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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Masa remaja adalah masa yang ditandai perubahan - perubahan yang 

sangat cepat dan berarti. Perubahan - perubahan terjadi dalam segi fisiologis, 

emosional, sosial dan intelektual. Lebih jauh lagi remaja tersebut digambarkan 

seperti orang yang tidak menentu,emosional, tidak stabil dan sukar diramalkan 

yang mana biasa disebut sebagai masa stress. Secara psikologis, remaja yang 

sering melakukan pelanggaran cenderung puas dan memotivasi mereka untuk 

mengulang perilaku itu. Pelanggaran menghilangkan kesempatan anak untuk 

belajar mendapatkan kepuasan dari perilaku yang disetujui secara sosial. Bila 

mereka harus menjadi lebih baik. Pelanggaran ini akan semakin serius, hingga 

akhirnya anak merasa malu dan bersalah. Pada akhirnya keyakinan ini akan 

berkembang menjadi perasaan ketidakmampuan dan rasa rendah diri yang dapat 

mengganggu kesehatan mental. Pelanggaran merupakan bahaya yang serius bagi 

penyesuaian diri dan sosial. (Hurlock, 2012). 

Kartono (2003), perilaku membolos akan menyebabkan gagal dalam 

pelajaran, mengganggu kegiatan belajar teman – teman sekelas dan masih banyak 

akibat yang ditimbulkan. Diantara akibat dari membolos yaitu remaja akan 

bergaul dengan teman – teman yang tidak baik atau terjerumus dalam pergaulan 

bebas yang akan menyebabkan banyak lagi kenakalan – kenakalan remaja lain.   

Pembolosan di Malaysia telah diklasifikasikan sebagai top kedua  masalah 

disiplin. Departemen Pendidikan  laporan bahwa pada tahun 2011, dari 108, 650 
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disiplin masalah kasus, 18.550 terlibat perilaku membolos. Kementerian 

Pendidikan di Malaysia menerapkan sistem surat peringatan membolos oleh pihak 

sekolah. Hal tersebut juga terjadi di Amerika menunjukkan bahwa hasil dari  

survey pada tahun 2014 siswa sekolah di tingkat SMA kelas 10 sampai 12 

menunjukkan bahwa sekitar 25%  terlibat perilaku membolos. 

Kamis (28/2/2013) memuat berita 32 pelajar sekolah menengah kejuruan  

(SMK) di Kota Tegal Jawa Tengah terjaring razia oleh petugas gabungan dari 

kepolisian, Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat 

(Kesbangpolinmas), dan Dinas Pendidikan Kota Tegal. Razia pelajar digelar di 

sejumlah tempat seperti pusat perbelanjaan dan warung-warung internet. Beberapa 

pelajar di antaranya tertangkap basah sedang bermain game. Ada pula yang 

kedapatan malah sedang asik bermain bilyar bersama teman-temannya. Sejumlah 

pelajar menolak saat hendak dibawa ke mobil patroli. Mereka berdalih tidak 

membolos sekolah, meski masih mengenakan pakaian seragam ( liputan6.com). 

  Terdapat fenomena yang dikutip dari (Timlo.net) 30 Maret 2016, memuat 

berita 25 pelajar sekolah menengah atas (SMA) dan menengah kejuruan (SMK) di 

Sragen terjaring razia oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP). Saat ditangkap 

mereka mengaku diluar sekolah lantaran ada jam bebas sekolah. Mereka 

tertangkap di sejumlah kawasan seperti kumpul  di warung – warung, merokok 

dijalanan, Gambiran, sekitar SMPN 5 Sragen dan rental Playstation di Cantel 

Sragen. Hal tersebut membuat perspektif buruk bagi warga masyarakat 

dan  pejabat tentang pendidikan Sragen. Sebagai peringatan, mereka diminta 

untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pihaknya 
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juga mengundang guru dan orang tua mereka datang ke Satpol PP. Razia ini akan 

dilakukan rutin untuk menghindari siswa yang membolos saat jam belajar. 

Perilaku membolos dapat di karenakan pengaruh orang lain khususnya 

terbawa teman yang sudah dahulu membolos. Hal ini disebabkan siswa yang 

masih tergolong remaja bergerak meninggalkan rumah dan menuju teman sebaya , 

sehingga , minat, nilai dan norma yang ditanamkan oleh kelompok lebih 

menentukan perilaku remaja dibandingakan dengan norma , nilai yang ada 

didalam masyarakat. (Willard, 1992).  

Survey pra-penelitian telah dilakukan di SMK Muhammadiyah 2 

Karanganyar pada tanggal 10 Februari 2016. Pada survey tersebut, peneliti  

melakukan wawancara dengan pertanyaan “ hal – hal apa saja yang 

mempengaruhi anda membolos’’? kepada dua siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Muhammadiyah 2 Karanganyar untuk memberi gambaran awal mengenai 

perilaku membolos saat ini. Dua subyek mengatakan bahwa perilaku membolos 

disebabkan pengaruh lingkungan terutama faktor teman sebaya karena adanya 

pengaruh antar teman sebaya diajak membolos temen sebaya diajak main ke 

wisata tawangmangu, bermain Play Station (PS), merokok, dan kumpul – kumpul 

di alun – alun kota Karanganyar dan hasil observasi yang ditemukan  dimana ada 

beberapa siswa pada saat jam pelajaran keluar dari kelas nongkrong dikantin 

dikarenakan tidak mengerjakan tugas rumah, selain itu hasil wawancara dengan 

guru bimbingan konseling ditemukan bahwa siswa yang berperilaku tidak 

mematuhi aturan berasal dari kelas XI siswa membolos berkelompok dengan 

teman sekelasnya. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Henry & Huizinga (2007) 
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Individu cenderung mengikuti perilaku dari teman – teman, ketika siswa 

berinteraksi dan mengabiskan waktu dengan teman sebaya tanpa pengawasan 

orangtua dapat menentukan perilaku sesuai yang ada didalam kelompok.  

Baron dan Byrne (2005) memberikan pengertian mengenai konformitas 

sebagai suatu jenis pengaruh sosial yang mengubah sikap dan tingkah laku 

individu agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Senada dengan hal tersebut 

Sarwono (2006) memberikan pengertian mengenai konformitas sebagai 

kesesuaian antara perilaku individu dengan perilaku kelompoknya atau perilaku 

individu dengan harapan orang lain tentang perilakunya. Konformitas terhadap 

tekanan teman sebaya pada remaja dapat menjadi positif atau negatif. Remaja 

terlibat dengan tingkah laku sebagai akibat dari konformitas yang negatif misal 

menggunakan bahasa yang asal – asalan , mencuri , coret - ,mencoret, membolos 

sekolah, merokok, dan mempermainkan orang tua dan guru. 

Kebiasaan membolos ini merupakan suatu permasalahan yang perlu 

ditangani dan memerlukan bimbingan guru dan konselor, seperti dikemukakan 

Gunarsa (2002) bahwa tingkah laku di sekolah yang bertahan dengan kurang 

pembentukan kesanggupan disiplin diri, pengendalian tingkah laku dan 

memerlukan bimbingan guru adalah antara lain keterlambatan, membolos, 

menentang guru, perkelahian, nyontek dan sebagainya seperti yang dikemukakan. 

Kartono (2003) bahwa membolos merupakan perilaku yang melanggar norma-

norma sosial sebagai akibat dari proses pengondisian lingkungan yang buruk.  

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh Ria 

Permatasari (2014) dengan peserta didik di SMA Negeri 1 Kota Solok pada hari 
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Senin 20 Januari 2014 diperoleh informasi bahwa peserta didik bolos sekolah 

karena kurang memiliki motivasi dalam diri untuk datang ke sekolah, jam masuk 

sekolah yang terlalu cepat, pengaruh teman lainnya yang bolos sekolah dan tidak 

tertarik dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian berdasarkan hasil 

observasi dari tanggal 20 sampai 22 Januari 2014 terlihat adanya peserta didik 

yang membolos dari pagi hari dan ada yang bolos pada jam pelajaran tertentu dan 

berkeliaran di lingkungan sekolah saja. Peserta didik yang membolos tidak hanya 

satu orang melainkan mereka berkelompok dengan teman sebaya  

Pengaruh lingkungan dan kelompok memegang peranan yang cukup besar. 

Karena itulah para remaja berusaha untuk merubah atau menyesuaikan 

perilakunya supaya sesuai dengan aturan dalam suatu kelompok. Konformitas 

mempengaruhi berbagai aspek kehidupan remaja seperti pilihan aktivitas, 

penampilan, bahasa yang digunakan dan nilai-nilai yang dianut. Hurlock (2012) 

menyebutkan bahwa banyak sekali perilaku yang muncul pada remaja hanya 

karena mengikuti norma yang ada pada kelompoknya, contohnya mencoba minum 

alcohol, obat-obatan terlarang, merokok, membolos, dan tawuran . 

Konformitas terhadap tekanan sebaya pada masa remaja biasa bersifat 

positif atau negatif. Remaja terlibat dalam segala jenis perilaku konformitas yang 

negatif sebagai contoh , mereka menggunakan bahasa gaul ,mencuri, merusak dan 

mempermainkan orang tua serta guru. Namun sejumlah besar konformitas sebaya 

antara lain berpakaian seperti teman dan ingin menghabiskan banyak waktu 

dengan anggota kelompok teman, bisa berperilaku yang positif dan negatif dan 

mencermunkan keinginan untuk terlibat dengan dunia sebaya ( Santrock, 2005). 
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Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas 

maka dapat dibuat rumusan masalah “ apakah ada hubungan antara Konformitas 

dengan Perilaku Membolos ?” untuk menjawab rumusan masalah tersebut penulis 

tertarik untuk mengkaji secara empirik dengan mengadakan penelitian berjudul: 

“Hubungan Antara Konformitas Dengan Perilaku Membolos ”.  

 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara konformitas dengan perilaku membolos siswa 

2. Tingkat konformitas siswa 

3. Tingkat perilaku membolos siswa 

4. Sumbangan efektif konformitas terhadap perilaku membolos pada siswa 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Khususnya bagi ilmuan psikologi penelitian ini dapat menambah 

wawasan terhadap bidang psikologi, khususnya dalam bidang psikologi 

pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi subjek, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

gambaran faktor yang dapat mempengaruhi perilaku membolos pada anak 

sekolah. 
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b. Bagi orang tua, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

risiko perilaku membolos pada anak sekolah. 

c. Bagi guru agar dapat menertibkan penyimpangan – penyimpangan siswa 

dan dapat meminimalkan siswa yang membolos. 

d.  Bagi siswa mengurangi penyimpangan – penyimpangan yang sering 

dilakukan siswa untuk dapat menjadi siswa teladan. 

 


