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SARI 

Krisnawati. 2016, Makna Perilaku Siswa dalam Perayaan Kelulusan Ujian 

(Studi pada SMK Negeri 1 Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang 

Tahun Ajaran 2014/2015). Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas 

Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dra. Elly Kismini, M.Si., Drs. Adang 

Syamsudin Sulaha, M.Si. 186 hal. 

Kata Kunci : Makna, Perayaan Kelulusan, Perilaku Siswa SMK 

Setiap perilaku siswa SMK di Kabupaten Rembang memiliki karakteristik 

masing-masing. Salah satunya SMK Negeri 1 Rembang mayoritas siswa berjenis 

kelamin laki-laki yang mempunyai karakteristik perilaku lebih agresif saat di luar 

sekolah, misalkan saat fenomena kelulusan ujian. Tujuan penelitian ini adalah 1) 

Mengetahui beberapa perilaku yang ditunjukkan siswa ketika merayakan 

kelulusan ujian, 2) Mendeskripsikan simbol dan maknanya yang ditunjukkan 

siswa, 3) Mengetahui alasan perilaku perayaan kelulusan dilakukan siswa SMK 

Negeri 1 Rembang. 

Penelitian ini menggunakan Teori Interaksionisme Simbolik dari Blumer 

sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Perilaku siswa dalam perayaan 

kelulusan antara lain bersyukur, mencoret seragam OSIS dan mencoret dinding 

pagar sekolah, konvoi, dan foto bersama. 2) Simbol dan maknanya  mulai dari 

perlengkapan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan bersih kemudian adanya 

warna-warni hidup yang diabadikan. Perilaku sebagai rasa kasih sayang, 

persahabatan, dengan kehidupan yang berputar keluar dari zona nyaman. 

Kemudian bahasa sebagai ekspresi gembira dan coretannya sebagai identitas 

solidaritas. 3) Alasan perayaan di lakukan siswa yaitu solidaritas, pengalaman, 

dan pengaruh media massa. Kendala yang dialami seperti ditegur aparat dan 

warga, rantai sepeda motor loss serta perlengkapan habis. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah 1) Kepala sekolah 

memberi sosialisasi bahaya mengkonsumsi minuman keras baik ditinjau dari segi 

ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Selain itu sosialisasi peduli lingkungan 

sekitar seperti tertera pada misi sekolah nomor tujuh, agar tidak merusak dinding 

sekolah ketika merayakan kelulusan ujian, 2) Simbol dalam bentuk perlengkapan 

seperti sepeda motor, menggunakan perlengkapan dengan baik saat berkendara, 

seperti knalpot dan spion yang berstandart. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perilaku menjadi aktivitas sehari-hari oleh masing-masing individu  

maupun kelompok pada suatu masyarakat tertentu. Tujuannya akan terlihat jika 

yang berkepentingan melakukan interaksi satu sama lain. Perilaku bisa dilakukan 

siapa saja, karena pada dasarnya manusia hidup pasti melakukan sebuah aktivitas. 

Tidak ubahnya oleh siswa Sekolah Menengah Atas maupun sederajat. Setiap 

sekolah pasti memiliki siswa sebagai subjek atau objek dari sebuah proses 

pembelajaran. Tanpa adanya siswa, pembelajaran tidak akan bisa berlangsung. 

Karena setiap pembelajaran juga dibutuhkan yang namanya aktivitas untuk 

mengacu pada perilaku tertentu. Siswa bisa saja menunjukkan perilakunya dari 

masing-masing karakteristik dan keinginannya di lingkungan sekolah maupun di 

luar sekolah. 

Sejak  dilahirkan manusia membutuhkan pergaulan dengan orang lain 

untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Potensi-potensi itu pada awalnya  dapat  

diketahui  dari perilaku kesehariannya. Perilaku tersebut selalu terwujud dalam 

kelompok di mana mereka saling mengemukakan pendapat, maksud dan tujuan 

yang sama. 

Siswa tingkat SMA/SMK termasuk pada tahap masa remaja di mana masa 

seorang individu sedang mencari identitasnya. Masa perkembangan tersebut bisa
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dilihat dari tindakan yaitu mulai berkumpul dan berkelompok, terutama yang 

memiliki kesamaan-kesamaan pandangan dan cocok jika diajak bertukar pikiran. 

Dari hal ini, biasanya remaja mulai membentuk kelompok-kelompok 

teman sebaya. Menurut Desmita (2009), bahwa: 

“...Perkembangan kehidupan sosial remaja juga ditandai dengan 

gejala meningkatnya pengaruh teman sebaya dalam kehidupan 

mereka. Sebagian besar waktunya dihasikan untuk berhubungan 

atau bergaul dengan teman-teman sebaya mereka”.  

Beberapa kelompok siswa SMA/SMK yang sering berinteraksi dengan 

teman sebayanya, baik dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Karena 

pada prinsipnya hubungan teman sebaya yaitu antar kelompok siswa tersebut 

menjadi sangat penting pada kehidupan. 

Siswa SMA/SMK mulai mengenal identitasnya ketika mereka melakukan 

interaksi satu sama lain. Seperti dengan teman sebayanya yang sudah dianggap 

menjadi teman “klop” dalam melakukan aktivitas apapun. Pada masa itulah 

mereka juga memikirkan kehidupan untuk kedepannya, walaupun dengan segala 

risiko yang ditanggungya.  

Sikap kritis dan mulai mencari tahu apa yang belum diketahui menjadi 

faktor di mana siswa SMA/SMK menghabiskan beberapa waktunya untuk hal-hal 

yang dikehendakinya. Seperti yang di ungkapkan oleh Susanto (2012) bahwa:  

“...Remaja yang suka berkelompok yang pada kesehariannya 

memiliki ikatan saling ketergantungan. Sedangkan kebutuhan 

untuk memperoleh pengalaman baru dapat terlihat dari kebiasaan 

remaja yang suka coba-coba, ingin mengetahui perasaan yang baru 

sehingga mereka mencoba merokok dan hal lainnya. Anak-anak 

remaja juga suka membuat coretan-coretan di dinding jalanan yang 

menjadi wujud menyalurkan emosi mereka. Jiwa remaja yang unik 

kreatif dan berani ini sering melahirkan ide-ide baru yang 
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berpengaruh dalam masyarakat. Remaja mengalami masa pubertas 

yang berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Bertepatan 

dengan cakupan usia anak-anak SMA yang berada pada tingkat 

akhir.”  

Banyak segala hal yang dipikirkan siswa tersebut untuk mencapai hal yang 

dinginkan ketika mereka lulus dalam ujian akhir sekolah maupun nasional. Ujian 

nasional sering dijadikan momok bagi siswa, terutama siswa SMA/SMK di 

Rembang. Pemerintah membuat kebijakan Ujian Nasional tersebut untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan siswa sehingga menunujukkan hasil akhir 

dari masing-masing kemampuan siswa tersebut. Kelulusan merupakan tujuan dari 

seorang siswa ketika hendak melanjutkan pendidikannya ke taraf yang lebih 

tinggi. Kelulusan ujian nasional merupakan salah satu patokan siswa menyikapi 

kehidupan di masa yang akan datang. 

Hari kelulusan sekolah  merupakan peristiwa  yang sangat berkesan bagi 

seluruh siswa salah satunya siswa tingkat SMA/SMK. Selain itu juga menjadi saat 

yang ditunggu-tunggu setelah usai menjalani kegiatan ujian sekolah dan ujian 

nasional. Apalagi jika pengumuman yang sangat dinantikan tersebut sesuai 

dengan yang diharapkan yaitu lulus dengan nilai yang membanggakan. Karena 

setelah kelulusan mereka harus memikirkan akan melanjutkan kemana dan 

sebagian dari mereka juga akan dihadapkan pada kehidupan yang sebenarnya, 

yakni hidup di tengah-tengah masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat itu 

sendiri.  

Ketika dalam sekolah, siswa membutuhkan konsentrasi belajar yang lebih 

tinggi. Banyak siswa-siswi yang merasakan tekanan dan kecemasan berlebihan, 
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karena ujian kelulusan menjadi tantangan tersendiri bagi siswa SMA/SMK 

sebagai pembuktian diri setelah tiga tahun masa pendidikan yang mereka tempuh. 

Sehingga menjelang kelulusan ataupun sesudah pengumuman banyak siswa-siswi 

yang mengekspresikan kelegaan mereka dengan corat-coret baju seragam dan ada 

yang disertai trek-trekan atau pawai yang dilakukan untuk menyambut kelulusan. 

Sesuai dengan pernyataan dari Susanto (2012) bahwa:  

“...Pesta kelulusan anak SMA seringnya diwarnai dengan aksi 

corat-coret dan dilanjutkan dengan konvoi keliling di jalan raya. 

Aksi ini kerap meresahkan masyarakat karena bersifat ugal-ugalan 

dan melanggar peraturan lalu lintas.”  

Perilaku siswa dalam merayakan kelulusan tampaknya sudah menjadi 

semacam budaya yang turun-temurun. Meskipun sebelum kelulusan telah ada 

himbauan dari pihak sekolah bahkan dari Dinas Pendidikan setempat untuk tidak 

melakukan aksi yang berlebihan saat merayakan kelulusan ujian. Melihat 

himbauan yang demikian, namun untuk sebagian siswa hal tersebut merupakan 

perilaku yang harus dilaksanakan. 

Ketika salah satu siswa dari kelompok tidak ikut dalam merayakan 

kelulusan dengan contoh perilaku yang telah dirancang oleh kelompoknya maka 

dikhawatirkan akan mempengaruhi siswa tersebut, misalkan dikucilkan atau lain 

sebagainya.  Ketika anak-anak mengalami penolakan dan dijauhi teman 

sebayanya disebabkan rendahnya keterampilan sosial yang ditandai dengan 

tingginya perilaku agresif, perilaku memusuhi, bermain sendirian, tidak bersedia 

mengerjakan tugas, malu, cemas, takut, dan distress emosional. Perilaku perayaan 

kelulusan ditunjukkan oleh siswa tingkat SMA maupun SMK. Jika siswa SMK 
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lebih sering didominasi oleh salah satu jenis kelamin, maka bisa menyebabkan 

perilaku yang dominan pula. Seperti halnya ketika perayaan kelulusan ujian, siswa 

SMK banyak yang andil dalam meramaikan kegiatan tersebut.  

Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan salah satu bentuk 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan berbagai 

program keahlian sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau yang sederajat. Program 

keahlian yang ada di SMK disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Program 

keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja tersebut, membuat SMK 

menjadi terpisah antara minat laki-laki dan perempuan. 

Rata-rata siswa SMK di Kabupaten Rembang berjenis kelamin laki-laki, 

diantaranya adalah SMK Negeri 1 Rembang. SMK Negeri 1 Rembang yang 

beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 1 Rembang ini memiliki banyak jurusan 

yakni Otomotif, Konstruksi Kayu, Teknologi Komunikasi dan Jaringan, dan 

Teknik Gambar. Mengenai jumlah siswa yang kebanyakan laki-laki, maka 

perayaan kelulusan lebih banyak dilakukan oleh siswa tingkat SMK, yakni SMK 

Negeri 1 Rembang dengan mayoritas dari siswanya ikut merayakan kelulusan 

tersebut.  Ketika mereka melakukan proses pembelajaran di dalam kelas lebih 

sering berinteraksi antar siswa laki-laki saja apalagi untuk jurusan yang dilekatkan 

dengan siswa laki-laki, yakni otomotif. Dengan demikian bisa terbentuk suatu 

kesamaan tujuan dalam melakukan berbagai hal, baik di dalam kelas maupun di 

luar kelas. Salah satunya adalah perayaan kelulusan ujian. 
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Bagi siswa SMK Negeri 1 Rembang, dengan adanya keluluan ujian 

mendorong mereka untuk melakukan beberapa aksi yang telah dilakukan setiap 

tahunnya. Jika dilihat dari jenis kelamin yang mayoritas laki-laki, maka tingkat 

solidaritas mereka bisa jadi lebih kuat daripada perempuan. Perilaku lebih agresif 

dalam melakukan apapaun bahkan  lebih berani mengambil risiko. Siswa SMK 

secara umum dilatih dan diajar untuk terjun langsung ke dunia kerja, maka 

mereka lebih siap dalam menanggung risiko dalam melakukan apapun. Hal 

tersebut bisa dilihat dari tingkat kemampuan praktik lapangan dalam masing-

masing. Jurusan yang sesuai dengan keterampilan mereka bisa menjadi pendorong 

pengelompokkan dalam merayakan kelulusan ujian. Perilaku untuk merayakan 

kelulusan sangat beragam, baik secara biasa maupun luar biasa. Beberapa seragam 

yang digunakan untuk merayakan mayoritas untuk sekolah yang bertingkat SMK 

adalah seragam OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), bisa jadi dengan seragam 

lain dengan inovasi mereka. 

Interaksi  antar kelompok yang melakukan perayaan kelulusan biasanya 

menggunakan seragam osis atau lebih trend disebut dengan putih abu-abu. 

Beberapa atribut atau kelengkapan benar-benar dipilih mereka sebagai pendukung 

maupun kelengkapan utama dalam melakukan aksi corat-coret tersebut. Bagi 

mereka bisa jadi ada sesuatu makna atau arti dibalik itu. Karena pada dasarnya 

seseorang berinteraksi menggunakan berbagai macam bentuk simbol agar maksud 

dan tujuan mereka tersampaikan dengan masing-masing anggota dari 

kelompoknya. Dengan demikian mereka bisa mendefinisikan sendiri bahkan 
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dengan anggotanya mengenai makna simbol-simbol yang dibuatnya ketika 

melakukan perayaan kelulusan ujian.  

Tanggapan mengenai perilaku tidak hanya di buat oleh kelompok siswa itu 

sendiri, melainkan juga mendapat tanggapan dari masyarakat. Masyarakat yang 

dimaksud adalah masyarakat sekitar yang mengetahui perilaku perayaan kelulusan 

oleh siswa SMK Negeri 1 Rembang. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa 

perilaku dalam merayakan kelulusan merupakan perilaku yang menyimpang 

bahkan mengganggu pengguna jalan raya. Melansir pernyataan oleh Zakaria 

(2014) bahwa:  

“...Perayaan kelulusan SMA/SMK di Yogyakarta diwarnai tawuran 

antarsiswa.  Konvoi dan vandalisme saat kelulusan menimbulkan 

berbagai masalah yaitu sejumlah kendaraan siswa rusak akibat 

tawuran itu. Selain itu, seorang siswa dikabarkan terluka akibat 

benda tajam.”  

Perilaku saat perayaan kelulusan ujian yang disertai konvoi di khawatirkan 

masyarakat jika pawai dilakukan anarkis dan merusak lingkungan sekitar. Lebih 

sering pelaku melibatkan proses pengerahan massa yang banyak. Pengerahan 

massa yang banyak dinamakan sebuah kelompok di mana mereka saling 

berinteraksi menggunakan sebuah simbol-simbol kelulusan. Hal tersebut 

menunjukkan adanya interaksi antar kelompok siswa, bukan pada perilaku yang 

merusak.  

Perilaku saat kelulusan ujian sering di klaim sebagai perilaku negatif atau 

menyimpang, namun tetap saja beberapa kelompok siswa dari SMK melakukan 

aksi tersebut. Anggapan yang sering muncul dari berbagai pihak, salah satunya 

warga sekolah sendiri. Warga sekolah tersebut diantaranya adalah guru. Guru 
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sebagai tenaga pendidik yang biasanya menerapkan nila-nilai positif dalam 

pembelajaran yang nantinya akan diaplikasikan siswa baik di dalam lingkungan 

sekolah maupun diluar sekolah. Ketika merayakan kelulusan ujian, adakalanya 

seorang guru pasti memantau perilaku siswanya, apalagi jika perayaan itu berada 

di sekitar sekolah. Namun tindakan guru tersebut bisa jadi tidak menghakimi 

siswa, melainkan menasihati siswanya. 

Perayaan kelulusan ujian sudah menjadi semacam tradisi yang seakan-

akan wajib untuk diikuti oleh siswa, khususnya siswa SMK Negeri 1 Rembang. 

Perilaku yang ditunjukkan siswa tersebut sangat beragam. Interaksi yang terjalin 

antar siswa juga menunjukkan beberapa simbol yang akan dijadikan penguat 

mereka untuk tetap mewariskan tradisi perayaan kelulusan. Melihat fenomena 

demikian, maka guru juga memberikan respon terhadap anak didiknya. 

Secara umum guru disetiap sekolah pasti menyarankan bahwa 

kelengkapan sekolah yang sudah tidak digunakan perlu disumbangkan, apalagi 

melihat kelengkapan tersebut masih layak digunakan. Namun tidak semua siswa 

bisa melaksanakan himbauan tersebut. Mengingat secara usia, maka siswa SMK 

Negeri 1 Rembang juga termasuk dalam masa kritis yang ingin tetap menuruti 

kemauannya sendiri, salah satunya dengan mencorat-coret baju mereka saat 

merayakan kelulusan. Dengan demikian kehendak mereka tidak bisa dipaksakan 

dengan himbauan menyumbangkan baju atau kelengkapan sekolah yang masih 

layak, melainkan digunakan untuk merayakan kelulusan. Hal tersebut sudah tidak 

asing lagi dikalangan masyarakat pada umumnya. Walaupun demikian, mereka 
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mempunyai alasan tersendiri mengapa melakukan perilaku tersebut dan pihak 

sekolah tentu saja memberikan kontrol yang positif.  

Fenomena perayaan kelulusan ujian yang dilakukan siswa SMK Negeri 1 

Rembang menarik diangkat dalam penelitian, karena tidak rutin setiap harinya 

ada. Fenomena tersebut ada hanya satu kali dalam satu tahun, karena setiap 

kelulusan ujian berarti pergantian tahun ajaran baru seluruh pendidikan di 

Indonesia. Ketika mayoritas masyarakat menganggap bahwa perilaku dalam 

perayaan kelulusan sebagai perilaku menyimpang, namun melalui penelitian ini 

akan mengangkat dengan fokus berbeda. Pembahasan di atas memberikan 

dorongan kepada peneliti untuk lebih mengetahui makna dari perilaku siswa SMK 

Negeri 1 Rembang ketika lulus ujian. Sehubungan dengan hal tersebut maka 

peneliti mengangkat judul “MAKNA PERILAKU SISWA DALAM 

PERAYAAN KELULUSAN UJIAN” dalam penelitian skripsinya, agar peneliti 

dapat melihat lebih dalam mengenai perilaku yang ditunjukan serta makna apa 

yang ditafsirkan oleh siswa SMK Negeri 1 Rembang ketika merayakan kelulusan 

ujian. 
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B. Rumusan masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan malasah yang disusun 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Perilaku apa sajakah yang ditunjukkan  siswa SMK Negeri 1 Rembang ketika 

merayakan kelulusan ujian? 

2. Bagaimana simbol dan maknanya yang ditunjukkan siswa SMK Negeri 1 

Rembang ketika merayakan kelulusan ujian? 

3. Mengapa perilaku perayaan kelulusan masih tetap dilakukan oleh siswa SMK 

Negeri 1 Rembang?  

 

C. Tujuan penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

penulis adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui beberapa perilaku yang ditunjukkan siswa SMK Negeri 1 

Rembang ketika merayakan kelulusan ujian. 

2. Mendeskripsikan simbol dan maknanya yang ditunjukkan siswa SMK Negeri 

1 Rembang ketika merayakan kelulusan ujian. 

3. Mengetahui alasan perilaku perayaan kelulusan masih tetap dilakukan oleh 

siswa SMK Negeri 1 Rembang. 
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D. Manfaat penelitian  

1. Praktis 

a. Bagi sekolah, sebagai gambaran siswa SMK Negeri 1 Rembang yang telah 

lulus memiliki ekspresi dalam merayakan kelulusan yang didalamnya 

terdapat makna, bukan sebagai bentuk penyimpangan sosial. 

b. Bagi siswa, sebagai gambaran bentuk interaksi mereka yang tidak selalu di 

ekspresikan dengan perilaku negatif ketika merayakan kelulusan ujian 

karena setiap perilaku pasti ada tujuan dan maknanya. Selain itu dapat 

memberikan gambaran pada siswa angkatan berikutnya sebagai 

pengetahuan bahwa perilaku siswa dalam merayakan kelulusan tidak 

dilakukan secara berlebihan dan tetap mentaati tata tertib 

c. Bagi masyarakat, sebagai penilaian sosial perilaku siswa SMK yang tidak 

selalu bersifat agresif dan tidak mengganggu kenyamanan umum. 

 

2. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bacaan dalam 

meningkatkan dan menambah wawasan pengetahuan Sosiologi maupun 

Pendidikan.  Kemudian bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan perbendaharaan perpustakaan sebagai bahan kajian bagi mahasiswa 

jurusan Sosiologi, khususnya mata kuliah Sosiologi Pendidikan atau Sosiologi 

Komunikasi. Selain itu yang paling penting bagi dunia pendidikan dapat 

dijadikan bahan ajar dalam pokok bahasan Perilaku Menyimpang pada SMA 

Kelas X Semester II. 
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E. Batasan istilah 

1. Makna 

Makna bisa disebut juga sebagai arti. Ketika membuat makna dari suatu 

tindakan berarti membutuhkan suatu kapasitas atau kemampuan tertentu dalam 

tubuh individu. Manusia berpikir, berperasaan dan bersikap dengan ungkapan-

ungkapan yang simbolis (Herusatoto, 1987:10). Manusia tidak pernah melihat, 

menemukan dan mengenal dunia secara langsung tetapi melalui berbagai simbol. 

Kenyataan adalah selalu lebih daripada hanya tumpukan fakta-fakta, tetapi 

kenyataan mempunyai makna yang bersifat kejiwaan, di mana baginya di dalam 

simbol terkandung unsur pembebasan dan perluasan pemandangan. Makna yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah arti yang terdapat dalam perilaku siswa 

ketika merayakan kelulusan dengan menggunakan atribut maupun kelengkapan 

tertentu. Maksud yang ditunjukkan mereka akan diperlihatkan ketika tindakan 

tersebut diikuti oleh teman-teman sebayanya sehingga muncul yang namanya 

makna ketika berinteraksi. 

 

2. Simbol  

Istilah simbol sering disebut masyarakat awam dengan logo atau lambang 

yang hanya bersifat kebendaan saja. Namun secara Sosiologis, menurut Charon 

(dalam Ritzer dan Goodman, 2010: 292) simbol adalah aspek yang penting yang 

memungkinkan orang bertindak menurut cara-cara yang khas dilakukan manusia. 

Karena simbol, manusia tidak memberikan respon secara pasif terhadap realitas 

yang memaksakan dirinya sendiri, tetapi secara aktif menciptakan dan mencipta 

ulang dunia tempat mereka berperan. Simbol yang dimaksud dalam penelitian ini 
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ialah sesuatu yang dapat ditunjukkan siswa ketika merayakan kelulusan, baik dari 

sisi kebendaan, perilaku maupun bahasa. 

 

3. Perilaku 

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang 

mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, 

tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Menurut 

Notoatmodjo (dalam Sunaryo, 2002:3) perilaku secara operasional dapat diartikan 

sebagai suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar 

subjek tersebut. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku manusia pada 

masyarakat tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku 

manusia adalah aktivitas yang timbul karena stimulus dan respon serta dapat 

diamati secara langsung maupun tidak langsung (Sunaryo, 2002: 3). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu genetika, sikap yaitu suatu ukuran 

tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu, norma sosial yaitu 

pengaruh tekanan sosial, dan kontrol perilaku pribadi sebagai kepercayaan 

seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan suatu perilaku. Penelitian dengan 

istilah perilaku ini ditujukan pada sebuah perilaku siswa SMK Negeri 1 Rembang 

dengan segala ekspresi dan atribut yang digunakan ketika merayakan kelulusan 

ujian sekolah dan ujian nasional. 
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4. Siswa 

Siswa bisa disebut dengan peserta didik atau anak didik. Dunia pendidikan 

menganggap bahwa siswa merupakan komponen penting di dalam sekolah. Siswa 

sebagai orang dewasa yang belum mempunyai sejumlah potensi dasar yang masih 

bisa berkembang. Selain itu bisa disebut pula makhluk yang memiliki diferensiasi 

periodesasi perkembangan dan pertumbuhan. Sedangkan siswa dapat diartikan 

pula dengan anak didik, seperti yang dikatakan oleh Barnadib (1990: 78-79) 

dengan judul bukunya Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis bahwa anak didik 

ialah anak yang sedang berkembang. Pendidikan itu luas artinya mencakup 

mengenai: a) Perkembangan jiwa, b) Penguasaan ilmu, dan c) Penguasaan diri 

terhadap lingkungan sosial. Dengan demikian anak didik ialah seorang anak yang 

selalu mengalami perkembangan sejak terciptanya sampai meninggal dan 

perubahan-perubahan itu terjadi secara wajar. Siswa tersebut tidak lagi dianggap 

sebagai sosok yang pasif menerima informasi yang datang dari guru belaka, 

melainkan mereka bisa memperoleh informasi dari luar sekolah sebagai 

pengembangan potensi yang dimiliki. Tanpa adanya siswa, maka sekolah tidak 

bisa berjalan sebagaimana mestinya. Siswa memiliki banyak tingkatan, mulai dari 

usia dini maupun tingkat menengah atas. Siswa yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah siswa yang menunjukkan berbagai perilaku dalam merayakan kelulusan 

ujian, lebih khusunya pada siswa SMK Negeri 1 Rembang tahun ajaran 

2014/2015 

 

 



 
 

15 
 

5. Kelulusan Ujian 

Kelulusan ujian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimulai dari 

kata Lulus yakni hasil dari tindakan seseorang dengan kriteria tertentu sehingga 

menempatkan dirinya pada ketuntasan. Lulus bisa juga disebut sebagai 

keberhasilan seseorang ketika menempuh beberapa persoalan yang dihadapinya. 

Sedangkan UN/UNAS merupakan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan 

menengah secara nasional dan persamaan mutu pendidikan antar daerah yang 

dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Depdiknas di Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa 

dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi 

sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. Jadi kelulusan ujian nasional merupakan ketuntasan 

seseorang dalam menempuh kriteria melalui sebuah tes yang telah ditetapkan 

pemerintah dalam rangka pengendalian mutu pendidikan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

 

A. Deskripsi Teoritis 

Penelitian dengan judul “MAKNA PERILAKU SISWA DALAM 

PERAYAAN KELULUSAN UJIAN” menggunakan teori  interaksionisme 

simbolik yang diambil secara garis besar oleh tokoh Sosiologi bernama Blumer. 

Blumer merupakan tokoh sosiologi yang pemikirannya dipengaruhi oleh psikologi 

sosial bernama Herbert Mead yang merupakan tokoh dari Grand Theory ini. Teori 

ini melihat bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain ataupun 

lingkungannya dengan menggunakan simbol-simbol sebagai proses penyampaian 

maksud dan tujuan dari individu satu ke individu yang lainnya.  

Menurut teori interaksionisme simbolik, ada aktor yang beraksi terhadap 

tindakannya dan menafsirkan serta mendefinisikan setiap tindakan orang lain atau 

kelompok sekitarnya. Respon aktor secara langsung maupun tidak, selalu 

didasarkan atas penilaian makna tersebut. Oleh karena itu, interaksi manusia 

dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau dengan menemukan 

tindakan orang lain. Aktor tersebut akan memilih, memeriksa, berpikir, 

mengelompokkan dan mentransformasikan makna dalam kaitannya dengan situasi 

di mana dan ke mana arah tindakannya.  

Manusia dan makna sangat erat kaitannya. Manusia merupakan aktor yang 

sadar dan reflektif menyatukan objek-objek yang diketahuinya melalui self 

indication. Self indication adalah proses komunikasi yang sedang berjalan di 
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mana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan 

memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu. Proses self indication terjadi 

dalam konteks sosial di mana individu mencoba mengantisipasi tindakan-tindakan 

orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan 

itu (Soeprapto, 2002: 122). 

Menurut Blumer (dalam Soeprapto, 2002: 122-123) yang terjadi dalam 

suatu interaksi pada masyarakat adalah bahwa proses sosial dalam kehidupan 

kelompoklah yang menciptakan dan bahkan menghancurkan aturan-aturan dan 

bukan sebaliknya bahwa aturan-aturanlah yang menciptakan dan menghancurkan 

kehidupan kelompok apa yang disebut sebagai struktur sosial oleh kaum struktural 

fungsional sesungguhnya adalah hasil interaksi masyarakat. Sedangkan dalam 

teori interaksionisme simbolik, mempelajari suatu masyarakat tidak lain adalah 

mempelajari apa yang disebut sebagai “tindakan bersama”. Sementara, 

masyarakat itu sendiri merupakan produk dari interaksi simbolik. Dalam konteks 

ini, interaksi manusia dalam masyarakat ditandai oleh penggunaan simbol-simbol, 

penafsiran dan kepastian makna dari tindakan orang lain. 

Sejumlah ide-ide dasar yang diringkas dalam teori interaksionisme 

simbolik sebagai berikut  

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi, tindakan tersebut saling 

bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai 

organisasi atau struktur sosial.  

2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan 

kegiatan manusia lain.  
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3. Objek-objek tidak mempunyai makna yang intrinsik makna lebih 

merupakan produk interaksionis simbolis.  

4. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka dapat melihat 

dirinya sebagai objek. Pandangan terhadap diri sendiri sebagaimana dengn 

semua objek, lahir di saat proses interaksionis simbolis.  

5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu 

sendiri.  

6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota 

kelompok; hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai 

organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan berbagai manusia (Poloma 

dalam Soeprapto, 2002: 123). 

7. Perhatian Blumer bukan terletak pada bagaimana intuisi mental pribadi 

manusia menciptakan pemahaman tentang makna dan simbol yang 

ditangkap melalui panca indra semata, melainkan bagaimana cara manusia 

menjiwai selama ia berinteraksi pada umumnya dan selama proses 

sosialisasi pada khususnya. Blumer dipengaruhi pemikiran dari Mead, 

namun ada yang membedakan dari pendapatnya mengenai teori 

interaksionisme simbolik ini. Seperti yang dikatakan Lewis dan Smith 

(dalam Soeprapto, 2002: 131), bahwa: 

“...Blumer.... bergerak secara utuh menuju interaksionis psikis... 

Tidak seperti behavioris sosial Median, para interaksionis psikis 

beranggapan bahwa makna-makna simbol-simbol tidak universal 

dan obyektif; Lebih tepatnya, makna itu bersifat individual dan 

subyektif sehingga ia ‘diletakkan’ dengan simbol penerimanya 

sesuai dengan pilihan untuk ‘menginterpretasikan’ makna-makna 

tersebut.” 
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Namun demikian ada suatu kekhasan sendiri dalam pemikirannya yakni 

terdapat tiga premis utama. Tiga premis utama utama tersebut diungkapkan 

Blumer (dalam Soeprapto, 2002: 120-121) antara lain sebagai berikut: 

a. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada  pada 

sesuatu itu bagi mereka. 

b. Makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang 

lain. 

c. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial sedang 

berlangsung.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam interaksionisme simbolik 

menurut pemikiran Blumer adalah sebagai berikut: 

1. Arti  

Posisi teori interaksionisme simbolik bahwa arti yang dimiliki benda-benda 

untuk manusia adalah berpusat pada kebenaran manusia itu sendiri. Teori 

interaksionisme simbolik memandang bahwa “arti” muncul dari proses interaksi 

sosial yang telah dilakukan. Arti dari sebuah benda untuk seseorang tumbuh dari 

cara-cara di mana orang lain bersikap terhadap orang tersebut. Sehingga interaksi 

simbolik memandang “arti” sebagai produk sosial sebagai kreasi-kreasi yang 

terbentuk melalui aktivitas yang terdefinisi dari individu saat mereka berinteraksi.  

Pemahaman “arti” menjadi lebih jauh lagi, bahwa penggunaan “arti” oleh 

pelaku terjadi melalui proses interpretasi. Proses ini sendiri terbentuk melalui dua 

tahapan utama.  
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a. Pelaku mengindikasikan dirinya sendiri akan benda-benda terhadap mana ia 

beraksi. Dia harus menunjukkan sendiri benda-benda yang memiliki makna 

itu. 

b. Melalui perbaikan proses berkomunikasi dengan diri sendiri ini, maka 

interpretasi akan menjadi sebuah masalah, yakni bagaimana kita 

memperlakukan “arti” itu sendiri, maka dengan demikian bisa disaksikan 

dengan jelas bahwa “arti” memainkan peran penting dalam aksi, melalui 

sebuah proses interaksi dengan diri sendiri.  

Teori interaksionisme simbolik dikonstruksikan atas sejumlah ide-ide  

dasar. Ide dasar ini mengacu pada masalah-masalah kelompok manusia atau 

masyarakat, interaksi sosial, objek, manusia sebagai pelaku, tindakan manusia dan 

interkoneksi dari saluran-saluran tindakan. Secara singkat kerangka-kerangka 

yang dipelajari dalam teori ini adalah sebagai berikut: 

1. Sifat masyarakat 

Secara mendasar, masyarakat atau kelompok-kelompok manusia berada 

dalam tindakan dan harus dilihat dari segi tindakan pula. Prinsip utama dari teori 

interaksionisme simbolik adalah apapun yang berorientasi secara empiris atas 

masyarakat manusia, dan dari manapun asalnya, haruslah memperhatikan 

kenyataan bahwa masyarakat manusia tersebut terdiri dari orang-orang yang 

sedang bersama-sama dalam sebuah aksi sosial manusia. 

2. Sifat interaksi sosial 

Masyarakat merupakan bentukan dari interaksi antar individu. Interaksi sosial 

disebut juga interaksi antarpelaku dan bukan antar faktor-faktor yang 
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menghubungkan mereka, atau yang membuat mereka berinteraksi. Teori 

interaksionisme simbolik melihat pentingnya interaksi sosial sebagai sebuah 

sarana ataupun sebagai sebuah penyebab ekspresi tingkah laku manusia. Interaksi 

tersebut terbentuk dalam dua bentuk utama yakni simbolik dan non simbolik 

(isyarat).  

3. Ciri-ciri objek 

Posisi teori interaksionisme simbolik adalah bahwa ‘dunia-dunia’ yang ada 

untuk manusia dan kelompok-kelompok mereka adalah terdiri dari objek-objek 

sebagai hasil dari interaksi simbolik. Objek yang sama mempunyai arti yang 

berbeda-beda untuk individu yang berbeda pula. Disisi lain, bisa jadi objek yang 

sama akan diartikan sama oleh sekelompok mereka. Namun demikian, ada dua 

pendangan yang berbeda dari pandangan objek tersebut. Pertama, paparan diatas 

memberikan ada dua pandangan yang berbeda terhadap lingkup pergaulan 

manusia. Kedua, objek-objek tersebut (mengacu pada arti mereka) harus dilihat 

sebagai kreasi sosial. Dengan pengertian lain kreasi sosial lahir dari dan dalam 

proses interpretasi ketika interaksi sosial sedang berlangsung. 

4. Manusia sebagai makhluk bertindak 

Teori interaksionisme simbolik memandang manusia sebagai makhluk sosial 

dalam suatu pengertian yang mendalam, yakni suatu makhluk yang ikut serta 

dalam berinteraksi sosial dengan dirinya sendiri, dengan membuat indikasinya 

sendiri, dan memberikan respon pada sejumlah indikasi. 
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5. Sifat aksi manusia 

Manusia individual adalah manusia yang mengartikan dirinya dalam dunia ini 

agar bertindak. Tindakan atau aksi bagi manusia terdiri dari perhitungan 

berdasarkan berbagai hal yang ia perhatikan dan penampakan sejumlah tindakan 

berdasarkan pada bagaimana dia menginterpretasikannya. Adanya proses 

pengenalan dari pelakunya sangatlah penting agar mengerti tindakannya. 

Pandangan ini berlaku juga untuk aksi bersama atau kolektif di mana sejumlah 

individu ikut diperhitungkan. Aksi bersama adalah hasil dari sebuah proses 

interaksi yag interpretatif. 

6. Pertalian aksi 

Aksi bersama dari situasi-situasi baru, muncul dalam sebuah masyarakat yang 

“bermasalah”, di mana peraturan-peraturan yang ada tidaklah mencukupi. Proses 

sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan menegakkan 

kehidupan kelompok. Aksi bersama mengacu pada aksi-aksi yang mengubah 

sangat banyak kehidupan kelompok manusia. Aksi bersama tidak hanya 

menyajikan pertalian horisontal, tetapi juga pertalian vertikal dengan aksi bersama 

sebelumnya.  
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2. Konsep dasar interaksi simbolik 

Pada konsep dasar dari interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh 

Blumer antara lain sebagai berikut: 

a. Kapasitas berpikir 

Manusia mempunyai kapasitas untuk berpikir membedakan 

interaksionisme simbolik dari akar behaviorismenya. Menurut Mead: 

“...Individu dalam masyarakat tidak dilihat sebagai unit yang 

dimotivasi oleh kekuatan eksternal atau internal di luar kontrol 

mereka atau di dalam kekurangan struktur yang kurang lebih tetap. 

Mereka lebih dipandang sebagai cerminan atau unit-unit yang 

saling berinteraksi yang terdiri dari unit-unit yang saling 

berinteraksi yang terdiri dari uni-unit kemasyarakatan.” (Ritzer dan 

Goodman, 2010: 289) 

Kapasitas berpikir dalam interaksionisme simbolik mengacu kepada 

kemampuan berpikir yang memungkinkan manusia bertindak dengan pemikiran 

daripada hanya berperilaku dengan tanpa pemikiran. Manusia pasti seringkali 

membangun dan membimbing sesuatu yang mereka lakukan daripada 

melepaskannya begitu saja (Ritzer dan Goodman, 2010: 290). 

b. Berpikir dan berinteraksi 

Teoritisi interaksionisme simbolik memusatkan perhatian pada bentuk 

interaksi sosial yakni sosialisasi. Sosialisasi adalah proses yang dinamis yang 

memungkinkan manusia mengembangkan kemampuan untuk berpikir, untuk 

mengembangkan cara hidup manusia tersendiri. Selain itu adanya interaksi yang 

menjadi sangat penting dalam kajian interaksionisme simbolik. Interaksi adalah 

proses di mana kemampuan berpikir dikembangkan dan perhatikan. Interaksi 

menurut Mead ada dua, yaitu interaksi non-simbolik (percakapan atau gerak 
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isyarat) dan interaksi simbolik (memerlukan proses mental). Ada tiga jenis objek 

yakni objek fisik (misal: kursi atau pohon), objek sosial (misal: mahasiswa atau 

ibu), dan objek abstrak (gagasan atau prinsip moral). Dengan demikian setiap 

individu memsiswai setiap objek selama proses sosialisasi. Pentingnya definisi 

ojek dan kemungkinan aktor mempunyai definisi yang berbeda dari aktor lain. 

 

 

c. Pembelajaran makna dan symbol 

Makna bukan berasal dari proses mental yang menyendiri, tetapi berasal 

dari interaksi. Pusat perhatian pada pragmatisme yaitu tindakan dan interaksi 

manusia, bukan pada proses mental yang terisolasi. Manusia memsiswai simbol 

dan makna di dalam interaksi sosial. Menurut Charon (dalam Ritzer dan 

Goodman, 2010: 292) simbol adalah aspek yang penting yang memungkinkan 

orang bertindak menurut cara-cara yang khas dilakukan manusia. Karena simbol, 

manusia tidak memberikan respon secara pasif terhadap realitas yang 

memaksakan dirinya sendiri, tetapi secara aktif menciptakan dan mencipta ulang 

dunia tempat mereka berperan. Fungsi khusus simbol bagi aktor antara lain 

sebagai berikut: 

1) Pertama, simbol memungkinkan orang menghadapi dunia material dan 

dunia sosial dengan memungkinkan mereka untuk mengatakan, 

menggolongkan, dan mengingat objek yang mereka dijumpai.  

2) Kedua, simbol meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami 

lingkungan. 

3) Ketiga, simbol meningkatkan kemampuan untuk berpikir. 
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4) Keempat, simbol meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai 

masalah 

5) Kelima, simbol memungkinkan aktor mendahului waktu, ruang, dan bahkan 

pribadi mereka sendiri 

6) Keenam, simbol memungkinkan kita membayangkan realita realitas 

metafisik, seperti surga dan neraka 

7) Ketujuh, simbol memungkinkan orang menghindar dari diperbudak 

lingkungan. Maksudnya ialah mereka lebih aktif mengatur dirinya sendiri dari 

apa yang mereka kerjakan 

 

d. Aksi dan interaksi  

Teoritisi interaksionisme simboli memusatkan perhatiannya pada dampak 

dari makna dan simbol terhadap tindakan dan interaksi manusia. Mead 

membedakan perilaku lahiriyah dan perilaku tersembunyi. Perilaku lahiriyah 

yaitu perilaku sebenarnya yang dilakukan aktor. Sedangkan perilaku tersembunyi 

proses berpikir yang melibatkan simbol dan makna. Sebagian besar tindakan 

manusia melibatkan kedua jenis perilaku tersebut. Masing-masing mempunyai 

sasaran dan peran tersendiri untuk dapat menjelaskan dari perilaku yang 

dilakukan aktor. Simbol dan arti memberikan ciri-ciri khusus pada interaksi 

sosial manusia atau tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan di mana 

individu bertindak dengan orang lain dalam pikiran. Dalam proses interaksi 

sosial, manusia secara simbolik mengkomunikasikan arti terhadap orang lain 

yang terlibat dan menafsirkan simbol komukasi tersebut. 
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e. Membuat pilihan 

Sebagian karena kemampuan menggunakan arti dan simbol, maka manusia 

dapat membuat pilihan tindakan di mana mereka terlibat. Orang tidak harus 

menyetujui arti dan simbol yang dipaksakan terhadap mereka. Adanya 

kemampuan kreatif manusia dalam konsep mereka tentang definisi situasi. 

Menurut Thomas dan Thomas (dalam Ritzer dan Goodman, 2010: 294)  

“...Bila manusia telah mendefinisikan situasi sebagai sesuatu yang 

nyata, maka akibatnya pun adalah nyata.” 

Sebenarnya Thomas menekankan bahwa yang menjadi sumber definisi 

sosial kita terutama adalah keluarga dan komunitas. Penekanannya pada 

kemungkinan individu mendefiniskan situasi secara spontan yang memungkinkan 

mereka mengubah dan memodifikasi arti dan simbol.  

3. Prinsip Metodologis Blumer 

Menurut D. Wellman (dalam Soeprapto, 2002: 140-141) bahwa Blumer 

memberikan perhatian yang besar atas kesulitan-kesulitan yang ada dalam 

mempelajari tindakan dan interaksi yang berlangsung di dunia nyata. Blumer 

seringkali berkata tentang “karakter bandel” (obdurate character) dari dunia 

nyata. Dia mengatakan bahwa tampaknya para sosiolog harus terlibat dalam 

upaya yang konstan dan konsisten untuk mengembangkan cara-cara 

penyelidikannya. Model-model ilmiah yang dikembangkan dan yang diujikan 

dalam berhadapan dengan dunia nyata, hanya akan berguna jika dia bisa 

membantu kita memahami dunia itu. Shibutani (dalam Soeprapto, 2002: 150) 

bahwa Blumer mengkritik keras apa yang dia anggap sebagai suatu 

kecenderungan menuju saintisme tanpa pemikirian dalam sosiologi. Blumer 
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mendukung penggunaan “konsep-konsep kepekaan” (sensitizing concepts), yang 

secara sederhana menyarankan apa yang dicari, kemana mencarinya dan yang 

tidak terlalu berbuat semena-mena pada dunia nyata. Blumer berarugumen bahwa 

para sosiolog perlu menggunakan pendekatan introspeksi simpatetik (sympathetic 

introspection) untuk meneliti dunia sosial. Jadi, interaksionisme simbolik harus 

menempatkan dirinya dalm posisi perilaku yang sedang mereka teliti dengan 

tujuan untuk memahami situasi dari sudut pandang pelaku (Soeprapto, 2002: 150-

151).  

B. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan 

Penelitian terhadap perilaku yang menunjukkan makna simbolik telah 

dilakukan oleh beberapa penulis. Namun penelitian mengenai makna perilaku 

pada siswa ketika lulus ujian belum pernah dilakukan sebelumnya. Karena lebih 

umum fenomena tersebut dikaji dengan teori atau konsep penyimpangan sosial. 

Penelitian mengenai perilaku siswa SMK dilakukan oleh Utami (2012) 

fokus penelitiannya yakni hubungan interaksi sosial dengan konsep diri siswa 

SMK Kanisius Ungaran. Siswa SMK kelas X jurusan administrasi perkantoran 

dan akuntansi adalah siswa SMK yang masih dalam tahap perkembangan 

membentuk konsep diri melalui interaksi sosial yang dilakukan sehari-hari di 

sekolah. Dengan demikian hasil yang ditunjukkan adalah adanya pengaruh positif 

dan signifikan antara interaksi sosial dengan konsep diri siswa SMK Kanisius 

Ungaran. Hasil tersebut disimpulkan berdasarkan sampel dan populasi yang telah 

ditetapkan penulis.  
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Beberapa penelitian yang berkaitan dengan perilaku remaja yang duduk di 

jenjang SMK antara lain oleh Wilujeng dan Budiani (2012) fokus penelitian pada 

besarnya pengaruh konformitas terhadap perilaku agresi pada geng remaja di 

SMK. Konformitas yang dimaksud ialah kecenderungan untuk menyerah atau 

mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan orang lain. 

Perkembangan sikap konformitas pada remaja dapat memberikan dampak yang 

positif maupun negatif bagi dirinya.  Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh signifikan antara konformitas pada geng remaja terhadap 

perilaku agresi di SMK PGRI 7 Surabaya. Hal tersebut menjadikan pengaruh yang 

positif artinya semakin tinggi konformitas seseorang maka akan semakin tinggi 

pula perilaku agresi yang dimilikinya.  

Penelitian mengenai perilaku remaja dalam mengekspresikan tindakan 

sosialnya juga dilakukan oleh Anggono (2014) fokusnya untuk mengidentifikasi 

bentuk-bentuk vandalisme dan faktor-faktor penyebab perilaku vandalisme remaja 

di Kabupaten Kulon Progo. Hasilnya dinyatakan bahwa terhadap 3 remaja pelaku 

vandalisme menunjukkan bahwa bentuk-bentuk vandalisme yang dilakukan 

adalah ideological, vindicate, play, dan malicious. Faktor-faktor penyebab 

perilaku vandalisme adalah teman sebaya yakni merasa nyaman dengan teman-

temannya membuat subjek mengikuti tindakan vandalisme temannya, keluarga, 

media masa yakni subjek melakukan vandalisme karena terpengaruh film dan 

video game, dan lingkungan masyarakat: sikap acuh dari lingkungan masyarakat 

menyebabkan tindakan vandalisme subjek susah dihentikan. Maksud vandalisme 

dari penelitian ini adalah ekspresi sosial yang dilakukan remaja di sekitar jalan 
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atau lingkungan masyarakat berupa konvoi motor, mencorat-coret ruang publik, 

dan lain sebagainya.  

Kemudian jurnal internasional oleh Agnes (2014) dengan fokus masalah 

yakni sebuah coretan grafiti yang di buat oleh siswa menengah di Kenya. Coretan 

tersebut dibuat pada sebuah ruang publik dengan masing-masing makna menurut 

siswa tersebut. Coretan grafiti menjadi sebuah pesan sosial untuk saling 

berkomunikasi antar siswa sekolah menengah atas di distrik tertentu.  Pesan sosial 

tersebut berupa, love/sex, school authority, students welfare, drugs, religion, 

celebritis, and politics. Ternyata hal tersebut bisa dijadikan sebuah pemahaman 

oleh sekolah terhadap siswa mengenai tingkat belajar yang kondusif.  

Selanjutnya penelitian oleh Mayasari, dkk (2014) mengenai perilaku siswa 

yakni lebih difokuskan pada makna perilaku menyimpang siswa di SMA Negeri 2 

Pontianak. Hal tersebut berarti lebih dibahas menggunakan kajian ilmu Sosiologi 

yang berkaitan dengan makna dari interaksi melalui perilaku siswa di sekolah. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siswa yang melakukan tindakan 

perkelahian memaknai perilaku mereka tersebut sebagai suatu cara menunjukan 

rasa solidaritas yang tinggi terhadap teman-temannya, juga sebagai cara 

mempertahankan harga diri mereka di depan teman-teman satu sekolah. Selain itu 

siswa yang membolos dari sekolah memaknai perilaku mereka tersebut juga 

sebagai suatu cara menunjukan rasa solidaritas yang tinggi terhadap teman-

temannya. Kemudian menunjukkan bahwa siswa yang melakukan tindakan keluar 

pada saat jam pelajaran berlangsung memaknai perilaku mereka tersebut sebagai 

suatu cara untuk menghilang kebosanan di dalam kelas pada saat pelajaran 
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berlangsung. Siswa yang terlambat datang ke sekolah memaknai perilaku mereka 

tersebut sebagai hal yang tidak disengajai oleh mereka, karena alasan tidak bisa 

bangun pagi, macet, dan lama nunggu jemputan. Perilaku menyimpang yang 

ditunjukkan siswa tidak sepenuhnya dilakukan hanya pada segi negatif saja, 

namun mereka membangun perilaku tersebut untuk memperoleh makna yang 

bermacam. Makna yang ditunjukkan siswa seperti yang telah dijelaskan pada hasil 

penelitian diatas.  

Penelitian mengenai perilaku siswa tingkat usia remaja oleh Pangkep 

(2015) dengan fokus masalahnya yakni perilaku agresif remaja dan penangananya 

di SMP Negeri 8 Makassar. Dalam penelitiannya disebutkan Pangkep (dalam 

Thalib, 2010) bahwa perilaku agresif yang umumnya dilakukan siswa di sekolah 

adalah tindakan perkelahian, melakukan konvoi di jalan raya sehingga 

mengganggu lalu lintas, membolos, dan melontarkan kata-kata yang tidak sopan 

seperti memaki, menghina, dan mengejek. Kemudian hasil yang diperolehnya 

adalah bentuk perilaku agresif siswa adalah perilaku agresif fisik seperti 

memukul, membanting pintu, membanting meja, menyenggol, melempar, 

memukul meja, mendorong, dan menyentil telinga. Bentuk perilaku agresif verbal 

seperti mengancam, membentak, memaki, menghina, mengejek, berteriak dan 

memanggil dengan sebutan buruk. Penanganan atau solusi yang tepat bagi remaja 

sekolah tersebut ialah dengan psikodrama. Teknik penanganan khusus dilakukan 

oleh ahli Psikologi dan Bimbingan Konseling.  

Beberapa tinjauan yang dihimpun oleh penulis maka mendorong untuk 

membuat standing position mengenai perilaku siswa, khususnya siswa SMK. 
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Perilaku yang dimaksud yakni bukan ditinjau dari segi perilaku menyimpangnya 

saat perayaan kelulusan ujian, namun penulis memposisikan fokus penelitiannya 

mengenai makna dari sebuah perilaku yang ditunjukkan dengan simbol-simbol 

tertentu yang digunakan siswa SMK Negeri 1 Rembang ketika kelulusan ujian 

melalui interaksi yang terjalin antar siswa. 
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Tabel 1. Mapping  Hasil Penelitian yang Relevan 

Penulis/ 

tahun 

Judul Fokus masalah Hasil Perbedaan/persamaan 

Utami 

(2012) 

Hubungan 

interaksi sosial 

dengan konsep 

diri siswa kelas 

X SMK 

Kanisius 

Ungaran 

Semester II 

Tahun Ajaran 

2011/2012 

hubungan 

interaksi sosial 

dengan konsep 

diri siswa 

Adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara interaksi 

sosial dengan konsep diri siswa 

SMK Kanisius Ungaran. Hasil 

tersebut disimpulkan 

berdasarkan sampel dan 

populasi yang telah ditetapkan 

penulis. 

Persamaan: kurang lebihnya mengangkat 

interaksi sosial antar siswa dalam jenjang 

sekolah yang sama yakni SMK.  

Perbedaan: lebih fokus pada beberapa interaksi 

sosial yang menunjukkan perilaku-perilaku 

siswa dengan menggunakan simbol-simbol 

untuk saling memahami maksud dan tujuan 

tertentu. Tidak ada sampel dan populasi, karena 

penelitian menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. 

 

Wilujeng 

dan 

Budiani 

(2012) 

Pengaruh 

Konformitas 

pada Geng 

Remaja 

terhadap 

Perilaku Agresi 

di SMK PGRI 

besarnya 

pengaruh 

konformitas 

terhadap 

perilaku agresi 

pada geng 

remaja di SMK. 

menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh signifikan antara 

konformitas pada geng remaja 

terhadap perilaku agresi di 

SMK PGRI 7 Surabaya. Hal 

tersebut menjadikan pengaruh 

yang positif artinya semakin 

tinggi konformitas seseorang 

Persamaan: objeknya siswa SMK yang pada 

dasarnya perkembangan mereka pada tahap 

masa remaja. Masa remaja mendorong siswa 

tersebut ingin melakukan hal yang cenderung 

berisiko, namun tidak diperhitungkan 

solusinya. Selain itu siswa SMK yang memiliki 

kesamaan kelompok sosial maka memiliki 

persetujuan perilaku bersama. Seperti pada 
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7 

Surabaya 

maka akan semakin tinggi pula 

perilaku agresi yang 

dimilikinya. 

kelompok yang dibentuk siswa SMK Negeri 1 

Rembang dalam merayakan kelulusan ujian. 

Perbedaan: geng remaja yang dibentuk di SMK 

PGRI 7 Surabaya menunjukkan perilaku agresi 

yang bisa dibilang sebagai perilaku 

menyimpang. Sedangkan kelompok siswa 

SMK Negeri 1 Rembang menunjukkan 

perilakunya justru menggunakan simbol 

tertentu untuk dijadikan komunikasi dan simbol 

tersebut hanya ada satu tahun sekali, yakni saat 

kelulusan ujian. Dengan adanya simbol 

tersebut, maka perilaku perayaan kelulusan 

tersebut juga membentuk sebuah makna yang 

dibangun oleh masing-masing kelompok siswa 

saat merayakan kelulusan ujian. 
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Anggono 

(2014) 

Perilaku 

Vandalisme 

pada Remaja di 

Kabupaten 

Kulon Progo  

 

Identifikasi 

bentuk 

perilaku 

vandalisme 

oleh remaja  

bentuk-bentuk vandalisme yang 

dilakukan adalah ideological, 

vindicate, play, dan malicious. 

Faktor-faktor penyebab perilaku 

vandalisme adalah teman sebaya 

yakni merasa nyaman dengan 

teman-temannya membuat subjek 

mengikuti tindakan vandalisme 

temannya; (2) keluarga, media 

masa yakni subjek melakukan 

vandalisme karena terpengaruh 

film dan video game, dan 

lingkungan masyarakat: sikap 

acuh dari lingkungan masyarakat 

menyebabkan tindakan 

vandalisme subjek susah 

dihentikan. 

Persamaan: ekspresi sosial remaja pada 

lingkungan public. Siswa SMK Negeri 1 

Rembang yang melakukan perayaan kelulusan 

pasti menggunakan lingkungan public untuk 

menunjukkan perilaku mereka. Misalkan di 

lingkungan rumah warga atau desa, jalan raya, 

bahkan tempat wisata seperti pantai.  

Perbedaan: penulis tidak fokus pada bentuk 

perilaku siswa sebagai perilaku negatif atau 

menyimpang, namun lebih pada pemaknaan 

atau arti yang terkandung dalam perilaku 

tersebut. 

Agnes, 

dkk 

(2014) 

Graffiti: 

Communication 

Strategies for 

Secondary 

School Students 

in Kenya 

Coretan 

grafiti yang di 

buat oleh 

siswa 

menengah di 

Kenya 

Coretan tersebut dibuat pada 

sebuah ruang publik dengan 

masing-masing makna menurut 

siswa tersebut. Coretan grafiti 

menjadi sebuah pesan sosial 

untuk saling berkomunikasi antar 

siswa sekolah menengah atas di 

Persamaan: sebuah ekspresi siswa sekolah 

menengah yang ditunjukkan melalui coretan-

coretan yang hasilnya menghasilkan pesan 

untuk saling berkomunikasi antar siswa. Seperti 

pada halnya perayaan kelulusan ujian yang 

identik dengan adanya coretan-coretan  juga 

menghasilkan sebuah makna dari beberapa 
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distrik tertentu. Pesan sosial 

tersebut berupa, love/sex, school 

authority, students welfare, drugs, 

religion, celebritis, and politics. 

Ternyata hal tersebut bisa 

dijadikan sebuah pemahaman 

oleh sekolah terhadap siswa 

mengenai tingkat belajar yang 

kondusif. 

kelompok siswa di SMK Negeri 1 Rembang. 

Perbedaan: siswa  pada sekolah menengah di 

Kenya membuat coretan berdasarkan kehendak 

dari sekolah dan digunakan sebagai 

pemahaman tingkat belajar siswa. Sedangkan 

coretan yang dibuat oleh siswa saat perayaan 

kelulusan ujian merupakan khendak mereka 

sendiri. 

Mayasari, 

dkk 

(2014) 

Analisis  

Makna Perilaku 

Menyimpang  

Siswa 

Berdasarkan 

Teori  

Interakisonisme 

Simbolik 

(Di SMAN 2 

Pontianak) 

Makna 

perilaku 

menyimpang 

siswa di SMA 

Negeri 2 

Pontianak. 

Hal tersebut 

berarti lebih 

dibahas 

menggunakan 

kajian ilmu 

Sosiologi 

yang 

berkaitan 

dengan 

bahwa siswa yang melakukan 

tindakan perkelahian memaknai 

perilaku mereka tersebut sebagai 

suatu cara menunjukan rasa 

solidaritas yang tinggi terhadap 

teman-temannya, juga sebagai 

cara mempertahankan harga diri 

mereka di depan teman-teman 

satu sekolah. Selain itu siswa 

yang membolos dari sekolah 

memaknai perilaku mereka 

tersebut juga sebagai suatu cara 

menunjukan rasa solidaritas yang 

tinggi terhadap teman-temannya. 

Kemudian menunjukkan bahwa 

Persamaan: sama-sama menggali makna dari 

sebuah perilaku siswa dengan menggunakan 

teori interaksionisme simbolik. 

Perbedaan: Mayasari, dkk (2014) sepenuhnya 

adalah perilaku menyimpang siswa yang 

masing-masing hasilnya sudah menunjukkan 

alasan tertentu dari siswa yang bersangkutan. 

Selain itu peristiwanya juga dilakukan siswa 

saat aktivitas sehari-hari di sekolah, sedangkan 

penelitian mengenai perayaan kelulusan justru 

di luar sekolah. 
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makna dari 

interaksi 

melalui 

perilaku siswa 

di sekolah. 

siswa yang melakukan tindakan 

keluar pada saat jam pelajaran 

berlangsung memaknai perilaku 

mereka tersebut sebagai suatu 

cara untuk menghilang kebosanan 

di dalam kelas pada saat pelajaran 

berlangsung. Siswa yang 

terlambat datang ke sekolah 

memaknai perilaku mereka 

tersebut sebagai hal yang tidak 

disengajai oleh mereka, karena 

alasan tidak bisa bangun pagi, 

macet, dan lama nunggu 

jemputan. 
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Pangkep 

(2015) 

Perilaku 

Agresif dan 

Penangannya 

fokus 

masalahnya 

yakni perilaku 

agresif remaja 

dan 

penangananya 

di SMP 

Negeri 8 

Makassar. 

bentuk perilaku agresif siswa 

adalah perilaku agresif fisik 

seperti memukul, membanting 

pintu, membanting meja, 

menyenggol, melempar, memukul 

meja, mendorong, dan menyentil 

telinga. Bentuk perilaku agresif 

verbal seperti mengancam, 

membentak, memaki, menghina, 

mengejek, berteriak dan 

memanggil dengan sebutan 

buruk. Penanganan atau solusi 

yang tepat bagi remaja sekolah 

tersebut ialah dengan psikodrama. 

Persamaan: saling memfokuskan masalahnya 

pada perilaku remaja, namun perbedaannya 

ialah remaja tersebut pada tingkat SMP 

sedangkan perilaku perayaan kelulusan siswa 

dilakukan tingkat SMK. Perilaku yang 

dimaksud dalam penelitian diatas mengacu 

pada keagresifan siswa yang dilihat dari sisi 

Psikologi.  

Perbedaan: melihat perilaku siswa dengan 

makna yang diperoleh melalui macam-macam 

perilaku ketika merayakan kelulusan ujian 
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C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir memberikan gambaran mengenai inti dari alur pikiran 

dalam penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam 

memahami isi keseluruhan dari penelitian ini. Kerangka berrpikir dalam penelitian 

ini menjelaskan bawa siswa merupakan objek dari sebuah pembelajaran disekolah 

yangmana mereka juga berinteraksi tidak hanya di sekolah saja, namun di luar 

lingkungan sekolah. Salah satunya adalah siswa SMK Negeri 1 Rembang yang 

ada dengan berbagai jurusan di sekolah antara lain Otomotif, Teknologi 

Komunikasi dan Jaringan, Teknik Gambar, dan Kontruksi Kayu. Siswa dalam 

masa perkembangan remaja di mana masa tersebut sedang kritisnya mereka dalam 

melakukan apapun. Perilaku yang ditunjukkan juga bermacam, mulai keaktifan 

dalam kegiatan belajar, ataupun kegiatan perkumpulan di luar kelas.  

Siswa menempuh ujian sekolah dan ujian nasional demi mengharapkan 

sebuah hasil yang memuaskan, bahkan dengan ijazah SMK. Perjuangan yang 

dilakukan dalam ujian sekolah maupun ujian nasional akan ditunjukkan 

keberhasilannya saat pengumuman kelulusan. Fenomena kelulusan ujian direspon 

siswa, khususnya SMK Negeri 1  Rembang sangat beragam. Ada yang melakukan 

perpisahan di sekolah dengan berbagai kebaya dan kemeja batik, bahkan ada yang 

langsung melakukan perayaan kelulusan. 

Interaksi antar anggotanya bisa ditunjukkan dari simbol-simbol yang 

dibentuk dari siswa tersebut. Mereka membentuk sesuai dengan kehendak hati 

masing-masing anggota atau langsung pada pemikiran kelompoknya. Simbol 

dalam perilaku kelulusan ujian juga mempunyai sebuah makna agar di mengerti, 
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bahkan di respon oleh anggota kelompoknya. Dengan demikian berarti terbentuk 

adanya interaksionisme simbolik. Interaksi tersebut akan berlangsung ketika 

adanya simbol dan makna yang dimunculkan dari setiap anggota kelompoknya. 

Penafsiran dari berbagai objek selalu ditunjukkan melalui beberapa perilaku 

dalam perayaan kelulusan ujian sekolah maupun ujian nasional. 

Ekspresi kelulusan ujian tersebut membentuk sebuah kelompok yang di 

dalamnya terdapat anggota yang saling berinteraksi dengan tujuan yang sama. 

Mereka mendefinisikan makna dari perilaku perayaan tersebut. Karena pada 

dasarnya suatu fenomena tertentu akan di berikan pengertian dari individu ketika 

mereka sudah berkelompok dan membentuk tujuan yang sama.  

Secara umum beberapa perilaku dalam merayakan kelulusan dianggap 

sebagai perilaku menyimpang bahkan merusak fasilitas disekitar tempat yang 

dijadikan untuk merayakan, namun bisa jadi ada respon yang berbeda dari setiap 

kalangan di masyarakat. Perilaku perayaan masih saja dilakukan setiap tahunnya, 

dengan demikian perlu digali lebih dalam mengapa hal tersebut masih bertahan. 

Lebih jelasnya maka penulis menyajikan kerangka berfikir dalam bentuk 

bagan sebagai beriku: 
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Bagan 1. Kerangka Pikir Penelitian “Makna Perilaku Siswa  

dalam Perayaan Kelulusan Ujian 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Perilaku Siswa SMK 

Kelulusan Ujian 

Fenomen Perayaan 

Kelulusan Ujian 

Simbol serta makna simbol 

digunakan dalam berinteraksi  

Beberapa perilaku yang 

ditunjukkan siswa 

Alasan perilaku perayaan 

masih dilakukan 

Interaksionisme Simbolik 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Perilaku yang ditunjukkan siswa SMK Negeri 1 Rembang ketika 

merayakan kelulusan yang pertama, bersyukur, berpelukan saling 

mengucapkan selamat, bahkan dalam bentuk pesta atau makan bersama. 

Kedua, membuat coretan seragam pada seragam OSIS SMK dan dinding 

seklah. Ketiga, konvoi di jalanan dan keempat adalah foto bersama. 

Keseluruhan perilaku tersebut memiliki pertimbangan lokasi oleh siswa 

SMK Negeri 1 Rembang yaitu di halaman rumah siswa dan halaman BKK 

sekolah, kemudian berpusat di halaman gedung Haji kabupaten Rembang. 

2. Simbol dan maknanya ketika merayakan kelulusan mulai dalam bentuk 

perlengkapan seperti seragam OSIS sebagai kehidupan yang putih bersih, 

pilok sebagai pemberi warna kehidupan atau dimasa sekolah, spidol 

memberikan identitas hidup, kamera sebagai alat penyimpan kenangan 

hidup, dan sepeda motor sebagai alat untuk mengatur hidup berputar. 

Kemudian simbol dalam bentuk perilaku seperti berpelukan sebagai 

ungkapan rasa kasih sayang sesama teman dekat, berjabat tangan sebagai 

persahabatan yang sulit dipisahkan, dan konvoi diibaratkan manusia hidup 

berputar yang harus bisa keluar dari zona nyaman. Terakhir simbol dalam 
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bentuk bahasa yaitu berteriak sebagai ungkapan kesenangan coretan pada 

seragam sebagai kehidupan yang penuh warna saat dilalui bersama. 

3. Alasan siswa SMK Negeri 1 Rembang melakukan perayaan kelulusan 

ujian adalah adanya faktor pendorong dan kendala yang dihadapi sehingga 

memperkuat alasan bahwa perayaan kelulusan harus dilakukan.. Faktor 

pendorong antara lain kuatnya solidaritas, keinginan dan pengalaman 

pribadi siswa, pengalaman kakak kelas serta pengaruh media massa. 

Selain itu ada kendala antara lain ditegur aparat dan warga, rantai sepeda 

motor loss serta perlengkapan habis.  

 

B. Saran  

1. Kepala sekolah memberi tekanan pada siswa sebelumnya adanya kelulusan 

melalui sosialisasi bahaya mengkonsumsi minuman keras baik ditinjau dari 

segi ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Selain itu sosialisasi peduli 

lingkungan sekitar seperti tertera pada misi sekolah nomor tujuh, agar tidak 

merusak dinding sekolah ketika merayakan kelulusan ujian. 

2. Simbol yang digunakan siswa dalam bentuk perlengkapan seperti sepeda 

motor, sebaiknya menggunakan perlengkapan dengan baik saat berkendara. 

Seperti knalpot tidak perlu diganti dengan knalpot modifikasi karena 

menimbulkan kebisingan bagi warga sekitar, menggunakan helm sebagai 

keselamatan siswa saat konvoi, serta spion lengkap bagian kanan dan kiri. 
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