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1. Roadmap penelitian disampaikan saat perwalian bersama Kaprodi, lebih tepatnya disaat 

acara Bhakti alumni.  Bhakti alumni adalah agenda kegiatan presentasi hasil – hasil 

penelitian dari thesis terbaik atau dari alumni. Pesertanya adalah seluruh mahasiswa 

Magister Psikologi Untag Surabaya. Pada saat itu Kaprodi Mapsi menyampaikan 

Roadmap penelitian.  Berikut Roadmap Penelitian : 

TOPIK PENELITIAN FAKULTAS PSIKOLOGI 

No Isu-Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik  Penelitian 
Yang Diperlukan 

1 Nasionalisme 
menghadapi 
tantangan : 
Globalisasi dan 
Disintegrasi  

Diperlukan upaya 
sistimatis untuk 
meningkatkan 
Nasionalisme  

Melakukan penelitian-
penelitian yang dapat 
menjadi dasar 
peningkatan 
nasionalisme 

Identifikasi dan 
model 
pengembangan 
Konsep Diri 
Kebangsaan, 
Karakter Bangsa dan 
Nasionalisme dalam 
segala aspeknya 
 

2 Mitigasi Bencana di 
Indonesia yang 
masih perlu 
ditingkatkan  

Indonesia yang berada di 
wilayah yang memiliki 
potensi terjadinya 
bencana yang tinggi 
memerlukan prevensi 
dan penanggulanan saat 
dan pasca bencana yang 
komprehensif 

Diperlukan penelitian-
penelitian yang 
berhubungan dengan 
prevensi, pananganan, 
dan pengelollaan pasca 
bencana;   

Permasalahan-
permasalahan 
psikologis korban 
bencana, 
managemen  
kebencanaan dan 
model intervensi 
psikologis terhadap 
kebencanaan 
 

3 Konflik sosial yang 
terus terjadi 

Keragaman budaya yang 
dimliki Indonesia 
merupakan kekuatan 
sekaligus ancaman bagi 
NKRI.  

Diperlukan upaya 
penguatan sendi-sendi 
kemasyarakatan tentang 
keanekaragaman yang 
berbasis  penelitian. 

Konflik Sosial, Upaya 
Pencegahan dan 
model intervensi 
psikologis terhadap 
konflik sosial 

4 Pelecehan dan 
kekerasan terhadap 
anak dan wanita  

Anak dan wanita 
merupakan komponen 
yang sangat penting bagi 
keberlangsungan suatu 
Bangsa.  

Diperlukan upaya terus-
menerus untuk menekan 
tingkat terjadinya 
pelecehan dan 
kekerasan terhadap anak 
dan wanita yang 
berbasis penelitian. 
 

Pelecehan dan 
Kekerasan terhadap 
wanita dan 
intervensi psikologis 
dalam 
penanggulangannya. 



 

 

5 Angka Pernikahan 
Dini masih tinggi 

Pernikahan Dini 
berpotensi untuk 
menimbulkan generasi 
dengan kualitas rendah. 

Diperlukan penelitian 
yang dapat memberi 
informasi akurat untuk 
menekan angka 
pernikahan dini 

Pernikahan Dini: 
Permasalahan, 
Pencegahan dan 
model intervensi 
psikologis 

6 Korupsi yang terus 
terjadi 

Meski telah dikategorikan 
sebagai kejahatan luar 
biasa, tetapi korupsi 
tetap berlangsung. 

Diperlukan penelitian-
penelitian yang dapat 
membantu mencegah 
terhadinya korupsi 

Korupsi dan model 
intervensi psikologis 
dalam uUpaya 
Pencegahannya 

7 Mutu SDM Rendah Pasar Bebas menuntut 
kesetaraan Mutu SDM 

Diperlukan penelitian-
penelitian yang dapat 
membantu 
meningkatkan mutu 
SDM 

Kualitas SDM dan 
Upaya 
Peningkatannya 

8 Rendahnya Perilaku 
Prososial dan Moral  

Pembentukan karakter 
bangsa dimulai dari 
perilaku prososial dan 
moral sementara ini ada 
kecenderungan perilaku 
tersebut semakin 
menurun  

Diperlukan penelitian 
yang berhubungan 
dengan pembentukan 
dan peningkatan 
perilaku prososial dan 
moral Bangsa 

Pembentukan dan 
Peningkatan 
Perilaku Prososial 
Masyarakat. 
 
 

 

ROADMAP PENELITIAN FAKULTAS PSIKOLOGI 

No Topik 2016-2017 2018-2019 2020 2021 2022 

1 

Identifikasi dan 
model 
pengembangan 
Nasionalisme 
(Konsep Diri 
Kebangsaan dan 
Karakter Bangsa)  
dalam segala 
aspeknya 

Identifikasi 
Karakteristik 
Nasionalisme 
dan Karakter 
Bangsa 
masyarakat 
Jawa Timur 

Pengembangan 
Alat Ukur 
Aspek-Aspek 
Nasionalisme 
dan Karakter 
Bangsa 

Pengembang
an Model-
model 
Pelatihan 
Nasionalism
e dan 
Karakter 
Bangsa 
 

Pembuatan 
Modul 
Pelatihan 
Nasionalis
me dan 
Karakter 
Bangsa 

Psikoeduka
si tentang 
Nasionalis
me dan 
Karakter 
bangsa 

PRODUK : 

 Profil 
Karakteristik 
Nasionalisme 
dan Karakter 
Bangsa 
Masyarakat di 
Jawa Timur  

Alat Ukur 
Nasionalisme 
dan Karakter 
Bangsa  
(tervalidasi) 

Model-
model 
Pelatihan 
Peningkatan 
Rasa 
Nasionalism
e dan 
Karakter 
Bangsa 

Modul 
Pelatihan 
Nasionalis
me dan 
Karakter 
Bangsa 

 Mening
katnya 
rasa 
Nasiona
lisme  

 Mengu
atnya 
Karakte
r 
Bangsa  

2 

Permasalahan-
permasalahan 
psikologis korban 
bencana, 

Identifikasi 
Permasalahan-
Permasalahan 
Psikologis 

Pengembangan 
alat ukur 
mengenai 
dampak 

Pengembang
an model-
model 
intervensi 

Penyempur
naan 
model-
model 

Psikoeduka
si tentang 
kebencana
an pada 



 

 

managemen  
kebencanaan dan 
model intervensi 
psikologis terhadap 
kebencanaan 

korban 
bencana yang 
khas pada 
masyarakat 
Jawa Timur 

psikologis 
korban 
bencana  

psikologis 
dalam 
penanganan 
korban 
bencana 

intervensi 
psikologis 
dalam 
penangana
n terhadap 
korban 
bencana 

masyarakat 
Jawa Timur  

PRODUK : 

 Peta 
permasalahan 
psikologis 
korban 
bencana yang 
khas pada 
masyarakat 
Jawa Timur  

Alat ukur 
mengenai 
dampak 
psikologis 
korban 
bencana 

Model-
model 
intervensi 
psikologis 
dalam 
penanganan 
korban 
bencana 

Model-
model 
intervensi 
psikologis 
dalam 
penangana
n korban 
bencana 

Meningkat
nya 
kesiapan 
dan 
ketahanan 
masyarakat 
Jawa Timur 
dalam 
menghada
pi bencana 

3 

Konflik Sosial, Upaya 
Pencegahan dan 
model intervensi 
psikologis terhadap 
konflik sosial 

Identifikasi 
Karakteristik 
Konflik Sosial 
yang khas 
yang terjadi 
pada 
Masyarakat 
Jawa Timur 

Pengembangan 
model-model 
intervensi 
psikologis 
dalam 
pencegahan 
dan 
penanganan 
konflik sosial 

Penyempurn
aan model-
model 
intervensi 
psikologi 
dalam 
pencegahan 
dan 
penanganan  
konflik sosial 

Pengemba
ngan 
modul 
intervensi 
psikologi 
dalam 
pencegaha
n dan 
penangana
n  konflik 
sosial 

Psikoeduka
si 
pencegaha
n dan 
penangana
n  konflik 
social pada 
Masyarakat 
Jawa Timur 

PRODUK : 

 Profil 
Karakteristik 
Konflik Sosial 
yang khas  
yang terjadi 
pada 
Masyarakat 
Jawa Timur 

Model-model 
intervensi 
psikologis 
dalam 
pencegahan 
dan 
penanganan 
konflik sosial 

Model-
model 
intervensi 
psikologis 
dalam 
pencegahan 
dan 
penanganan 
konflik sosial 

Modul 
intervensi 
psikologi 
dalam 
pencegaha
n dan 
penangana
n  konflik 
sosial 

Meningkat
nya 
ketahanan 
masyarakat 
dalam 
menghada
pi konflik 
sosial  

4 

Pelecehan dan 
Kekerasan terhadap 
anak dan 
perempuan serta 
intervensi psikologis 
dan 
penanggulangannya. 

Identifikasi 
komprehensif 
mengenai 
faktor-faktor 
timbulnya 
perilaku 
pelecehan dan 
kekerasan 
terhadap anak 
dan 
perempuan di 

Pengembangan 
model-model 
intervensi 
psikologis 
terhadap 
upaya 
pencegahan 
perilaku 
pelecehan dan 
kekerasan di 
Jawa Timur 

Penyempurn
aan model-
model 
intervensi 
psikologis 
terhadap 
upaya 
pencegahan 
perilaku 
pelecehan 
dan 

Pengemba
ngan 
modul-
modul 
pelatihan 
pencegaha
n dan 
penangana
n korban 
pelecehan 
dan 

Psikoeduka
si 
mengenai 
pelecehan 
dan 
Kekerasan 
terhadap 
anak dan 
perempuan 
serta 
penanggula



 

 

Jawa Timur kekerasan 
terhadap 
anak dan 
perempuan 
di Jawa 
Timur 

kekerasan 
terhadap 
anak dan 
perempuan 
di Jawa 
Timur 

ngannya 
pada 
masyarakat 
di Jawa 
Timur 

PRODUK : 

 Profil 
mengenai 
faktor- faktor 
perilaku dan 
penyebab 
timbulnya 
pelecehan dan 
kekerasan 
terhadap anak 
dan 
perempuan di 
Jawa Timur 

Model-model 
intervensi 
psikologis 
terhadap 
upaya 
pencegahan 
perilaku 
pelecehan dan 
kekerasan 
terhadap anak 
dan 
perempuan di 
Jawa Timur 

Model-
model 
intervensi 
psikologis 
terhadap 
upaya 
pencegahan 
perilaku 
pelecehan 
dan 
kekerasan 
terhadap 
anak dan 
perempuan 
di Jawa 
Timur 

Modul-
modul 
pelatihan 
pencegaha
n dan 
penangana
n korban 
pelecehan 
dan 
kekerasan 
terhadap 
anak dan 
perempuan 
di Jawa 
Timur 

Meningkat
nya 
kesadaran 
dan 
kemampua
n dalam 
menghada
pi 
pelecehan 
dan 
kekerasan 
pada anak 
dan 
perempuan 
di Jawa 
Timur 

5 

Pernikahan Dini: 
Permasalahan, 
Pencegahan dan 
model intervensi 
psikologis 

Identifikasi 
komprehensif 
mengenai 
permasalahan 
pernikahan 
dini pada 
masyarakat 
Jawa Timur 

Pengembangan 
model-model 
intervensi 
psikologis 
terhadap 
upaya 
pencegahan / 
penurunan 
angka 
pernikahan 
dini 

Penyempurn
aan model-
model 
intervensi 
psikologis 
terhadap 
upaya 
pencegahan 
/ penurunan 
angka 
pernikahan 
dini 

Pengemba
ngan 
modul-
modul 
pelatihan 
pencegaha
n 
pernikahan 
dini 

Psikoeduka
si 
mengenai 
permasalah
an dan 
pencegaha
n 
pernikahan 
dini pada 
masyarakat 
Jawa Timur 

PRODUK : 

 Peta 
permasalahan 
pernikahan 
dini pada 
masyarakat 
Jawa Timur 

Model-model 
intervensi 
psikologis 
terhadap 
upaya 
pencegahan / 
penurunan 
angka 
pernikahan 
dini 

Model-
model 
intervensi 
psikologis 
terhadap 
upaya 
pencegahan 
/ penurunan 
angka 
pernikahan 
dini 

Modul-
modul 
pelatihan 
pencegaha
n 
pernikahan 
dini 

Menurunny
a angka 
pernikahan 
dini pada 
Masyarakat 
Jawa Timur  

6 
Korupsi dan model 
intervensi psikologis 
dalam uUpaya 

Identifikasi 
komprehensif 
mengenai 

Pengembangan 
model-model 
intervensi 

Penyempurn
aan model-
model 

Pengemba
ngan 
modul-

Psikoeduka
si 
mengenai 



 

 

Pencegahannya perilaku 
korupsi pada 
masyarakat 
Jawa Timur 

psikologis 
terhadap 
upaya 
pencegahan/ 
penurunan 
angka korupsi 

intervensi 
psikologis 
terhadap 
upaya 
pencegahan/ 
penurunan 
angka 
korupsi 

modul 
pelatihan 
psikologi 
dalam 
rangka 
penurunan 
angka 
korupsi  

perilaku 
korupsi 
pada 
masyarakat 
Jawa Timur 

PRODUK : 

 

Profil perilaku 
korupsi pada 
masyarakat 
Jawa Timur 

Model-model 
intervensi 
psikologis 
terhadap 
upaya 
pencegahan/ 
penurunan 
angka korupsi 

Model-
model 
intervensi 
psikologis 
terhadap 
upaya 
pencegahan/ 
penurunan 
angka 
korupsi 

Modul-
modul 
pelatihan 
psikologi 
dalam 
rangka 
penurunan 
angka 
korupsi 

Menurunny
a angka 
korupsi di 
masyarakat 
Jawa Timur 

7 

Kualitas SDM dan 
Upaya 
Peningkatannya 

Identifikasi 
komprehensif 
faktor-faktor 
terkait 
rendahnya 
Kualitas SDM 
pada 
masyarakat 
Jawa Timur 

Pengembangan 
model-model 
intervensi 
psikologis 
terhadap 
upaya 
peningkatan 
Kualitas SDM 

Penyempurn
aan model-
model 
intervensi 
psikologis 
terhadap 
upaya 
peningkatan 
Kualitas SDM 

Pengemba
ngan 
modul-
modul 
pelatihan 
untuk 
meningkatk
an kualitas 
SDM 

Psikoeduka
si 
mengenai 
kualitas 
SDM  

PRODUK : 

 Profil 
kompetensi 
SDM pada 
masyarakat 
Jawa Timur 

Model-model 
intervensi 
psikologis 
terhadap 
upaya 
peningkatan 
Kualitas SDM 

Model-
model 
intervensi 
psikologis 
terhadap 
upaya 
peningkatan 
Kualitas SDM 

Modul-
modul 
pelatihan 
untuk 
meningkatk
an kualitas 
SDM 

Meningkat
nya kualitas 
SDM pada 
masyarakat 
Jawa Timur  

 
 
 
 
8 

Pembentukan dan 
Peningkatan 
Perilaku Prososial 
Masyarakat. 

Identifikasi 
komprehensif 
faktor-faktor 
terkait 
perilaku 
prososial pada 
masyarakat 
Jawa Timur 

Pengembangan 
model-model 
intervensi 
psikologi 
terhadap 
upaya 
pembentukan 
dan 
peningkatan 
perilaku 
prososial 
masyarakat 

Penyempurn
aan model-
model 
intervensi 
psikologi 
terhadap 
upaya 
pembentuka
n dan 
peningkatan 
perilaku 
prososial 
masyarakat 

Pengemba
ngan 
modul-
modul 
pelatihan 
Perilaku 
Prososial 
masayarak
at. 

Psikoeduka
si 
mengenai 
Perilaku 
Prososial 
masayarak
at. 



 

 

 PRODUK :  

 Profil perilaku 
prososial pada 
masyarakat 
Jawa Timur 

Model-model 
intervensi 
psikologi 
terhadap 
upaya 
pembentukan 
dan 
peningkatan 
perilaku 
prososial 
masyarakat 

Model-
model 
intervensi 
psikologi 
terhadap 
upaya 
pembentuka
n dan 
peningkatan 
perilaku 
prososial 
masyarakat 

Modul-
modul 
pelatihan 
Perilaku 
Prososial 
masayarak
at. 

Meningkat
nya 
perilaku 
prososial  

 

Beberapa contoh tema penelitian : 

 Nasionalisme 

a. Konsep diri kebangsaan Indonesia 

b. Psikoedukasi untuk menurunkan radikalisme pada remaja 

c. Aspek psikologis untuk meningkatkan kecintaan pada produk dalam negeri 

 Mitigasi bencana 

a. Art Therapy untuk penurunan PTSD (Post Trauma Stress Disorder) pada 

korban bencana  

b. Pemahaman bencana pada masyarakat sekitar daerah longsor, pesisir, 

pegunungan 

 Konflik social 

a. The influence of political intelligence to the emergence of the political party 

constituent aggressiveness in the general election of regional head 

simultaneously in East Java, Indonesia 

 Pelecehan dan kekerasan 

a. Psikoterapi untuk menurunkan depresi pada Korban kekerasan perempuan 

dan anak 

b. Psikoedukasi untuk menurunkan tingkat pelecehan dan kekerasan pada anak 

dan perempuan 

 Pernikahan dini 

a. Analisis dampak pernikahan dini pada perempuan di Sumenep, Madura, Jawa 

Timur Indonesia 

b. Aspek – aspek psikologis yang mempengaruhi pernikahan dini 

 Korupsi 

a. Korupsi dan model intervensi psikologis dalam upaya pencegahannya 

 Kualitas SDM 

a. Peningkatan OCB (Organisational Citizenship Behavior) dengan kinerja 

b. Work engagement and well being in organization 

 



 

 

 Perilaku Pro Sosial 

a. Perilaku pro social ditinjau dari locus of Control 

b. Pro social dan well being pada santri 

c. Pro social dengan kesediaan berpoligami 

d. Peningkatan pro social pada remaja  

 

2. Pada Mata Kuliah Metodologi Penelitian atau matakuliah yang lain di semester satu 

mahasiswa sudah diarahkan melakukan preliminiarry research atau penelitian awalan 

untuk calon thesis atau penelitian-penelitian awalan yang diarahkan pengampu 

matakuliah namun tetap berdasar roadmap penelitian. Proses penelitian dan penulisan 

hasil penelitian dilakukan dalam waktu 1 semester, luarannya adalah menjadi oral 

presenter penelitian nasional ataupun internasional, prosidding ataupun publikasi jurnal 

3. Pedoman penulisan usulan penelitian berdasar pada pedoman penulisan yang 

dikeluarkan oleh LPPM Untag Surabaya. (terlampir contoh usulan proposal penelitian) 

4. Penulisan penelitian akan dipandu oleh dosen pengampu mata kuliah dan salah satu 

dosen Fakultas Psikologi Untag Surabaya sesuai Roadmap penelitian 

5. Selanjutnya mahasiswa dan dosen pembimbing melakukan penelitian dan membuat 

laporan hasil, penelitian selanjutnya melakukan subbmission pada seminar nasional 

ataupun internasional. 

6. Pendanaan untuk seminar internasional maupun internasional menjadi tanggung jawab 

Prodi. Semua mahasiswa harus memiliki sertifikat sebagai oral presenter hasil 

penelitian. 

7. Informasi penyelenggaraan semnas ataupun seminar internasional akan diinfokan oleh 

sekretariat Mapsi, namun mahasiswa juga dapat mengusulkan pada Prodi bila 

mendapat informasi pelaksanaan yang berbeda dari informasi Prodi. 

8. Proses mengikuti Hibah penelitian akan dipandu oleh dosen pembimbing serta upload 

file penelitian juga dapat dibantu oleh sekretariat Magister Psikologi. 

 

 

 

 



 

 

FORMAT PENULISAN USULAN HIBAH UNTUK PENELITIAN 

I. Cover (Soft Cover): Bidang unggulan, Kode nama rumpun, Usulan Hibah atau 

Pengabdian, Logo Untag Surabaya, judul usulan penelitian, nama-nama dan NIDn 

atau NPN tim Peneliti, Nama Prodi dan Universitas 

II. Cover Putih 

III. Halaman Pengesahan: ditandatangani oleh Dekan, Ketua Peneliti dan menyetujui 

Ketua LPPM 

IV. Form isian dari Direktorat riset dan pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Riset 

dan Pengembangan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

(simlibtabmas) 

V. Judul usulan penelitian disertai nama-nama peneliti serta nama email, Nama prodi 

VI. Bab I Pendahuluan: meliputi Latar Belakang Masalah, tujuan penelitian, Manfaat 

Penelitian 

Bab II: Kajian Pustaka meliputi: Pengertian, Indikator, faktor-faktor, Dimensi dan 

lain-lain 

Landasan teori dan Hipotesis 

Bab III: Metode penelitian, meliputi : Subyek dan lokasi penelitian, definisi 

operasional, instrumen pengumpulan data, analisis data 

Daftar Pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Format Pembuatan Laporan 

 

I. Cover (Soft Cover): Bidang unggulan, Kode nama rumpun, Laporan Akhir Penelitian 

Perguruan Tinggi, Logo Untag Surabaya, judul usulan penelitian, nama-nama dan 

NIDN atau NPN tim Peneliti, Nama Prodi dan Universitas 

II. Cover Putih 

III. Halaman Pengesahan: ditandatangani oleh Dekan, Ketua Peneliti dan menyetujui 

Ketua LPPM 

IV. ABSTRAK : ditulis dalam Bahasa Indonesia / Bahasa Inggris. Abstrak berisi 1) 

pendahuluan; 2) tujuan penelitian; 3) metode atau pendekatan penelitian (desain 

penelitian, subjek, instrumen, teknik analisis data); 4) hasil penelitian dan; 5) 

kesimpulan. Abstract ditulis dalam satu alenia, tidak lebih dari 200 kata. 

V. Pendahuluan: Pendahuluan berisi latar belakang masalah, kajian literatur terdahulu 

sebagai dasar pernyataan dari kebaharuan artikel, permasalahan penelitian atau 

hipotesis dan tujuan penelitian.  

Metode penelitian: Berisi penjelasan tentang variabel penelitian, definisi operasional 

variabel, desain penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

Hasil : Berisi mengenai hasil statistik deskriptif, uji asumsi, dan analisisnya. Tabel 

dan/atau gambar harus bermakna dan mudah untuk dimengerti serta sebaiknya 

ditempatkan di akhir naskah, tidak di dalam teks. 

Pembahasan : Menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang didukung dengan 

teori-teori yang sesuai, serta keterbatasan penelitian. Untuk memperjelas 

pembahasan, penulis dapat menggunakan tabel atau gambar. Nomor dan judul 

tabel ditulis di tengah di atas tabel sedang nomor dan judul gambar ditulis di tengah 

di bawah gambar. 

Simpulan dan Saran : Berisi kesimpulan dan rekomendasi yang ditulis dalam satu 

paragraf. Kesimpulan penelitian dibuat berdasarkan pembahasan dan tidak 

mengulang hasil penelitian. 

Daftar Pustaka 

VI. Jadwal Penelitian 



 

 

Lampiran 

Contoh Format Usulan penelitian 
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Bidang Unggulan  : Nasionalisme/Kebangsaan. 

Rumpun ilmu :Sosial Humaniora 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Hidup bahagia dan sejahtera adalah harapan setiap warga kota, termasuk Kota Surabaya. 

Surabaya dikenal sebagai kota yang aman dan jauh dari fenomena terroris yang bertubi-tubi 

menimpa Indonesia. Namun 13-14 Mei 2018 Masyarakat Surabaya dikejutkan oleh bom 

bunuh diri dengan pelaku keluarga, meliputi ayah, ibu dan anak-anak kandungnya. Rata-rata 

anak-anak yang terlibat dalam bom bunuh diri ini dari usia TK hingga anak SMA. 

 Orang tua dan anak-anak tersebut melakukan secara sadar, akrivitas bom bunuh diri di 

gereja-gereja. Akibatnya banyak jatuh korban jiwa. Baik korban pengeboman, rusaknya 

fasilitas masyarakat maupun rasa takut yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota 

Surabaya. Kondisi ini tentu saja tidak menyenangkan. Hal yang menjadi perhatian juga 

adalah, para pelaku bukan hanya orang dewasa, melainkan anak dan remaja. 

Beberapa fakta lapangan menunjukkan bahwa anak-anak pelaku yang terlibat, tetap 

melakukan misi pengeboman sekalipun dihalang-halangi oleh petugas maupun masyarakat 

yang melihat. Padahal anak-anak tersebut juga mengenyam pendidikan seperti anak-anak 

pada umumnya. Bahkan ada yang melakukan secara mandiri tanpa didampingi orang tua, 

namun dibimbing dan diarahkan oleh orang tuanya. Ada juga anak yang menolak ajakan 

orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anakpun mudah untuk ditanamkan nilai-nilai 

bahkan gerakan-gerakan perlawanan terhadap masyarakat barat dan upaya mengembalikan 

kehidupan masyarakat sesuai dengan keyakinan yang dianut. Gerakan tersebut disebut 

dengan radikalisme. 
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Radikalisme keagamaan sebenarnya merupakan fenomena yang biasa muncul pada 

agama apapun. Radikalisme sangat berkaitan dengan fundamentalis yang ditandai oleh 

kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama. Fundamentalisme adalah semacam 

ideologi yang menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat maupun individu. 

Fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk 

kembali pada agama dihalang-halangi oleh situasi sosial politik yang mengelilingi 

masyarakat. (Turmudi, Endang, and M. Riza Sihbudi. 2005).  

Ancaman terhadap radikalisme semakin terlihat tatkala aksi-aksi radikalisme telah 

menjadi satu pola yang dijadikan alat bagi keinginan kelompok-kelompok tertentu untuk 

kembali pada unsur-unsur yang diyakini. Kelompok-kelompok ini menggunakan dalih “Jihat” 

sebagai salah satu upaya mempengaruhi pengikutnya agar bersedia melakukan tindakan 

radikalisme seperti bom bunuh diri. Aksi-aksi radikalisme terorganisir dan dikendalikan oleh 

organisasi-organisasi yang memiliki basis di luar negeri.  

Organisasi ini menggunakan jaringan yang tersebar di negara-negara tertentu untuk 

menguatkan basis dukungan yang menyasar para remaja. Rekrutmen terhadap calon pelaku 

radikal atau dikenal dengan istilah “pengantin” dilakukan dengan doktrin-doktrin agama yang 

menciptakan suatu keyakinan bahwa aksi radikalisme merupakan tindakan “Jihat”. Sejak aksi 

radikalisme pertamakali terjadi di tahun 2002 sampai tahun 2016 di plaza sarinah, bisa 

didapatkan sebuah fakta bahwa pelakunya semakin muda dan menyasar remaja-remaja. 

Bahkan di akhir tahun 2016 rencana aksi bom bunuh diri yang akan dilakukan di Istana 

Merdeka Jakarta dilakukan oleh seorang wanita berumur 20 tahun.  

Fakta-fakta tersebut menunjukan aksi-aksi radikalisme semakin lama menjadi semakin 

variatif, sudah tidak lagi dilakukan dengan bom bunuh diri namun dilakukan dengan senjata 

yang ditembakan di tengah keramaian seperti kejadian tanggal 14 Januari 2016 di Plasa 

Sarinah Jakarta.  Selain itu ketertarikan remaja akan aksi-aksi radikalisme semakin besar, 

mereka mudah sekali mengikuti dan terdoktrin untuk menjadi “pengantin” pada aksi radikal. 

Kondisi psikologis remaja yang masih labil menjadi salah satu faktor yang juga sangat 

mempengaruhi mudahnya remaja terlibat. Remaja cenderung ingin menunjukan jati dirinya, 

kebebasan, dan menentang segala sesuatu yang menurutnya jauh dari rasa keadilan. Oleh 

karena itulah remaja kemudian menjadi sasaran yang sangat mudah dimasuki doktrin-doktrin 

radikal dan melakukan tindakan radikal. Disisi lain, remaja tentunya menjadi aset yang luar 

biasa bagi bangsa dan negara.  

Pada remaja inilah masa depan republik ini akan ditentukan, keutuhan, kerukunan, 



 

 

kepedulian, kesadaran akan pluralisme menjadi warisan pendiri republik ini untuk tetap terus 

dijaga dan tersosialisasi pada generasi selanjutnya. Aksi-aksi  radikalisme yang dibalut 

dengan isu agama yang bertujuan memecah belah persatuan, mengancam keamanan negara 

dan tentunya NKRI harus dipandang sebagai masalah serius yang harus dipecahkan.Surabaya 

akhirnya menjadi salah satu kota yang juga menjadi sasaran para pengebom. 

Perkembangannya, melibatkan anggota keluarga termasuk anak yang masih duduk dibangku 

SD dan SMP. Bahkan ada juga yang menolak mengikuti ajakan orang tuanya, namun tidak 

berdaya untuk melaporkan pada aparat keamanan. 

Potensi radikalisme pada remaja dan anak saat ini harus dipahami dan diantisipasi 

sejak dini, agar upaya pencegahan melalui pendekatan-pendekatan pendidikan, sosial, 

ekonomi, budaya dan psikologis dapat menurunkan potensi radikal yang mungkin terjadi. 

Intervensi yang dilakukan melalui berbagai aspek tentunya akan memberikan dampak bagi 

perkembangan remaja didalam mengelola dirinya untuk tidak mudah terpengaruh oleh ajakan-

ajakan yang mengarah pada aksi radikalisme.      

Peneliti berupaya mencari pencegahan terjadinya aksi teroris oleh pelaku-pelaku 

muda dan anak-anak. Hal yang penting bagi anak hingga remaja adalah konsep diri. Konsep 

diri adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Konsep diri ini merupakan inti 

dari kepribadian individu.  Inti kepribadian ini penting untuk menentukan dan mengarahkan 

perkembangan kepribadian serta perilaku positif manusia. Perlu kiranya melakukan edukasi 

secara mendalam untuk menamkan konsep diri positif pada siswa. Berdasar hal tersebut diatas 

maka peneliti mencoba melakukan penelitian eksperimen psikoedukasi konsep diri untuk 

mencegah radikalisme pada remaja. 

 

2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mencegah radikalisme dengan memberikan psikoedukasi 

konsep diri pada remaja 

3.  Manfaat Penelitian 

Diharapkan psikoedukasi konsep diri dapat menjadi solusi atas pencegahan radikalisme 

pada remaja 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Radikalisme 

a. Pengertian Radikalisme 

Radikalisme, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2002), adalah 1) paham 

atau aliran yang radikal dalam politik; 2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau 

pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; 3) sikap ekstrem dalam aliran 

politik. Radikalisme bersifat kontekstual, memiliki berbagai perwujudan; mulai dari perjuangan 

politik hingga menyampaikan gagasan ataupun pikiran di media (Cahill, 2012). Apa yang 

dianggap sebagai radikal di suatu waktu/tempat, tidak selalu dianggap radikal di waktu/tempat 

lain. 

 Radikalisme juga berarti kesiapan individu untuk terlibat dalam aksi politis ilegal dan 

disertai kekerasan (Moskalenko dan McCauley, 2009). Selanjutnya Moskalenko dan McCauley 

(2009) menjelaskan radikalisme memiliki penilaian berbeda terhadap situasi politik yaitu 

membenarkan bahkan membutuhkan tindak kekerasan menyangkut politik (political violence) 

sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah kondisi politik. 

 Radikalisme dipaparkan oleh Cross (2013) sebagai 1) istilah dalam lingkup gerakan 

sosial maupun politik yang berarti sebuah proses, praktik, atau serangkaian keyakinan dari 

keadaan non-radikal menjadi radikal. Praktik radikalisme sering diasosiasikan dengan sejumlah 

taktik dan strategi yang berada di luar lingkup aksi protes politis maupun religius yang dapat 

diterima, bahkan menjurus ilegal. 2) Radikalisme merepresentasikan sisi ekstrim dari (kurva) 

distribusi aksi politik yang dapat diterima dan radikalisme dapat melibatkan aksi kekerasan atas 

dasar keyakinan, bukan personal. 3) Radikalisme dapat merujuk pada keyakinan tentang cara 

terbaik untuk meraih tujuan gerakan. Keyakinan radikal mengembangkan perasaan bahwa cara 

yang diterima (oleh masyarakat) untuk mengubah keadaan tidaklah cukup dan langkah-langkah 

luar biasa harus ditempuh. 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa radikalisme adalah paham atau aliran politik 

yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan menggunakan 

langkah-langkah luar biasa dan dapat disertai pembenaran tindak kekerasan maupun pelaksanaan 

tindak kekerasan untuk mencapai perubahan kondisi politik. 

 

 



 

 

 

b. Radikalisme Beragama  

Radikalisme agama merupakan suatu bentuk sifat menarik diri, tidak mau berinteraksi 

dengan pihak lain yang dianggap merugikan, atau melakukan tindakan kekerasan (violence) pada 

pihak lain yang telah dirasakan melakukan perbuatan tidak adil terhadap mereka ataupun ajaran 

agama mereka (Ancok, 2008). Golongan radikal memiliki beberapa kriteria yaitu ; 1) menilai 

pihak berwenang atau pemerintah keji, 2) ada dorongan dari gerakan tersebut untuk menjadikan 

negara yang diduduki memiliki bentuk kesalehan tunggal (one of religiousity).  

Mc Laughlin (2012) radikalisme beragama diasosiasikan dengan fundamentalisme atau 

bentuk dari agama yang mencoba menemukan kembali akar atau bagian fundamental dari 

keyakinan kemudian meletakkannya pada bagian mendasar dari praktik sosial-politik. Hal 

tersebut mengandung dua implikasi yaitu fundamentalis pada tataran gagasan dan aksi 

radikalisme pada tataran aksi dan politis.  

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa radikalisme beragama tidak 

hanya sebatas pada masalah keyakinan yang menganggap bahwa orang-orang non muslim, 

pemerintah, TNI, Polri, atau orang-orang Amerika patut untuk disalahkan dan dimusuhi. Apabila 

orang-orang atau kelompok tersebut tidak mau kembali pada ajaran yang dianggap benar maka 

harus dihukum dengan melakukan jihad. Atas dasar inilah maka gerakan-gerakan radikalisme 

sebagai bentuk upaya mengembalikan aturan, norma dan ajaran dianggap sebagai sesuatu yang 

benar.    

 

c. Indikator-indikator radikalisme dalam beragama 

Saraglou (2011) menyatakan secara universal tindakan individu untuk beragama 

berkaitan dengan motif-beragama tetapi cara mengekspresikan agama tersebut dipengaruhi oleh 

budaya. Saraglou menyebutkan dimensi universal dari tindakan beragama yakni believing, 

bonding, behaving, dan belonging. Believing diidentifikasi dengan bagaimana seseorang 

memegang teguh paham keagamaan, keyakinan,  norma dan simbol secara a) literal, dogmatis, 

dan/atau kolot; versus b) interpretatif/simbolis, fleksibel/melalui pencarian, dan/atau secara 

otonomi. Bonding adalah tentang kualitas emosional seseorang atau kelompok dalam merasa 

hubungan dengan yang maha kuasa, dewa-dewa atau sejenisnya. Kelompok keagamaan atau 

kebudayaan berbeda-beda dalam memperlihatkan kualitas stabilitas emosional dan mental dalam 

beragama contohnya Tuhan Maha Pengasih tetapi juga Tuhan mengadili dan menghukum. 

Dimensi behaving membahas individu atau kelompok berperilaku benar tergantung pada 



 

 

penekanan atau prioritas pada moralitas interpersonal atau moralitas impersonal. Moralitas 

interpersonal ditunjukkan dengan rasa empati dan psinsip perlindungan serta keadilan. Moralitas 

impersonal seperti umumnya pada orang konservatif dan masyarakat kolektif yang ditunjukkan 

melalui prinsip-prinsip seperti loyalitas, mengikuti pihak berwenang, dan integritas. Dimensi 

belonging berupa individu religius berafiliasi dan/atau mengidentifikasikan diri dengan 

komunitas; dengan batasan afiliasi dan/atau identifikasi tersebut bervariasi, mulai dari hubungan 

kekeluargaan alami hingga melampaui batas etnis, bahasa, dan geografi. Contohnya berupa 

identitas keagamaan penganut Kristen, Yahudi, dan Islam yang melampaui batas negara. 

Indikator radikalisme dalam beragama dapat berupa kesadaran untuk menentang, 

menolak, ataupun melakukan agitasi terhadap segala gagasan yang dinilai menyimpang dari 

prinsip agama yang dianut (Nurudin, 2013). Aksi tersebut dapat berupa hate speech, pemberian 

stigma, labelisasi negatif dan memaklumi (condoning) komentar, sikap, ataupun kebijakan yang 

menjurus pada usaha pemicu aksi agitasi dan kekerasan. 

Dari penjelasan Saraglou di atas dilakukan pengelompokan indikator-indikator 

radikalisme dalam beragama berdasarkan masing-masing dimensi. Berikut adalah tabel 

pembagiannya. 

Tabel 1. Indikator radikalisme beragama  

Dimensi Indikator  

Believing 1. Agama Islam pernah berjaya karena itu perlu membuat Islam 

kembali berjaya (Ferrero, 2005) 

2. Islam harus diterapkan secara menyeluruh dan literal 

sebagaimana ditetapkan dalam Al Qur'an & Sunnah, bebas dari 

kompromi (Fealy, 2004) 

3. Orang non-Islam menindas orang Islam dan dalam keadaan 

perang sehingga dibenarkan melukai orang yang memiliki 

identitas sama dengan penindas tersebut (Abas dan Sapto, dalam 

Sarwono, 2013) 

4. Meyakini agama sebagai solusi terhadap semua permasalahan 

hidup, menolak sikap kritis terhadap teks agama dan 

interpretasinya, menolak pluralisme dan relativisme, menolak 

perkembangan sosiologis dan historis masyarakat, melawan 

segala usaha yang menghalangi pemurnian agama (Azra, 2016) 



 

 

5. Membenarkan bahkan membutuhkan tindak kekerasan 

menyangkut politik (political violence) sebagai satu-satunya jalan 

untuk mengubah kondisi politik (Moskalenko dan McCauley, 

2009) 

6. Hukum yang berlaku hanyalah hukum Tuhan dan menolak 

hukum buatan manusia (Abdul-Fattah, dalam Zubaida, 2003) 

7. Menginginkan syariat Islam sebagai sumber hukum (Sivan, 1991) 

8. Memahami bahwa pengajaran Islam secara fundamental 

merupakan landasan dalam membangun ulang masyarakat dan 

negara (Fealy, 2004)      

Bonding 1. Menganggap syirik institusi demokrasi (Wiktorowicz dan 

Kaltenthaler, 2016) 

2. Menganggap aturan perundangan yang dibuat tidak mampu 

menghukum atau melindungi penduduk dan memilih 

menggunakan hukum yang berasal dari Tuhan (Azra, 2016; 

Hiariej, 2010; Zubaida, 2003) 

3. Menganggap aturan perundangan yang dibuat tidak mampu 

menghukum atau melindungi penduduk dan memilih 

menggunakan hukum yang berasal dari Tuhan (Azra, 2016; 

Hiariej, 2010; Zubaida, 2003 

4. Merasa mendapat divine command (Sandler, 1996) 

5. Akan mendapat balasan surga jika menuruti perintah Tuhan 

sesuai dengan doktrin kelompok (Wiktorowicz dan Kaltenthaler, 

2016) 

6. Menginginkan negara berlandaskan atas agama yang dianut 

sesuai perintah Tuhan (Sivan, 1991; Sandler, 1996; Goli & 

Rezaei, 2011) 

Behaving 1. Bersikap eksklusif atau membatasi diri untuk berinteraksi dengan 

kelompok yang berbeda pandangan dengan kelompok yang 

diikuti (della Porta & Diani, 2006; Doosje, 2013) 

2. Mengalami radikalisasi melalui media sosial online (Thompson, 



 

 

2011) 

3. Pernah bergabung menjadi bagian dari kelompok aktivis sosial 

(Moskalenko & McCauley, 2009; Sarwono, 2013; Muluk dkk., 

2014) 

4. Ikut pada gerakan radikal sebagai usaha untuk mengatasi keragu-

raguan akan diri sendiri (Doosje dkk. 2013; Muluk dkk. 2014) 

5. Ingin hidup di negara berlandaskan ajaran agama, bukan di 

negara demokrasi (Moyano & Trujillo, 2014) 

6. Cenderung memusuhi status quo (Fealy, 2004); serta melawan 

pemerintah (della Porta, 2006) 

7. Melakukan hate speech, pemberian stigma, labelisasi negatif dan 

memaklumi (condoning) komentar, sikap, ataupun kebijakan 

yang menjurus pada usaha pemicu aksi agitasi dan kekerasan; 

sebagai bentuk kesadaran untuk menentang, menolak, ataupun 

melakukan agitasi terhadap segala gagasan yang dinilai 

menyimpang dari prinsip agama yang dianut (Nurudin, 2013) 

8. Ikut serta dalam publisitas dan penyebaran propaganda; 

pendanaan; perekrutan; pengembangan jaringan (networking); 

dan mobilisasi online (Qin dkk., 2010) 

Belonging 1. Menganggap kelompok radikal yang diikuti mendapat dukungan 

masyarakat (Wojcieszak, 2011) 

2. Menganggap pendapat di dalam kelompok radikal yang diikuti 

adalah benar (Doosje dkk., 2013; Wojcieszak, 2011) 

3. Menganggap adanya terorisme yang dilakukan oleh pihak 

berwenang (state terrorism) dan rezim represif Muslim yang 

didukung Barat (Azra, 2016) 

4. Menganggap kelompok lain inkongruen dalam aksi maupun tidak 

memberi dampak signifikan (Moskalenko dan McCauley, 2009) 

5. Menganggap mentor sebagai panutan dan harus diikuti (Milla 

dkk., 2013) 

6. Usaha Barat menghalangi umat Islam untuk tunduk pada Tuhan 

dianggap sebagai bentuk serangan terhadap martabat umat Islam 



 

 

(Marranci, 2009) 

  

Konsep Diri 

a.Pengertian Konsep Diri 

Konsep diri adalah gambaran penuh dari diri manusia, konsep diri adalah apa yang kita 

percaya tentang siapa kita gambaran total tentang kemampuan dan sifat kita (Santrock, 

2005). Begitu pula dalam pandangan Rogers (1961). Secara lebih detil Rogers 

mendefinisikan konsep diri sebagai persepsi individu tentang karakteristik dan 

kemampuannya, pandangan individu tentang dirinya dalam kaitanya dengan orang lain dan 

lingkungannya, persepsi individu tentang kualitas nilai dalam hubungannya dengan 

pengalaman dan objek, tujuan dan cita-cita yang dianggap memiliki nilai positif dan negatif. 

Konsep diri adalah citra subjektif dari diri dan pencampuran yang kompleks dari perasaan, 

sikap dan persepsi bawah sadar maupun sadar. Konsep diri dan persepsi tentang kesehatan 

sangat berkaitan erat satu sama lain (Baiq Susilawati , 2012).  

Menurut William D. Brooks dalam (Adolescence, 2003) konsep diri sebagai “those 

physical, social, and psychological perceptions of ourselves that we have derived from 

experiences and our interaction with others” . Jadi, konsep diri adalah pandangan dan 

perasaan kita tentang diri kita. Persepsi tentang diri ini boleh bersifat psikologi, social dan 

fisis. Konsep diri bukan hanya sekedar gambaran deskriptif, tetapi juga penilain anda tentang 

diri anda. Jadi, konsep diri meliputi apa yang anda pikirkan dan apa yang anda rasakan 

tentang diri anda. Karena itu, Anita Taylor et al. mendefinisikan konsep diri sebagai “all you 

thinkand feel about you, the entire complex of be liefs and attitudes you hold about yourself” 

(1977:98). 

Setiap orang akan memiliki konsep diri dalam berbagai ragam bentuk dan kadar yang 

akan menentukan perwujudan kualitas kepribadiannya. Konsep diri dapat bersifat positif dan 

bersifat negatif. Yang harus diwujudkan pada setiap orang adalah konsep diri yang sehat 

sehingga mampu menampilkan kepribadian yang sehat pula. Untuk itu, setiap individu 

diharapkan memiliki kemampuan untuk mengenal makna konsep diri dan mampu 

menganalisisnya serta mampu mengembangkan konsep dirinya secara tepat (Surya, 2012). 



 

 

Pandangan Rogers (1961). Secara lebih detil Rogers mendefinisikan konsep diri sebagai 

persepsi individu tentang karakteristik dan kemampuannya, pandangan individu tentang 

dirinya dalam kaitanya dengan orang lain dan lingkungannya, persepsi individu tentang 

kualitas nilai dalam hubungannya dengan pengalaman dan objek, tujuan dan cita-cita yang 

dianggap memiliki nilai positif dan negatif. Begitu pula dalam pandangan Rogers (1961). 

Secara lebih detil Rogers mendefinisikan konsep diri sebagai persepsi individu tentang 

karakteristik dan kemampuannya, pandangan individu tentang dirinya dalam kaitanyya 

dengan orang lain dan lingkungannya, persepsi indivbidu tentang kualitas nilai dalam 

hubungannya dengan pengalaman dan objek, tujuan dan cita-cita yang dianggap memiliki 

nilai positif dan negatif. 

Konsep diri seseorang mula-mula terbentuk dari perasaan apakah ia diterima dan 

diinginkan kehadirannya oleh keluarganya. Melalui perlakuan yang berulang-ulang dan 

setelah menghadapi sikap-sikap tertentu dari ayah-ibu-kakak dan adik ataupun orang lain di 

lingkup kehidupannya, akan berkembanglah konsep diri seseorang. Konsep diri ini yang pada 

mulanya berasal dari perasaan dihargai atau tidak dihargai. Perasaan inilah yang menjadi 

landasan dari pandangan, penilaian, atau bayangan seseorang mengenai dirinya sendiri yang 

keseluruhannya disebut konsep diri. Dalam teori psikoanalisis, proses perkembangan konsep 

diri disebut proses pembentukan ego (the process of ego formation). Menurut aliran ini, ego 

yang sehat adalah ego yang dapat mengontrol dan mengarahkan kebutuhan primitif 

(dorongan libido) supaya setara dengan dorongan dari super ego serta tuntutan lingkungan 

(Djaali, 2011). 

Konsep diri terbentuk dalam waktu yang lama, dan pembentukan ini tidak dapat diartikan 

bahwa adanya reaksi yang tidak biasa dari seseorang akan dapat mengubah konsep diri. Akan 

tetapi, apabila tipe reaksi seperti ini sangat sering terjadi, atau apabila reaksi ini muncul 

karena orang lain yang memiliki arti yaitu orang-orang yang kita nilai, seperti misalnya 

orang tua, teman, dan lain-lain, maka reaksi ini mungkin berpengaruh terhadap konsep diri. 

Konsep diri dapat dibedakan menurut daerah keaktifan seseorang, misalnya diri sebagai 

seorang yang terpelajar, diri sebagai seorang olahragawan, atau diri sebagai seorang yang 

terkemuka di lingkungannya. Jadi, jati diri orang lain yang dapat mempengaruhi konsep diri 

seseorang akan tergantung kepada aspek tertentu mana yang membangkitkan respons.konsep 

diri relative stabil, karena kita biasanya memilih teman-teman mana yang menganggap kita 

sebagaimana kita melihat diri kita sendiri karenanya mereka memperkukuh konsep diri kita. 



 

 

b. Komponen Konsep Diri  

Konsep diri terdiri atas tiga komponen utama yaitu: perseptual atau pengamatan, 

konseptual atau pemikiran, dan attitudinal atau sikap. 

1. Komponen perseptual atau pengamatan mengandung makna sebagai citra yang 

dimiliki seseorang terhadap penampilan tubuhnya dan kesan yang dibuat bagi oran 

lain. Hal ini mencakup citra yang dimiliki mengenai ketertarikan dan kepatutan 

kelamin dari tubuhnya, pentingnya bagian tubuh yang berbeda seperti otot, dan 

prestise atau gengsi yang diberikannya di mata orang lain. Komponen ini sering pula 

disebut sebagai konsep diri jasmaniah. 

2. Komponen konseptual atau pemikiran adalah konsepsi atau pemikiran seseorang 

terhadap karakteristik dirinya yang bersifat khas, kecakapannya, dan 

ketidakcakapannya, latar belakang dan asal usulnya, dan masa depannya. Komponen 

ini sering disebut sebagai konsep diri psikologis dan terbentuk dalam kualitas 

penyesuaian hidup seperti kejujuran, percaya diri, kebebasan, keberanian, dsb. 

3. Komponen attitudinal atau sikap adalah perasaan seseorang mengenai dirinya sendiri, 

sikapnya mengenai keadaan sekarang dan harapan masa depan, perasaan mengenai 

kebermaknaan, dan sikapnya terhadap harga diri, pendekatan diri, kehormatan, dan 

malu. Dalam perkembangan selanjutnya komponen sikap ini mencakup keyakinan, 

pendirian, nilai, cita-cita, aspirasi dan filsafat hidup (Surya, 2014). 

 

c. Dimensi / Aspek Konsep Diri 

Menurut William D. Brooks dalam menilai dirinya, individu ada yang menilai 

positif dan ada yang menilai negatif. Maksudnya individu tersebut ada yang 

mempunyai konsep diri yang positif dan ada yang mempunyai konsep diri yang 

negatif (Rakhmat, 1996). 

Indikator dalam konsep diri positif meliputi :  

1. Yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. 

Individu mempunyai rasa percaya diri sehingga merasa mampu dan yakin 

untuk mengatasi masalah yang dihadapi, tidak lari dari masalah, dan percaya 

bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya 

2. Merasa setara dengan orang lain. 

Individu selalu merendah diri, tidak sombong, mencela atau meremehkan 

siapapun, selalu menghargai orang lain. 



 

 

3. Menerima pujian tanpa rasa malu  

Individu menerima pujian tanpa rasa malu tanpa menghilangkan rasa 

merendah diri, jadi meskipun ia menerima pujian ia tidak membanggakan dirinya 

apalagi meremehkan orang lain. 

4. Menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan keinginan serta 

perilaku yang tidak seharusnya disetujui oleh masyarakat. 

Individu peka terhadap perasaan orang lain sehingga akan menghargai 

perasaan orang lain meskipun kadang tidak di setujui oleh masyarakat. 

5. Mampu memperbaiki karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek 

kepribadian tidak disenangi dan berusaha mengubahnya 

Individu mampu untuk mengintrospeksi dirinya sendiri sebelum 

menginstrospeksi orang lain, dan mampu untuk mengubahnya menjadi lebih baik 

agar diterima di lingkungannya. 

Indikator dalam konsep diri positif meliputi :  

1. Peka terhadap kritik 

Individu Orang ini sangat tidak tahan kritik yang diterimanya dan mudah 

marah atau naik pitam, hal ini berarti dilihat dari faktor yang mempengaruhi dari 

individu tersebut belum dapat mengendalikan emosinya, sehingga kritikan 

dianggap sebagi hal yang salah. Bagi orang seperti ini koreksi sering dipersepsi 

sebagai usaha untuk menjatuhkan harga dirinya. Dalam berkomunikasi orang 

yang memiliki konsep diri negatif cenderung menghindari dialog yang terbuka, 

dan bersikeras mempertahankan pendapatnya dengan berbagai logika yang keliru. 

2. Responsif sekali terhadap pujian. 

Individu mungkin berpura-pura menghindari pujian, ia tidak dapat 

menyembunyikan antusiasmenya pada waktu menerima pujian. Buat orang seperti 

ini, segala macam embel-embel yang menjunjung harga dirinya menjadi pusat 

perhatian. Bersamaan dengan kesenangannya terhadap pujian, merekapun 

hiperkritis terhadap orang lain. 

3. Cenderung bersifat hiperkritis 

individu selalu mengeluh, mencela atau meremehkan apapun dan 

siapapun. Mereka tidak pandai dan tidak sanggup mengungkapkan penghargaan 

atau pengakuan pada kelebihan orang lain. 

4. Cenderung merasa tidak disenangi orang lain. 



 

 

Individu merasa tidak diperhatikan, karena itulah ia bereaksi pada orang 

lain sebagai musuh, sehingga tidak dapat melahirkan kehangatan dan keakraban 

persahabatan, berarti individu tersebut merasa rendah diri atau bahkan berperilaku 

yang tidak disenangi, misalkan membenci, mencela atau bahkan yang melibatkan 

fisik yaitu mengajak berkelahi (bermusuhan). 

 

5. Bersikap pesimis terhadap kompetisi. 

Hal ini terungkap dalam keengganannya untuk bersaing dengan orang lain 

dalam membuat prestasi. Ia akan menganggap tidak akan berdaya melawan 

persaingan yang merugikan dirinya. 

Secara umum, konsep diri sebagai gambaran tentang diri sendiri dipengaruhi 

oleh hubungan atau interaksi individu dengan lingkungan sekitar, pengamatan 

terhadap diri sendiri dan pengalaman dalam kehidupan keseharian. Sebagaimana 

halnya dalam perkembangan pada umumnya, keluarga, khususnya orang tua 

berperan penting dalam perkembangan konsep diri anak. Konsep diri terbentuk 

dan atau berkembang secara gradual dalam proses pengasuhan termasuk interaksi 

interpersonal antara ibu-anak. 

 

2. Psikoedukasi 

a.  Pengertian Psikoedukasi 

Psikoedukasi adalah suatu intervensi yang dapat dilakukan pada individu, keluarga, dan 

kelompok yang fokus pada mendidik partisipannya mengenai tantangan signifikan dalam 

hidup, membantu partisipan mengembangkan sumber-sumber dukungan dan dukungan sosial 

dalam menghadapi tantangan tersebut, dan mengembangkan keterampilan coping untuk 

menghadapi tantangan tersebut. (Griffith, 2006 dikutip dari Walsh, 2010). Psikoedukasi 

adalah suatu bentuk pendidikan ataupun pelatihan terhadap seseorang dengan gangguan 

psikiatri yang bertujuan untuk proses treatment dan rehabilitasi.  

Sasaran dari psikoedukasi adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan  

penerimaan pasien terhadap penyakit ataupun gangguan yang ia alami, meningkatkan 

pertisipasi pasien dalam terapi, dan pengembangan coping mechanism ketika pasien 

menghadapi masalah yang berkaitan dengan penyakit tersebut. (Goldman, 1998 dikutip dari 

Bordbar & Faridhosseini, 2010). 



 

 

Psikoedukasi banyak diberikan kepada pasien dengan gangguan psikiatri termasuk 

anggota keluarga dan orang yang berkepentingan untuk merawat pasien tersebut. Walaupun 

demikian, psikoedukasi tidak hanya dapat diterapkan pada ranah psikiatri tetapi dapat juga 

diterapkan pada ranah lainnya. Psikoedukasi dapat diterapkan tidak hanya pada individu atau 

kelompok yang memiliki gangguan psikiatri, tetapi juga digunakan agar individu dapat 

menghadapi tantangan tertentu dalam tiap tingkat perkembangan manusia sehingga mereka 

dapat terhindar dari masalah yang berkaitan dengan tantangan yang mereka hadapi.  

Dengan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa psikoedukasi adalah suatu bentuk 

intervensi psikologi, baik individual ataupun kelompok, yang bertujuan tidak hanya 

membantu proses penyembuhan klien (rehabilitasi) tetapi juga sebagai suatu bentuk 

pencegahan agar klien tidak mengalami masalah yang sama ketika harus menghadapi 

penyakit atau gangguan yang sama, ataupun agar individu dapat menyelsaikan tantangan 

yang mereka hadapi sebelum menjadi gangguan. 

Psikoedukasi merupakan proses empowerment untuk mengembangkan dan menguatkan 

keterampilan yang sudah dimiliki untuk menekan munculnya suatu gangguan mental. Karena 

psikoedukasi dapat diterapkan sebagai bagian dari persiapan sesorang untuk menghadapi 

berbagai tantangan dalam tiap tahapan perkembangan kehidupan, maka psikoedukasi dapat 

diterapkan hampir pada setiap seting kehidupan. Selain itu, karena modelnya yang fleksibel, 

dimana memadukan informasi terkait gangguan tertentu dan alat-alat untuk mengatasi 

situasi-situasi tertentu, psikoedukasi berpotensi untuk diterapkan pada area yang luar terkait 

dengan berbagai bentuk gangguan dan tantangan hidup yang bervariasi (Lukens & 

McFarlane, 2004). Ini menunjukkan bahwa psikoedukasi diterapkan pada berbagai seting 

misalnya rumah sakit, bisnis, perguruan tinggi, pemerintahan, lembaga pelayanan sosial, dan 

bahkan militer. 

Di dalam Walsh (2010), ia menjelaskan mengenai pengertian psikoedukasi dari 

Griffiths (2006). Berdasarkan pengertian tersebut, ditarik kesimpulan bahwa fokus dari 

psikoedukasi adalah sebagai berikut: 

a. Mendidik partisipaan mengenai tantangan dalam hidup 

b. Membantu partisipan mengembangkan sumber-sumber dukungan dan dukungan 

sosial dalam menghadapi tantangan hidup 

c. Mengembangkan keterampilan coping untuk menghadapi tantangan hidup 



 

 

d. Mengembangkan dukungan emosional 

e. Mengurangi sense of stigma dari partisipan 

f. Mengubah sikap dan belief dari partisipan terhadap suatu gangguan (disorder) 

g. Mengidentifikasi dan mengeksplorasi perasaan terhadap suatu isu 

h. Mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah 

i. Mengembangkan keterampilan crisis-intervention 

Psikoedukasi tidak hanya bertujuan untuk treatment tetapi juga rehabilitasi. Ini 

berkaitan dengan mengajarkan seseorang mengenai suatu masalah sehingga mereka bisa 

menurunkan stres yang terkait dengan masalah tersebut dan mencegah agar masalah 

tersebut tidak terjadi kembali. Psikoedukasi juga didasarkan pada kekuatan partisipan 

dan lebih fokus pada saat ini dan masa depan daripada kesulitan-kesulitan di masa lalu. 

Menurut Walsh (2010), psikoedukasi dapat menjadi intervensi tunggal, tetapi juga 

sering digunakan bersamaan dengan beberapa intervensi lainnya untuk membantu 

partisipan menghadapi tantangan kehidupan tertentu. Psikoedukasi tidak sama dengan 

psikoterapi walaupun kadang terjadi tumpang tindih antara kedua intervensi tersebut.  

Psikoedukasi kadang ikut menjadi bagian dari sebuah psikoterapi. Walsh (2010) 

menjelaskan bahwa psikoterapi dapat dipahami sebagai proses interaksi antara seorang 

profesional dan kliennya (individu, keluarga, atau kelompok) yang bertujuan untuk 

mengurangi distres, disabiliti, malfungsi dari sistem klien pada fungsi kognisi, afeksi, 

dan perilaku. Psikoterapi juga lebih fokus pada diri individu yang mendapatkan 

intervensi, sedangkan psikoedukasi fokus pada sistem yang lebih besar dan mencoba 

untuk tidak mempatologikan pasien. psikoedukasi merefleksikan paradigma yang lebih 

menyeluruh dengan pendekatan competence-based, menekankan pada kesehatan, 

kolaborasi, coping, dan empowerment (Dixon, 1999; Marsh, 1992, dikutip dari Lukens 

& McFarlane, 2004 ). Psikoedukasi didasarkan pada kekuatan dan fokus pada masa 

sekarang. 

Psikoedukasi, baik individu ataupun kelompok tidak hanya memberikan 

informasi- informasi penting terkait dengan permasalahan partisipannya tetapi juga 

mengajarkan keterampilan-keterampilan yang dianggap penting bagi partisipannya 

untuk menghadapi situasi permasalahannya. Psikoedukasi kelompok dapat diterapkan 



 

 

pada berbagai kelompok usia dan level pendidikan. Asumsi lainnya, Psikoedukasi 

kelompok lebih menekankan pada proses belajar dan pendidikan daripada self-

awareness dan self-understanding dimana komponen kognitif memiliki proporsi yang 

lebih besar daripada komponen afektif (Brown, 2011). Namun ini tidak berarti bahwa 

psikoedukasi sama sekali tidak menyentuh aspek self- awareness dan self-

understanding. Hal ini dikembalikan kepada sasaran dari psikoedukasi itu sendiri anak-

anak, remaja, dan orang dewasa di berbagai seting. Psikoedukasi kelompok ini juga 

dapat terdiri dari 1 sesi ataupun lebih.  

Psikoedukasi tidak hanya diberikan kepada klien, tetapi juga kepada anggota 

keluarga sebagai suatu sistem dukungan sosial terdekat bagi klien. Untuk penerapan 

pada instansi atau organisasi misalnya adalah penerapan pada sekolah dan universitas. 

Psikoedukasi yang diberikan biasanya terkait dengan topik-topik tertentu, misalnya 

bullying, bahaya narkoba, kesehatan reproduksi, ataupun kekerasan dalam pacaran. 

Psikoedukasi pada sekolah biasanya menjadi bagian dari bimbingan konseling sesuai 

dengan kebutuhan siswa. 

3. Landasan Teoris 

Secara lebih detil Rogers mendefinisikan konsep diri sebagai persepsi individu 

tentang karakteristik dan kemampuannya, pandangan individu tentang dirinya dalam 

kaitannya dengan orang lain dan lingkungannya, persepsi individu tentang kualitas nilai 

dalam hubungannya dengan pengalaman dan objek, tujuan dan cita-cita yang dianggap 

memiliki nilai positif dan negatif. Konsep diri adalah citra subjektif dari diri dan 

pencampuran yang kompleks dari perasaan, sikap dan persepsi bawah sadar maupun 

sadar. Konsep diri dan persepsi tentang kesehatan sangat berkaitan erat satu sama lain 

(Baiq Susilawati , 2012). 

Konsep diri seseorang mula-mula terbentuk dari perasaan apakah ia diterima dan 

diinginkan kehadirannya oleh keluarganya. Melalui perlakuan yang berulang-ulang dan 

setelah menghadapi sikap-sikap tertentu dari ayah-ibu-kakak dan adik ataupun orang lain 

di lingkup kehidupannya, akan berkembanglah konsep diri seseorang. Konsep diri ini 

yang pada mulanya berasal dari perasaan dihargai atau tidak dihargai. Perasaan inilah 

yang menjadi landasan dari pandangan, penilaian, atau bayangan seseorang mengenai 

dirinya sendiri yang keseluruhannya disebut konsep diri. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

4. Hipotesis  

- Ada pengaruh psikoedukasi konsep diri dengan menurunnya kecenderungan radikalisme pada 

remaja 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Subjek dan Lokasi Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa remaja awal , rentang usia 12 hingga 17 tahun.  

Subjek ini tersebar di sekolah-sekolah yang ada di Propinsi Jawa Timur. Pemilihan subjek 

penelitian dilakukan melalui metode stratified random sampling. Peneliti akan melakukan 

random terhadap kabupaten/kota, selanjutnya merandom sekolah-sekolah yang akan dijadikan 

subjek penelitian. Dari hasil random terhadap sekolah, peneliti akan merandom kembali siswa 

yang akan dijadikan subjek penelitian. Jumlah subjek yang akan digunakan untuk penelitian ini 

sejumlah 500 orang.   

 

3.2. Definisi Operasional  

Secara operasional radikalisme beragama merupakan suatu paham yang terdiri dari 

konsep fundamentalis dan aksi radikal, Konsep fundamentalis adalah keinginan untuk 

mewujudkan suatu tatanan kehidupan baru sesuai dengan aturan/ajaran yang diyakini sebagai 

kebenaran. Konsep radikal merupakan pembenaran terhadap ajaran-ajaran tertentu yang disertai 

dengan aksi-aksi kekerasan seperti penembakan, bom bunuh diri, teror dll sebagaimana diyakini 

berdasarkan atas perintah Tuhan didalam ajaran agama untuk melawan ketidakadilan.  

 

3.3. Instrumen Pengumpulan Data  

Pengumpulan data penelitian menggunakan skala radikalisme yang disusun oleh 

peneliti. Sebelum dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian, skala radikalisme agama diuji 

validitas serta reliabilitasnya. Pengujian validitas meliputi validitas inti yang selanjutnya akan 

diuji menggunakan uji diskriminasi item untuk melihat daya beda dari masing-masing item. Uji 

diskriminasi item ditentukan dengan mengikuti aturan uji diskriminasi item, yaitu berdasarkan 

nilai indeks Corrected Item-Total Correlation yang diperoleh melalui analisis program SPSS. 

Selain uji validitas, dilakukan pula uji reliabilitas atau keajegan alat ukur menggunakan fungsi 

Reliability Analysis yang dianalisa dengan program spss.  

3.4. Analisa Data  

Penelitian ini menggunakan eksperimen murni. Membandingkan kelompok yang 

diberikan psikoedukasi konsep diri dengan kelompok yang tidak diberikan psikoedukasi konsep 

diri. Analisis data menggunakan t-test 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keharmonisan keluarga dan 

konformitas teman sebaya dengan kenakalan remaja SMK “X” di Surabaya. Metode dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Subyek penelitian diambil dengan teknik 

random sampling Alat pengumpulan data yang digunakan adalah skala kenakalan, skala 

keharmonisan, dan skala konformitas. Analisa data menggunakan analisa regresi ganda. Hasil 

perhitungan menggunakan analisa regresi ganda menunjukkan t = -4,354 pada p = 0,000, artinya 

bahwa ada hubungan negative yang signifikan antara keharmonisan keluarga dengan kenakalan 

remaja. Semakin tinggi tingkat keharmonisan keluarga maka makin rendah tingkat kenakalan 

remaja. Dari hasil analisa parsial menunjukkan bahwa t = -0,170 pada p = 0,030 (p > 0,01), 

artinya tidak ada hubungan antara konformitas teman sebaya dengan kenakalan remaja. Hasil 

analisa 

regresi gada menunjukkan nilai F = 11,551 pada p = 0,000, yang artinya bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara keharmonisan keluarga dan konformitas teman sebaya terhadap kenakalan 

remaja. Keharmonisan keluarga dan konformitas teman sebaya dapat menjadi prediktor tingkat 

kenakalan remaja dengan nilai R2 = 0,160. Artinya sumbangan efektif kenakalan remaja dan 

konformitas teman sebaya terhadap kenakalan remaja sebesar 16%, siswanya 84% dipengaruhi 

oleh faktor yang lain. 

 

Kata kunci : kenakalan remaja, keharmonisan keluarga, konformitas teman sebaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

 

Ketahanan nasional suatu bangsa terkait dengan ketahanan masyarakatnya. Dimana 

masyarakat terdiri dari sekumpulan keluarga. Yang artinya ketahanan masyarakat terkait 

dengan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dapat terlaksana jika anggota keluarga dapat 

menjalankan fungsi dan perannya secara tepat. Keluarga merupakan tempat pertama dan 

utama bagi pendidikan anak. Jika ketahanan keluarga melemah maka ketahanan masyarakat 

serta ketahanan nasional akan melemah. melemahnya ke-tahanan nasional akan 

membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara. hal ini akan mengancam 

keutuhan serta kemerdekaan suatu bangsa. 

 

Secara kodrati manusia tidak luput dari permasalahan baik dalam institusi pendidikan 

maupun non pendidikan. Masalah kenakalan remaja ini sangat meresahkan orang tua, 

kalangan pendidik, dan masyarakat umum, karena remaja adalah generasi penerus bangsa. 

Sekolah sebagai lembaga yang me-nyelenggarakan pendidikan bagi anak dan remaja dituntut 

untuk berperan aktif menangani kenakalan tersebut. Keberadaan remaja yang berada pada 

garis ketidakpastian dan keburukan peran ini memungkinkan remaja untuk bertidak yang 

kurang pada tempatnya, dan tidak semua kenakalan remaja bersumber dari dalam indinidu 

tetapi juga bisa dari luar individu (lingkungan). 

 

Tawuran antar pelajar merupakan salah satu bagian dari sekian banyak kenakalan remaja 

yang lainnya, seperti: siswa sennag membolos sekolah, kebut-kebutan di jalan raya, pesta miras, 

dan lain-lain. Oleh karena itu berbicara mengenai kenakalan remaja merupakan masalah yang 

dirasakan sangatlah penting dan menarik untuk dibahas karena remaja merupakan asset 

nasional dan merupakan tumpuan harapan bagi masa depan bangsa, Negara, serta agama. 

Maka sudah tentu menjadi kewajiban dan tugas semua pihak baik orang tua, guru, dan 

pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda menjadi generasi yang tangguh dan 

berwawasan luas dengan jalan membimbing dan mengarahkan mereka sehingga menjadi 

warga Negara yang baik dan bertanggung jawab secara moral. Menurut Jensen (dalam 

Sarwono, 2013) bahwa kenakalan remaja semata-mata berasal dari faktor lingkungan social 

saja. Old, Papalia, dan Feldman (dalam Sarwono, 2013) menyebutkan bahwa penyebab 

kenakalan remaja di sekolah antara lain dapat meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) persaingan 

antar individu siswa, 2) minta perhatian teman atau guru, 3) ingin dipuji oleh teman atau 

kelompok, 4) persaingan antar kelompok siswa, 5) suka menggoda teman lawan jenis. Orang 

tua seringkali mengkhawatirkan anak remajanya bergaul dengan orang yang salah, namun 

sebenarnya remaja cenderung bergaul dengan kawan-kawannya sesama remaja yang selevel 

dalam prestasi sekolahnya, dalam penyesuaian, dan dalam kecenderungan sosial. 

 



 

 

Dari beberapa faktor yang me-nyebabkan kenakalan remaja, peneliti hanya akan 

meneliti penyebab kenakalan remaja dari faktor keluarga dan faktor pergaulan terman sebaya. 

Karena keluarga merupakan sumber pendidikan utama, karena segala pengetahuan dan 

kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama tama dari orang tua dan anggota 

keluarganya sendiri. Tetapi ketika keluarga sudah kehilangan fungsi dan artinya anggota 

keluarga sudah tidak lagi menempati tempat yang berarti sehingga tidak lagi dirasakan ikatan 

saling membutuhkan. Akhirnya, kesatuan keluarga hanya dianggap sekedar performa. 

Bahkan Brooke (dalam Poleshuk, 2006) menyatakan bahwa: “Kelakatan yang aman dengan 

orang tua berpengaruh besar bagi remaja untuk memilih teman yang memiliki nilai-nilai yang 

sama dengan orang tuanya“Masa remaja adalah masa dimana individu mencari jati diri, 

remaja berusaha mencari jawaban tentang siapa dia dan apa perannya dalam keluarga dan 

masyarakat. Hal inilah yang sering menjadikan pertentangan antara orang tua dengan remaja. 

Jika orang tua tidak berusaha mengerti remaja, maja remaja tidak akan betah di rumah. Ardelt 

& Day (dalam Sarwono, 2013) menyebutkan bahwa “Ketika remaja mendapatkan dukungan 

dari orang tuanya, mereka akan sedikit berhubungan dengan teman sebayanya yang 

melakukan perilaku nakal atau menyimpang, hal ini bisa saja dikarenakan hubungan dekat 

dengan orang tua mampu mengimbangi hubungan remaja dengan teman sebayanya yang 

menyimpang.” di sinilah akan terbentuk penyesuaian-penyesuaian diri remaja terhadap aturan 

kelompoknya. Dimana aturan tersebut dibuat atas dasar kemauan serta kesenangan dari 

individu dalam kelompok tersebut. Hal inilah yang menjadikan anak terjerumus dalam 

perilaku nakal. Oleh karena itu penelitian ini ingin menguji apakah ada hubungan antara 

dukungan sosial, efikasi diri dan resiliensi pada karyawan yang terkena pemutusan hubungan 

kerja. 

 

Remaja 

 

Masa remaja merupakan masa peralihan atau masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa 

dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, yaitu berkembangnya tanda-tanda kelamin 

sekunder yang akan mempengaruhi keadaan psikisnya (Santrock, 2007). Gunarsa dan Gunarsa 

(2012) menyatakan bahwa rentang usia remaja berlangsung antara 12 – 21 tahun. Rentang dibagi 

menjadi tige periode, yaitu remaja awal dimulai usia 12-15 tahun, remaja pertengahan berusia 

antara 15 - 18 tahun, remaja akhir berusia 18 – 21 tahun. Sarwono (2013) menyatakan bahwa 

pada masa remaja tengah remaja sangat membutuhkan teman, menyukai banyak teman yang 

memperhatikan, menyukai teman yangmempunyai sifat yang sama dengan dirinya, dan 

memiliki kecenderungan mencintai diri sendiri. Selain itu remaja juga berada dalam kondisi 

kebingungan karena tidak tahu harus memilih antara peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau 

sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau materialistis, dan sebagainya, remaja juga sedang 

dalam puncak-puncaknya berusaha menentukan identitas atau jati dirinya. Remaja yang 

termasuk dalam periode remaja tengah memerlukan banyak penyesuaian dengan teman-

teman sebaya apalagi dengan statusnya sebagai siswa baru di SMA. 

Menurut Soesilo Wandrini (dalam Sarwono,2013) menyatakan bahwa beberapa ciri 

khas remaja pada masanya: remaja awal (usia 12-17 tahun): Pertama, Status tidak menentu. 



 

 

Pada masa ini, remaja dalam masyarakat tidak dapat ditentukan atau mem-bingungkan. Pada 

suatu waktu ia diperlakukan seperti anak-anak, akan tetapi bila ia berkelakuan seperti anak-

anak tidak di-perkenankan oleh sekelompok masyarakat. Kedua, Emosional. Umumnya, pada 

masa remaja terjadi “strum and drung”, yang artinya suatu masa dimana terdapat ketegangan 

emosi dipertinggi yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam keadaan fisik dab 

bekerjanya kelenjar-kelenjar yang terjadi pada masa remaja tersebut. Ketiga, Tidak stabil 

keadaannya. Remaja yang mengalami ke-tegangan-ketegangan, sebagaimana di atas, maka 

remaja dapat dikatakan tidak stabil keadaannya. Keempat, Mempunyai banyak masalah. 

Masalah ini timbul dari berbagai aspek, dapat terjadi dari aspek jasmaniahnya, yakni remaja 

sudah mulai memikirkan kondisi fisiknya, menginginkan fisik yang diidam-idamkannya, 

membandingkan diri dengan tokoh idolanya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangat 

penting bagi remaja agar mampu melaksanakan tugas-tugas per-kembangannya berupa 

menerima keadaan jasmaninya. 

 

Kenakalan Remaja 

 

Walgito (dalam Sarwono, 2013) mengemukakan bahwa kenakalan remaja bisa 

diartikan sebagai suatu kelalaian tingkah laku, atau perbuatan tindakan dari remaja yang 

bersifat asosial serta melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Hurlock (1999) 

juga menyatakan kenakalan remaja adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 

remaja, dimana tindakan tersebut dapat membuat seseorang individu yang me-lakukannya 

masuk penjara. Sarwono (2013) mengungkapkan kenakalan remaja sebagai tingkah laku yang 

menyimpang dari norma- norma  hukum  pidana.  Santrock  (2007) juga menambahkan 

kenakalan remaja   sebagai 

kumpulan dari berbagai perilaku, dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai 

tindakan kriminal. 

Menurut Jessen (dalam Sarwono, 2013) membagi kenakalan remaja menjadi empat 

jenis yaitu: Pertama, Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: 

perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Kedua, kenakalan yang 

menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerassn, dan lain-lain. 

Ketiga, Kenalan social yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, 

penyalagunaan obat, hubungan seks pranikah. Keempat, Kenakalan yang melawan status, 

misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara bolos, mengingkari status 

orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka.  

 

 

 

 



 

 

 

Keharmonisan Keluarga 

Menurut Salvicion & Celis (dalam Baron & Byrne, 2003) menyatakan keluarga 

“adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah hubungan 

perkawinan atau pengangkatan mereka hidupnya dalam suatu rumah tangga ber-interaksi satu 

sama lain dan dalam perannya, masing-masing menciptakan serta mem-pertahankan suatu 

kebudayaan”. Menurut Gunarsa & Gunarsa (2012) disebutkan bahwa keluarga merupakan 

sumber pendidikan utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia 

diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarganya sendiri. Dari pengertian di 

atas dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah gabungan dari beberapa individu yang 

tergabung karena perkawinan atau hubungan darah yang tinggal satu atap berinteraksi 

menjalankan perannya masing-masing. Hawari ( dalam Kurniwanan, 2 0 0 8 ) 

mengemukakan enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan bahagia adalah: 

menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, 

mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar sesama 

anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik yang minim, adanya hubungan atau ikatan 

yang erat antar anggota keluarga. 

Konformitas 
 

Deutch dan Gerrard (dalam Brehm dan Kassim, 1993), menyatakan bahwa 

konformitas merupakan kecenderungan perubahan persepsi, opini, dan perilaku agar sama 

dengan kelompok. Baron dan Byrne (dalam Anwar, 2013) mendefinisikan konformitas 

sebagai suatu bentuk penyesuaian terhadap kelompok sosial karena adanya tuntutan dari 

kelompok sosial untuk menyesuaikan, meskipun tuntutan tersebut tidak terbuka. Krech dkk 

(dalam Simamora, 1993) mengungkapkan bahwa konformitas adalah perilaku atau tindakan 

yang dipengaruhi oleh tekanan kelompok yang timbul karena konflik antara pendapatnya 

dengan pendapat kelompok. Dari penjelasan tersebut di atas, konformitas dapat disimpulkan 

sebagai konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan 

tingkah laku mereka agar sesuai dengan harapan kelompok. 

Aspek-aspek pembentuk konformitas menurut O‟Sears, dkk (dalam Anwar, 2013), bahwa 

konformitas dibentuk dari tiga aspek, yaitu: kekompakan, kesepakatan, dan ketaatan. 

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi konformitas. Alasan individu memilih 

melakukan konformitas adalah: Pertama, Keinginan untuk disukai. Kedua, Rasa takut 

akan  penolakan. Ketiga, Keinginan untuk merasa benar. Ke empat, Konsekuensi kognitif. 

Alasan individu  tidak melakukan konformitas adalah: Pertama, Deindividuasi. Deindividuasi 

terjadi ketika kita ingin dibedakan dari orang lain. Individu akan menolak konform karena 

tidak ingin di-anggap sama dengan yang lain. Kedua,Merasa menjadi orang bebas. Individu 

juga menolak untuk konform karena dirinya memang tidak ingin untuk konform. 

Menurutnya, tidak ada hal yang bisa memaksa dirinya untuk mengikuti norma sosial yang 

ada. 



 

 

 

 

Berdasarkan kerangka berpikir dan kajian pustaka yang telah dikemukakan, serta 

permasalahan yang dipaparkan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

a) Ada hubungan antara keharmonisan keluarga  dan  konformitas  teman  sebaya 

 dengan  kenakalan remaja. 

b) Ada hubungan antara keharmonisan  keluarga dengan kenakalan remaja. 

c) Ada hubungan antara konformitas teman sebaya dengan kenakalan remaja. 

 

METODE 

 

Dalam penelitian ini, peneliti mem-pergunakan teknik analisis regresi berganda, 

namun sebelum dianalisa regresi, dilakukan uji asumsi terlebih dahulu yang meliputi uji 

normalitas bertujuan untuk melihat normal tidaknya distribusi sebaran jawaban subyek pada 

suatu variable yang dianalisis. Distribusi sebaran yang normal menyatakan bahwa subyek 

penelitian dapat mewakili populasi yang ada, sebaliknya apabila sebaran tidak normal maka 

dapat disimpulkan subyek tidak representative sehingga tidak dapat mewakili populasi yang 

ada. Uji normalitas sebaran pada penelitian ini menggunakan teknik analisis One Sampel 

Kosmogorov Smirnov Test, yang digunakan untuk membandingkan frekuensi harapan dan 

frekuensi amatan. Apabila ada perbedaan antara frekuensi harapan dan frekuensi amatan 

dengan taraf signifikansi 5% (p<0,05) maka distribusi sebaran tidak normal, sebaliknya 

apabila (p>0,05) maka distribusi sebaran dinyatakan normal. 
 

Pada penelitian ini uji normalitas sebaran dilakukan terhadap ketiga variable 

penelitian. Adapun hasil uji normalitas sebaran adalah koefisien Z Kosmogorov-Smirnov 

sebesar 0,687 dengan tarf signifikasi p=0,683 untuk variable kenakalan (Y). Hal ini 

menunjukkan bahwa variable kenakalan sebarannya normal. Uji normalitas sebaran terhadap 

variable keharmonisan keluarga (X1) koefisien Z Kosmogorov-Smirnov sebesar 0,859 

dengan taraf signifikasi p=0,452. Hal ini menunjukkan bahwa variable keharmonisan 

sebarannya normal. 

Uji normalitas sebaran terhadap variable konformitas (X2) koefisien Z Kosmogorov-

Smirnov sebesar 0,627 dengan taraf signifikasi p=0,827. Hal ini menunjukkan bahwa 

variable keharmonisan sebarannya normal. Uji Linieritas digunakan untuk mengetahui 

apakah hubungan variabel terikat dengan variable bebas berupa garis lurus yang linier atau 

tidak. 

Hasil uji asumsi linieritas antara variable keharmonisan keluarga dengan variable 

kenakalan remaja (X1  Y) menunjukkan harga F= 23, 278 pada p= 0,000 (p<0,01). Hal ini 

menunjukkan bahwa antara variable keharmonisan keluarga dengan variable kenakalan 



 

 

remaja telah memenuhi kaidah linieritas. Sedangkan hasil uji asumsi linieritas antara variable 

konformitas teman sebaya dengan kenakalan remaja (X2  Y) menunjukkan harga F= 3,612 

pada p= 0,060 (p>0,01). Hal ini menunjukkan bahwa variable konformitas teman sebaya 

dengan kenakalan remaja tidak memenuhi kaidah linieritas.  

Uji multikolinieritas dipergunakan untuk mengetahui ada tidanya penyimpangan 

asumsi klasik kolinieritas atau hubungan linier antara variable bebas dalam model regresi. 

Mempertimbangkan besar koefisien korelasi antara sesama variabel independen. Hubungan 

antar variabel independen akan terjadi multikolinieritas apabila korelasi sesama variabel 

independen lebih besar dari 0,800 (Hadi,  2000).  Menurut Ghozali  dan  Fuad (2005) , data 

penelitian menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas apabila korelasi sesama variabel 

independen lebih kecil dari 0,900. Hasil penelitian menunjukkan bawa harga T= 0,803 dan 

VIF = 1,245. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variable memenuhi kaidah multikolinieritas. 

HASIL 

Berdasarkan olah statistic dengan menggunakan analisa regresi, didapatkan harga 

koefisien F=11,551 pada p=0,000 (p<0,05). Artinya bahwa secara bersama-sama variable 

keharmonisan keluarga dan konformitas teman sebaya berkorelasi dengan kenakalan remaja. 

Dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi ada hubungan antara keharmonisan 

keluarga dan konformitas teman sebaya dengan kenakalan remaja, diterima. 

Secara parsial, hasil perhitungan statistic menunjukkan harga t=-4,359 pada p=0,000 

(p<0,05) untuk korelasi antara variable keharmonisan dengan variable kenakalan sedangkan 

harga t=-1,901 pada p=0,060 (p>0,05). Hal ini dapat diartikan bahwa secara parsial variable 

keharmonisan keluara berkorelasi secara sangat signifikan dengan kenakalan remaja. Akan 

tetapi variable konformitas teman sebaya tidak berkorelasi dengan kenakalan remaja. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi ada hubungan antara 

keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja, diterima. Dan hipotesis yang berbunyi ada 

hubungan antara konformitas teman sebaya dengan kenakalan remaja, ditolak. 

Harga sumbangan efektif kedua variable X terhadap Y ditunjukkan dari harga R2= 

0,160 yang berarti keharmonisan keluarga dan konformitas teman sebaya secara bersama-

sama memberikan pengaruh sebesar 16% terhadap kenakalan remaja, sehingga ada 84% 

variable lain yang berpengaruh terhadap kenakalan remaja selain kedua variable tersebut.  

Berdasarkan  perhitungan  statistic  data sumbangan efektif Rparsial variable 

keharmonisan keluarga= 0,161 untuk variable keharmonisan. Hal ini menunjukkan bahwa 

variable keharmonisan keluarga memberikan pengaruh sebesar 16,1% terhadap kenakalan 

remaja. Sedangkan untuk variable konformitas teman sebaya diperoleh Rparsial sebesar 

0,029. Hal ini menunjukkan bahwa variable konformitas teman sebaya berpengaruh terhadap 

kenakalan remaja sebesar 2,9%. 

PEMBAHASAN 

Hubungan antara keharmonisan keluarga dan konformitas dengan kenakalan remaja 



 

 

Hasil penelitian membuktikan ada hubungan antara keharmonisan keluarga dan 

konformitas teman sebaya dengan kenakalan remaja. Variabel keharmonisan keluarga dan 

konformitas berkorelasi dan memiliki prediksi negatif terhadap kenakalan remaja. Artinya 

semakin tinggi keharmonisan keluarga dan konformitas teman sebaya, semakin rendah 

kenakalan remaja. Temuan ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan bahwa remaja yang 

memiliki keluarga yang harmonis, berkonformitas dengan teman sebaya yang tinggi maka 

kecenderungan kenakalan remaja semakin rendah. 

Keluarga merupakan unit social terkecil yang memberikan fondasi primer bagi 

perkembangan anak. Sedang lingkungan sekitar dan sekolah ikutmemberikan nuansa pada 

pada perkembangan anak. Karena itu baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar 

memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Kenakalan yang 

dilakukan oleh anak-anak, para remaja dan adolens itu pada umumnya merupakan produk 

dari konstitusi defektif mental orang tua, anggota keluarga dan lingkungan tetangga dekat, 

ditambah nafsu primitif dan agresivitas yang tidak terkendali. Semua itu mempengaruhi 

mental kehidupan perasaan anak-anak muda yang belum matang dan sangat labil. (Gunarsa 

& Gunarsa, 2012) 

Sikap individualistik dengan me-mentingkan diri sendiri juga terjadi di keluarga. 

Mulai dari sikap orang tua terhadap anak dan juga sikap anak terhadap orang tua. Sikap 

orang tua bersumber dari kesibukan sehingga tidak sempat memberikan kasih sayang dan 

perhatian. Apalagi jika kedua orang tua bekerja jauh dari rumah. Jika anaknya telah remaja 

maka timbul sikap egois pula. Mereka jarang tinggal di rumah, main dengan kawan-

kawannya di tempat-tempat disko, dan tempat hiburan lainnya. Penyebabnya di samping 

kesepian tidak ada orang di rumah, remaja itu cukup banyak uang. Akibatnya remaja tersebut 

terjun ke dunia hitam dengan bermain seks, membolos, bermain banyak game, dan 

sebagainya. Setelah orang tua sadar akan sikapnya dan ingin memperbaiki hubungan dengan 

remajanya sudah terlambat. Perbedaan pendapat dan perbedaan nilai-nilai antara remaja dan 

orang tua menyebabkan remaja tidak selalu mau nurut pada orang tua. Menurut pendapatnya 

orang tua sudah tidak dapat lagi dijadikan sebagai pegangan, sebaliknya untuk berdiri sendiri 

ia belum cukup kuat, karena itu ia mudah terjerumus ke dalam kelompok remaja dimana 

anggota-anggotanya adalah teman-teman sebaya yang mempunyai persoalan yang 

sama.dalam kelompok-kelompok itu mereka bisa saling memberi dan mendapatkan 

dudkungan mental. Kalau kelompok remaja itu berbuat sesuatu, misalnya kenakalan atau 

perkelahian, maka selalu dilakukan berkelompok. Anggota-anggota kelompok macam itu 

jarang yang berani berbuat sesuatu secara perorangan. Di dalam lingkungan keluarga yang 

memprodusir anak-anak psikotis, anak-anak itu tidak pernah merasa aman danpasti. Mereka 

merasa tidak diterima; selalu dalam kesangsian. Dalam keluarga itu tidak terdapat kejelasan 

dan ketertiban. Relasi antar anggota keluarga menjadi longgar dan kacau. 

 

Hubungan antara keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja 



 

 

 Hasil penelitian membuktikan bahwa ada hubungan yang negatif 

antara keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja. Semakin tinggi keharmonisan keluarga, 

maka semakin kecenderungan remaja berperilaku nakal. Semakin tidak harmonis keluarga 

maka kecenderungan kenakalan remaja akan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nilai R
2
 = 0,161 yang berarti bahwa 16,1% keharmonisan keluarga berpengaruh terhadap 

kenakalan remaja, sisanya 83,9 % dipengaruhi oleh variabel lain Kualitas rumah tangga atau 

kehidupan keluarga jelas memainkan peranan paling besar membentuk kepribadian remaja 

yang nakal. Misalnya rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibu, 

perceraian di antara bapak dengan ibu, hidup terpisah, poligami, ayah mempunyai simpanan 

“istri” lain, keluarga yang diliputi konflik keras, semua itu merupakan sumber yang subur 

untuk memunculkan kenakalan remaja. Penyebabnya antara lain: akak kurang mendapatkan 

perhatian, kasih-sayang dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah karena 

ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurusi permasalahan serta konflik batin sendiri. 

Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja menjadi tidak terpenuhi. Keinginan dan 

harapan anak-anak tidak bisa tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan 

kompensasi. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan 

untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik 

(Kartono, 1986). Prosentase tingkat keharmonisan keluarga pada kategori sangat tinggi 

44,4% dan pada kategori tinggi sebesar 40,3 

Hubungan antara konfomitas teman sebaya dengan kenakalan remaja 

Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara konformitas teman 

sebaya dengan kenakalan remaja. Masa remaja adalah masa transisi, masa dimana remaja 

mencari identitas dirinya. Ketika usaha itu tidak didapatkan dalam keluarganya maka remaja akan 

berusaha mencari kelompok terdekatnya. Kelompok terdekat pada awal masa remaja adalah 

teman sebaya. Namun hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kondisi keluarga dengan tingkat 

kategori tinggi dan sangat tinggi inilah yang memungkinkan bagi remaja untuk mendapatkan 

identitas diri serta perannya di masyarakat melalui anggota keluarganya. Didalam keluarga 

inilah remaja belajar tentang nilai dan norma yang baik yang berlaku di keluarga dan di 

masyarakat. Terbentuk kecerdasan emosi dan kontrol diri yang baik bagi remaja. Sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Sarwono (2013) yang menyatakan bahwa kurangnya 

kecerdasan dan kecerdasan emosional remaja berawal dari kurangnya dukungan positif dan 

lingkungan terdekat remaja itu sendiri, termasuk orang tuanya sendiri. Jadi kecerdasan emosi 

dan kontrol diri remaja dapat membentengi remaja dari kenakalan yang dilakukan oleh 

kelompoknya. Sehingga ketika remaja berada ditengah kelompok teman sebayanya dia tidak 

akan terpengaruh. Remaja cenderung berkonform dengan kelompok yang memiliki 

persamaan terhadap norma yang berlaku secara umum di masyarakat. sehingga walaupun 

terjadi konformitas teman sebaya yang tinggi hingga 63,7% hal ini tidak berpengaruh besar 

terhadap tingginya kenakalan remaja hanya sebesar 2,9%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain. 

 

Fakta di lapangan ditemukan bahwa di dalam lingkungan keluarga yang harmonis juga terjadi 

konformitas terhadap teman sebaya yang tinggi. Padahal tingkat kenakalan remaja rendah. 

Mengapa hal ini bisa terjadi? Peneliti membahas dari faktor keharmonisan keluarga. Menurut 



 

 

Gunarsa dan Gunarsa (2012) bahwa keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas 

sebagai penerus keturunan. Dalam bidang pendidikan, keluarga merupakan sumber 

pendidikan utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusai diperoleh 

pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarganya sendiri. Sebagai sumber pendidikan 

pertama, kondisi keluarga yang memungkinkan terjadinya proses mendidik adalah kondisi 

keluarga yang harmonis. Menurut Gunarsa dan Gunarsa (2012) menyatakan bahwa 

keharmonisan keluarga adalah suatu kondisi keluarga yang utuh dimana didalam keluarga 

dapat menjalankan fungsinya secara tepat. 

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Dagun (2013) yang menyatakan bahwa 

keluarga berperan membantu mengembangkan kemampuan sosial anak. Keintiman hubungan 

anak dengan keluarga mempengaruhi tingkat interaksi anak dengan orang lain. Didalam 

keluarga yang harmonis akan terbentuk individu yang memiliki kematangan emosi dan 

control didi yang positif. Adanya kematangan emosi serta control diri yang positif inilah yang 

membuat individu akan dapat mengendalikan dirinya dari hal-hal yang tidak sesuai dengan 

aturan dalam masyarakat. Dalam pergaulan Akibatnya ada kecenderungan individu 

bertingkah laku menyimpang juga menurun. 

KESIMPULAN 

 

Keluarga merupakan sumber pen-didikan utama, karena segala pengetahuan dan 

kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota 

keluarganya sendiri. Karena merupakan sumber pendidikan yang utama maka kondisi 

keluarga perlu dalam kondisi baik dan mendukung terlaksananya pendidikan pengetahuan 

serta kecerdasan intelektuan bagi anggota keluarga. Atau dengan kata lain keluarga harus 

dalam kondisi yang harmonis. Keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing- 

masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagimana mestinya dan 

tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama kita, maka interaksi sosial yang harmonis antar 

unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan. Namun sebaliknya bila masing-masing 

unsur dalam keluarga tidak dapat menjalankan fungsi dan peran sebagaimana mestinya maka 

akan muncul permasalahan-permasalah yang mengganggu kelangsungan pendidikan serta 

perkembangan bagi anak. Misalnya karena sibuk bekerja orang tua tidak ada lagi 

kesempatan untuk memperhatikan perkembangan serta per-masalahan-permasalahan yang 

dialami oleh anak. Anak tidak lagi merasakan adanya kasih sayang serta kehangatan dari 

orang tuanya. Terlebih lagi jika keluarga tersebut memiliki anak usia remaja.  

Masa Remaja merupakan fase dimana individu mulai mengalami banyak perubahan, 

baik secara fisik maupun psikis. pada masa ini remaja berusaha untuk mencari identitas 

dirinya. Ketika keluarga tidak harmonis, maka upaya pencarian identitas diri remaja tidak 

terlaksana dengan baik. Sehingga remaja akan berupaya mencari penjelasan tentang diapa 

dirinya serta apa perannya dalam masyarakat melalui lingkungan sosialnya yang berada di 

luar anggota keluarganya. Kelompok awal bagi seseorang pada fase remaja dalam 

berinteraksi dengan lingkungan sosial adalah kelompok teman sebaya. Ia mulai belajar 

bergaul dan berinteraksi dengan orang lain yang bukan anggota keluarganya. Teman sebaya 



 

 

terdiri atas beberapa orang anak yang usianya hampir sama atau sepantaran. Salah satu 

alasan seorang remaja tergabung dalam suatu kelompok teman sebaya yakni dengan 

menemukan jati dirinya. Dalam usaha pencarian identitas diri ini remaja melakukan berbagai 

upaya agar dapat diterima di kelompok teman sebayanya.  

Untuk mengetahui hubungan ketiga variabel tersebut dilakukan penelitian 

deskriptif kuantitatif dengan subyek penelitian siswa SMK di Surabaya berjumlah 124 siswa 

dengan teknik pengambilan data berupa data primer berupa angket kepada siswa. Dan data 

sekunder: hasil observasi dan wawancara kepada Kepala Sekolah, walikelas, guru BK, serta 

wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. 

Penelitian ini menentukan variabel penelitian yakni: variabel dependent kenakalan 

remaja dan variabel independent yakni: keharmonisan keluarga dan konformitas teman 

sebaya. Dengan melakukan pengukuran menggunakan skala kenakalan remaja, 

keharmonisan keluarga, dam konformitas. Dari hasil analisa regresi ganda diperoleh nilai F 

= 11,551 dengan p = 0,000 (p < 0,000). Temuan ini menunjukkan bahwa keharmonisan 

keluarga dan konformitas teman sebaya berpengaruh terhadap kenakalan remaja. Dari hasil 

uji hipotesa keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja diperoleh harga t = -4,354 

pada p = 0,000 (p < 0,05). Teuan ini menunjukkan ada hubungan negatif antara 

keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja. Semakintinggi keharmonisan keluarga 

maka makin rendah tingkat kenakalan remaja Jadi hipotesa yang neytakan bahwa ada 

hubungan negatif antara keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja dinyatakan teruji. 

Dari hasil uji hipotesa konformitas teman sebaya dan kenakalan remaja diperoleh harga t = 

0,109 pada p = 0,914 (p>0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

konformitas teman sebaya dengan kenakalan remaja. Jadi hipotesa yang menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara konformitas teman sebaya dengan kenakalan remaja dinyatakan 

tidak teruji. Berdasarakan hasil analisa regresi diperoleh R
2
 sebesar = 0,16. Temuan ini 

menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga dan konformitas teman sebaya berpengaruh 

sebebsar 16% terhadap kenakalan remaja. Siswanya 84% kenakalan dipengaruhi oleh 

variabel lain. 
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