menimbulkan konflik menyebabkan tingkah laku 

yang aneh dan tidak dikontrol dapat menjadi kenakalan. Bias-bias ketidakpuasan 

ini akibat kesulitan beradaptasi baik dengan dirinya maupun dengan keluarga dan 

lingkungan yang muncul dalam bentuk kenakalan remaja dan kelainan tingkah 

laku seperti berbohong, kabur dari sekolah, mencuri kecil-kecilan, merokok, 

minum-minuman keras, menggunakan obat bius, menderita stres, depresi bahkan 

bunuh diri. (Sarwono, 2006) 

Menurut Kartono (2008), 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 



 2 

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. 

Contoh kasus perilaku kenakalan yang dilakukan remaja adalah kasus 

pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan Ris (13 th) selama setahun di 

wilayah Ampel, Boyolali sebelum polisi menangkapnya. Sedangkan di Sumenep, 

Madura, Amr gadis kecil yang baru menginjak umur 12 tahun tega melenyapkan 

nyawa sepupunya Ririn (3 th) hanya gara-gara ingin memiliki anting emas si 

balita. Selain itu pula keterlibatan remaja khususnya pelajar dalam tindak 

kekerasan menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan. Di DIY Kapolda dan 

Kaditserse Polda melaporkan bahwa selama tahun 2005 di Yogyakarta terdapat 

350 pelaku kejahatan yang diamankan, 95 diantaranya berstatus mahasiswa, 41 

pelajar, 22 karyawan, dan sisanya penggangguran, preman, dan mereka yang 

“berprofesi” sebagai pembuat rusuh. Data tersebut menunjukkan bahwa hampir 40 

persen dari pelaku kejahatan kekerasan adalah mahasiswa dan pelajar yang 

berusia muda. (www.jogyes.blogspot.com. 2007) 

 Pikiran Rakyat (Yusuf, 2011) mendiskripsikan kenakalan dan dekadensi 

moral di kalangan remaja dalam beberapa kasus sebagai berikut. 

a. Sembilan pelajar SLTA kelas III (7 putra dan 2 putri) di salah satu kota di 

Jawa Barat telah dikeluarkan dari sekolahnya karena diketahui telah 

http://www.jogyes.blogspot.com/
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melakukan amoral, yaitu melakukan praktik prostitusi dengan menggunakan 

obat-obat terlarang. Bahkan, tiga pelajar di antara mereka telah melakukan 

tindakan keterlaluan, yakni seorang pelajar putra telah menghamili dua pelajar 

putri. 

b. Menurut temuan tim Riset Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, jumlah 

anak gadis yang berkunjung ke diskotek lebih banyak bila dibandingkan 

dengan anak laki-laki. Dari 820 responden dalam riset “minat remaja pada 

musik disko, profil remaja pengunjung diskotek”, ternyata jumlah anak gadis 

56%. Menurut pengakuan mereka, pergi ke diskotek itu untuk menemukan 

ekspresi diri, identifikasi diri, di samping sebagai hiburan karena tidak merasa 

betah tinggal di rumah. Umumnya, diskotek buka pada pukul 23.00 sampai 

pukul 02.00 dan dalam suasana remang-remang itulah terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan, mulai dari mencoba obat keras sampai akhirnya merasa 

ketagihan, kemudian hamil sebelum nikah dan melakukan aborsi. Sementara 

itu PBB melaporkan, lebih dari setengah pengidap AIDS yang baru, secara 

global ternyata adalah anak-anak muda usia 15-24 tahun, terutama remaja 

putri dan wanita muda.  

c. Tindakan kriminal di kalangan remaja belakangan ini cukup gencar 

diberitakan di media massa. Perbuatan tidak terpuji seperti halnya pencurian 

yang dilakukan anak belasan tahun terjadi di berbagai daerah di tanah air, 

yang tidak jarang mengantarkan pelakunya mendekam di hotel Prodeo. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada hari kamis,10 

november 2011 serta informasi dari Guru BK di lokasi yang akan penulis jadikan 

tempat penelitian diketahui banyak siswa yang mengindikasikan kenakalan, 
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misalnya membolos kemudian nongkrong di suatu tempat tertentu sambil 

merokok, dan kadang-kadang mereka minum-minuman keras, kebut-kebutan, 

menonton video porno. Kebiasaan  yang mengarah pada kenakalan remaja 

tersebut tidak hanya  merugikan  diri sendiri  tetapi juga dapat  merugikan  orang  

lain. Menurut Daftar Check Masalah (DCM) siswa di sekolah yang disampaikan 

oleh guru Bimbingan Konseling, dinyatakan bahwa catatan perilaku bermasalah 

yang paling tinggi adalah membolos, perilaku yang lain diantaranya merokok di 

sekitar lingkungan sekolah,  menyontek,  menyimpan gambar dan video porno, 

perkelahian antar siswa, memalak, dan menurut guru ada siswa yang nafas 

mulutnya bau alkohol, mencuri, merusak peralatan sekolah dan mengolok-olok 

guru. 

Kartono (2008) menjelaskan bahwa timbulnya perilaku kenakalan pada 

remaja dikarenakan adanya faktor-faktor yang bersifat majemuk, dimana faktor-

faktor tersebut berkombinasi dan dapat memprodusir tipe-tipe psikologis anak-

anak remaja cenderung menjadi nakal. Salah satu faktor yang prediksikan dan 

diasumsikan berpengaruh terhadap kenakalan remaja yaitu variabel konformitas.  

Penguatan dari dorongan kenakalan individu berasal dari beberapa sebab 

yang mempengaruhinya, antara lain merasa berada dalam kondisi berkelompok 

atau massa. Aktualisasi diri individu akan cenderung lebih kuat jika individu 

berada di dalam kelompoknya dari pada sedang sendiri. Maka perasaan individu 

yang berada di dalam kelompoknya menjadi suatu kekuatan yang disebut dengan 

collective mind power. Begitu juga perilaku dari pada remaja yang dilakukan 

secara beramai-ramai atau berkelompok, perilaku ini juga disebut dengan 
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konformitas. Seperti teori yang menyebutkan bahwa mayoritas kelompok yang 

menyatakan perilaku, ditemukan sampai tingkat tertentu ada hubungan yang 

positif antara jumlah anggota kelompok dengan konformitas. Berdasar sebuah 

penelitian ditemukan bahwa 3 sampai 5 orang akan lebih menimbulkan 

konformitas dari pada 1 sampai 2 orang saja.  Maka konformitas remaja terhadap 

kelompoknya juga dapat menimbulkan kenakalan apabila kelompok yang 

mempunyai nila-nilai yang negatif atau mempunyai norma-norma yang 

bertentangan atau melanggar norma yang ada maka konformitas yang ditimbulkan 

akan menjadi negatif (Rahmat, 2001). 

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. Hal 

tersebut untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki solidaritas terhadap 

kelompoknya dan tidak ingin mendapat celaan atau cemoohan oleh kelompoknya.  

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. Sifat 
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kolektif ini akan menguasai tingkah laku individu. Kecenderungan yang bersifat 

antiemansipatorik yaitu kecenderungan yang membatasi rasionalitas dalam 

berpikir. Cara berpikir rasional yang dibatasi ini tidak membantu perkembangan 

kepribadian. Bila kelompok menuntut hak bertindak kolektif yang membatasi 

kebebasan individu, maka hilanglah kesempatan untuk emansipasi. 

Tekanan yang ada dalam norma sosial sesungguhnya memiliki pengaruh 

yang besar. Tekanan-tekanan untuk melakukan konformitas 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 dibayangkan oleh remaja. 

Namun, kecenderungan untuk melakukan konformitas tidak selalu berarti 

hanya mengikuti pada hal-hal yang positif saja. Manusia juga dapat melakukan 

konformitas pada bentuk-bentuk perilaku negatif. Salah satunya adalah 

perkelahian pada pelajar. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rambe (Sarwono 

dan Meinarno, 2009) membuktikan hal tersebut. Penelitian di Jakarta melibatkan 

60 responden. Sampel penelitian siswa SMU pelaku perkelahian pelajar, dengan 
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rentang usia 15-19 tahun, dan pernah terlibat dalam perkelahian pelajar dalam 6 

bulan terakhir. Contoh perilaku negatif lain misalnya apabila seseorang dari 

kelompoknya senang dengan acara disko, ia tentu akan terpengaruh pula untuk 

ikut dalam acara tersebut. Bila teman-temannya adalah perokok, individu akan 

menjadi perokok pula. Demikian juga bila teman-temannya senang minum-

minuman keras, narkoba, berjudi, individu dapat meniru dan melakukan hal yang 

sama. Umumnya pengaruh teman dan kelompok sangat besar.  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.  

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). Menurut 

Moeliono. dalam 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 

 Contoh fenomena geng yang terjadi di Indonesia, tindak kekerasan yang  

dilakukan oleh genk motor,  adap pula geng “nero” yang sempat melakukan 

tindak kekerasan sehingga meresahkan masyarakat khususnya bagi para pelajar. 
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Menurut artikel dari detik.com (2012) geng motor dan geng-geng remaja lain pada 

awalnya merupakan jawaban nyata dari kebutuhan kaum remaja atas wadah 

komunikasi antar sesama anggota.  Remaja-remaja yang punya back ground sama, 

memiliki sepeda motor dan suka  ber-motor ria. Pada perkembangannya, setelah 

mereka berkumpul dalam sebuah  geng, mereka akan mengisi perkumpulan itu 

dengan aktivitas. Di sinilah masalah  mulai muncul. Pemilihan terhadap aktivitas 

apa yang akan dijadikan materi  kelompok akan menentukan bagaimana warna 

geng itu ke depan. Tidak semua geng  motor mempunyai tujuan baik, atau bahkan 

ada geng motor yang  memang mempunyai tujuan tidak baik semenjak awalnya. 

Pada masa perkembangan pembentukan identitas diri, remaja 

membutuhkan adanya sebuah geng sebagai tempat untuk mengaktualisasikan 

kebutuhan psikososialnya. Hal tersebut terungkap dari pertanyaan peneliti pada 98 

sampel penelitian. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 1 

Persepsi remaja terhadap grup, kelompok, geng 

 

“Menurut saya, setiap orang merupakan bagian dari grup,  

kelompok atau geng.” 

Respon / Jawaban Frekuensi Persentase (100%) 

Sangat sesuai 18 18.4 

Sangat tidak sesuai 9 9.2 

Sesuai 45 45.9 

tidak sesuai 26 26.5 

Jumlah sample  98 100.0 

 

Hasil analisis item menunjukkan bahwa dari 98 subjek terdapat 45 respon 

(45,9%)  yang menyatakan sesuai dengan pernyataan item, 18 respon (18,4%) 

menyatakan sangat sesuai; 26 respon (26,5%)  menyatakan tidak sesuai dan 
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hanya 9 respon (9,2%) yang menyatakan sangat tidak sesuai dengan item atau 

pernyataan yang diajukan. Berdasarkan hasil analisa item dari salah satu item 

tersebut menunjukkan bahwa keanggotan remaja dalam suatu geng, group atau 

kelompok merupakan hal yang umum, biasa terlepas dari bagaimana bentuk dan 

jenis dari kelompok, group atau geng tersebut. 

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. 

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. 
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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”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara konformitas geng dengan kenakalan remaja. 

2. Sumbangan efektif konformitas terhadap kenakalan remaja 

3. Tingkat konformitas dan kenakalan remaja pada subjek penelitian. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Subjek penelitian, khususnya siswa-siswi SMK Sahid Surakarta penelitian 

ini  dapat memberikan informasi tentang hubungan antara konformitas 

geng dengan kenakalan remaja, sehingga remaja dapat terhindar dan tidak 

mudah terpengaruh melakukan tindakan kenakalan, dengan cara tidak 

masuk menjadi anggota geng yang mengarah pada perilaku konformitas 

negatif. 

2. Bagi guru BK SMK Sahid Surakarta penelitian dapat memberikan 

informasi dan pemahaman tentang hubungan antara konformitas geng 
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dengan kenakalan remaja, sehingga guru BK dapat mencari solusi dengan 

cara melakukan pengawasan dan pembinaan yang tepat agar siswa-siswi 

tidak melakukan tindak kenakalan  

3. Orangtua subjek, peneliti dapat memberikan informasi tentang hubungan 

antara konformitas geng dengan kenakalan remaja sehingga dapat 

menambah pemahaman dan memberi pengertian secara dini untuk 

mencegah kenakalan pada remaja yang dapat merugikan pada diri sendiri 

maupun pada orang lain. 

4. Peneliti selanjutnya, peneliti dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

dan wacana pemikiran untuk mengembangkan, memperdalam, dan 

memperkaya penelitian ilmiah khususnya mengenai hubungan antara 

konformitas geng dengan kenakalan pada remaja.  

 


