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ABSTRAK 

 
Hanifa, Hanna Permata. (2019). Hubungan antara Konformitas Teman Sebaya 

dengan Kepatuhan terhadap Tata Tertib Sekolah Ditinjau dari Jenis Kelamin Pada 

Peserta Didik Kelas XI SMA N 1 Jatisrono Tahun Ajaran 2019/2020 

Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing : Muslikah, S.Pd, M.Pd 

  

Melalui studi pendahuluan dengan Guru Bimbingan dan Konseling SMA N 1 

Jatisrono Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah ditemukan bahwa kepatuhan terhadap 

tata tertib pada peserta didik masih dalam kategori rendah. Di sisi lain, peserta didik 

dalam usia remaja memiliki karakteristik untuk melakukan konformitas dengan 

teman sebaya yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adanya 

hubungan antara konformitas teman sebaya ditinjau dari jenis kelamin dengan 

kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kuantitatif korelasional. Pengambilan sampel menggunakan simple random 

sampling. Sampel dalam penelitian berjumlah 151 peserta didik yang tersebar di 

seluruh kelas XI. Alat ukur yang digunakan adalah skala psikologis konformitas 

teman sebaya dan skala psikologis kepatuhan terhadap tata tertib. Analisis data 

yang digunakan pada uji hipotesis adalah uji korelasional Product Moment 

Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tingkat konformitas teman 

sebaya dan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah pada peserta didik laki-laki 

maupun perempuan kelas XI berada dalam kategori sedang dan secara umum 

ditemukan hubungan yang positif dan signifikan antara konformitas teman sebaya 

dengan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah dengan derajat korelasi rendah. 

Didapatkan hasil korelasi sebesar 0,261 dengan signifikansi 0,001. Dari hasil 

tersebut dapat dipahami bahwa semakin tinggi konformitas teman sebaya maka 

semakin tinggi kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Saran untuk guru Bimbingan 

dan Konseling berdasarkan untuk penelitian ini adalah memberikan layanan 

konseling inidvidual, bimbingan kelompok dan konseling kelompok bagi peserta 

didik yang tidak patuh terhadap tata tertib sekolah. 

 

Kata kunci: jenis kelamin; kepatuhan terhadap tata tertib sekolah; konformitas        

teman sebaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini merupakan bagian pertama skripsi yang memuat 

uraian (1) latar belakang, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, dan (4) 

kegunaan penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Peserta didik dalam hal ini adalah remaja, mereka adalah makhluk 

individual sekaligus sosial. Sebagai manusia, mereka tidak hanya berkutat dengan 

urusannya sendiri. melainkan memiliki banyak singgungan dengan orang lain. 

Dengan teman sebaya, dengan instansi terkait dimana ia berkegiatan bahkan dengan 

pranata dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.  

Di sisi lain, seiring dengan perkembangan jaman, setiap individu dituntut 

untuk memiliki kualitas yang unggul. Untuk itu proses pendidikan diperlukan untuk 

mempersiapkannya. Melalui proses tersebut, seorang pribadi dapat membekali diri, 

mengembangkan karakter yang dimiliki dan mengaktualisasikan dirinya dengan 

tepat. Sehingga fungsi sekolah pada era sekarang sudah lebih dari sekedar penyedia 

ilmu dan wawasan yang sering kali sebatas teori dan hafalan. Melainkan, sekolah 

dituntut mampu membangun dan mengembangkan karakter diri setiap peserta didik 

menjadi tangguh dan siap bersaing di masyarakat serta dunia kerja. Untuk itu, fokus 

lembaga pendidikan juga mencakup pada pendidikan karkater. Dimana hal ini 

dikembangkan melalui praktek-praktek pembiasan setiap hari.  
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Hal ini patut menjadi perhatian bersama mengingat Indonesia tergolong 

sebagai salah satu negara anggota PBB dengan indek pengembangan sumber daya 

manusia yang rendah. Mengacu pada United Nation Development Program 

(UNDP) tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 116 dari 189 negara. Lebih 

lanjut, Rusnaeni (2016:15) menambahkan fenomena di lapangan, ranah pendidikan 

Indonesia masih berkutat dengan masalah yang kompleks terkait maraknya 

degradasi moral peserta didik yang bahkan muncul di lingkungan sekolah. Maka 

semakin terasa urgensi pendidikan karakter pada lembaga pendidikan.  

Riyono (2016:6) menyebutkan salah satu cara membiasakan pembentukan 

karakter yang baik pada peserta didik dapat dimulai melalui diterbitkannya tata 

tertib sekolah. Mengingat dalam tata tertib sekolah, segala tingkah laku individu 

yang terlibat, dalam hal ini seluruh penduduk sekolah terikat untuk mematuhi tata 

tertib yang sudah disepakati tersebut. Dikuatkan oleh Martin (2018:17) bahwa 

keterlibatan seluruh stakeholder sekolah dianggap sebagai kunci tegaknya 

kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah.  

Rahmawati (2015:3) mengajukan definisi bahwa kepatuhan dianggap 

sebagai sikap dan perilaku tunduk pada aturan atau perintah yang dilakukan secara 

sadar. Senada dengan kesimpulan yang diajukan Winahyu dan Sumaryati (2013: 

140) bahwa yang dimaksud kepatuhan berarti menerima dan menyesuaikan dirinya 

terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, bisa berupa 

lembaga, organisasi, instansi atau seseorang yang memiliki kuasa. Sedangkan 

menurut Baron (2014:253) kepatuhan atau obedience merupakan pemenuhan 

harapan, permintaan, atau perintah yang tegas.  
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Juniartika (2014:1) menyebutkan peserta didik diharapkan mampu 

menunjukkan kepatuhan yang baik karena hal ini dianggap sebagai tanda bahwa 

peserta didik memiliki rasa tanggung jawab terhadap tuntutan dan tugas yang 

dipercayakan kepadanya. Lebih luas lagi, dijelaskan oleh Rahmawati dan Arsana 

(2014 dalam Amal dan Diana, 2019:50) bahwa melalui kepatuhan terhadap tata 

tertib yang diberlakukan di sekolah yang dianggap sebagai dunia miniatur bagi 

peserta didik dalam memainkan peran sosialnya di masyarakat, dapat melatih 

peserta didik membiasakan diri mengenali dan menyesuaikan tingkah lakunya 

sebagai anggota kelompok yang memiliki norma yang harus disepakati. Normasari 

dan Rabiatul (2013:321) pernah menyebutkan Indonesia Heritage Foundation 

mengemukakan bahwa kepatuhan termasuk dalam 9 pilar nilai, moral dan karakter 

yang perlu diajarkan kepada anak-anak. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui wawancara dengan guru 

Bimbingan dan Konseling dan menyebarkan skala kepatuhan terhadap tata tertib 

sekolah pada kelas XI MIPA 2 dan XI IPS 2 pada tanggal 14 Februari 2019 sebagai 

data awal di sekolah tersebut, ditemukan banyak peserta didik yang menunjukkan 

sikap kepatuhan terhadap tata tertib yang rendah. Dengan hasil persentase 

perhitungan skala pendahuluan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah sebesar 

51,48% yang termasuk dalam kategori rendah.  

Didapatkan informasi bahwa sikap ketidakpatuhan peserta didik masih 

menjadi salah satu permasalahan utama di SMA N 1 Jatisrono meski sudah 

dilakukan upaya sosialisasi dan pemasangan tata tertib sekolah di masing-masing 

mading kelas. Pihak sekolah, baik Waka Kesiswaan maupun guru Bimbingan dan 
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Konseling sudah melakukan upaya penanganan dan pelayanan bagi peserta didik 

yang terbukti melakukan tindakan ketidakpatuhan. Namun, tindak ketidakpatuhan 

masih saja terjadi dan berulang. 

 Pihak sekolah berupaya mewujudkan kondisi ideal yang kondusif untuk 

keberlangsungan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah, yaitu peserta didik yang 

patuh dengan tata tertib. Didukung dengan sikap yang mendukung oleh seluruh 

stakeholder sekolah. Meskipun SMA N 1 Jatisrono merupakan sekolah menengah 

atas pada tingkat kecamatan, pihak sekolah berusaha memberikan fasilitas ilmu 

pengetahuan dan wawasan serta pendidikan karakter yang baik. Namun, ada banyak 

faktor yang mempengaruhi sikap kepatuhan peserta didik. Berdasarkan pemaparan 

guru Bimbingan dan Konseling dalam wawancara studi pendahuluan menyebutkan, 

pola kebiasaan masyarakat desa cukup mempengaruhi sikap kepatuhan terhadap 

tata tertib yang diterbitkan oleh pihak sekolah. Termasuk di dalamnya adalah 

bagaimana peserta didik berteman dan bergaul dengan teman sebayanya.  

Menurut Willis (2004:31 dalam Himawan dan Turhan, 2014:2014) 

menyebutkan beberapa kategori bentuk pelanggaran yang dilakukan peserta didik 

diantaranya adalah (1) pelanggaran ringan seperti membolos, malas belajar, 

kesulitan belajar, bertengkar, berkelahi, suka ramai di dalam kelas, tidak 

mengerjakan tugas, terlambat datang ke sekolah, tidka ikut upacara bendera, (2) 

pelanggaran sedang seperti berpacaran, berkelahi antarsekolah, menyalahgunakan 

uang SPP, merokok dan (3) pelanggaran berat seperti membawa minuman keras, 

narkoba, hamil, membawa senjata tajam, menodong dan perilaku yang mengarah 

pada tindak kriminal. Mengacu pada kategori ketidakpatuhan yang disampaikan 
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Willis tersebut, jenis ketidakpatuhan yang dilakukan oleh peserta didik SMA N 1 

Jatisrono rata-rata tergolong pada pelanggaran ringan dan sedang. Mengingat 

tindak ketidakpatuhan ini terjadi pada peserta didik, terjadi karena sebagai individu 

remaja yang merupakan fase “badai” dimana ketegangan emosi meninggi. Hal ini 

pernah disampaikan oleh Hurlock (2001:212). 

Idealnya, peserta didik dapat memiliki kepahaman akan tujuan bersekolah, 

fungsi tata tertib sekolah, urgensi memiliki sikap dan perilaku patuh terhadap tata 

tertib serta dampak terus-menerus bertindak tidak patuh untuk jangka panjang. 

Sehingga sikap patuh terhadap tata tertib sekolah muncul dari kesadaran pribadi 

peserta didik. Apabila sikap ketidakpatuhan peserta didik dibiarkan maka yang 

terjadi adalah terbentuknya pribadi peserta didik yang tidak disiplin, tidak mampu 

menyesuaikan diri dan memainkan peran sosialnya dengan baik.  Dikhawatirkan 

muncul dampak negatif jangka panjang pada pencapaian tahapan tugas 

perkembangan peserta didik yang membuatnya menjadi pribadi yang terganggu 

kehidpan efektif kesehariannya.  

Sikap kepatuhan dalam diri peserta didik disebabkan oleh banyak hal. 

Menurut Brown (Rahmawati, 2015:4) penyebab terbentuknya kepatuhan yang 

datang dari dalam diri meliputi kemampuan mengendalikan diri, keadaan emosi dan 

kemampuan menyesuaikan diri dengan sekolah. Kemudian peyebab dari luar diri 

meliputi keluarga, hubungan dengan teman sebaya, keadaan dan situasi sekolah 

seperti peratuan yang berlaku, demografi (usia, jenis kelamin) serta jenis sangsi 

yang diberlakukan para guru kepada peserta didik yang tidak patuh. 



6 

 

 

 

 Terdapat dua faktor eksternal yang menarik perhatian peneliti. Yaitu faktor 

hubungan teman sebaya dan jenis kelamin. Dari sekian banyak hubungan teman 

sebaya, salah satu hubungan yang terjadi pada kalangan teman sebaya adalah 

konformitas teman sebaya. Untuk peserta didik yang berada di usia sekolah tingkat 

SMA/SMK sederajat, dimana berarti mereka berada di usia remaja, faktor eksternal 

atau lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan.  

Peserta didik pada tahap ini memiliki kecenderungan kuat untuk 

menampilkan konformitas teman sebaya. Naviarta (2018:35) merangkum bahwa 

yang dimaksud dengan konformitas teman sebaya adalah upaya menyamakan 

tingkah laku seperti teman-teman yang seusia dan memilikki karakteristik lain yang 

cenderung sama dengannya. Septiyuni, dkk (2015:2) menjelaskan bahwa 

lingkungan kelompok teman sebaya menjadi lahan bagi remaja untuk 

mengembangkan kepribadian.  

Melalui nilai-nilai yang diterima dari keluarga kemudian meluas pada 

lingkungan pertemanan ini, remaja mulai menyusun identitas dirinya. Remaja 

dihadapkan pada pilihan untuk terus mempertahankan nilai yang ditanamkan oleh 

keluarga atau memilih keyakinan yang diakui oleh teman sebayanya demi 

mendapat penerimaan sosial dan bagaimana sebagai anggota kelompok 

mengkomunikasikan sudut pandangnya yang bisa jadi bertentangan dengan 

pendapat kelompok. Ditegaskan oleh Santrock (2007:23) bahwa disini remaja 

dituntut untuk belajar untuk mandiri, menangani konflik yang mungkin saja muncul 

dengan orang tua maupun dengan keinginannya yang cenderung lebih dekat dan 

terikat dengan teman sebayanya.  
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Senada dengan yang disampaikan oleh Saputro dan Triana (2012:4) bahwa 

pada fase ini, teman sebaya adalah hal yang sangat berarti dan berpengaruh pada 

diri seorang remaja. Pendapat yang diajukan oleh Suryawati dan Maryati (2006 

dalam Hartati, 2013:25) menyebutkan bahwa salah satu berbaur dengan masyarakat 

atau lingkungan adalah dengan cara melakukan konformitas. 

Lebih lanjut, Husna (2016:35) menjelaskan bahwa apabila individu tidak 

dapat menyesuaikan diri dengan baik dan bijak dengan nilai yang diakui kelompok 

teman sebaya, maka ia akan dikucilkan dari kelompok teman sebaya. Sebaliknya, 

apabila ia dapat menyesuaikan diri dengan baik dan bijak, maka ia akan diterima. 

Selain disebabkan karena kelompok teman sebaya adalah sesuatu yang berarti bagi 

remaja, hal ini juga disebabkan karena konformitas yang terjadi pada teman sebaya 

merupakan sebuah tuntutan tidak tertulis dari kelompok teman sebaya yang 

memiliki pengaruh kuat dalam “memaksa” individu untuk mengikuti perilaku-

perilaku tertentu pada kelompoknya. Pernyataan tersebut diajukan oleh Zebua dan 

Nurjayadi (2011 dalam Abidin dan Saeful, 2017:104). Fauziyah  (2014: 21) 

menambahkan, bahkan ketika tingkah laku yang dilakukan kelompok tersebut 

bertentangan dengan prinsip individu, ia akan tetap melakukannya semata agar 

dapat diterima kelompok. 

Pada kenyataannya, konformitas yang terjalin antara teman sebaya dapat 

mengarah pada hal yang baik dan juga sebaliknya, mengarah pada yang tidak baik. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sudyastuti dan Heru (2016: 25) bahwa 

konformitas yang berkembang dalam kelompok teman sebaya yang menganut 

norma kelompok positif, sesuai moral dan agama yang dapat 
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dipertanggungawabkan, besar kemungkinan akan diikuti oleh seluruh anggota 

kelompok. Mereka akan terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. 

Pun sebaliknya. Mereka akan terdorong untuk melakukan kegiatan yang maladaptif 

apabila berbaur pada kelompok teman sebaya yang menganut norma kelompok 

yang negatif.  

Seperti yang disebutkan oleh Rosita (2017:3-4) bahwasanya orang yang 

berkumpul dengan orang-orang yang memiliki karakter-karakter baik seperti jujur, 

rajin dan patuh, maka cepat atau lambat akan meniru perilaku tersebut sehingga 

menjadi karakternya. Begitu pula sebaliknya. Hal ini menyimpan potensi bahwa 

ada kemungkinan individu mengikuti pendapat dan keputusan dari kelompok teman 

sebayanya. Sekalipun untuk melakukan hal yang kurang baik. Dalam aspek 

kehidupan bersosial di lingkungan sekolah, peserta didik dengan kecenderungan 

memiliki keintiman dengan teman sebaya yang tinggi menjadikan pendapat 

kelompok sebagai keputusan bersama untuk diikuti.  

Menurut Hidayati (2016:32) hal ini menjadi bahaya ketika seseorang 

terpapar konformitas yang bersifat negatif sehingga berpengaruh pada kegagalan 

dalam membentuk identitas pribadi yang sesuai. Yaitu pribadi yang tidak dapat 

memilah mana tindakan yang dibenarkan secara moral dan yang tidak. Dampak 

lebih luasnya adalah seseorang ini mungkin mendapat penolakan dari kalangan 

sosialnya. Terlebih, Desmita (2005 dalam Hasnah, dkk, 2015:24) menyebutkan 

remaja rentan mengalami kesepian, gangguan kesehatan mental bahkan 

kecenderungan melakukan kriminal ketika ditolak dan diabaikan dari kalangannya. 
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Seperti yang dikuatkan oleh Rosmayanti, dkk (2017:52) bahwa manusia 

cenderung memiliki perasaan takut tidak diterima oleh kelompoknya bilamana ia 

berbeda, tidak mendapat persetujuan kelompok, ia menghindari dari mendapat 

celaan oleh kelompok, maka ia memilih untuk melakukan konformitas dengan 

teman sebayanya. Secara konkrit dijelaskan oleh Febriyani dan Endang (2016:142) 

bahwa salah satu hal yang dapat menimbulkan perasaan takut untuk menjadi 

berbeda dari kelompok teman sebaya adalah mendapatkan perlakuan yang tidak 

menyenangkan, seperti diejek dan dicela oleh anggota kelompok yang lebih kuat. 

Menjadi berbeda dari kelompok serta norma sosial yang diakui akan menimbulkan 

perasaan dikucilkan dan memiliki pengahargaan yang rendah dari lingkungan 

dimana ia bersosialisasi. Hal ini Ceilindri dan Meita (2016:66) ajukan sebagai 

alasan kuat seseorang untuk melakukan konformitas dengan teman sebayanya. 

Jenis kelamin merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan ketika hendak 

memahami apa yang terjadi pada seorang individu. Hal ini berpengaruh pada 

bagaimana gender seseorang berperan dalam keterlibatannya di kehidupan 

bermasyarakat. Menurut Baron dan Byrne (2004:187), jenis kelamin didefinisikan 

sebagai sebutan biologis untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Sedangkan 

gender lebih mengacu pada segala atribut yang melekat pada seseorang sehingga 

atribut tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan masing-masing adalah 

laki-laki atau perempuan.  

Kecenderungan untuk melakukan konformitas ternyata ditemukan berbeda 

antara laki-laki dan perempuan. Remaja perempuan memiliki kecenderungan 

melakukan konformitas yang lebih tinggi terhadap kegiatan-kegiatan dan nilai-nilai 
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yang diakui oleh teman sebayanya. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi hal 

ini. Salah satunya alasannya disampaikan oleh Sears (2009 dalam Istiana, 2018:37) 

bahwa perempuan membutuhkan rasa aman yang sangat besar. Sebagai sosok yang 

lemah lembut, bijaksana dan mudah empati dengan keadaan orang lain, maka ia 

lebih mudah melakukan konformitas dengan lingkungan yang memiliki tekanan 

dan meminta kepatuhan dari anggotanya. Alasan lain disampaikan oleh Richmond-

Abbott (2012 dalam Sartika, 2009:16) menyebutkan bahwa sebagai makhluk 

perasa, kecenderungan untuk mendapatkan penguatan emosional lebih dibutuhkan 

oleh remaja perempuan. Hal ini bertentangan dengan yang dilakukan oleh laki-laki. 

Baron dan Byrne (2004:198) menyebutkan mereka lebih mampu melakukan 

introspeksi diri yang terpusat pada ego mereka. Sehingga lebih mampu untuk tidak 

terpengaruh oleh tekanan yang ada dari kelompok teman sebaya.  

Karkateristik peserta didik perempuan dan laki-laki dalam hal kemampuan 

melakukan konformitas memiliki potensi yang tidak baik apabila terjadi secara 

berlebihan. Apabila peserta didik perempuan menjadi terlalu konformis dengan 

tekanan dan keputusan kelompok, maka ia akan kehilangan jati dirinya sendiri 

karena terlalu menerima dan menuruti tuntutan kelompok tanpa mampu 

menyuarakan pendapatnya. Semata demi mendapat penerimaan dan tetap diakui 

sebagai anggota kelompok. Sedangkan, apabila peserta didik laki-laki terlalu 

mengedepankan kecenderungan sikap agresif, terlalu egosentris dan tidak mampu 

menampilkan perilaku konformitas yang tepat, dikhawatirkan tidak dapat 

membangun relasi sosial yang baik dengan lingkungan pertemanan dan masyarakat 

secara umum.  
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Di sisi lain, perbedaan jenis kelamin tidak hanya memunculkan perbedaan 

pada konformitas teman sebaya peserta didik. Melainkan dapat secara langsung 

mempengaruhi sikap kepatuhan peserta didik. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Brown, dkk (Rahmawati, 2015:4) terkait faktor-faktor kepatuhan itu sendiri, yaitu 

faktor eksternal yang salah satunya adalah jenis kelamin.  

Mengacu pada karakteristik laki-laki dan perempuan, dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Sankaran dan Bui (2003 dalam Normadewi, 2012: 33) menunjukkan 

hasil bahwa seorang perempuan memedulikan sikap sopan santun yang diterima 

orang lain dan konsekuensi yang menyertainya apabila melanggar ketimbang laki-

laki. Perempuan memiliki kecenderungan untuk mudah terpengaruh, kurang 

merdeka, tidak menyenangi sikap agresif, dan lebih pasif. Sedangkan laki-laki lebih 

menyenangi situasi agresif, sangat bebas dan tidak mudah terpengaruh serta lebih 

merdeka, seperti yang disampaikan oleh Ratnasari (2017:29). Hal ini dapat 

dimaknai bahwa perempuan akan lebih mudah untuk menampilkan sikap kepatuhan 

daripada laki-laki. 

Sehingga dapat dimaknai, apabila peserta didik bergaul dengan teman 

sebaya yang tidak patuh terhadap tata tertib sekolah, maka keputusan dan pendapat 

yang diambil kelompok teman sebaya untuk tidak patuh terhadap tata tertib sekolah 

akan menjadi keputusan bersama yang disepakati dan dilaksanakan. Meski bisa jadi 

hal ini dilakukan hanya semata untuk tetap aman berada dalam kelompok teman 

sebayanya dan bertentangan dengan dirinya sendiri. Begitu pun sebaliknya. Dimana 

peserta didik perempuan memiliki kecenderungan lebih kuat mengikuti keputusan 

yang diakui oleh kelompok teman sebayanya daripada peserta didik laki-laki. 
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Penjelasan tersebut merupakan keterkaitan konformitas teman sebaya dan jenis 

kelamin terhadap kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Asumsi dalam penelitian 

ini adalah konformitas teman sebaya yang terjadi di kalangan peserta didik 

perempuan dan lelaki memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan sikap 

kepatuhan terdapat tata tertib sekolah.  

Apabila konformitas teman sebaya ditinjau jenis kelamin terbukti memiliki 

hubungan signifikan dengan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah, maka hal ini 

dapat dijadikan masukan bagi guru Bimbingan dan Konseling. Mengingat fungsi 

guru Bimbingan dan Konseling di sekolah tidak hanya membantu peserta didik 

dalam mengentaskan masalah yang dihadapi. Namun juga mencegah terjadinya 

suatu masalah.  

Dibutuhkan peran dan keterlibatan secara aktif dari guru Bimbingan dan 

Konseling dalam membimbing peserta didik untuk dapat mewujudkan perilaku 

kepatuhan pada tata tertib sekolah. Keterlibatan aktif guru Bimbingan dan 

Konseling dalam hal ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan pemahaman guru 

Bimbingan dan Konseling terkait adanya karakteristik konformitas teman sebaya 

pada kalangan peserta didik.  

Sehingga dapat dijadikan acuan pembuatan layanan yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik yang memiliki kecenderungan lebih dekat dengan teman 

sebaya dan penyesuaian yang tinggi terhadap kelompoknya guna meningkatkan 

kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah. Selebihnya, 

dengan menekankan peran konformitas teman sebaya guna meningkatkan 

kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah dalam pembuatan layanan dan 
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program Bimbingan dan Konseling serta dapat mengangkat kebermanfaatan dan 

kebermartabatan fungsi seorang guru Bimbingan dan Konseling di sekolah yang 

sering dimiskonsepsikan sekedar sebagai polisi sekolah. Mengingat guru 

Bimbingan dan Konseling di sekolah memiliki fungsi pencegahan, pengentasan 

masalah dan pengembangan.  

Hal ini dapat dilakukan dengan pemberikan layanan berupa konseling 

individu, bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Konseling individu 

diharapkan dapat menjadi layanan kuratif bagi peserta didik yang masih terbukti 

melakukan tindak ketidakpatuhan terhadap tata tertib sekolah. sedangkan, melalui 

bimbingan kelompok dan konseling kelompok, guru Bimbingan dan Konseling 

dapat memanfaatkan peran dinamika kelompok dan teman sebaya. Layanan 

bimbingan kelompok dan konseling kelompok dapat menjadi fungsi layanan 

pemahaman dan pengembangan sehingga peserta didik mengerti urgensi 

menampilkan sikap kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. 

Berdasarkan ketertarikan dan penilaian peneliti bahwa antara konformitas 

teman sebaya memiliki keterkaitan dengan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah 

ditinjau dari jenis kelamin, maka peneliti memilih judul penelitian “Hubungan 

antara Konformitas Teman Sebaya dengan Kepatuhan terhadap Tata Tertib Sekolah 

Ditinjau dari Jenis Kelamin di SMA N 1 Jatisrono” 

1.2  Rumusan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1) Bagaimana tingkat konformitas teman sebaya ditinjau dari jenis kelamin pada 

peserta didik kelas XI SMA N 1 Jatisrono? 

2) Bagaimana tingkat kepatuhan terhadap tata tertib sekolah pada ditinjau dari 

jenis kelamin pada peserta didik kelas XI SMA N 1 Jatisrono? 

3) Apakah terdapat hubungan antara konformitas teman sebaya dengan kepatuhan 

terhadap tata tertib ditinjau dari jenis kelamin pada peserta didik kelas XI SMA 

N 1 Jatisrono? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan permasalahan tersebut, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan yaitu : 

1) Untuk mengetahui seberapa besar tingkat konformitas teman sebaya ditinjau 

dari jenis kelamin pada peserta didik kelas XI SMA N 1 Jatisrono. 

2) Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan terhadap tata tertib sekolah 

pada ditinjau dari jenis kelamin pada peserta didik kelas XI SMA N 1 Jatisrono. 

3) Untuk mengetahui hubungan antara konformitas teman sebaya dengan 

kepatuhan terhadap tata tertib ditinjau dari jenis kelamin pada peserta didik 

kelas XI SMA N 1 Jatisrono. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari makalah ini antara lain sebagai 

berikut : 

1.     Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan 

sumbangan konseptual bagi pengembangan ilmu bimbingan dan konseling tentang 
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pengaruh konformitas teman sebaya ditinjau dari jenis kelamin terhadap kepatuhan 

terhadap tata tertib sekolah pada peserta didik. 

2. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, penelitian ini dapat dijadikan 

bahan masukan dalam pembuatan kebijakan dan program-program sekolah 

untuk membantu mengatasi permasalahan peserta didik berkaitan dengan 

kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah dan konformitas teman 

sebaya.  

2) Bagi guru Bimbingan dan Konseling, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan dalam pembuatan program layanan Bimbingan dan Konseling 

guna meningkatkan kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah dengan 

memanfaatkan dan memaksimalkan karakteristik yang ada pada peserta didik, 

dalam hal ini konformitas teman sebaya. 

3) Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi pengalaman dan 

pengetahuan yang baru sebagai acuan serta masukan bagi peneliti dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang mendukung 

penelitian meliputi: (1) penelitian terdahulu, (2) kepatuhan terhadap tata tertib 

sekolah, (3) konformitas teman sebaya, (4) kerangka berpikir, dan (5) hipotesis 

penelitian. 

2.1     Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

oleh peneliti lain terkait dengan topik atau variabel yang hendak diteliti. Penelitian 

terdahulu yang digunakan dianggap memiliki relevansi dengan penelitian yang 

hendak dilakukan. Sehingga melalui kajian empiris ini dapat digunakan sebagai 

acuan serta bahan masukan bagi peneliti. Berikut ini adalah beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan varibel-variabel yang menjadi ketertarikan bagi 

peneliti, yaitu kepatuhan dan konformitas teman sebaya ditinjau dari jenis kelamin. 

Untuk variabel kepatuhan, beberapa penelitian yang sudah dilakukan 

diantaranya telah dilakukan oleh Normasari dan Rabiatul (2013). Penelitian 

tersebut mendapatkan hasil bahwa kepatuhan siswa di sekolah yang menjadi lokasi 

penelitian sudah baik dan hanya ditemukan sedikit siswa yang masih menunjukkan 

ketidakpatuhan. Penelitian tersebut juga mengungkapkan ragam faktor internal 

maupun eksternal penyebab ketidakpatuhan pada siswa. Hal yang membedakan 

penelitian ini adalah penggunaan metode penelitian berupa kualitatif untuk melihat 

tingkat kepatuhan serta menjelaskan faktor-faktor ketidakpatuhan yang terjadi. 
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Sedangkan dalam penelitian yang hendak dilakukan adalah jenis kuantitatif dengan 

tujuan untuk tingkat konformitas teman sebaya ditinjau dari jenis kelamin, tingkat 

kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib dan menemukan adanya hubungan 

antara konformitas teman sebaya ditinjau dari jenis kelamin dengan kepatuhan pada 

peserta didik terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Satria, dkk (2013) melakukan penelitian dengan sampel peserta didik SMA 

Darul Ulum I Unggulan BPP-Teknologi dan ditemukan terdapat keterikatan antara 

disiplin peserta didik dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan dengan tata nilai kepatuhan peraturan dan tata tertib pesantren. Hal yang 

menunjang penelitian peneliti adalah penelitian Satria juga mengangkat kepatuhan 

peraturan dan tata tertib pesantren sebagai variabel penelitian. Sedangkan hal yang 

membedakan adalah populasi dalam penelitian Satria berlatar belakang pesantren 

jenjang SMA. Sedangkan peneliti mengambil populasi pada SMA negeri. 

Krisnatuti, dkk (2011) telah melakukan penelitian terkait kepatuhan dengan 

sampel berupa kalangan santri. Berdasarnya penelitiannya didapatkan hasil bahawa 

santri cenderung memiliki sikap patuh yang rendah sedangkan kemandirian dan 

kecerdasan emosi yang baik. Hal yang membedakan pada penelitian ini dengan 

penelitian yang hendak dilakukan adalah pada penelitian ini kepatuhan dijadikan 

sebagai variabel bebas kedua (X2) dengan variabel terikat (Y) adalah kemandirian. 

Sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan kepatuhan dijadikan varibel 

terikat (Y) dengan variabel bebas (X) adalah konformitas teman sebaya ditinjau dari 

jenis kelamin. 
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Kemudian, Choudhary (2015) melalui penelitiannya, menemukan bahwa 

terdapat hubungan yang negatif antara tekanan teman sebaya dengan perilaku 

kepatuhan atau ketidakpatuhan pada siswa. Hal yang membedakan dengan 

penelitian peneliti adalah penelitian Choudhary merupakan jenis penelitian survey 

deskriprif dan pengumpulan data menggunakan obedient-disobedient tendency 

scale. Sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan pengumpulan data 

menggunakan skala psikologis kepatuhan yang disusun berdasarkan teori aspek 

kepatuhan yang diajukan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Meski memiliki 

variabel Y yang juga terkait kepatuhan, namun Choudhary memiliki variabel X 

berupa tekanan teman sebaya, bukan konformitas teman sebaya. 

Berdasarkan beberapa penelitian terkait variabel kepatuhan, terdapat 

beberapa perbedaan dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti atas variabel 

kepatuhan tersebut. Apabila beberapa penelitian terdahulu tersebut mencoba 

mendeskripsikan sikap kepatuhan yang terjadi pada diri santri, menghubungkannya 

langsung dengan tata tertib maupun aturan yang berlaku di sekolah maupun pondok 

dan menghubungkannya dengan penyebab internal lain yang ada di dalam diri 

peserta didik. Sedangkan dalam penelitian yang hendak dilakukan peneliti, sikap 

kepatuhan terhadap tata tertib dipandang sebagai satu variabel utuh. Sikap 

kepatuhan terhadap tata tertib sebagai variabel Y yang dicari hubungannya dengan 

variabel X yaitu konformitas temans sebaya yang ditinjau dari jenis kelamin. 

Untuk variabel konformitas teman sebaya, Susilowati (2011) melalui 

penelitiannya yang berlokasi di panti asuhan Muhammadiyah Karanganyar dimana 

pada konsep diri dengan kemandirian remaja panti asuhan ditemukan hubungan 
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yang positif dan signifikan. Serta pada konformitas teman sebaya dengan 

kemandirian remaja panti asuhan tidak ditemukan hubungan yang signifikan. 

Relevansi pada penelitian ini adalah variabel konformitas teman sebaya digunakan 

sebagai variabel bebas, meski lebih tepatnya digunakan sebagai variabel X1. 

Sedangkan hal yang membedakannya adalah penelitian ini memiliki tiga hipotesis. 

Uji hipotesis pertama menggunakan uji regresi ganda kemudian uji hipotesis kedua 

dan ketiga menggunakan uji korelasi parsial. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hana (2017) terkait 

konformitas teman sebaya dengan prokrastinasi penyusunan skripsi ditemukan 

hubungan yang positif dan dalam kategori sedang. Relevansi pada penelitian ini 

adalah konformitas teman sebaya sama-sama dijadikan variabel bebas (X) dan 

sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional. Untuk 

variabel terikat (Y), penelitian tersebut menggunakan variabel prokrastinasi 

penyusunan skripsi sedangkan untuk penelitian yang hendak dilakukan 

menggunakan variabel kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Istiana dan Nur Ainun (2018) 

didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan konformitas remaja laki-laki dan remaja 

perempuan ditinjau dari jenis kelamin. Hal yang membedakan dari penelitian ini 

menggunakan teknik quota sampling. Sedangkan pada penelitian yang hendak 

dilakukan menggunakan teknik sampling simple random sampling. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kristina, dkk (2013) dengan lokasi 

penelitian Yayasan Perguruan SMA Raksana Medan yang menemukan konformitas 

teman sebaya remaja perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Yang membedakan 
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pada penelitian ini adalah skala psikologis konformitas disusun berdasarkan teori 

yang dikemukakan oleh Peplau dikutip dalam Harahap pada tahun 2009. Sedangkan 

pada penelitian yang hendak dilakukan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh 

David O Sears pada tahun 1985.  

Pada beberapa penelitian terdahulu tersebut, dua penelitian mengungkapkan 

terkait konformitas teman sebaya dan dua selanjutnya membahas terkait 

konformitas ditinjau dari jenis kelamin. Hal tersebut menjadi relevansi dari 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak dilakukan. Hanya saja, pada 

penelitian yang hendak dilakukan, konformitas teman sebaya ditinjau dari jenis 

kelamin dipandang sebagai satu variabel utuh yaitu variabel bebas (X).  

 

2.2     Kepatuhan Terhadap Tata Tertib Sekolah 

Pada sub bab ini terdapat beberapa materi yang akan di bahas, yaitu 

pengertian kepatuhan terhadap tata tertib sekolah, penyebab terbentuknya 

kepatuhan terhadap tata tertib sekolah, serta aspek kepatuhan terhadap tata tertib 

sekolah. 

2.2.1    Pengertian Kepatuhan terhadap Tata Tertib Sekolah 

Dalam Sarbaini dan Fatimah (2013:384) disebutkan bahwa kepatuhan yang 

mengacu pada kata “obedience” dari bahasa Inggris dan “obedire” dari kata Latin 

yang dimaknai sebagai mematuhi. Chaplin (1989:99 dalam Astuti, 2014:13) 

mendefinisikan bahwa kepatuhan dianggap sebagai menuruti keinginan orang lain 

untuk menyesuaikan dirinya secara sukarela. Menurut Helbert Kelman (Tondok, 

Ardiansyah & Ayuni 2012: 2 dalam Astuti, 2014 : 14 ) kepatuhan didefinisikan 
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sebagai tingkah laku tunduk pada harapan pihak yang berkuasa meski tak sesuai 

dengan kehendak sendiri. Feldman (2003 dalam Ramdani, 2016:577) berpendapat 

bahwa kepatuhan dianggap sebagai upaya memastikan apakah suatu perintah 

diberikan sudah sungguh-sungguh dilaksanakan oleh orang yang dikenai perintah 

tersebut.  

Sedangkan dalam Juniartika (2014:14), menyebutkan beberapa komponen 

yang ditemukan terdapat dalam kepatuhan adalah sebagai berikut:   

1) Menerima norma atau nilai-nilai. Penerimaan atas nilai-nilai atau norma yang 

diusung pihak yang memiliki kuasa adalah bagian yang tak terpisahkan dari 

makna kepatuhan itu sendiri.   

2) Penerapan norma-norma atau nilai-nilai itu dalam kehidupan. Seseorang dapat 

dikatakan patuh diminta tidak sebatas menerima nilai-nilai atau norma yang 

diusung pihak yang berkuasa. Lebih daripada itu, personel yang dikenai 

perintah untuk menerima nilai atau norma tersebut harus melaksanakannya 

secara nyata.   

3) Mengintrospeksi diri. Komponen ini adalah lanjutan yang lebih dalam dari dua 

komponen sebelumnya. Bahwasanya seseorang akan diminta untuk 

mengevaluasi sejauh mana tindakan yang pernah diperbuat. Apakah ada 

tingkah laku yang melanggar nilai atau norma atau perintah yang telah 

diberikan. Sehingga selanjutnya ia diminta memperbaiki diri untuk lebih 

mampu menyesuaikan diri dengan nilai atau norma atau perintah yang 

diberikan.   
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Mengacu pada definisi yang disebutkan dalam Instruksi Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan tanggal 1 Mei 1974, No 14/U/1974 (Suryosubroto, 2010:81 dalam 

Rosita, 2017:34) segala pedoman yang mengelola kehidupan keseharian di 

lingkungan sekolah beserta seluruh komponen penduduk sekolah yang 

mengandung perintah dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadapnya 

disebut sebagai tata tertib sekolah. Hal senada juga disampaikan oleh  Humaira, dkk 

(2014:27) bahwasanya tata tertib sekolah memiliki karakter yang mengikat 

sehingga seluruh penduduk sekolah wajib untuk mematuhinya. Arikunto 

menyampaikan, masih dalam Humaira, dkk (2014:27) bahwa karakter mengikat 

yang dimiliki tata terib sekolah tampak pada tiga komponen tata tertib sekolah. Tiga 

komponen tersebut adalah 1) perilaku yang diperintahkan dan yang tidak diijinkan, 

2) konsekuensi yang ditanggung ketika ditemukan ketidakpatuhan, 3) cara yang 

digunakan untuk menyosialiasikan tata tertib sekolah tersebut.   

Dalam Rusnaeni (2016:17) disebutkan tujuan dibuatnya tata tertib adalah 

supaya peserta didik mengerti atas beberapa hal diantaranya adalah 1) tugas, hak 

dan kewajibannya, 2) hal yang diijinkan untuk mengembangkan kreativitasnya, 

serta 3) terlibat secara maksimal dalam mengikuti program yang sudah disediakan 

pihak sekolah.   

Maka dalam hal ini kepatuhan terhadap tata tertib sekolah disimpulkan 

sebagai suatu bentuk perilaku menerima, melaksanakan secara nyata serta 

mengintrospeksi diri berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di 

sekolah yang mengandung tugas, hak, kewajiban serta sangsi. 
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2.2.2    Penyebab Terbentuknya Kepatuhan terhadap Tata Tertib Sekolah 

Terdapat beragam hal yang menjadi penyebab terbentuknya kepatuhan pada 

diri peserta didik. Baik penyebab yang berasal dari dalam diri maupun dari luar. 

Beberapa ahli secara bersamaan dalam Rahmawati (2015:4-5) menyebutkan 

beberapa penyebab kepatuhan. Penyebab yang berasal dari dalam diri seperti 

kemampuan mengendalikan diri, kemampuan mengendalikan emosi dan 

kemampuan menyesuaikan diri terhadap sekolah. Sedangkan penyebab terbentukan 

kepatuhan terhadap tata tertib sekolah diantaranya adalah kondisi keluarga, 

hubungan dengan teman sebaya, kondisi dan situasi sekolah, demografi (usia, suku, 

jenis kelamin) yang ditemui di sekolah, sosok guru dan jenis konsekuensi yang 

harus ditanggung peserta didik ketika diketahui melaukan tindak ketidakpatuhan.  

Gunarsa (1982 dalam Normasari, 2013) mengajukan beberapa hal pemicu 

yang mendorong peserta didik menampakkan kepatuhan, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1) Penyebab dari dalam diri peserta didik seperti kondisi kesehatan peserta didik, 

intelektual dan kemampuan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar di sekolah.  

2) Penyebab dari luar diri peserta didik seperti permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh keluarga peserta didik, pola asuh orang tua dalam mendisiplinkan 

peserta didik, harapan-harapan yang diberikan orang tua serta kondisi 

lingkungan sekolah itu sendiri.   

Dalam sumber yang berbeda, Thomas Blass (Wilujeng, 2010 dalam Astuti, 

2014: 16-17) mengajukan tiga penyebab, diantaranya sebagai berikut: 
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1) Kepribadian. Ketika peserta didik berada dalam keadaan yang lemah dengan 

banyak pilihan, kepribadian menjadi hal yang sangat mempengaruhi keputusan 

untuk memilih patuh atau sebaliknya. 

2) Kepercayaan. Seseorang akan cenderung mematuhi dengan buta semua yang 

diperintahkan oleh segala sesuatu yang sudah ia percaya atau yakini memiliki 

kebaikan baginya. Baik itu bersumber dari keyakinan spiritual ataupun perintah 

dari lembaga yang ia yakini memiliki kuasa atas dirinya.  

3) Lingkungan. Dimana seorang individu tumbuh dan berkembang, maka ia akan 

mengadopsi dan menginternalisasikan nilai-niali dan norma yang hidup di 

lingkungannya tersebut. ketika ia tumbuh di lingkungan yang keras dan 

otoriter, segala instruksi yang disampaikan padanya akan diinternalisasikan 

secara terpaksa. Sedangkan orang yang tumbuh di lingkungan yang 

mengedepankan komunikasi, maka ia akan cenderung menerima instruksi 

sebagai suatu hal konstruktif menuju keadaan yang kondusif.   

Sedangkan menurut Graham (Rusnaeni, 2016:17) mengajukan empat faktor 

yang menyebabkan seseorang menampakkan kepatuhan, yaitu: 

1) Normativist. Merupakan kepatuhan terhadap suatu norma yang mengacu pada 

tujuan norma tersebut dan bersifat abai pada prosesnya.   

2) Integralist. Penyebab munculnya kepatuhan ini dikarenakan seseorang 

mencoba membuat pertimbangan yang rasional atas perintah yang diberikan 

secara sadar.  

3) Fenomenalist. Sumber penyebab kepatuhan ini cendeurng makna yang tidak 

terlalu berarti seperti sekedar basa-basi.   
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4) Hedonist. Sumber dari kepatuhan ini adalah keuntungan yang didapat untuk 

dirinya sendiri.   

Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa penyebab terbentuknya 

kepatuhan terhadap tata tertib sekolah terbagi menjadi penyebab dari dalam diri dan 

luar diri seorang pribadi. Penyebab yang berasal dari dalam diri seperti kemampuan 

mengendalikan diri, kemampuan mengendalikan emosi dan kemampuan 

menyesuaikan diri terhadap sekolah. Sedangkan penyebab terbentukan kepatuhan 

terhadap tata tertib sekolah diantaranya adalah kondisi keluarga, hubungan dengan 

teman sebaya, kondisi dan situasi sekolah, demografi (usia, suku, jenis kelamin) 

yang ditemui di sekolah, sosok guru dan jenis konsekuensi yang harus ditanggung. 

2.2.3    Tipe dan Bentuk Kepatuhan 

Masih dalam sumber yang sama, Graham (Rusnaeni, 2016: 18) 

merumuskan tipe-tipe kepatuhan sebagai berikut: 

1) Ototarian. Merupakan kepatuhan yang buta tanpa pertimbangan.   

2) Comformist. Merupakan kepatuhan yang melalui pertimbangan. Seperti 

mempertimbangkan agar sesuai dengan masyarakat, mempertimbangkan 

untung-rugi yang mungkin didapat, atau mempertimbangkan kepentingan 

pribadi lainnya dengan kepentingan masyarakat.   

3) Compulsive deviant. Merupakan kepatuhan yang labil atau mudah berubah-

ubah. 

4) Hedonik psikopatik. Kepatuhan yang berlebihan pada kekayaan tanpa 

mempertimbangkan keadaan orang lain.    
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5) Supramoralist. Kepatuhan ini muncul pada orang-orang yang meyakini nilai-

nilai moral sebagai sesuatu yang harus dipatuhi.   

Sedangkan dalam Sarwano dan Meinarno (2011:105) ditemukan bentuk 

perilaku kepatuhan sebagai berikut: 

1) Konformitas. Kepatuhan ini muncul ketika seseorang menyesuaikan diri 

supaya diterima oleh kalangan sosial.   

2) Penerimaan. Kepatuhan ini muncul ketika orang lain memintanya untuk 

melakukan sesuatu dan ia menerimanya. 

3) Ketaatan. Kepatuhan ini muncul ketika orang yang memiliki otoritas atau luas 

atas dirinya memberikan perintah. Sehingga ia patuh melakukannya.    

 Sehingga berdasarkan penjelasan yang telah diberikan oleh para pakar 

terkait tipe atau bentuk kepatuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga 

tipe atau bentuk dari kepatuhan yaitu konformitas, penerimaan dan ketaatan. 

2.2.4    Indikator Kepatuhan 

Sarbaini (2012 dalam Juniartika, 2014:13) menyebutkan terdapat indikator-

indikator yang terlibat dalam persoalan kepatuhan dan realitasnya, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa ini anggap memiliki otoritas yang 

lebih tinggi sehingga memiliki wewenang dan pengaruh.   

2) Situasi yang terbentuk. Kepatuhan akan muncul ketika situasi dikonisikan 

sedemikian rupa melalui adanya sanksi apabila terjadi ketidakpatuhan sehingga 

peserta didik tidak memiliki pilihan selain menjadi patuh.   
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3) Orang yang dikenai kewajiban untuk patuh. Kesadaran diri dari seseorang yang 

dikenai peraturan sangat menentukan ia akan memilih patuh atau sebaliknya.   

Mengacu pada penelitian terkait kepatuhan yang telah dilakukan Stanley 

Milgram pada 1963 (Sears, 1985:341-346), berikut indikator seseorang 

menunjukkan kepatuhan: 

1) Kepatuhan terhadap Otoritas yangSah 

Sears (1985:342) menjelaskan bahwa setiap pemegang otoritas yang 

memiliki wewenang mengelola suatu lembaga atau instansi dengan banyak 

personal akan menuntut keteraturan sehingga terbentuknya instansi yang kondusif 

dan bekerja dengan efektif. untuk itu personel harus patuh terhadap otoritas yang 

sah. Untuk menumbuhkan kepatuhan dari para personelnya, maka dalam diri para 

personel harus tumbuh keyakinan dan kepercayaan atas pemegang otoritas bahwa 

ia memang berkuasa, berhak dan memiliki wewenang mengatur serta menuntut 

sikap patuh dari orang yang diperintahnya. 

Sehingga dalam konteks kepatuhan terhadap tata tertib sekolah maka 

peserta didik harus yakin dan percaya kepada sekolah memiliki wewenang 

menerbitkan tata tertib yang bersifat mengikat dimana ia wajib untuk patuh. 

2) Ganjaran, Hukuman dan Ancaman 

 Selain harus adanya keyakinan dari para peserta didik terhadap sekolah 

sebagai pihak yang berwenang mengelola kehidupan sekolah beserta menerbitkan 

tata tertib, kepatuhan terhadap tata tertib juga dapat dikuatkan dengan diadakannya 

ganjaran, hukuman serta ancaman apabila ditemukan tindak ketidakpatuhan. Hal 

ini dianggap sebagai salah satu usaha yang efektif untuk menekankan peserta didik 
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supaya menumbuhkan sikap kepatuhan. Penelitian yang dilakukan Miligram 

menunjukkan bahwa semua usaha yang dilakukan dimaksudkan supaya subjek atau 

orang yang diperintah untuk “menyerahkan diri” dan menerima apa yang diminta 

oleh peneliti, merasa bahwa mereka memang diinginkan untuk berperilaku 

sedemikian rupa, diberikan perhatian besar dan diberi ganjaran yang 

menyenangkan mereka ketika mereka melakukan perilaku yang diinginkan 

tersebut. begitu sebaliknya ketika mereka hendak tidak berperilaku seperti yang 

diinginkan, mereka sudah mengerti ada ancaman dan hukuman yang harus mereka 

hadapi. Sehingga mereka tidak memiliki pilihan selain berperilaku sebagaimana 

yang diinginkan peneliti. Mereka merasa diwajibkan dan mereka muncul keinginan 

untuk melakukannya (Sears, 1985:342-344). Sehingga kebersediaan peserta didik 

berperilaku seperti yang diharapkan tata tertib adalah indikator bahwa perserta 

didik tersebut dapat dikatakan patuh.   

3) Harapan dari Pihak Lain 

 Seseorang memiliki kecenderungan untuk berusaha memenuhi 

keinginan-keinginan yang dikenakan orang lain atas dirinya. Hal ini terjadi, baik 

keinginan itu disampaikan secara langsung maupun tidak. Ketika hal ini dilakukan 

dengan mengkomunikasikan harapan melalui pemberian label-label pada orang 

yang hendak ditekan untuk melakukan tindakan yang diinginkan dan kebalikannya. 

Sehingga mempengaruhi image diri orang yang hendak ditekan (Sears, 1985:345-

346). Tujuan utama dari hal ini adalah orang yang ditekan atau peserta didik mau 

melakukan, menunjukkan tindakan dalam rangka memenuhi permintaan atau 

tuntutan yang diberikan melalui tata tertib sekolah. 
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Berdasarkan pemaparan para pakar, maka dapat diketahui bersama bahwa 

indikator kepatuhan terdiri dari 1) kepatuhan terhadap otoritas yang sah, 2) 

ganjaran, hukuman dan ancaman, dan 3) harapan dari pihak lain. 

2.3     Konformitas Teman Sebaya 

2.3.1    Pengertian Konformitas Teman Sebaya 

Menurut Myers (2012 dalam Naviarta, 2018:33) seseorang dinyatakan 

melakukan konformitas adalah ketika ia memilih untuk menyesuaikan perilaku dan 

kepercayaannya disebabkan dari adanya tekanan yang ia terima dari kelompok 

dimana ia menjadi salah satu anggotanya. Hal ini dapat dimaknai menjadi dua 

situasi. Situasi pertama adalah ketika ia menyesuaikan perilakunya yang tampak 

dari luar meski bertentangan dengan nilai yang ia miliki. Hal ini cenderung 

dianggap sebatas kepatuhan. Sedangkan situasi yang kedua adalah seseorang secara 

utuh meyakini dan melakukan perilaku yang sesuai dengan keinginan kelompok 

karena juga menginginkan hal yang sama.  

Dalam Fauziah (2014:29) mengutip pendapat milik Wiggins, Wiggins dan 

Zadden pada tahun 1994 yang mengajukan definisi bahwa yang dimaknai sebagai 

konformitas adalah norma yang ia terima dari luar ia terapkan pada perilakunya 

sendiri.  

Ada banyak ragam lingkungan yang memungkinkan munculnya 

konformitas. Satu diantaranya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan peserta 

didik adalah lingkungan dan hubungannya dengan teman sebaya. Mengacu pada 

definisi teman sebaya yang diajukan Santrock (2007) bahwa mereka yang berada 

dalam kelompok usia yang sama, tingkat kedewasaan yang sama, bahkan lebih 
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lanjut pada banyak karakteristik yang ditemukan sama, maka dapat dikatakan 

mereka berada dalam sebuah kelompok teman sebaya. Hal ini dikuatkan oleh 

Mulyasari (2010: 40) bahwa yang dimaksud dengan teman sebaya tidak hanya 

memiliki karakteristik-karakteristik yang sama. melainkan juga ditemukan adanya 

ketergantungan untuk secara bersama-sama menuju tujuan yang sama. 

Digambarkan lebih jauh oleh Agustiana (2015:20-21) bahwa pada ditemukannya 

kecenderungan untuk lebih dekat dengan teman sebaya dan hidup secara bebas 

sesuai keinginan mereka. lebih lanjut, bahkan mereka akan cenderung menyusun 

membangun identitas diri mereka bersama teman sebaya.   

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 

konformitas teman sebaya adalah suatu tindakan untuk menyesuaikan diri meliputi 

nilai, sudut pandang dan perilaku agar tidak bertentangan dan mendapat penerimaan 

dari teman-teman kelompok seusianya. 

2.3.2    Penyebab Terbentuknya Konformitas Teman Sebaya 

Berikut beberapa penyebab terbentuknya konformitas teman sebaya dama 

Baron dan Byrne (2005:56): 

1) Kepaduan dan Konformitas. Mengacu pada seberapa kuat seseorang merasa 

tertarik degan kelompoknya berada.   

2) Konformitas dan Ukuran Kelompok. Jumlah anggota kelompok akan 

mempengaruhi keputusa setiap anggota yang ada untuk memutuskan 

melakukan konformitas atau tidak. 

3) Norma Sosial Deskriptif dan Injungtif. Kedua norma ini memberikan 

pertimbangan atas perilaku yang hendak dipilih. Antara memilih perilaku yang 
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diikuti oleh orang banyak atau memilih perilaku yang memang seharusnya 

dilakukan. 

Sedangkan, Taylor (2009:258) menyebutkan terdapat beberapa alasan dasar 

pembentuk konformitas teman sebaya, yaitu sebagai berikut: 

1) Pengaruh Informasi. Setiap informasi yang sampai pada seseorang akan 

menjadi pertimbangan untuk membuat keputusan dalam menentukan sikap. 

Antara memilih keyakinan baru setelah mempertimbangkan informasi yang 

masuk atau bertahan dengan keyakinan lama dan situasi serta konsekuensi 

yang mungkin harus dihadapi ke depannya. Seberapa besar tingkat keyakinan 

dengan kelompok yang memberikan informasi tersebut menjadi faktor yang 

sangat mempengaruhi.  

2) Pengaruh Normatif. Setiap orang memiliki kecenderung senang untuk disukai 

dan diterima oleh orang lain karena ingin diperlakukan dengan baik. Sehingga 

masuk akal ketika seseorang menghindari pertentangan dengan lingkungannya.   

Mengacu pada penjelasan para pakar, maka dapat dimengerti bahwa 

terdapat dua penyebab terbentuknya konformitas teman sebaya yaitu pengaruh 

informasi dan pengaruh normatif.   

2.3.3    Aspek-Aspek Konformitas Teman Sebaya 

Aspek-aspek konformitas teman sebaya pernah disampaikan oleh Baron dan 

Byrne (2005: 63) sebagai berikut: 

1) Aspek normatif. Menunjukkan ditemukan upaya untuk diterima dan 

disenangi kelompok dengan menyesuaikan diri. 
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2) Aspek informasional. Menunjukkan penyesuaian diri yang dilakukan 

karena membenarkan informasi yang ia terima. 

Sedangkan Taylor (2009 dalam Naviarta, 2018:39-40) mengajukan 

pendapat yang berbeda bahwa konformitas teman sebaya memiliki aspek sebagai 

berikut:   

1) Kekompakan. Mengacu pada keintiman hubungan antara seorang individu 

sebagai anggota kelompok dengan kelompok acuannya. Semakin tinggi 

ketertarikan seseorang dengan kelompok acuan, mereka akan semakin senang 

melakukan banyak hal bersama dengan kelompoknya tersebut.   

2) Kesepakatan. Ketika semua anggota kelompok memutuskan berjalan bersama-

sama, maka akan muncul kesempatan dimana mereka harus membuat 

kesepakatan sehingga mereka semua tetap dapat berjalan beriringan 

bersamaan. Keputusan yang dibuat harus diakui, diterima, dianggap benar dan 

dilakukan bersama.  

3) Ketaatan. Ketika seseorang memutuskan untuk setia dengan suatu kelompok, 

maka ia akan tunduk dengan keputusan kelompok dan berusaha untuk tidak 

menjadi pengkhianat. Sehigga ia akan sangat mengikuti keputusan bersama.   

Sedangkan Wiggins (1994 dalam  Mulyasari, 2010: 45) menyebutkan 

pendapat yang berbeda, yaitu sebagai berikut: 

1) Kerelaan. Bersedia untuk menyesuaikan apapun dengan kelompok supaya 

disenangi dan tidak diasingkan dari kelompok.   
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2) Perubahan. Bentuk konkret dari menyesuaikan diri dengan keinginan 

kelompok adalah menunjukkan adanya perubahan perilaku dan sikap secara 

nyata.   

Sears (1985:331-337) menyebutkan aspek-aspek konformitas teman sebaya. 

Masih dalam bahasa Inggris, yaitu sebagai berikut: trust in the group, weak 

confidence in own judgement, fear of deviance, group cohesiveness and group 

unanimity. Penjelasan lebih lanjut terkait pendapat dari Sears ini adalah sebagai 

berikut:   

1) Kepercayaan terhadap Kelompok.  

Ketika seorang anggota kelompok sangat meyakini dan percaya bahwa 

keputusan yang diambil kelompok adalah tindakan yang benar, maka tidak ada 

alasan baginya untuk menolak dari mengikuti keputusan tersebut.   

2) Kepercayaan yang Lemah terhadap Penilaian Sendiri.  

Ketika seorang individu memiliki kemampuan yang rendah dalam membuat 

penilaian atau memiliki keyakinan bahwa ia tidak mampu membuat penilaian 

sendiri, maka ia akan mudah mengikuti penilaian yang dilakukan oleh teman 

sebayanya. Begitupun sebaliknya.   

3) Rasa Takut pada Penyimpangan.  

Setiap individu memiliki kencederungan untuk disenangi oleh orang-orang 

yang dekat dan takut menjadi berbeda dari kelompok. Maka ia akan menghindari 

terjadinya pertentangan. Lebih lanjut, remaja tidak ingin dikucilkan dari kalangan 

pertemanannya. Hal ini yang menjadi alasan mengapa remaja kecenderungan kuat 
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untuk menyesuaikan diri dengan teman kelompok karena tidak sanggup 

menanggung konsekuensi yang membuatnya tidak nyaman dengan kelompok.   

4) Kekompakan Kelompok.  

Semakin dekat antaranggota kelompok, semakin kuat perasaan tertarik dan 

terikat seorang anggota kelompok dengan kelompoknya, menyebabkan semakin 

besar rasa setia terhadap kelompok. Semakin tinggi tingkat kekompakan kelompok 

hal ini berjalan sejajar dengan semakin tingginya perasaan senang melakukan 

konformitas dengan teman sebaya.   

5) Kesepakatan Kelompok.  

Ketika semua anggota kelompok memutuskan untuk bersama, maka 

kesepakatan yang dibuat bersama juga menuntut kebersamaan dari semua anggota 

kelompok dalam melaksanakan kesepakatan tersebut. demikianlah bagaimana 

kesepakatan kelompok memiliki tekanan tak terulis yang cukup kuat dan 

mengandung konsekuensi ancaman apabila tidak melakukannya. . 

Berdasarkan penjelasan pakar tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa aspek-aspek konformitas teman sebaya terdiri dari kepercayaan terhadap 

kelompok, kepercayaan yang lemah terhadap penilaian sendiri, rasa takut pada 

penyimpangan, kekompakan kelompok, dan kesepakatan kelompok. 

2.3.4    Jenis Kelamin 

2.3.4.1 Pengertian Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan ketika hendak 

memahami apa yang terjadi pada seorang individu. Hal ini berpengaruh bagaimana 

gender seseorang berperan dalam keterlibatannya di kehidupan bermasyarakat. 
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Menurut Baron dan Byrne (2004:187), jenis kelamin didefinisikan sebagai sebutan 

biologis untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender lebih 

mengacu pada segala atribut yang melekat pada seseorang sehingga atribut tersebut 

dapat digunakan untuk menggambarkan masing-masing adalah laki-laki atau 

perempuan.  

Tabel 2.1 Karakteritik Jenis Kelamin dan Gender 

No Karakteritik Seks/Jenis Kelamin Gender 

1) Sumber 

Pembeda 

Penciptaan Tuhan Kebudayaan Manusia 

2) Visi, Misi Kesetaraan Kebiasaan 

3) Unsur 

Pembeda 

Biologis (alat reproduksi) Kebudayaan (tingkah laku) 

4) Sifat Kodrat, tertentu, tidak 

dapat dipertukarkan. 

Harkat, Martabat dapat 

dipertukarkan 

5) Dampak Terciptanya nilai-nilai 

kesempurnaan, 

kenikmatan, kedamian, 

dan lain-lain. Sehingga 

menguntungkan kedua 

belah pihak 

Terciptanya norma-norma / 

ketentuan tentang “pantas” 

atau “tidak pantas” misalnya 

laki-laki pantas menjadi 

pemimpin, perempuan pantas 

dipimpin dan lan-lain, sering 

merugikan salah satu pihak 

yang secara kebetulan adalah 

perempuan 

6) Keberlakuan Sepanjang masa, dimana 

saja, tidak mengenal 

perebdaan kelas 

Dapat berubah, musiman dan 

berbeda antara kelas. 

 

Ratnasari (2017:26) menjelaskan bahwa istilah gender dalam Bahasa 

Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris. Dalam Kamus Bahasa Inggris, 

seks dan gender diartikan sebagai jenis kelamin dan tidak disebutkan secara jelas 

atau lebih lanjut. Sehingga memungkinkan terjadinya kerancuan dalam memaknai 

antara ketiganya. Meski demikian, pembahasam terkait jenis kelamin dan peran 

gender akan selalu berkaitan. Handayani dan Sugiarti (2007 dalam Ratnasari, 

2017:26) mencoba menyusun hal tersebut ke dalam tabel 2.1. 
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2.3.4.2 Peran Jenis Kelamin, Peran Gender dan Stereotip Gender 

Jenis kelamin dan gender adalah dua hal yang saling berkaitan. Meski 

demikian, keduanya memiliki peran yang berbeda. Herdiansyah (2016) mencoba 

menjabarkan peran jenis kelamin, peran gender termasuk stereotip gender, sebagai 

berikut: 

1) Peran jenis kelamin 

Peran jenis kelamin diartikan sebagai peran yang disematkan oleh 

masyarakat atau lingkungan sosial yang berkaitan dengan peran jenis kelamin 

secara fisik –biologis. Terkait dengan peran jenis kelamin, cenderung tidak ada 

tuntutan atau kontrol masyarakat yang ketat karena orientainya kepada fisik-

biologis. Jikapun ada seaca kontrol, itu hanya perilaku yang didasari faktor emapti 

biasanya bersifat memberi solusi dari masalah yang ada.  

2) Peran gender 

Dianggap sebagai keharusan memiliki sifat tertentu dan melakukan perilaku 

tertentu bagi laki-laki dan perempuan. Setiap jenis kelamin memiliki semacam 

tuntutan perannya masing-masing dalam koridor dan ruang tertentu yang 

disematkan oleh masyarakat atau budaya setempat. 

3) Stereotip Gender 

Dianggap sebagai kontrol sosial yang bersifat menentukan preferensi sikap 

maupun perilaku terhadap kedua gender yang dianggap ideal dan dapat diterima 

oleh masyarakat, dan disertai dengan konsekuensi tertentu jika seseorang bersikap 

atau berperilaku di luar preferensi tersebut. 
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2.3.4.3 Perbedaan Sifat Laki-laki dan Perempuan 

Perbedaan jenis kelamin tidak hanya menunjukkan perbedaan yang terjadi 

secara fisik-biologis. Lebih lanjut, indivdiu dituntut berperan di lingkungan sosial 

sesuai dengan peran gender yang dimiliki dan diakui masyarakat. Khusus untuk 

aspek emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan dijelaskan dalam 

Tabel 2.2 (Ratnasari, 2017:29). 

Tabel 2.2 Aspek Emosional dan Spiritual antara Laki-Laki dan Perempuan 

Laki-laki (Masculine) Perempuan (Feminim) 

1) Menyenangi agresif 1) Tidak menyenangi agresif 

2) Mandiri 2) Cenderung manja 

3) Mampu menutupi perasaan 3) Kurang mampu menutupi perasaan 

4) Cenderung objektif 4) Cenderung subjektif 

5) Sulit digoyahkan  5) Gampang goyah 

6) Sangat menyukai pengetahuan 

eksata 

6) Kuran menyenangi eksata 

7) Mampu mengambil inisiatif 7) Malu untuk mengambil inisiatif 

8) Menyenangi persaingan 8) Tidak menyenangi persaingan 

9) Logika kuat 9) Logika cenderung lemah 

10) Suka eksplorasi 10) Suka merawat 

11) Tidak suka basa-basi 11) Menyenangi pembicaraan 

12) Tidak peka 12) Perasa 

13) Mudah mengatasi persoalan 13) Sulit mengatasi persoalan 

14) Umumnya selalu tampil sebagai 

pemimpin 

14) Tidak mudah tampil sebagai 

pemimpin 

15) Percaya diri tinggi 15) Percaya diri rendah 

16) Bebas 16) Mempertimbangkan banyak hal 

 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Amelia (2018:28-29) memaparkan perbedaan 

sifat laki-laki dan perempuan. Laki-laki dijelaskan sebagai sosok yang tidak suka 

menonjolkan diri, merasa harus dikagumi dan mendapatkan pujian atau validasi 

atas harga dirinya. Hal ini menunjukkan apa-apa yang dapat laki-laki lakukan dan 

tidak pernah gagal. Sebagai sosok yang dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. 

Memiliki sifat yang sangat agresif, sangat bebas, tidak emosional dan hampir 

mampu memendam emosi. 
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Masih dalam Amelia (2018:28-29) menjelaskan bahwa karakteristik laki-

laki adalah sangat obyektif, tidak mudah terpengaruh, sangat dominan, menyukai 

matematika dan sains, tidak tergugah dengan kekrisisan yang kecil, sangat aktif, 

sangat kompetisi, sangat menggunakan logika, orientasi dunia, sangat terampil 

bisnis, sangat terus terang, sangat mengetahui aktivitas di dunia ini. Sehingga  tidak 

mudah terluka hati. Laki-laki dianggap mampu membuat keputusan, sulit 

menangis, hampir selalu sebagai pemimpin, sangat percaya diri, menyukai situasi 

agresif, sangat ambisi, mudah memisahkan pikiran dan perasaan. Laki-laki lebih 

digambarkan sebagai sosok yang mandiri tidak berlebihan dengan penampilan, 

dapat dengan santai memperbincangkan perihal seks dengan teman pria, 

menggunakan kata-kata kasar, tidak suka berbicara, sangat tumpul kebijaksanaan, 

sangat kasar, cenderung kurang empati, tidak senang menampakkan diri sebagai 

sosok yang agamis, sangat kotor, sangat riuh-rendah, sangat sedikit membutuhkan 

keamanan, tidak menyenangi sastra dan bacaan, tidak mudah merasa. 

Sedangkan perempuan berbeda. Masih dalam Amelia (2018:28-29) hampir 

selalu kebalikan dari sifat-sifat laki-laki. Perempuan dikenal sebagai sosok yang 

secara alami tidak mandiri. Perempuan merasa lebih sanggup untuk menjadi lembut 

dibanding laki-laki. Sifat dipuji pada perempuan adalah kebutuhan untuk menarik 

perhatian dan untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia dapat menarik 

perhatian.  

Umumnya tidak dapat diperlakukan dengan kasar dan aspek emosi menjadi 

dominan. Merupakan sosok yang tidak agresif, tidak bebas, mudah terbawa 

perasaan, sangat subjektif, sangat mudah terpengaruh, sangat submisif, tidak 
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menyukai matematika dan sains. Sosok yang mudah terangsang kemelut yang kecil, 

sangat pasif, tidak senang kompetisi, sangat tidak suka logika, orientasi rumah, 

tidak terampil bisnis, tidak terus terang, tidak mengetahui bagaimana aktivitas di 

dunia ini. Sebagai sosk yang mudah terlukai perasaannya, sulit membuat keputusan 

dengan mudah, mudah menangis, hampir tidak pernah sebagai pemimpin, tidak 

percaya diri, tidak menyukai situasi agresif, tidak ambisi, keterkaitan pikiran dan 

perasaan, sangat ketergantungan, sangat suka penampilan. Perempuan juga 

cenderung segan untuk membicarakan seks dengan pria, tidak menggunakan kata-

kata kasar, sangat suka berbicara, sangat berbudi, sangat religius, sangat tertarik 

akan penampilan diri, sangat memperhatikan lingkungan yang bersih, sangat 

tenang, sangat membutuhkan keamanan, menyenangi sastra dan bacaan, mudah 

meluapkan perasaan.  

Berdasarkan beragam penjelasan terkait perbedaan sifat laki-laki dan 

perempuan, dapat diketahui bersama bahwa sifat laki-laki dan perempuan hampir 

selalu bertolak belakang. Dimana secara garis besar, laki-laki dipandang mampu 

mengambil peran sebagai seorang pemimpin yang tangguh dengan logika yang kuat 

dan tidak terlalu terbawa perasaan. Sosok yang menyenangi situasis agresif, sangat 

kompetitif dan merdeka. Sedangkan perempuan adalah kebalikannya. Dikenal 

sebagai sosok yang lemah lembut, selalu menghindari situasi agresif, menyenangi 

persahabatan, mudah menangis dan memperhatikan penampilan dan pembicaraan.  

2.4     Kerangka Berpikir 

Riyono (2016:6) menyebutkan salah satu cara membiasakan pembentukan 

karakter yang baik pada peserta didik dapat dimulai melalui diterbitkannya tata 
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tertib sekolah. Mengingat dalam tata tertib sekolah, segala tingkah laku individu 

yang terlibat, dalam hal ini seluruh penduduk sekolah terikat untuk mematuhi tata 

tertib yang sudah disepakati tersebut. dikuatkan oleh Martin (2018:17) bahwa 

keterlibatan seluruh stakeholder sekolah dianggap sebagai kunci tegaknya 

kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah.  

Jurniartika (2014:1) menyebutkan peserta didik diharapkan mampu 

menunjukkan kepatuhan yang baik karena hal ini dianggap sebagai tanda bahwa 

peserta didik memiliki rasa tanggung jawab terhadap tuntutan dan tugas yang 

dipercayakan kepadanya. Lebih luas lagi, dijelaskan oleh Rahmawati dan Arsana 

(2014 dalam Amal dan Diana, 2019:50) bahwa melalui kepatuhan terhadap tata 

tertib yang diberlakukan di sekolah sebagai dunia miniatur bagi peserta didik 

memainkan peran sosialnya di masyarakat karena melatih peserta didik 

membiasakan diri mengenali dan menyesuaikan tingkah lakunya sebagai anggota 

kelompok yang memiliki norma yang harus disepakati. Normasari dan Rabiatul 

(2013:321) pernah menyebutkan Indonesia Heritage Foundation mengemukakan 

bahwa kepatuhan termasuk dalam 9 pilar nilai, moral dan karakter yang perlu 

diajarkan kepada anak-anak. 

Sikap kepatuhan dalam diri peserta didik disebabkan oleh banyak hal. 

Menurut Brown (Rahmawati, 2015:4) penyebab dari dalam diri meliputi 

kemampuan mengendalikan diri, keadaan emosi dan kemampuan menyesuaikan 

diri dengan sekolah. Kemudian peyebab dari luar diri meliputi keluarga, hubungan 

dengan teman sebaya, keadaan dan situasi sekolah seperti peratuan yang berlaku, 
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demografi (usia, jenis kelamin) serta jenis sangsi yang diberlakukan para guru 

kepada peserta didik yang tidak patuh. 

Peserta didik pada tahap ini memiliki kecenderungan kuat untuk 

menampilkan konformitas teman sebaya. Naviarta (2018:35) merangkum bahwa 

yang dimaksud dengan konformitas teman sebaya adalah upaya menyamakan 

tingkah laku seperti teman-teman yang seusia dan memilikki kecenderungan 

karakteristik yang sama dengannya. Septiyuni, dkk (2015:2) menjelaskan bahwa 

lingkungan kelompok teman sebaya menjadi lahan bagi remaja untuk 

mengembangkan kepribadian. Melalui nilai-nilai yang diterima dari keluarga 

kemudian meluas pada lingkungan pertemanan ini, remaja mulai menyusun 

identitas dirinya. Apakah terus mempertahankan nilai yang ditanamkan oleh 

keluarga atau memilih keyakinan yang diakui oleh teman sebayanya demi 

mendapat penerimaan sosial dan bagaimana sebagai anggota kelompok 

mengkomunikasikan sudut pandagnya yang bisa jadi bertentangan dengan pendapat 

kelompok. Ditegaskan oleh Santrock (2007:23) bahwa disini remaja dituntut untuk 

belajar untuk mandiri, menangani konflik yang mungkin saja muncul dengan orang 

tua maupun dengan keinginannya yang cenderung lebih dekat dan terikat dengan 

teman sebayanya.  Senada dengan yang disampaikan oleh Saputro dan Triana 

(2012:4) bahwa pada fase ini, teman sebaya adalah hal yang sangat berarti dan 

berpengaruh pada diri seorang remaja. 

Lebih lanjut, Husna (2016:35) menjelaskan bahwa apabila individu tidak 

dapat menyesuaikan diri dengan baik dan bijak dengan nilai yang diakui kelompok 

teman sebaya, maka ia akan dikucilkan dari kelompok teman sebaya. Sebaliknya, 
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apabila ia dapat menyesuaikan diri dengan baik dan bijak, maka ia akan diterima. 

Selain disebabkan karena kelompok teman sebaya adalah sesuatu yang berarti bagi 

remaja, hal ini juga disebabkan karena konformitas yang terjadi pada teman sebaya 

merupakan sebuah tuntutan tidak tertulis dari kelompok teman sebaya yang 

memiliki pengaruh kuat untuk mengikuti perilaku-perilaku tertentu pada 

kelompoknya. pernyataan tersebut diajukan oleh Zebua dan Nurjayadi (2011 dalam 

Abidin dan Saeful, 2017:104). Fauziyah  (2014: 21) menambahkan, bahkan ketika 

tingkah laku yang dilakukan kelompok tersebut bertentangan dengan individu 

semata agar dapat diterima kelompok. 

Namun pada kenyataannya, konformitas yang terjalin antara teman sebaya 

dapat mengarah pada hal yang baik dan juga sebaliknya, mengarah pada yang tidak 

baik Sebagaimana yang disampaikan oleh Sudyastuti dan Heru (2016: 25) 

bahwasanya dalam pergaulan yang baik akan mengusung nilai-nilai yang sehingga 

konformitas yang terjadi di kalangan anggota kelompok juga bersifat positif. 

Begitupun sebaliknya. Ketika remaja berada dalam kelompok yang senang 

melanggar moral dan norma, besar potensi mereka juga melakukan hal yang sama.  

Hal ini menyimpan potensi bahwa ada kemungkinan individu mengikuti 

pendapat dan keputusan dari kelompok teman sebayanya. Sekalipun untuk 

melakukan hal yang kurang baik. Dalam aspek kehidupan bersosial di lingkungan 

sekolah, peserta didik dengan tahapan perkembangannya sebagai remaja dengan 

kecenderungan keintiman dengan teman sebaya yang tinggi menjadikan pendapat 

kelompok sebagai keputusan bersama untuk diikuti. Seperti yang disebutkan oleh 

Rosita (2017:3-4) bahwasanya orang yang berkumpul dengan orang-orang yang 
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memiliki karakter-karakter baik seperti jujur, rajin dan patuh, maka cepat atau 

lambat akan meniru perilaku tersebut sehingga menjadi karakternya. Begitu pula 

sebaliknya.  

Ini perlu menjadi perhatian. Menurut Hidayati (2016:32) hal ini menjadi 

bahaya ketika seseorang terpapar konformitas yang bersifat negatif sehingga 

berpengaruh pada kegagalan dalam membentuk identitas pribadi yang sesuai. Yaitu 

pribadi yang tidak dapat memilah mana tindakan yang dibenarkan secara moral dan 

yang tidak. Dampak lebih luasnya adalah seseorang ini mungkin mendapat 

penolakan dari kalangan sosialnya. Terlebih, Desmita (2005 dalam Hasnah, dkk, 

2015:24) menyebutkan remaja rentan mengalami kesepian, gangguan kesehatan 

mental bahkan kecenderungan melakukan kriminal ketika ditolak dan diabaikan 

dari kalangannya. 

Seperti yang dikuatkan oleh Rosmayanti, dkk (2017:52) bahwa manusia 

cenderung memiliki perasaan takut tidak diterima oleh kelompoknya bilamana ia 

berbeda, tidak mendapat persetujuan kelompok bahwa menghindari mendapat 

celaan oleh kelompok, maka ia memilih untuk berkonformitas dengan teman 

sebayanya. Secara konkrit dijelaskan oleh Febriyani dan Endang (2016:142) bahwa 

salah satu hal yang dapat menimbulkan perasaan takut untuk menjadi berbeda dari 

kelompok teman sebaya adalah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, 

seperti diejek, dicela oleh anggota kelompok yang lebih kuat, atau melihat 

kelompok lain diolok-olok atau di-bully. Menjadi berbeda dari kelompok serta 

norma sosial yang diakui akan menimbulkan perasaan dikucilkan dan memiliki 

pengahargaan yang rendah dari lingkungan dimana ia bersosialisasi. Hal ini 
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Ceilindri dan Meita (2016:66) ajukan sebagai alasan kuat seseorang untuk 

berkonformitas dengan teman sebayanya. 

Jenis kelamin merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan ketika hendak 

memahami apa yang terjadi pada seorang individu. Hal ini berpengaruh pada 

bagaimana gender seseorang berperan dalam keterlibatannya di kehidupan 

bermasyarakat. Menurut Baron dan Byrne (2004:187), jenis kelamin didefinisikan 

sebagai sebutan biologis untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Sedangkan 

gender lebih mengacu pada segala atribut yang melekat pada seseorang sehingga 

atribut tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan masing-masing adalah 

laki-laki atau perempuan.  

Kecenderungan untuk melakukan konformitas ternyata ditemukan berbeda 

antara laki-laki dan perempuan. Remaja perempuan memiliki kecenderungan 

melakukan konformitas yang lebih tinggi terhadap kegiatan-kegiatan dan nilai-nilai 

yang diakui oleh teman sebayanya. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi hal 

ini. Salah satunya alasannya disampaikan oleh Sears (2009 dalam Istiana, 2018;37) 

bahwa perempuan membutuhkan rasa aman yang sangat besar. Sebagai sosok yang 

lemah lembut, bijaksana dan mudah empati dengan keadaan orang lain, maka ia 

lebih mudah melakukan konformitas dengan lingkungan memiliki tekanan dan 

meminta kepatuhan dari anggotanya. Alasan yang lain disampaikan oleh 

Richmond-Abbott (2012 dalam Sartika, 2009:16) menyebutkan bahwa sebagai 

makhluk perasa, kecenderungan untuk mendapatkan penguatan emosional lebih 

dibutuhkan oleh remaja perempuan. Hal ini bertentangan dengan yang dilakukan 

oleh laki-laki. Baron dan Byrne (2004:198) menyebutkan mereka lebih mampu 
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melakukan introspeksi diri yang terpusat pada ego mereka. sehingga lebih mampu 

untuk tidak terpengaruh oleh tekanan yang ada dari kelompok teman sebaya.  

Di sisi lain, perbedaan jenis kelamin tidak hanya memunculkan perbedaan 

pada konformitas teman sebaya peserta didik. Melainkan dapat secara langsung 

mempengaruhi sikap kepatuhan peserta didik. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Brown (Rahmawati, 2015:4) terkait faktor-faktor kepatuhan itu sendiri, yaitu faktor 

eksternal yang salah satunya adalah jenis kelamin.  

Sehingga dapat dimaknai, apabila peserta didik bergaul dengan teman 

sebaya yang tidak patuh terhadap tata tertib sekolah, maka keputusan dan pendapat 

yang diambil kelompok teman sebaya untuk tidak patuh terhadap tata tertib sekolah 

akan menjadi keputusan bersama yang disepakati. Meski bisa jadi hal ini dilakukan 

hanya semata untuk tetap aman berada dalam kelompok teman sebayanya dan 

bertentangan dengan dirinya sendiri. begitu pun sebaliknya. Dimana peserta didik 

perempuan akan lebih mengikuti keputusan yang diakui oleh kelompok teman 

sebayanya daripada peserta didik laki-laki. Penjelasan tersebut merupakan 

keterkaitan konformitas teman sebaya dan jenis kelamin terhadap kepatuhan 

terhadap tata tertib sekolah. Asumsi dalam penelitian ini adalah konformitas teman 

sebaya yang terjadi di kalangan peserta didik perempuan dan lelaki memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan dengan sikap kepatuhan terdapat tata tertib 

sekolah. Untuk itu, keterkaitan konformitas teman sebaya ditinjau dari jenis 

kelamin terhadap kepatuhan terhadap tata tertib sekolah dijelaskan lebih lanjut 

dalam Gambar 2.1 Kerangka Berpikir. 
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Remaja / Peserta Didik 

Cenderung Dekat Dengan Teman Sebaya  

“Konformitas Teman Sebaya” 

Konformitas Teman Sebaya 

Ditinjau dari Jenis Kelamin. 

 

Aspek konformitas teman sebaya: 

1) Kepercayaan terhadap kelompok 

2) Kepercayaan yang lemah terhadap 

penilaian sendiri 

3) Rasa takut pada penyimpangan 

4) Kekompakan kelompok 

5) Kesepakatan kelompok 

Tata Tertib Sekolah 

Kepatuhan 

Tidak Patuh Patuh 

 

 

    

   

   

    

  

       

      

 

 

 

 

Gambar 2.1  Kerangka Berpikir 

2.5     Hipotesis 

 Berdasarkan pada kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha: Ada hubungan yang positif dan signifikan antara konformitas teman sebaya 

dengan kepatuhan terhadap tata tertib ditinjau dari jenis kelamin pada peserta 

didik SMA N 1 Jatisrono. 

Sekolah 
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Ho: Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara konformitas teman 

dengan kepatuhan terhadap tata tertib sebaya ditinjau dari jenis kelamin pada 

peserta didik SMA N 1 Jatisrono. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini mengenai hubungan 

antara konformitas teman sebaya dengan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah 

ditinjau dari jenis kelamin pada peserta didik kelas XI SMA N 1 Jatisrono tahun 

ajaran 2019/2020, didapatkan hasil bahwa baik konformitas teman sebaya maupun 

kepatuhan terhadap tata tertib sekolah pada peserta didik laki-laki dan perempuan 

keduanya berada pada kategori sedang. Serta secara umum, ditemukan hubungan 

yang positif dan signifikan antara konformitas teman sebaya dengan kepatuhan 

terhadap tata tertib sekolah pada peserta didik kelas XI SMA N 1 Jatisrono tahun 

ajaran 2019/2020. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan, maka 

penelitian menyampaikan beberapa saran bagi pihak yang terlibat dalam penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagi Wakil Kepada Sekolah bidang Kesiswaan, untuk membuat kebijakan 

berkaitan pemecahan permasalahan dengan peserta didik berkaitan dengan 

kepatuhan terhadap tata tertib sekolah 

2. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling, untuk memberikan layanan konseling 

individual, bimbingan kelompok maupun konseling kelompok bagi peserta 

didik yang sering tidak patuh terhadap tata tertib sekolah 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya, untuk dapat menggunakan variabel lain yang 

berhubungan maupun berpengaruh dengan kepatuhan tata tertib sekolah selain 

konformitas teman sebaya. Sehingga diketahui besarnya pengaruh maupun 

hubugan variabel tersebut pada kepatuhan tata tertib sekolah. sedangkan, 

terkait dengan sampel yang terbatas, peneliti selanutnya dapat melakukan 

penelitian dengan sampel penelitian yang lebih luas atau dengan sampel 

penelitian yang memiliki karakteristik yang berbeda. Terkait dengan alat 

ungkap, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lebih dari satu alat ungkap. 

Sehingga variabel kepatuhan terhadap tata tertib sekolah dapat dipahami 

dengan penggambaran yang lebih baik.
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