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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tindakan Vandalisme 

  Berikut ini akan di uraikan beberapa landasan teori tentang tindakan  

vandalisme dan konformitas negatif yang menjadi dasar atau landasan dalam 

penelitian ini.  

2.1.1. Pengertian Tindakan Vandalisme 

  Menurut Sarwono (2006) masa remaja merupakan periode yang penuh 

dengan gejolak emosi dan tekanan jiwa, sehingga seorang remaja mudah 

berperilaku menyimpang dari peraturan dan norma sosial yang berlaku di 

kalangan masyarakat. Salah satu tugas perkembangan seorang remaja adalah 

menyesuaikan diri terhadap pengaruh lingkungan sosial, seperti meningkatnya 

pengaruh teman sebaya dalam membentuk suatu kelompok. Dalam suatu 

kelompok memiliki peraturan yang harus di taati sebagai suatu anggota kelompok. 

Vandalisme biasanya di lakukan oleh anggota kelompok untuk identitas 

kelompok.  Penulisan nama kelompok, penulisan yang di sukai dalam anggota 

kelompok tersebut, sahabat dll. 

 Menurut  Lase (2003) vandalisme merupakan tindakan atau perilaku yang 

merugikan, merusak berbagai obyek lingkungan fisik dan lingkungan buatan, baik 

milik pribadi (private properties) maupun fasilitas atau milik umum (public 

amenities).  
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Webster “New World Dictionary” vandal berasal dari bahasa Latin 

(vandalus) yang memiliki pengertian : pertama, suatu anggota dari negara Jerman 

Timur yang membinasakan Gaul, Spanyol, Afrika Utara dan merampok Roma 

pada tahun 455 M.   Dari pengertian ini ditonjolkan sifat kelompok tersebut yang 

bersifat merusak. Kedua, orang yang di luar ketidaksukaan atau ketidak tahuannya 

merusak atau mengganggu, menginginkan barang milik orang lain yang belum 

dipunyai remaja khususnya barang yang indah atau artistik. Kata sifat vandal 

adalah vandalis (vandalic), dan vandalisme (vandalism) merupakan tindakan atau 

perbuatan vandal.  

  Haryanto Noor Laksono (2000) mendefinisikan vandalisme sebagai suatu 

tindakan yang secara langsung atau tidak langsung merusak keindahan alam, 

kelestarian alam dan merugikan alam. Dengan cara merusak keindahan dan 

kelestarian alam remaja yang mempunyai sikap vandalisme merasa ada kepuasan 

jiwa, sikap dari ketiga pendapat alenia.  

  Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan 

vandalisme merupakan tindakan atau perilaku yang di lakukan remaja seperti  

mengganggu atau merusak berbagai obyek lingkungan  fisik maupun lingkungan 

buatan, baik milik pribadi, milik orang lain  maupun fasilitas milik umum, yang 

berakibat pada rusaknya keindahan dan kelestarian alam. 
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2.1.2. Aspek-Aspek Vandalisme 

  Lase (2003) mengungkapkan perilaku vandalisme yang tampak dalam 

kehidupan remaja dapat dikelompokan sebagai berikut: 

1. Aksi mencorat-coret  (graffiti) 

Aksi mencorat-coret-coret graffiti seperti tembok pinggir jalan, tembok sekolah, 

jembatan, halte bus, bangunan, telepon umum, wc umum, dan sebagainya. 

2. Aksi Memotong (cutting) 

Aksi Memotong seperti memotong  pohon, memotong tanaman  memotong bunga  

yang di jumpai para remaja. Dari memotong pohon, memotong tanaman para 

remaja banyak memakai alasan.  

3. Aksi Memetik (pluking) 

Memetik bunga dan memetik buah milik orang lain tanpa meminta ijin dari 

pemiliknya. 

4. Aksi Mengambil (taking) 

Aksi mengambil barang milik orang lain, mengambil tanaman, dan sebagainya 

meskipun barang milik orang lain tersebut tidak  berguna  untuk di miliki remaja 

tersebut. 

5. Aksi Merusak (destroying) 

Aksi merusak penataan lingkungan yang sudah tersusun rapi dari orang  lain, 

misalnya mencongkel pintu rumah orang lain, memindahkan tanaman milik orang 

lain, membuang sampah di sembarang tempat seperti membuang sampah di jalan 

raya dan sungai. 
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 Berdasarkan pendapat penulis, dari aspek-aspek perilaku vandalisme di 

atas perilaku vandalisme merupakan perilaku yang bisa  merugikan lingkungan 

sekitar dan orang lain. Serta merugikan bagi remaja sendiri yang melakukan 

tindakan vandalisme. Karena dari pendapat orang lain yang melihat seorang 

remaja melakukan perilaku vandalisme, bisa mendapatkan pendapat dan kritikan 

yang tidak baik dari orang lain tentang remaja tersebut.  

 Bagi beberapa para remaja yang memiliki perilaku vandalisme lebih baik 

untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku tersebut. Para remaja bisa 

mengganti dengan hal yang sebaliknya yaitu ke arah yang positif, dengan cara 

menjaga dan merawat lingkungan sekitar tanpa harus merusak lingkungan sekitar.  

Berbagai bentuk aspek vandalisme yang dikelompokkan tersebut, 

merupakan ekspresi seseorang atau sekelompok remaja dari apa yang dialaminya. 

Pengalaman seorang remaja yang mengekspresikan tindakan vandalisme seorang 

remaja lebih kepada kekecewaan, kebosanan, cemburu, loyalitas, jahil dan 

sebagainya.  Dari aksi  kelompok vandalisme tersebut yang sering terjadi yaitu 

aksi mencorat-coret. 

2.1.3. Faktor Penyebab Vandalisme di Kalangan  Remaja 

 Menurut Lase (2003) mengemukakan ada dua faktor yang menjadi pemicu 

timbulnya vandalisme, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Kedua 

lingkungan di tersebut memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda-beda 

terhadap perilaku vandalisme yang dikemukakan sebagai berikut:  
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Lase (2003) mengemukakan Masalah dalam lingkungan keluarga yang 

memicu terjadinya tindakan vandalisme remaja terhadap lingkungan buatan 

adalah: 

a. Ketidakharmonisan dalam keluarga mengakibatkan remaja 

mengekspresikan perasaannya melalui tindakan vandalisme. 

b. Tempat tinggal berjauhan dari sekolah, sehingga sang remaja harus 

berpisah dengan orang tua .  remaja yang tinggal di rumah saudara, 

rumah temannya atau kos. Perilaku remaja menjadi bebas dan kurang 

mendapat pengawasan  dari orang tua. 

c. Pola asuh keluarga yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Hal ini 

sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan perhatian dari orang tua. 

d. Kurangnya pembinaan melalui jalur agama, khususnya tentang 

menghargai lingkungan hidup sebagai ciptaan Tuhan, yang harus di 

manfaatkan, di pelihara dan di lestarikan. 

e. Pekerjaan orang tua juga memiliki pengaruh besar, khususnya 

pekerjaan Ibu. Kurangnya waktu ibu dan perhatian ibu  bersama 

anak-anaknya berdampak pada perilaku anak.  

f. Pendidikan orang tua juga memiliki pengaruh besar, khususnya 

pendidikan ibu. Bila pendidikan ibu rendah maka dalam mendidik 

anak juga kurang. Tetapi sebaliknya bila pendidikan ibu tinggi maka 

dalam mendidik anak juga tinggi.  

g. Kurangnya kebebasan anak mengekspresikan perasaannya di  dalam 

lingkungan keluarga yang menjadi haknya, misalnya memiliki kamar 

tidur sendiri, memiliki fasilitas belajar, ruangan belajar sendiri, dan 
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sebagainya. Bila hak pribadinya tidak terpenuhi maka berakibat pada 

perilaku anak.  

h. Kurangnya   kebersamaan antara orang tua dengan anak, misalnya 

beribadah bersama, berdoa bersama, makan bersama, berekreasi 

bersama dan lain sebagainya. 

i. Tidak memiliki halaman rumah yang cukup luas untuk 

mengekspresikan gejolak pertumbuhan anak. Halaman rumah juga 

bisa berdampak pada  tingkah laku anak.  

 Menurut Lase (2003) mengemukakan  masalah dalam lingkungan 

sekolah juga bisa memicu terjadinya tindakan vandalisme remaja terhadap 

lingkungan adalah: 

a. Kurang kasih sayang guru, artinya tidak mendapat perhatian dari 

guru dalam proses belajar mengajar. 

b. Ekspresi kejengkelan karena sering dipanggil guru, yang umumnya 

 berkaitan dengan tingkah laku negatif. 

c. Sering berurusan dengan polisi dalam berbagai bentuk permasalahan. 

d. Berpindah-pindah sekolah dengan berbagai alasan. 

e. Banyaknya remaja memiliki peluang untuk bebas setelah pulang 

sekolah  

f. Senang membaca buku eksak, umumnya mengindikasikan seorang 

remaja memiliki kemampuan  berfikir. 

g. Senang membaca buku komik, dari membaca buku komik remaja 

bisa muncul perilaku yang ditiru dari tokoh yang diidolakan.  
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 Muhammad (2005) dalam artikel Mencermati Maraknya Vandalisme, 

Muhammad (2005) mengungkapkan bagi banyak remaja terutama yang kurang 

kasih sayang dan perhatian dari keluarga. Teman sebaya merupakan orang yang 

paling dekat dengan mereka. Teman sebaya sering dijadikan sebagai tempat 

sandaran utama untuk mencurahkan masalah yang sedang dihadapi, bertukar 

perasaan dan bertukar pengalaman.  

Kebersamaan sehari-hari itulah yang menyebabkan teman sebaya 

mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan nilai hidup bagi remaja, 

terutama dari segi tingkah laku serta tindakan. Selain itu, remaja juga mudah 

terpengaruh dengan gaya hidup negatif di kalangan teman sebaya seperti 

merokok, membolos, mencuri dan juga vandalisme. 

Yuniasih (2004) dalam artikelnya remaja butuh penyaluran kreativitas, 

bukan melalui tembok mengungkapkan mencorat-coret kata jorok yang dilakukan 

remaja itu akibat dari salah pergaulan. Karena remaja butuh peran orang tua, peran 

guru serta peran  dalam masyarakat.  

Tetapi masyarakat sering kurang memberikan peran yang berarti, 

bermakna dan memberikan tempat yang tepat bagi remaja sehingga remaja 

menunjukkan hal-hal negatif untuk menujukkan bahwa remaja ada. Remaja lebih 

percaya  kepada teman yang kurang tepat, kurang baik dan pada akhirnya remaja 

lebih memilih bergabung dalam suatu kelompok geng yang bisa merugikan remaja 

tersebut, dengan kelompok tersebut mereka membuat suatu sikap protes dengan 

melakukan hal yang tidak baik.  
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Misalnya remaja berteman pada kelompok yang bisa membuat remaja 

tersebut menjadi seorang remaja yang positif. Contohnya kelompok musik maka 

seorang remaja akan melakukan hal yang baik dengan kelompok barunya tersebut. 

Seperti membuat kelompok grup band musik rock atau musik pop.  

2.2. Konformitas Negatif 

2.2.1. Pengertian Konformitas Negatif  

 Di dalam pergaulan remaja tidak lepas dari proses meniru, pengaruh dan 

mempengaruhi antara teman sebaya. Karena  pada dasarnya seorang remaja 

meniru sikap maupun dalam hal busana yang di pakai dalam kelompoknya. 

Supaya remaja tersebut tidak di kucilkan oleh temannya di dalam pergaulan 

tersebut. Beberapa para ahli mengatakan hal tersebut dengan istilah konformitas 

negatif.  

 Baron (2005) mengemukakan konformitas negatif adalah tendensi untuk 

mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku orang 

lain.  Myers (2012) menjelaskan bahwa konformitas negatif adalah perubahan 

perilaku atau kepercayaan seseorang sebagai tekanan dari anggota kelompok.  

 Konformitas negatif menurut Willis (dalam Sarwono, 2008). Adalah 

perilaku seseorang individu yang murni usaha terus-menerus dari individu untuk 

selalu selaras dengan norma-norma yang di harapkan oleh kelompok. Bila 

persepsi individu tentang norma-norma kelompok (standard sosial) berubah, maka 

ia akan mengubah tingkah lakunya pula. 
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 Kesimpulan menurut penulis konformitas negatif adalah remaja yang 

mudah di pengaruhi oleh lingkungan sosialnya di mana seorang remaja mengubah 

sikap dan tingkah laku seorang remaja sesuai dengan norma kelompok. Bila 

seorang remaja tidak mengikuti norma dalam kelompok maka seorang remaja 

akan di jauhi oleh teman dalam satu kelompok tersebut.  

2.2.2. Aspek- Aspek Remaja Melakukan Konformitas   

  Baron (2005) mengungkapkan secara eksplisit bahwa konformitas remaja 

di tandai dengan tiga hal yang dapat menyebabkan konformitas menjadi 

berdampak baik (positif) atau berdampak buruk (negatif) adalah sebagai berikut : 

a.   Kekompakan 

Kekuatan yang di miliki oleh anggota kelompok dapat menyebabkan 

seorang remaja tertarik dan ingin menjadi anggota kelompok. Eratnya 

pertemanan seorang remaja dengan kelompok menimbulkan perasaan suka 

dan nyaman anatara anggota kelompok.  

Dengan harapan remaja tersebut mendapatkan keuntungan dan manfaat dari 

anggotanya. Semakin besar rasa suka remaja tersebut dengan anggota 

kelompoknya, dan semakin besar harapan remaja tersebut mendapakan 

manfaat dari anggota kelompok tersebut, serta semakin besar kesetiaan 

mereka, maka semakin kompak kelompok tersebut dan konformitas akan 

menjadi lebih tinggi.  
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Kekompakan dalam suatu kelompok di pengaruhi oleh hal-hal di bawah ini: 

1. Penyesuaian Diri 

 Kekompakan yang tinggi menimbulkan tingkat konformitas seorang 

remaja lebih tinggi. Bila seseorang remaja yang merasa dekat dengan 

anggota kelompok lain, akan semakin membuat orang lain untuk 

mengakui remaja tersebut dalam kelompok. Dan yang paling 

menyakitkan bila seorang remaja tersebut mendapat celaan dari teman 

dalam satu kelompok. Seorang remaja tersebut kemungkinan untuk 

menyesuaikan diri akan lebih besar bila seorang remaja memiliki 

kemampuan yang kuat untuk menjadi anggota kelompok tersebut.  

2. Perhatian terhadap Kelompok 

Peningkatan konformitas dapat terjadi bila anggota tersebut enggan di 

sebut sebagai orang yang menyimpang. Penyimpangan akan 

menimbulkan penolakan dalam suatu anggota kelompok. Salah satu 

anggota kelompok yang sering menyimpang seperti tidak mematuhi 

kelompok, bila anggota lain memerlukan bantuan pada saat situasi 

penting, salah satu anggota kelompok tersebut dapat di keluarkan dari 

kelompok. Semakin tinggi anggota kelompok memberikan perhatian 

terhadap kelompok maka semakin kecil penolakan dari anggota 

kelompok. 
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3. Kesepakatan 

Pendapat kelompok sebagai acuan yang sudah di sepakati kelompok 

sehingga remaja harus menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat 

kelompok. Kesepakatan di pengaruhi hal-hal di bawah ini : 

1. Kepercayaan 

Remaja dalam penurunan melakukan konformitas karena hancurnya 

kesepakatan di sebabkan oleh faktor kepercayaaan. Tingkat kepercayaan 

seorang remaja terhadap kelompok akan menurun bila terjadi perbedaan 

pendapat dalam kelompok. Dalam hal ini akan mengurangi ketergantungan 

seorang individu terhadap kelompok sebagai sebuah kesepakatan. 

a) Persamaan Pendapat  

Bila dalam suatu kelompok terdapat satu orang anggota kelompok tidak 

sependapat dengan anggota kelompok yang lain maka konformitas akan 

menurun. Kehadiran orang lain yang tidak sependapat tersebut 

menunjukkan terjadinya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pada 

kesepakatan kelompok. Jadi, dengan persamaan pendapat antar anggota 

kelompok maka konformitas akan semakin tinggi.  

b) Penyimpangan terhadap Pendapat Kelompok 

Bila seseorang remaja mempunyai pendapat yang berbeda dengan orang 

lain, maka akan di kucilkan dan di pandang sebagai seorang yang 

menyimpang, baik dalam pandangannya sendiri maupun dalam pandangan 
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orang lain. Orang yang menyimpang akan menyebabkan penurunan 

kesepakatan. 

c) Ketaatan 

 Bila ketaatan seorang remaja dalam kelompok tinggi maka, maka 

konformitasnya akan tinggi juga. Ketaatan di pengaruhi oleh hal - hal di 

bawah ini : 

1. Tekanan karena Ganjaran, Ancaman dan Hukuman 

Meningkatkan tekanan terhadap individu untuk menampilkan perilaku 

yang di inginkan melalui ganjaran, ancaman dan hukuman. Dengan 

menimbulkan ketaatan yang semakin besar untuk mengubah perilaku 

seseorang. 

2. Harapan Orang Lain 

 Seseorang akan rela memenuhi permintaan orang lain hanya karena orang 

lain tersebut mengharapkannya. Harapan dari orang lain dapat 

menimbulkan ketaatan. Untuk  menempatkan individu dalam situasi yang 

terkendali segala sesuatu di atur sehingga ketidaktaatan merupakan hal 

yang hampir tidak mungkin muncul. 

Pengaruh dari geng cenderung meningkat selama masa remaja. Pengaruh ini 

sering diungkapkan dengan perilaku pelanggaran yang dilakukan anggota-anggota 

geng.  
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Hurlock (1996) mengemukakan bahwa kekuasaan yang mempengaruhi 

anggota-anggota geng jalanan hampir menuntut pengawasan mutlak dari 

kelompok terhadap perilaku seseorang. Hanya diperlukan sedikit contoh untuk 

meyakinkan setiap anggota kelompok bahwa mereka harus mengikuti keputusan 

kelompok, atau kalau tidak mereka harus menghadapi dampak yang lebih parah. 

2.2.3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi remaja melakukan konformitas 

 Baron (2005) mengungkapkan seseorang remaja yang melakukan 

konformitas juga akan berdampak negatif dan positif. Hal ini yang mempengaruhi 

adanya konformitas yang berdampak baik (posif) atau buruk (negatif) adalah : 

1. Kurangnya informasi. Orang lain merupakan sumber informasi yang penting. 

Sering orang lain mengetahui sesuatu yang tidak pernah di ketahui seseorang. 

Dengan melakukan apa yang orang lain lakukan, seseorang akan mendapat 

manfaat dari pengetahuan dan informasi dari orang lain.  

2. Kepercayaan terhadap kelompok. Bila individu memiliki suatu pandangan dan 

kemudian individu tersebut menyadari bahwa kelompoknya memiliki 

pandangan yang bertentangan. Maka semakin besar kepercayaan individu 

terhadap kelompok sebagai sumber informasi yang benar.  

Semakin besar pula kemungkinan individu tersebut untuk menyesuaikan diri 

terhadap kelompoknya. Semakin tinggi kemampuan anggota dalam kelompok 

tersebut dalam hubungannya dengan individu, semakin tinggi tingkat 

kepercayaan dan penghargaan individu terhadap kelompok tersebut.  



14 

 

3. Kepercayaan diri seorang individu yang lemah merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri dan tingkat konformitas adalah 

tingkat keyakinan seorang individu tersebut pada kemampuannya sendiri. 

Untuk menampilkan suatu reaksi. Semakin lemah kepercayaan diri seseorang 

akan penilaian dirinya sendiri, maka semakin tinggi tingkat konformitasnya. 

Sebaliknya, jika seorang individu merasa yakin terhadap kemampuan yang di 

miliki terhadap penilaian dalam suatu hal, maka semakin turun tingkat 

konformitasnya. 

4. Rasa takut terhadap celaan sosial. Celaan sosial memberikan dampak yang 

besar terhadap sikap individu karena pada dasarnya setiap individu lebih 

berusaha untuk mengusahakan persetujuan dan menghindari celaan dari 

anggota kelompok dalam setiap perilakunya. 

2.2.4. Jenis - Jenis  Konformitas Negatif 

 Baron (2005) mengungkapkan  terdapat tiga jenis konformitas, yaitu:  

a. Compliance (Pemenuhan) 

Remaja berperilaku sesuai dengan  tekanan kelompok, seperti seorang remaja 

mengikuti dan mematuhi peraturan kelompok. Sementara secara pribadi 

seorang remaja tersebut tidak menyetujui peraturan kelompok tersebut. 

b. Obidience (Kepatuhan)  

Pemenuhan perintah secara langsung dari kelompok tersebut untuk di patuhi 

oleh para anggota kelompok tersebut.  
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c. Acceptance (Penerimaan) 

Meyakini dan  melakukan sesuai dengan anggota kelompok yang diinginkan 

oleh sesuai anggota kelompok.  

2.2.5. Hal-hal yang Menyebabkan Konformitas Tinggi dan Rendah 

  Konformitas yang di lakukan seorang individu dapat meningkat atau 

menurun. Menurut Baron (2005) menjelaskan ada beberapa hal yang dapat 

meningkatkan konformitas, yaitu : 

1. Kepercayaan terhadap anggota kelompok. Bila individu memiliki 

kepercaayaan terhadap kelompok maka konformitas akan menjadi tinggi. 

Kepercayaan ada ketika indidvidu meyakini bahwa informasi yang di berikan 

dari kelompok itu benar, maka orang tersebut lebih merasa mendapat 

informasi yang di butuhkan. Dalam situasi ini, konformitas akan meningkat. 

2. Keahlian yang di miliki kelompok. Tingkat keahlian individu dalam suatu 

kelompok bisa menyebabkan konformitas menjadi tinggi. Semakin tinggi 

keahlian suatu kelompok berhubungan dengan individu lain, maka semakin 

tinggi tingkat kepercayaan dan penghargaan individu terhadap pendapat dari 

kelompok.  

Oleh karena itu, kepercayaan individu terhadap pendapat orang lain yang lebih 

ahli bisa menyebabkan konformitas yang tinggi.  

3. Kepercayaan diri yang lemah dalam diri individu. Semakin sulit bila individu 

memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri, berarti semakin besar individu 
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mengikuti penilaian dari orang lain. individu mengikuti penilaian orang lain 

dan dapat menimbulkan konformitas meningkat. 

4. Keterikatan individu terhadap kelompok. Konformitas bisa meningkat ketika 

seorang individu melakukan cara lain untuk mendapat persetujuan atau 

menghindari celaan dari anggota kelompok. Individu dapat meningkatkan 

konformitas. Konformitas dapat semakin meningkat ketika seorang individu 

tidak menyimpang menurut persetujuan dan aturan kelompok. Ketika individu 

memandang kegiatan yang di lakukan oleh suatu kelompok dapat memperoleh 

keuntungan bagi orang tersebut, maka konformitas menjadi tinggi. 

5. Kekompakan. Kekompakan yang tinggi antara anggota kelompok bisa 

meningkatkan konformitas. 

6. Perhatian terhadap anggota kelompok. Semakin tinggi perhatian seseorang 

individu terhadap kelompok dapat meningkatkan konformitas. 

7. Ukuran kelompok. Konformitas akan meningkat apabila ukuran dalam 

kelompok juga meningkatkan konformitas. Ukuran kelompok yang optimal 

adalah tiga atau empat orang atau lebih. 

 Konformitas juga bisa menurun atau menjadi rendah. Baron (2005) 

menjelaskan terdapat hal-hal yang dapat menurunkan konformitas, seperti yang di 

jelaskan di bawah ini : 

1. Meningkatnya rasa percaya diri seorang individu terhadap pendapat dari hasil 

pemikiran sendiri. Yang dapat meningkatakan kepercayaan individu terhadap 

penilaiaannya sendiri akan menurunkan konformitas. Individu yang 
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mempunyai rasa percaya diri akan memberikan pendapat berdasarkan 

keinginannya bukan mengikuti pandapat orang lain. Maka konformitas akan 

menurun. 

2. Individu menguasai persoalan. Konformitas akan menurun ketika seorang 

individu bisa menguasai persoalan tanpa membutuhkan bantuan dari orang 

lain. 

3. Perbedaan pendapat. Bila seorang individu dalam menangani situasi kelompok 

berbeda pendapat dengan orang lain dalam kelompok maka konformitas akan 

menurun.  

2.2.6.     Hubungan Antara Konformitas Negatif dengan Tindakan Vandalisme 

 Konformitas negatif diartikan sebagai meniru tingkah laku orang lain. 

Dikarenakan tekanan yang nyata maupun di bayangkan oleh mereka. Tekanan 

untuk mengikuti teman sebaya menjadi kuat pada masa remaja.  

 Baron (2005) remaja terlibat dengan tingkah laku sebagai bagian 

konformitas negatif seperti menggunakan bahasa atau kalimat yang asal-asalan, 

mencuri barang milik orang lain, merusak fasilitas kelas atau fasilitas umum 

(tindakan vandalisme) dan mempermainkan guru dan orang tua.  

     Konformitas remaja yang positif akan menimbulkan perilaku positif dan 

sebaliknya Konformitas negatif akan menimbulkan perilaku vandalisme. 

Semakin tinggi konformitas negatif maka semakin tinggi pula perilaku 

vandalisme, bila tingkat konformitas negatif semakin rendah maka tingkat 

perilaku vandalisme juga semakin rendah. 
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2.2.7. Hasil Penelitian yang Relevan 

 Penelitian yang di lakukan oleh Yulia Hadi (2012) tentang hubungan 

antara konformitas negatif dengan tindakan vandalisme. menyatakan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara konformitas negatif dengan tindakan vandalisme 

. Siswa kelas VII SMP Negeri 17 Negeri Pekanbaru  didapatkan hasil rxy = 0.295, 

sig = 0,007 dan p = 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara konformitas negatif dengan tindakan vandalisme. Dan 

dapat di jelaskan dengan ( rxy = 0.295; sig 0,007 > 0,01).  

Menurut Penelitian Amara. F (2013) tentang hubungan antara konformitas 

negatif dengan tindakan vandalisme  siswa SMP Negeri Jakarta didapatkan hasil 

rxy = -0,238 dan p = 0,030. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

negatif yang signifikan antara konformitas negatif dengan tindakan vandalisme  

siswa karena p = 0,050 dapat di jelaskan dengan ( rxy = -0,238; sig = 0,030 > 

0,05). 

2.2.8. Hipotesis 

       Hipotesis penelitian ini adalah tidak ada Hubungan yang Signifikan antara 

Konformitas Negatif dengan Tindakan Vandalisme  Pada Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 10 Salatiga 

 

 

 


