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MOTTO 

 

 

"Suatu kehidupan yang penuh kesalahan tak hanya lebih berharga namun juga 

lebih berguna dibandingkan hidup tanpa melakukan apapun." 

(George Benard Shaw) 

 

 

"If somebody feels that they had never made mistake in their life, then it means 

they had never tried a new thing in their life." 

(Einstein) 

 

 

."Tujuan pendidikan adalah untuk mengajar kita cinta keindahan."  

(Plato, Filsuf Yunani Kuno, 427-347 SM) 
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ABSTRAK 

 

HAFIARDI SETIAWAN, D3204018, 2010, “Identifikasi Faktor- 
Faktor Penyimpangan Norma Kesopanan di Kalangan remaja” (Studi 
Diskriptif Kualitatif Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Penyimpangan  Norma Kesopanan dalam hal Bahasa dan Sikap Remaja di 
SMA Negeri 7 Surakarta ), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyimpangan norma kesopanan dalam hal sikap dan bahasa di 
kalangan remaja di SMA Negeri 7 Surakarta. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori interaksi simbolik 
yang memusatkan perhatian pada hubungan simbol dan interaksi serta inti dari 
pandangan pendekatan ini adalah individu dan ada berbagai teori yang 
mendukung tentang penyimpangan norma kesopanan yaitu teori asosiasi 
diferensial, teori pengendalian, dan teori pemberian label. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini 
digunakan untuk mempelajari, dan menggambarkan data dengan kata-kata atau 
uraiandan penjelasan tentang faktor-faktor penyimpangan norma kesopanan di 
kalangan remaja. Pengambilan sampel penelitian ini adalah stratified random 
sampling. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam. Data 
sekunder diperoleh dari data tertulis seperti buku, dokumen, dan kepustakaan 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data terdapat 
tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan serta 
verifikasi nya. Trianggulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Trianggulasi mencerminkan 
suatu upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 
fenomena yang sedang diteliti. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan norma 
kesopanan dalam hal sikap dan bahasa di kalangan remaja cenderung tinggi. Hal 
tersebut dapat dilihat dari persepsi mereka tentang remaja yang saat ini jarang 
memakai bahasa jawa dan lebih banyak memakai bahasa gaul dan dwi bahasa. Hal 
tersebut dapat di lihat di jaman sekarang dan salah satu faktor yang terpenting 
dalam mempengaruhi pola pikir remaja adalah faktor dari lingkungan. 
Lingkungan dimana remaja bermain sangat mempengaruhi remaja dalam 
mengambil sikap dan dalam hal berbicara. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyimpangan norma kesopanan ini ada beberapa antara lain yaitu faktor 
linkungan keluarga, teman bermain, lingkungan sekolah, media informasi, 
psikologis remaja dan pola pikir remaja itu sendiri. Faktor yang sangat 
berpengaruh mendorong remaja untuk melakukan penyimpangan norma yaitu di 
lingkungan teman bermain dan para informan mengatakan bukan hanya teman 
bermain di lingkungan luar sekolah tetapi di lingkungan dalam sekolahpun tidak 
menutup kemungkinan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Sebagian besar di antara kita terganggu oleh penyimpangan sosial, 

khususnya kejahatan dan mengasumsikan bahwa tanpa itu masyarakat akan 

lebih baik. Para fungsionalis mengemukakan bahwa kejahatan merupakan 

suatu bagian alami dalam masyarakat, bukan suatu penyimpangan ataupun 

unsur asing di tengah-tengah kita. Menurut mereka, nilai umum sesungguhnya 

menghasilkan kejahatan (Henslin, 2006 : 159) 

Seperti halnya tentang kejadian pergaulan bebas yang terjadi di 

kalangan remaja, banyak berasal dari eksploitasi seksual pada media yang ada 

di sekeliling kita. Eksploitasi seksual dalam video klip, majalah, televisi dan 

film-film ternyata mendorong para remaja untuk melakukan aktivitas seks 

secara sembarangan di usia muda. Dengan melihat tampilan atau tayangan 

seks di media, para remaja itu beranggapan bahwa seks adalah sesuatu yang 

bebas dilakukan oleh siapa saja, dimana saja.  

Menurut Miller serta Baskin and Sommers tidak jarang juga orang tua 

ingin pindah dari lingkungan hunian yang “buruk” karena mereka mengetahui 

bahwa jika anak mereka berteman dengan anak nakal, mereka akan cenderung 

menjadi nakal pula. Penelitian sosiologi mendukung pengamatan umum ini. 

Menurut Kubrin dan Weitzer beberapa lingkungan hunian bahkan 

mengembangkan suatu subkultur kekerasan. Di sana, suatu kata yang salah 
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dapat mengakibatkan kematian. Jika para tetangga merasa bahwa seorang 

korban pantas dibunuh mereka menolak bersaksi karena “si korban pantas 

mendapat ganjaran nya” (Henslin, 2006 : 159 ). 

Pada zaman modern sekarang ini, remaja sedang dihadapkan pada 

kondisi sistem-sistem nilai, dan kemudian sistem nilai tersebut terkikis oleh 

sistem nilai yang lain yang bertentangan dengan nilai moral dan agama. 

Seperti model pakaian (fasion), model pergaulan dan film-film yang begitu 

intensif remaja mengadopsi kedalam gaya pergaulan hidup mereka termasuk 

soal hubungan seks di luar nikah dianggap suatu kewajaran. Kurang perhatian 

orang tua, kurangnya penanaman nilai-nilai agama berdampak pada pergaulan 

bebas dan berakibat remaja dengan gampang melakukan hubungan suami istri 

di luar nikah sehingga terjadi kehamilan dan pada kondisi ketidaksiapan 

berumah tangga dan untuk bertanggung jawab, mereka pun memilih jalan 

aborsi. (http://ninahamzah.wordpress.com/akibat-terjadinya-pergaulan-bebas, 

10 oktober 2009, pukul 15.00) 

Penyebab perubahan sosial yang terjadi pada masalah ini  terdiri atas 

berbagai faktor yang melalui kerjasama diantaranya menghasilkan suatu 

perubahan sosial. Dan faktor-faktor yang dominan pada umumnya bersifat 

sosial-budaya. Faktor-faktor tersebut diantaranya ialah: lingkungan alam, 

perubahan penduduk, isolasi, dan kontak sosial, struktur suatu budaya. 

Perubahan sosial sebagai bagian dari proses sosial mencakup perubahan dalam 

struktur, fungsi, dan budaya kelompok manusia, atau lembaga 

kemasyarakatan. (Daldjoeni, 1979 : 3) 
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Perubahan sosial yang dalam masalah ini bisa dikatakan tergolong 

dalam perilaku menyimpang oleh remaja. Kenakalan remaja memang wajar 

jika dilakukan dengan memakai logika, yaitu dimaksudkan masih dalam 

tatanan sosial yang terdapat di lingkungan nya dan tidak melanggar norma 

hukum dan norma agama yang berlaku. Tetapi dalam hal ini remaja sudah 

melewati batas batas yang telah ditetapkan tersebut, sehingga dapat dikatakan 

sudah melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Remaja menurut hukum perdata memberikan batas usia 21 tahun ( 

atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan 

seseorang. Undang-undang lalu lintas menetapkan batas usia 18 tahun untuk 

SIM A dan 21 tahun untuk SIM- B1 ke atas. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-

ilmu lain yang terkait remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik 

dimana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis 

berarti alat-alat kelamin khususnya dan keadaan tubuh pada umumnya 

memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara faali alat-alat kelamin 

tersebut sudah berfungsi secara sempurna pula (Sarwono, 1994 : 6). 

Bagi sebagian besar orang yang baru berangkat dewasa bahkan yang 

sudah melewati usia dewasa, remaja adalah waktu yang paling berkesan dalam 

hidup mereka. Kenangan terhadap saat remaja merupakan kenangan yang 

tidak mudah dilupakan, sebaik atau seburuk apapun saat itu. Sementara 

banyak orangtua yang memiliki anak berusia remaja merasakan bahwa usia 

remaja adalah waktu yang sulit. Banyak konflik yang dihadapi oleh orangtua 

dan remaja itu sendiri. Banyak orangtua yang tetap menganggap anak remaja 
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mereka masih perlu dilindungi dengan ketat sebab di mata orangtua para anak 

remaja mereka masih belum siap menghadapi tantangan dunia orang dewasa. 

Sebaliknya, bagi para remaja, tuntutan internal membawa mereka pada 

keinginan untuk mencari jatidiri yang mandiri dari pengaruh orangtua. 

Keduanya memiliki kesamaan yang jelas: remaja adalah waktu yang kritis 

sebelum menghadapi masa dewasa.  

Kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja dewasa ini 

memang sedikit mengkhawatirkan khususnya di kota-kota besar. Menghadapi 

remaja memang bukan pekerjaan yang mudah menurut Adams & Gullotta ada 

lima aturan kalau kita mau membantu remaja dalam menghadapi masalah 

mereka. Yang pertama adalah “trustworthiness” (kepercayaan) yaitu kita 

harus saling percaya dengan para remaja yang kita hadapi.  Yang kedua adalah 

“genuineness”, yaitu maksud yang murni tidak pura-pura. Ketiga adalah 

“empathi”, yaitu kemampuan untuk ikut merasakan perasaan-perasaan 

remaja. Keempat adalah “honesty”, kejujuran. Dan yang terakhir tetapi 

terpenting adalah adanya pandangan dari fihak remaja bahwa kita memang 

memenuhi keempat aturan tersebut diatas (Sarwono, 1994 : 70-71). 

Dalam menghadapi remaja ada beberapa hal yang harus selalu diingat, 

yaitu bahwa jiwa remaja adalah jiwa yang penuh gejolak (strum and drag) dan 

bahwa lingkungan sosial remaja juga ditandai dengan perubahan sosial yang 

cepat (khususnya di kota-kota besar dan daerah-daerah yang sudah terjangkau 

sarana dan prasarana komunikasi dan perhubungan) yang mengakibatkan 

kesimpangsiuran norma (keadaan anomie). Kondisi intern dan ekstern yang 
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sama-sama bergejolak inilah yang menyebabkan masa remaja memang lebih 

rawan daripada tahap-tahap lain dalam perkembangan jiwa manusia (Sarwono 

, 1994 : 219). 

Perilaku sopan seringkali diartikan sebagai perilaku lembut, halus, dan 

penuh persetujuan tanpa penolakan. Dalam keseharian perilaku sopan berarti 

patuh dan taat dalam melakukan sesuatu sesuai dengan norma-norma atau 

tradisi sosial, baik dalam bersikap, berpakaian, berbicara terutama sekali 

dalam berkomunikasi. 

Situasi dan keadaan atau tempat juga mengikat seseorang untuk 

berperilaku yang .sesuai atau setidak-tidaknya tidak terlalu berbeda, apalagi 

bertentangan. Penyesuaian perilaku tersebut membutuhkan pembiasaan secara 

psikologis karena tidak setiap remaja mampu menyesuaikan diri terhadap 

situasi, kondisi atau lingkungan sosial yang berbeda. Penyesuaian tersebut bila 

terlalu dipaksakan, akan dirasakan sebagai sebuah tekanan atau beban mental. 

Untuk menghindari beban atau tekanan mental tersebut, remaja hendaknya 

berusaha untuk mampu membiasakan diri pada setiap situasi dan kondisi yang 

berbeda-beda. Sementara itu remaja dalam lingkungan pergaulan sebayanya 

juga memiliki tata aturan dan norma tersendiri yang juga berbeda.  

Sopan sebagai mana pengertiannya di atas adalah kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dan menjalankan norma yang berlaku dimana remaja 

berada, membuat remaja menjadi taat dan patuh. Ketaatan dan kepatuhan 

tersebut bila dipahami dengan keliru apalagi dipaksakan akan berakibat pada 

kehilangan jati diri remaja yang melahirkan sikap agresif, memberontak, atau 
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sebaliknya akan menjadi pasif atau submisif. Sikap agresif yang ditandai 

dengan perilaku yang dekat dengan kekerasan, marah, tidak peduli terhadap 

lingkungan sekitar, keras kepala, suka melawan dan seterusnya, membuat 

remaja sulit berkomunikasi, sulit bergaul dan bahkan sulit mempercayai 

siapapun selain dirinya sendiri. Sementara sikap dan perilaku submisif 

membuat remaja menjadi tampak patuh, sopan, penurut, mudah diajak 

bergaul, tetapi dibalik itu remaja menjadi tidak percaya diri, ragu mengambil 

keputusan, pasif, bahkan tidak memiliki identitas atau bahkan selalu 

bergantung pada orang tua, guru atau orang-orang yang berada pada posisi di 

atasnya dengan alasan lebih kuat, lebih berani, lebih mampu, atau lebih-lebih 

yang lain dari dirinya sendiri. Sikap agresif ataupun sikap submisif keduanya 

akibat dari kekeliruan dalam memahami dan menjalankan aturan dan norma 

yang harus dipatuhi. Remaja yang agresif selain sulit diatasi juga cenderung 

untuk mencoba hal-hal baru atau tantangan yang lebih beresiko untuk 

mengukuhkan jati dirinya. Sementara remaja yang submisif lebih mudah 

dipengaruhi, ditekan atau dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

Thurstone & Chave mengemukakan definisi sikap sebagai: 

The sum total of a man’s inclination and feelings, prejudice or bias, 
preconceived notions, ideas, fears, threats, and convictions about any 
specific topic  
 
Sikap adalah keseluruhan dari kecenderungan dan perasaan, curiga 

atau bias, asumsi-asumsi, ide-ide, ketakutan-ketakutan, tantangan-tantangan, 

dan keyakinan-keyakinan manusia mengenai topik tertentu. Pendapat ini 
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berbeda dengan Thomas & Znaniecki (1920) yang berpendapat bahwa sikap 

tidak semata-mata ditentukan oleh aspek internal psikologis individu 

melainkan melibatkan juga nilai-nilai yang dibawa dari kelompoknya, 

Thurstone lebih spesifik menunjukkan faktor yang menentukan sikap 

seseorang terhadap sesuatu obyek sikap (specific topic) 

(http://neila.staff.ugm.ac.id/wordpress). 

Memahami sikap dan perilaku remaja tersebut, perlu bagi orang tua, 

para guru serta masyarakat dimana para remaja berada memiliki pengertian 

untuk menanamkan sikap sopan dengan cara yang sopan pula agar para remaja 

dapat menyesuaikan diri secara bertahap tanpa harus menjadi agresif atau 

submisif. Mereka yang agresif atau merasa submisif sebaiknya carilah teman 

atau kelompok tempat bergaul dan sekaligus tempat belajar untuk bersikap 

sopan tetapi asertif dalam arti mampu menunjukkan jati diri, dapat menjaga 

diri, atau bahkan dapat meningkatkan kualitas diri, tanpa ragu mengambil 

keputusan-keputusan yang baik dengan ramah, dan dapat diterima serta tidak 

menyinggung perasaan orang lain. 

Dalam berbahasa juga diharapkan untuk remaja dapat menyesuaikan 

berdasar pada tatanan baku yang berlaku di negara ini. Dewasa ini remaja 

sering mencampur adukkan atau bahkan malah merubah tatanan tulisan yang 

telah di bakukan di indonesia, menurut mereka hal tersebut dapat dikatakan 

sebagai inovasi baru serta diyakini remaja sebagai bahasa gaul yang 

diperuntukkan bagi mereka yang ingin tampak gaul di mata individu lain.  
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih dalam dan menyusunnya dalam Studi Diskriptif Kualitatif 

Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan Norma Kesopanan 

dalam hal Bahasa Baku dan Sikap Sosial Remaja di SMA Negeri 7 Surakarta. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan 

suatu perumusan masalah sebagai berikut : 

“Faktor apa saja yang mempengaruhi Penyimpangan Norma 

Kesopanan  di Kalangan Remaja di SMA Negeri 7 Surakarta ? “. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan tertentu, demikian 

juga dengan kegiatan penelitian yang penulis lakukan, maka tujuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Secara umum 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi remaja untuk lebih selektif 

dalam menghadapi suatu masalah dan dalam bergaul. Tidak semua 

perilaku menyinpang yang dilakukan remaja itu mutlak kesalahan dari 

remaja itu sendiri. Sebaliknya peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal 

ini sehingga remaja dapat berfikir ulang dalam mengambil sikap dan dalam 

tata bahasa baku yang berlaku di lingkuan mereka. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



9 
 

2. Secara khusus 

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh kesarjanaan di program 

studi jurusan SOSIOLOGI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan diadakannya penelitian ini, penulis mengharapkan dapat 

memberikan manfaat, antara lain : 

1. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan masukan pada siswa-siswi SMA Negeri 7 

Surakarta dalam mengantipasi penyimpangan norma remaja yang penulis 

fokuskan pada masalah sikap dan tata bahasa baku pada remaja. 

2. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan, terutama SOSIOLOGI, yaitu mengenai Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Penyimpangan Norma Kesopanan  di Kalangan Remaja di 

SMA Negeri 7 Surakarta. 
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E. LANDASAN TEORI 

1. Tinjauan Sosiologis 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi. 

Secara definitif Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha 

untuk menafsirkan dan memahami (interpretative understanding) tindakan 

social serta antar hubungan social untuk sampai kepada penjelasan kausal 

(Ritzer, 1985 : 44). Menurut Weber ia bermaksud mengembangkan suatu 

sosiologi yang menduduki posisi tengah antara kedua kutub 

ekstrimsosiologi harus mempelajari perilaku social sejauh dimaksudkan 

dan dihayati oleh individu. Pola perilaku adalah suatu antar hubungan 

yang nyata antara rangsangan (stimuli) dan tanggapan (response) yang 

rnenyebabkan organisme bereaksi dengan cara yang sama bila rangsangan 

tertentu terjadi (Mannheim, 1987 : 8). Suatu pola peri1aku dapat bersifat 

kebiasaan dalam arti diperoleh kemudian sebagai hasil dari pergaulan 

hidup bermasyarakat. 

Penyimpangan norma kesopanan remaja dalam hal ini dipilih 

karena  banyak sekali remaja yang sudah mengalami penyimpangan norma 

maupun nilai baik dalam bergaul ataupun dalam hal tata bahasa yang 

bertujuan agar membuat dirinya menjadi tampil menarik dalam segala hal. 

Remaja dalam usia dan pemikiran yang lebih tinggi daripada masa anak-

anak lebih selektif dan lebih kritis dalam setiap mengambil suatu 

keputusan, remaja lebih memilih mengambil keputusan dengan hati nurani 

nya sendiri karena dianggap lebih benar daripada pemikiran yang lain. 
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Ketika remaja mulai mengenal dunia baru dalam pergaulan maka terdapat 

suatu perubahan-perubahan dalam diri remaja itu sendiri baik dari segi 

fisik maupun psikis, bisa di buktikan lewat cara bergaul remaja yang sudah 

mulai menyukai lawan jenis mereka. Pergeseran norma sosial dalam diri 

remaja muncul karena sifat remaja yang memang ingin menampilkan 

sesuatu yang dianggap remaja tersebut menarik, sehingga ketika remaja 

menjadikan hal tersebut berada dalam kehidupan remaja terdapat individu 

yang menganggap hal tersebut menyimpang.  

2. Paradigma Tindakan Sosial 

Di dalam ilmu sosiologi terdapat beberapa paradigma. Menurut 

George Ritzer paradigma adalah pandangan yang mendasar tentang apa 

yang menjadi pokok persoalan (subjek matter) yang mestinya dipelajari 

oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (dicipline) (Ritzer, 1985 : 8). Menurut 

Ritzer ada tiga jenis paradigma secara fundamental satu sama lain, yaitu: 

paradigma fakta sosial, paradigma perilaku sosial, dan paradigma definisi 

sosial (Lawang, 1986 : 55) 

paradigma ini sangat membantu penulis dalam merumuskan objek 

yang akan dikaji, membuat pertanyaan serta jawabannya dan menetapkan 

metode untuk menginterpretasikan informasi-informasi yang terkumpul 

dalam rangka memperoleh suatu jawaban atas pertanyaan tersebut. Untuk 

membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam kajian ini penulis 

mendasarkan pemikiran pada paradigma Tindakan Sosial yang merupakan 

salah satu dari paradigma yang ada di dalam sosiologi. 
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Paradigma ini adalah salah satu aspek yang sangat khusus dari 

karya Weber, yakni dalam analisanya tentang Tindakan Sosial (social 

action). Weber sebagai pengemuka exemplar dari paradigma ini 

mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar 

hubungan sosial. Kedua hal itulah yang menurutnya menjadi pokok 

persoalan sosologi. Inti tesisnya adalah “tindakan yang penuh arti” dari 

individu. Yang dimaksudkan dengan tindakan social itu adalah tindakan 

individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif 

bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya 

tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau obyek fisik 

semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan 

merupakan tindakan sosial. Tindakan sosial yang dimaksudkan Weber 

dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Dan 

juga dapat berupa tindakan yang bersifat ”membatin” atau bersifat 

subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi 

tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai 

akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan secara 

pasif dalam situasi tertentu. 

Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran 

penelitian sosiologi yaitu : 

a. Tindakan manusia, yang menurut si aktor mengandung makna yang 

subyektif. Ini meliputi berbagai tindakan nyata. 
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b. Tindakan nyata dan yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat 

subyektif. 

c. Tindakan yang yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, 

tindakan yang disengaja diulang serta tindakan dalam bentuk 

persetujuan secara diam-diam. 

d. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa 

individu. 

e. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada 

orang lain.  

(Ritzer, 1985 : 45) 

Tindakan Sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga 

ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu atau 

waktu yang akan dating. Persoalannya sekarang adalah bagaimana 

mempelajari tindakan sosial itu? Weber menganjurkan melalui penafsiran 

dan pemahaman (interpretative understanding) atau menurut terminology 

Weber sendiri dengan : Verstehen. Jelas disini bahwa untuk 

mempelajarinya tidak mudah. Bila seseorang hanya berusaha meneliti 

perilaku (behavior) saja tidak akan yakin bahwa perbuatan itu mempunyai 

arti subyektif dan diarahkan kepada orang lain. Peneliti sosiologi harus 

mencoba menginterpretasikan tindakan si aktor. Dalam artian yang 

mendasar, sosiolog harus memahami motif dari tindakan si aktor. 
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Atas dasar rasionalitas Tindakan Sosial, Weber membedakannya 

ke dalam empat type. Semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah 

dipahami : 

a. Zwerk rational 

Yakni tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya 

sekedar menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya tapi juga 

menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan dalam Zwerk rational 

tidak absolute. Ia dapat juga menjadi cara dari tujuan lain berikutnya. 

Bila aktor berkelakuan dengan cara yang paling rasional maka mudah 

memahami tindakannya itu. 

b. Werktrational action 

Dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara 

yang dipilih nya itu merupakan yang paling tepat ataukah lebih tepat 

untuk mencapai tujuan yang lain. Ini menunjuk kepada tujuan itu 

sendiri. Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara 

mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan. Namun 

tindakan ini rasional, karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah 

menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan tipe kedua ini masih 

rasional meski tidak serasional yang pertama. Karena itu dapat 

dipertanggungjawabkan untuk difahami. 

c. Affectual action 

yaitu tindakan yang dibuat-buat. Dipengaruhi oleh perasaan emosi dan 

kepura-puraan si aktor. Tindakan ini sukar difahami, kurang atau tidak 

rasional 
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d. Traditional action 

yaitu tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam 

mengerjakan sesuatu di masa lalu saja. 

(Ritzer, 1985 : 47) 

Weber tidak hanya berhenti sampai disini. Dia selanjutnya 

mendiskusikan bentuk-bentuk empiris tindakan sosial dan antar hubungan 

sosial itu. Dengan demikian sosiolog harus mencurahkan perhatian kepada 

pola-pola tindakan sosial dan pola antar hubungan sosial itu. Sedangkan 

hubungan sosial (social relationship) didefinisikan Weber sebagai tindakan 

beberapa orang aktor yang berbeda-beda, sejauh tindakan itu mengandung 

makna dan dihubungkan serta diarahkan kepada tindakan orang lain. 

Ada tiga tori yang termasuk ke dalam paradigma tindakan sosial 

ini. Masing-masing : Teori Aksi (Action theory), Interaksionisme simbolik 

(Simbolic interactionism), dan Fenomenologi (Phenomenology). Ketiga-

tiganya jelas mempunyai beberapa perbedaan, tapi juga dengan beberapa 

persamaan dalam faktor-faktor yang menentukan tujuan penyelidikannya 

serta gambaran tentang pokok persoalan sosiologi menurut masing-masing 

yang dapat mengurangi perbedaanya. 

3. Teori Interaksi Simbolik 

Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

Interaksionisme Simbolik. Interaksi Simbolik menurut perspektif  

interaksional dimana merupakan salah satu perspektif yang ada dalam 

studi komunikasi yang barangkali paling bersifat humanis(Ardianto 
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2007:40 dalam http://www.scribd.com/doc/23360944/17233077-Teori-

Interaksi-Simbolik) dimana perspektif ini sangat menonjolkan keagungan 

dari maha karya nilai individu diatas pengaruh nilai-nilai yang ada selama 

ini. Perspektif ini menganggap setiap individu di dalam dirinya memiliki 

essensi kebudayaan, berinteraksi ditengah sosial masyarakatnya dan 

menghasilkan makna “buah pikiran” yang disepakati secara kolektif dan 

pada akhirnya dapat dikatakan bahwa setiap bentuk interaksi sosial yang 

dilakukan untuk setiap individu akan mempertimbangkan sisi individu 

tersebut inilah salah satu ciri dari perspektif interaksional yang beraliran 

interaksionisme simbolik. 

Menurut Soeprapto teori interaksi simbolik menekankan pada 

hubungan simbol dan interaksi serta inti dari pandangan pendekatan ini 

adalah individu (http://www.scribd.com/doc). Banyak ahli dibelakang 

perspektif ini yang mengatakan bahwa individu merupakan hal yang 

paling penting dalam konsep sosiologi. Mereka mengatakan bahwa 

individu adalah obyek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis 

malalui interaksinya dengan individu yang lain. 

Menurut Raplh Larossa dan Donald C reitzes (1993) interaksi 

simbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi untuk 

memahami bagaimana manusia bersama dengan orang lain, menciptakan 

dunia simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia 

(Turner, 2008 : 96).  
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Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk 

makna yang berasal dari pikiran manusi (mind), mengenai diri (self), dan 

hubungan nya ditengah interaksi sosial dan bertujuan akhir untuk 

memediasi serta menginterpretasi makna ditengah masyarakat (society) 

dimana individu tersebut menetap. Seperti yang dicatat oleh Douglas 

(1970) dalam Ardianto (Ardianto 2007:136 dalam 

http://www.scribd.com/doc/23360944/17233077-Teori-Interaksi-

Simbolik) makna itu berasal dari interaksi dan tidak ada cara lain untuk 

membentuk makna selain dengan membangun hubungan dengan individu 

lain melalui interaksi. 

Definisi singkat dari ke tiga ide dasar dari interaksi simbolik antara 

lain: 

a. Pikiran (mind) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang    

mempunyai  makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus 

mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain 

b. Diri (self) kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari 

penilaian sudut pandang/pendapat orang lain, dan teori interaksionisme 

simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang 

mengemukakan tentang diri sendiri (the self) dan dunia luarnya. 

c. Masyarakat (society) jejaring hubungan sosial yang diciptakan, 

dibangun dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat, 

dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih 
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secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia 

dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya. 

Mind, Self, and Society merupakan karya George Herbert Mead 

yang paling terkenal, dimana dalam buku tersebut memfokuskan pada 

tema, konsep dan asumsi yang dibutuhkan untuk menyusun diskusi 

mengenai teori interaksi simbolik (Turner, 2008 : 96). Tema, konsep dan 

asumsi yang dibutuhkan adalah: 

a. Pentingnya makna bagi perilaku manusia 

Berfokus pada pentingnya membentuk makna bagi perilaku 

manusia, dimana dalam teori interaksi simbolik tidak bisa dilepaskan 

dari proses komunikasi, karena awalnya makna itu tidak ada artinya 

sampai pada akhirnya dikonstruksi secara interpretif oleh individu 

melalui proses interaksi untuk menciptakan makna yang dapat 

disepakati secara bersama. Hal ini sesuai dengan tiga dari tujuh asumsi 

karya Herbert Blumer (1969), antara lain: 

1) Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna 

yang diberikan orang lain kepada mereka 

2) Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia 

3) Makna dimodifikasi melalui  proses interpretatif 

(Turner, 2008 : 99) 

b. Pentingnya konsep mengenal diri 

Berfokus pada pentingnya “konsep diri” dimana pada tema ini 

menekankan pada pengembangan konsep diri melalui individu tersebut 
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secara aktif didasarkan pada interaksi sosial dengan orang lainnya. 

Tema ini memiliki dua asumsi tambahan, menurut La Rossan dan 

Reitzes (1993), antara lain: 

1) Individu: mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan 

orang lain 

2) Konsep diri membentuk motif yang penting untuk perilaku 

(Turner, 2008 : 101) 

c. Hubungan antara individu dengan masyarakat 

Berkaitan dengan hubungan antara kebebasan individu dan 

masyarakat dimana asumsi ini mengakui bahwa norma-norma sosial  

membatasi perilaku tiap individunya, tapi pada akhirnya tiap individu 

lah yang menentukan tiap pilihan yang ada dalam sosial 

kemasyarakatannya. Fokus dari tema ini adalah untuk menjelaskan 

mengenai keteraturan dan perubahan dalam proses sosial. Asumsi yang 

berkaitan dengan tema ini adalah: 

1) Orang dan kelompok masyarakat dipengaruhi  oleh proses budaya 

dan sosial 

2) Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial 

4. Teori pendukung 

Di kala kita mempelajari interaksionisme simbolis akan menjadi  

jelas mengapa para sosiolog tidak puas dengan penjelasan yang berakar 

pada biologi dan kepribadian. Suatu prinsip dasar interaksionisme simbolis 

adalah kita bertindak atas dasar bagaimana kita menafsirkan situasi, bukan 
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berdasarkan dorongan buta. Terdapat tiga teori yang dapat menjelaskan 

penafsiran tersebut yaitu: 

a. Teori Asosiasi diferensial 

Bertentangan dengan teori yang dibangun di sekitar biologi dan 

kepribadian, para sosiolog menekankan bahwa orang belajar untuk 

melakukan penyimpangan. Edwin Sutherland menciptakan istilah 

asosiasi diferensial (differential assosiation)untuk mengindikasikan 

bahwa sebagian besar dari kita  belajar untuk menyimpang dari atau 

konform terhadap norma masyarakat melalui kelompok-kelompok 

berbeda dimana kita bergaul (Henslin, 2006 : 152). Teori Sutherland 

sebenarnya lebih kompleks dari  pada ini tetapi pada dasarnya ia 

mengatakan bahwa penyimpangan adalah sesuatu yang dipelajari. Ini 

langsung bersebrangan dengan pandangan bahwa penyimpangan 

bersifat biologis atau disebabkan oleh kepribadian. Sutherland 

menekankan bahwa kelompok-kelompok di mana kita pergaul 

(pergaulan berbeda) memberikan kesan mengenai konformitas dan 

penyimpangan. Kita dapat menerima pesan yang bertentangan namun 

pada akhirnya kita akan lebih memilih satu diantaranya (suatu “excess 

definition”, menurut pendapat Sutherland). Hasil akhirnya adalah suatu 

ketidakseimbangan sikap yang lebih mendorong kita ke satu arah 

daripada ke arah yang lain. Sebagai akibatnya kita konform atau 

menyimpang. 
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b. Teori Pengendalian 

Sosiolog Walter Reckless (1973) yang mengembangkan teori 

pengendalian (control theory) menekankan adanya dua sistem kontrol 

yang mengekang motivasi kita untuk menyimpang. Pengendalian batin 

kita (inner control) mencakup moralitas yang telah kita 

internalisasikan / hati nurani, prinsip keagamaan, ide mengenai benar 

atau salah. Pengendalian batin pun mencakup ketakutan pada 

hukuman, perasaan integritas, dan hasrat untuk menjadi orang yang 

“baik” (Henslin, 2006 : 154). Pengendalian luar kita terdiri atas orang-

orang  seperti keluarga, teman, dan sesuatu yang mempengaruhi kita 

agar tidak menyimpang. Semakin kuat pertalian kita dengan 

masyarakat, semakin efektif lah pengendalian batin kita. Pertalian 

didasarkan pada ikatan (attachment, dirasakan nya rasa sayang dan 

hormat bagi orang yang konform terhadap norma masyarakat), 

komitmen (commitment, memiliki saham dalam masyarakat yang tidak 

ingin anda pertaruhkan seperti tempat terhormat dalam keluarga, suatu 

harkat martabat yang baik dalam perguruan tinggi, suatu pekerjaan 

yang baik), keterlibatan (involvement, menyumbangkan waktu dan 

energi ke dalam kegiatan yang disetujui) dan keyakinan (belief, yakin 

bahwa tindakan tertentu secara moral salah).  

Menurut  sosiolog Travis Hirschi, teori ini dapat diringkas 

sebagai pengendalian diri. Kunci ke arah pembelajaran pengendalian 

diri yang tinggi ialah sosialisasi, khususnya di masa kanak-kanak. Para 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



22 
 

orang tua dapat membantu anak mereka untuk mengembangkan 

pengendalian diri dengan jalan mengawasi mereka dan menghukum 

tindakan mereka yang menyimpang (Henslin, 2006 : 154). 

c. Teori Pemberian Label 

Para penganut interaksionisme simbolis mengembangkan teori 

pemberian label (labeling theory), yang menempatkan fokus pada 

signifikansi label (nama, reputasi)yang diberikan kepada kita. Label 

cenderung menjadi bagian dari konsep diri kita dan membantu kita ke 

jalur yang mendorong ke penyimpangan ataupun mengalihkan kita 

darinya. Sebagian besar orang menentang label negatif yang hendak 

ditempelkan orang lain pada dirinya. Beberapa orang sedemikian 

berhasil sehingga meskipun mereka tetap melakukan penyimpangan 

mereka tetap menganggap diri mereka komformis. Meskipun mereka 

merusak milik orang lain atau memukuli orang lain. 

Sosiolog Gresham Sykes dan David Matza (1957) mempelajari 

para pemuda. Mereka menemukan bahwa pemuda menggunakan lima 

teknik netralisasi (technique of neutralization) antara lain: 

1) Penyangkalan tanggung jawab: 

Yaitu teknik yang dilakukan remaja dengan cara mengarang suatu 

cerita bahwa hal tersebut merupakan sebuah kecelakaan. 

2) Penyangkalan cidera: 

Yaitu suatu teknik penyangkalan dengan cara memberikan bukti 

bahwa tidak ada yang merasa cedera. 
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3) Penyangkalan terhadap korban: 

Suatu teknik penyangkalan yang berorientasi bahwa remaja 

sebagai pihak penuntut balas. 

4) Mengutuk balik para pengutuk: 

Suatu teknik penyangkalan dengan cara menyangkal hak orang 

lain untuk menghakimi mereka. 

5) Mengangkat nilai tinggi kesetiaan: 

Suatu sikap bahwa kesetiaan pada geng lebih penting daripada 

menaati norma masyarakat. 

(Henslin, 2006 : 155-156) 

Meskipun sebagian besar di antara kita melawan upaya 

pemberian label pada kita sebagai penyimpangan, namun ada orang-

orang yang menggemari suatu identitas menyimpang. Beberapa orang 

remaja misalnya memastikan melalui gaya busana, pilihan musik dan 

tata rambut mereka bahwa tidak seorang pun yang ragu mereka 

menolak norma orang dewasa. Status mereka di kalangan sesama 

anggota sub kultur dimana mereka hampir menyerupai konformis yang 

penuh obsesi jauh lebih penting daripada status apapun di luarnya. 

Kesimpulan utama yang dapat diambil adalah bahwa Tindakan 

Sosial merupakan suatu proses dimana aktor terlibat dalam 

pengambilan keputusan-keputusan subyektif tentang sarana dan cara 

untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, yang kesemuanya 

itu dibatasi kemungkinan-kemungkinannya oleh sistem kebudayaan 
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dalam bentuk norma-norma, ide-ide, dan nilai-nilai sosial (Ritzer 1985 

:  58). 

Di atas jelas dikatakan di dalam skema unit-unit dasar tindakan 

sosial terdapat hal-hal yang dilakukan aktor dalam melakukan tindakan 

yang memiliki tujuan tertentu. Remaja melakukan suatu tindakan 

sosial juga mempunyai tujuan tertentu yang mungkin hanya remaja 

yang mengetahui apa dan kenapa mereka melakukan hal itu. Salah satu 

contoh terbaik mengenai suatu kelompok yang merangkul 

penyimpangan ialah geng sepeda motor. Sosiolog Mark Watson (1988) 

melakukan observasi partisipatif terhadap para pengendara sepeda 

motor yang melanggar hukum. Ia merenovasi motor Harley bersama 

mereka, berkeliaran di sekitar bar dan rumah mereka, dan ikut dalam 

melakukan ekspedisi bersama mereka. Ia menyimpulkan bahwa para 

pengendara motor pelanggar hukum memandang bahwa dunia bersifat 

“mengancam, lemah dan banci”. Mereka membanggakan diri mereka 

yang nampak “kotor, jahat, dan pada umumnya tidak disukai” dan 

memperoleh kesenangan dengan jalan memprovokasi reaksi terkejut 

orang lain melalui penampilan mereka. Dengan memandang rendah 

dunia konvensional mereka pun membanggakan diri karena terlibat 

dalam masalah, menertawakan maut, dan memperlakukan perempuan 

lebih rendah yang nilai utamanya hanyalah untuk melayani mereka. 

Para pengendara motor pelanggar hukum tersebut pun menganggap 
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diri mereka sebagai pecundang. Suatu faktor yang terjalin dengan 

dirangkulnya penyimpangan secara tidak lazim (Henslin, 2006 : 153). 

Dalam masa remaja, minat yang dibawa dari masa kanak-kanak 

cenderung berkurang dan di ganti oleh minat yang lebih matang. Juga 

karena tanggung jawab yang lebih besar yang harus dipikul oleh 

remaja namun di samping itu remaja memperoleh nilai yang berbeda 

dan yang lebih matang. Minat pada diri sendiri merupakan minat yang 

terkuat di kawula muda. Adapun sebabnya adalah bahwa mereka sadar 

bahwa dukungan sosial sangat besar dipengaruhi oleh penampilan diri 

dan mengetahui bahwa kelompok sosial menilai dirinya berdasarkan 

benda-benda yang dimiliki, kemandirian, sekolah, keanggotaan sosial 

dan banyaknya uang yang dibelanjakan 

F. KERANGKA KONSEP 

1. Konsep-Konsep Penelitian 

a. Penyimpangan Norma Kesopanan 

Para sosiolog menggunakan istilah penyimpangan (deviance) 

untuk merujuk pada tiap pelanggaran norma, mulai dari pelanggaran 

sekecil mengemudi melampaui batas kecepatan maksimum, sampai 

dengan seserius seperti pembunuhan. Definisi yang secara 

menyesatkan nampak sederhana ini membawa kita ke inti perspektif 

sosiologis terhadap penyimpangan yang oleh sosiolog S. Howard 

Becker (1966) dideskripsikan sebagai berikut: bukan tindakan itu 

sendiri, melainkan reaksi terhadap tindakan tersebut yang menjadikan 
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suatu tindakan dapat dinilai sebagai suatu penyimpangan. Seseorang 

yang belum mengenal sama sekali adat istiadat daerah tertentu 

memungkinkan kita untuk melihat relativitas penyimpangan, suatu 

prinsip utama yang dikemukakan oleh para penganut interaksionisme 

simbolis. Karena kelompok yang berlainan mempunyai norma yang 

berlainan, maka sesuatu yang menyimpang bagi kelompok tertentu 

tidak menyimpang bagi kelompok lain (Heslin, 2006 : 148). Prinsip ini 

berlaku dalam suatu masyarakat maupun lintas masyarakat. Dengan 

demikian tindakan yang dapat diterima dalam masyarakat atau dalam 

kelompok dalam suatu kebudayaan dapat dianggap menyimpang di 

kebudayaan yang lain atau oleh kelompok lain dalam masyarakat yang 

sama. 

Para sosiolog menggunakan istilah penyimpangan, tanpa 

bermaksud untuk menghakimi, untuk merujuk tiap tindakan di mana 

orang memberikan tanggapan negatif. Jika para sosiolog menggunakan 

istilah ini tidak berarti bahwa mereka sepakat suatu tindakan dinilai 

buruk, melainkan hanya bahwa orang menilainya secara negatif. 

Dengan demikian bagi para sosiolog kita semua melakukan 

penyimpangan karena dari waktu  ke waktu kita semua melanggar 

norma. 

Tidak ada kelompok manusia yang dapat berlangsung tanpa 

norma, karena norma memungkinkan adanya kehidupan sosial dengan 

cara membuat  suatu perilaku dapat diprediksikan. Kita semua telah di 
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sosialisasikan untuk menaati norma, untuk memainkan peran dasar 

yang ditentukan masyarakat untuk kita. Tanpa norma kita akan 

mengalami kekacauan sosial, norma menentukan panduan utama 

mengenai bagaimana kita harus memainkan peran kita dan berinteraksi 

dengan orang lain. Singkatnya, norma menciptakan tatanan sosial 

(social order) yaitu pengaturan sosial suatu kelompok berdasarkan 

kebiasaan. Kehidupan sosial kita didasarkan pada pengaturan tersebut, 

sehingga oleh sebab itu penyimpangan sering dipandang sebagai 

ancaman: penyimpangan menghilangkan kemungkinan adanya 

kepastian yang merupakan landasan dalam kehidupan sosial. Sebagai 

akibatnya kelompok manusia mengembangkan suatu sistem 

pengendalian sosial  (social control) cara-cara formal dan informal 

untuk menegakkan norma-norma. 

Norma sangat penting bagi keberadaan kehidupan sosial. Kalau 

demikian halnya mengapa orang melanggarnya. Sosiolog mencari 

faktor-faktor sosial diluar individu. Mereka mencari pengaruh sosial 

yang “merekrut” orang untuk melanggar norma. Untuk menjelaskan 

mengapa orang melakukan kejahatan, misalnya para sosiolog 

mempelajari faktor luar seperti sosialisasi, keanggotaan dalam 

subkultur, dan kelas sosial. 

Kebudayaan dan adat istiadat yang menjadi ciri suatu daerah 

memang sekarang sulit ditemui, kita hanya menemukan budaya-

budaya kota yang menyebar hingga pelosok pedesaan. Disana-sini kita 
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temui semacam distorsi kebudayaan. Memang pada abad 21 yang 

dikenal sebagai abad modern menyebabkan masyarakat begitu mudah 

untuk dihasut, dimusuhi, disebabkan karena pegangan itu tidak erat 

lagi. Seolah-olah nilai-nilai adat dan norma-norma agama hanya 

dipandang sebagai wacana semata. Oleh sebab itu, pendidikan 

terutama pendidikan dalam keluarga adalah hal yang terpenting dalam 

menanamkan budi pekerti pada anak-anak. Norma-norma dalam 

masyarakat pun perlahan-lahan tidak kita temui lagi, justru budaya 

yang merambah adalah budaya asing yang jelas-jelas tidak sesuai 

dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Baiknya orang tua 

menanamkan tradisi-tradisi lisan kepada anak-anaknya. Selain itu 

mengajarkan cara berpakaian, bergaul, dan bermasyarakat.  

Pergeseran budaya lokal dalam masyarakat mulai dirasakan. 

Mitos dan kepercayaan pun dijungkirbalikkan. Pergeseran nilai 

kapitalisme perlahan-lahan menjalar hingga pelosok pedesaan. Ini 

merupakan dampak difusi budaya menjadikan masyarakat gagap akan 

perubahan. Gaptek teknologi dan gersang nilai dan norma pergaulan. 

Seiring dengan mudahnya jalur komunikasi dan banyaknya pengguna 

HP mengakibatkan masyarakat menjadi mudah untuk mengakses 

segala sesuatu yang update. 

Sosok budaya dan intelektual di abad 21 mengalami pergeseran 

dari segi pergaulan. Remaja lebih mendominasi pada pergaulan bebas. 

Salah satunya tidak kita temukan lagi rasa malu di kalangan remaja, di 
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samping atau kurangnya budaya malu dalam masyarakat baik itu di 

pedesaan dan perkotaan. Seperti yang kita alami sekarang ini, kita 

belajar untuk memahami kemajemukan, perbedaan budaya, dan 

pergaulan sosial. Pandangan sosiologis karakter masyarakat sekarang 

ini seperti kehilangan pegangan. Memang, pergaulan masyarakat 

sifatnya dinamis dan membuahkan hasil kebudayaan yang dapat 

memperkaya wawasan intelektual. 

Menurut Soerjono Soekanto, pada umumnya masyarakat-

masyarakat terintegrasikan berdasarkan faktor-faktor dasar tertentu. 

Salah satu faktor dasar tersebut adalah adanya nilai-nilai tertentu yang 

dianut oleh bagian terbesar warga masyarakat yang bersangkutan. Oleh 

karena itu adakemungkinan bahwa suatu masyarakat dapat berubah 

apabila nilai-nilai nya dirubah. Adakalanya pengaruh nilai-nilai dalam 

kehidupan bermasyarakat tidak terlalu disadari, hal itu disebabkan oleh 

karena pengaruh dari nilai-nilai tersebut kadang-kadang bersifat 

tertutup atau tidak langsung. Oleh karena itu maka di dalam 

mengadakan perubahan-perubahan nilai-nilai tersebut adakalanya 

harus ditonjolkan secara eksplisit (Soekanto, 1983 : 89). 

Kontinuitas dalam masyarakat terutama dipertahankan oleh 

tradisi sosial yang diturunkan pada generasi-generasi berikutnya 

melalui sosialisasi, walaupun proses sosialisasi itu tidak pernah 

lengkap dan sempurna sebab senantiasa ada kritik terhadap tradisi 

maupun selalu ada inovasi. Pada zaman modern ciri-ciri tersebut 
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semakin menonjol oleh karena terjadinya perubahan-perubahan dalam 

lingkungan dan karena keanekaragaman norma serta nilai yang 

memungkinkan generasi baru untuk memilih berbagai pola cara hidup 

atau mengkombinasikan kembali unsur-unsur kebudayaan menjadi 

pola-pola baru (Soekanto, 1983 : 27). 

Alvin L. Bertrand mendefinisikan norma sebagai suatu standar-

standar tingkah laku yang terdapat di dalam semua masyarakat. Ia 

mengatakan bahwa norma sebagai suatu bagian dari kebudayaan non 

materi, norma-norma tersebut menyatakan konsepsi-konsepsi 

teridealisasi dari tingkah laku. Sudah barang tentu, memang benar 

bahwa tingkah laku erat hubungan nya dengan apa yang menurut 

pendapat seseorang itu benar atau baik, walaupun begitu tingkah laku 

yang sebenarnya dipandang sebagai suatu aspek dari organisasi sosial. 

Untuk dapat membedakan kekuatan norma-norma tersebut, maka 

secara sosiologis dikenal ada empat bagian tingkatan norma-norma 

sosial yaitu (Basrowi, 2005 : 88-89) : 

1) Cara berbuat (usage) 

Norma yang disebut ‘cara’ hanya mempunyai kekuatan yang 

dapat dikatakan sangat lemah dibanding norma yang lainnya. Cara 

lebih banyak terjadi pada hubungan-hubungan antar individu 

dengan individu dalam kehidupan masyarakat. Jika terjadi 

pelanggaran terhadapnya (norma) seseorang hanya mendapatkan 

sanksi-sanksi yang ringan, seperti berupa cemoohan atau celaan 
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dari individu lain yang dihubunginya. Perbuatan seseorang yang 

melanggar norma (dalam tingkatan cara) tersebut dianggap orang 

lain sebagai perbuatan yang tidak sopan, misalnya makan 

berdecak, makan sambil berdiri, dan sebagainya. 

2) Kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang (Folkways) 

Kebiasaan adalah perbuatan yang berulang-ulang dalam 

bentuk yang sama. Kebiasaan mempunyai daya pengikat yang 

lebih kuat dibanding cara. Kebiasaan merupakan suatu indikator. 

Kalau orang lain setuju atau menyukai perbuatan tertentu yang 

dilakukan seseorang, maka bisa menjadi ukuran, misalnya bertutur 

sapa lembut (sopan santun) terhadap orang lain yang lebih tua atau 

mengucapkan salam setiap bertemu orang lain dan sebagainya. 

3) Tata kelakuan (mores) 

Tata kelakuan adalah suatu kebiasaan yang diakui oleh 

masyarakat sebagai norma pengatur dalam setiap ber perilaku. Tata 

kelakuan lebih menunjukkan fungsi sebagai pengawas kelakuan 

oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan 

mempunyai kekuatan pemaksa untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu; jika terjadi pelanggaran, maka dapat mengakibatkan 

jatuhnya sanksi, berupa pemaksaan terhadap pelanggarnya untuk 

kembali menyesuaikan diri dengan tata kelakuan umum 

sebagaimana telah digariskan. Bentuk hukumannya biasanya 
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dikucilkan oleh masyarakat dari pergaulan, bahkan mungkin terjadi 

pengusiran dari tempat tinggalnya. 

4) Adat istiadat (custom) 

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang berupa aturan-aturan 

yang mempunyai sanksi lebih keras. Anggota masyarakat yang 

melanggar adat istiadat akan mendapat sanksi hukum, baik formal 

maupun informal. Sanksi hukum formal biasanya melibatkan alat 

negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam memaksa 

pelanggarnya untuk menerima sanksi hukum, misalnya 

pemerkosaan, menjual kehormatan orang lain dengan dalih usaha 

mencari kerja,dan sebagainya. Sedangkan sanksi hukum informal 

biasanya diterapkan dengan kurang atau bahkan tidak rasional, 

yaitu lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat. 

Norma dipergunakan sebagai standard untuk menilai baik dan 

buruknya suatu perilaku, pandangan, keyakinan, atau bahkan perasaan, 

didalam kelompok sosial yang menganut norma tersebut. Apa yang 

dimaksud dengan kelompok sosial di sini dapat mengacu pada seluruh 

bangsa atau masyarakat, sebagian dari anggota masyarakat saja, 

kelompok etnis, suatu organisasi atau komunitas, dan bahkan hanya 

sebuah klub atau gang. Kata norma memiliki akar kata yang sama 

dengan kata “normal” dan cara termudah untuk mengenali norma-

norma yang berlaku di tengah masyarakat adalah mencari tahu apa 

yang dianggap normal aleh kebanyakan orang. Patut untuk diingat 
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bahwa norma tidak ada hubungannya dengan baik atau buruk (Boeree, 

2006 : 134-135) 

Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi 

dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga 

senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Misalnya interaksi sosial di dalam lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. 

Masyarakat yang menginginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa 

gangguan, maka bagi tiap manusia perlu menjadi pedoman bagi segala 

tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan 

masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Norma-norma itu 

mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud: perintah dan 

larangan. Apakah yang dimaksud perintah dan larangan menurut isi 

norma tersebut? Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk 

berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. 

Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak 

berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. 

Ada bermacam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Macam-

macam norma yang telah dikenal luas ada empat, yaitu 

(http://www.crayonpedia.org/mw/Norma-

Norma_yang_Berlaku_dalam_kehidupan_Bermasyarakat,_Berbangsa_

dan_Bernegara_7.1,06 November 2009) : 
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1) Norma Agama : Ialah peraturan hidup yang harus diterima 

manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-

ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran 

terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang 

Maha Esa berupa “siksa” kelak di akhirat. Contoh norma agama 

ini diantaranya ialah:  

a.) “Kamu dilarang membunuh”. 

b.) “Kamu dilarang mencuri”. 

2) Norma Kesusilaan : Ialah peraturan hidup yang berasal dari suara 

hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah 

pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma 

kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh 

seluruh umat manusia. Contoh norma ini diantaranya ialah : 

a.) “Kamu harus berlaku jujur”. 

b.) “Kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia”. 

3)  Norma Kesopanan : Ialah norma yang timbul dan diadakan oleh 

masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga 

masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. 

Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela 

sesamanya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat 

yang bersangkutan itu sendiri. Hakikat norma kesopanan adalah 

kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam 

masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



35 
 

krama atau adat istiadat. Norma kesopanan tidak berlaku bagi 

seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat 

(regional) dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu 

saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat, 

mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian. Contoh norma ini 

diantaranya ialah : 

a.) “Berilah  tempat  terlebih  dahulu   kepada   wanita   di dalam   

kereta  api,  bus   dan  lain-lain, terutama wanita yang tua, 

hamil atau membawa  bayi”. 

b.) “Jangan makan sambil berbicara”. 

c.) “Janganlah meludah di lantai atau di sembarang tempat” dan. 

d.) “Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua”.  

 Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam 

masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak 

ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan adalah tingkah laku dalam 

masyarakat yang dilakukan berulangulangmengenai sesuatu hal 

yang sama, yang dianggap sebagai aturan hidup . Kebiasaan dalam 

masyarakat sering disamakan dengan adat istiadat.  

Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak 

lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. 

Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan 

santun yang turun temurun Pada umumnya adat istiadat merupakan 

tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan 
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berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun temurun, 

sedangkan kebiasaan tidak merupakan tradisi rakyat. 

4) Norma Hukum : Ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat 

oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan 

pelaksanaanya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh 

alat-alat negara, sumbernya bisa berupa peraturan perundang-

undangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. 

Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, 

sanksinya berupa ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap 

pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom, 

artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan 

negara. Contoh norma ini diantaranya ialah : 

a.) “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/nyawa 

orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman 

setingi-tingginya 15 tahun”. 

b.) “Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan, 

diwajibkan mengganti kerugian”, misalnya jual beli. 

c.) “Dilarang mengganggu ketertiban umum”.  

Norma merupakan hasil buatan manusia sebagai makhluk sosial. 

Pada awalnya, aturan ini dibentuk secara tidak sengaja. Lama-

kelamaan norma-norma itu disusun atau dibentuk secara sadar. Norma 

dalam masyarakat berisis tata tertib, aturan, dan petunjuk standar 

perilaku yang pantas atau wajar. Norma kesopanan adalah peraturan 
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sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana 

seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan 

bermasyarakat. Contoh: Tidak meludah di sembarang tempat, memberi 

atau menerima sesuatu dengan tangan kanan, tidak kencing di 

sembarang tempat. 

Norma kesopanan sangat penting kita terapkan, terutama dalam 

bermasyarakat karna norma ini sangat erat kaitannya terhadap 

masyarakat sekali saja kita melanggar terhadap norma kesopan kita 

pasti akan mendapat sanki dari masyarakat semisal "cemoohan" atau 

yang lainnya. Sanksi bagi pelanggar norma kesopanan adalah tidak 

tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat berupa cemoohan, 

celaan, hinaan, atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta di 

permalukan. 

Teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi ini 

merupakan pendukung utama bagi terselenggaranya pertemuan antar 

budaya. Dengan dukungan teknologi modern informasi dalam berbagai 

bentuk dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan begitu 

saja, sehingga dengan mudah dapat mempengaruhi cara pandang dan 

gaya hidup kita. Kesegeraan dan keserampakan arus informasi yang 

dengan derasnya menerpa kita seolah-olah tidak memberikan 

kesempatan pada kita untuk menyerapnya dengan filter mental dan 

sikap kritis. Perlu dicatat, bahwa dalam pertemuan antar-budaya 

mengalirnya arus informasi itu tidak senantiasa terjadi secara dua-arah; 
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dominasi cenderung terjadi dan fihak yang memiliki dukungan 

teknologi lebih maju terhadap fihak yang lebih terbelakang. Makin 

canggih dukungan tersebut makin besar pula arus informasi dapat 

dialirkan dengan jangkauan dan dampak global. Kalau dewasa ini 

dianut asas ‘kebebasan arus informasi’ (free flow of information), 

maka yang sesungguhnya terjadi bukanlah ‘pertukanan informasi’ 

(exchange of information) berupa proses dua-arah yang cukup 

berimbang, melainkan dominasi anus informasi dan fihak yang 

didukung oleh kesanggupan merentangkan sistem informasi dengan 

jangkauan global. Dengan jangkaun sedemikian itu, maka fihak yang 

lebih unggul dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi 

niscaya lebih berkesanggupan untuk membiaskan pengaruhnya secara 

global. 

Gradasi moral telah tampak seiring dengan maraknya pergeseran 

norma pergaulan misalnya pergaulan bebas telah merambah pada 

kalangan remaja, kasus mahasiswi hamil diluar nikah hingga berhenti 

kuliah, narkoba, dan perkelahian. Kasus ini dapat dengan mudah kita 

telusuri di sekolah maupun di kampus. Dalam konteks pergaulan 

hubungan pertemanan antara pria dan wanita sangat dijarakkan. 

Berbeda pada masa sekarang, wanita dan laki-laki kita temui berdua-

duaan tanpa ikatan di mal-mal, supermarket, pasar, tempat pariwisata. 

Padahal, dahulu orang tua menyarankan anak gadisnya untuk menjaga 

diri dan tahu dengan batas kesopanan. Namun, kelihatannya amat 
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sangat berbeda dengan masa lampau, anak-anak muda sekarang tidak 

tahu dengan malu ataukah malu itu sudah mulai hilang?. Kita sering 

melihat anak-anak muda di masa sekarang bermesraan, dan 

berboncengan seperti layaknya suami istri.  

Perubahan perilaku yang diharapkan oleh remaja sendiri yang 

mereka anggap hal tersebut menyenangkan dan mampu bersaing di era 

modern seperti ini. Seperti halnya dalam hal menyukai lawan jenis, 

mereka anggap berpacaran sangat penting karena di masa itu remaja 

mulai mengenal secara emosional lawan jenis mereka, remaja menjadi 

lebih peduli terhadap dirinya sendiri lebih merawat dirinya. Yang dulu 

pacaran dianggap tabu dan tidak perlu dilakukan tetapi seiring jaman 

hal-hal seperti itu dirasa perlu adanya sedikit pergeseran yang tidak 

sepenuhnya meninggalkan norma serta nilai dalam masyarakat. 

Pergeseran nilai dalam diri remaja belum tentu ke arah yang buruk, ada 

hal-hal yang positif yang perlu diperhatikan juga dalam setiap perilaku 

remaja. Perubahan tersebut memang ada semacam sikap sengaja oleh 

remaja karena mungkin remaja sudah mulai bosan atau jenuh terhadap 

nilai- nilai yang terdapat dalam masyarakat yang mungkin mereka 

anggap sudah tidak dapat diterapkan dalam jaman modern seperti ini. 

b. Remaja 

Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan 

manusia yang batasannya usia maupun peranannya seringkali tidak 

terlalu jelas. Pubertas yang dahulu dianggap sebagai tanda awal 
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keremajaan ternyata tidak lagi valid sebagai patokan atau batasan 

untuk pengkategorian remaja sebab usia pubertas yang dahulu terjadi 

pada akhir usia belasan (15-18) kini terjadi pada awal belasan bahkan 

sebelum usia 11 tahun. Seorang anak berusia 10 tahun mungkin saja 

sudah (atau sedang) mengalami pubertas namun tidak berarti ia sudah 

bisa dikatakan sebagai remaja dan sudah siap menghadapi dunia orang 

dewasa. Ia belum siap menghadapi dunia nyata orang dewasa, meski di 

saat yang sama ia juga bukan anak-anak lagi. Berbeda dengan balita 

yang perkembangannya dengan jelas dapat diukur, remaja hampir tidak 

memiliki pola perkembangan yang pasti. Dalam perkembangannya 

seringkali mereka menjadi bingung karena kadang-kadang 

diperlakukan sebagai anak-anak tetapi di lain waktu mereka dituntut 

untuk bersikap mandiri dan dewasa 

Seringkali dengan gampang orang mendefinisikan remaja sebagai 

periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa atau masa usia 

belasan tahun atau seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu 

seperti seperti susah diatur dan sebagainya, tetapi mendefinisikan 

remaja ternyata tidak semudah itu. 

Remaja menurut hukum perdata misalnya memberikan batas usia 

21 tahun ( atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk 

menyatakan kedewasaan seseorang. Undang-undang lalu lintas 

menetapkan batas usia 18 tahun untuk SIM A dan 21 tahun untuk SIM- 

B1ke atas.dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait 
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remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik dimana alat-

alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis 

berarti alat-alat kelamin khususnya dan keadaan tubuh pada umumnya 

memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara faali alat-alat 

kelamin tersebut sudah berfungsi secara sempurna pula (Sarwono, 

1994 : 6). 

Friksi (friction) atau konflik-konflik dalam diri remaja yang 

sering kali menimbulkan masalah pada remaja, tergantung sekali pada 

keadaan masyarakat di mana remaja yang bersangkutan tinggal. 

Remaja yang tinggal dalam masyarakat yang menuntut persyaratan 

yang berat untuk menjadi dewasa akan menjalani masa remaja ini 

dalanm kurun waktu yang panjang (Sarwono, 1994 : 12). Remaja 

membawa serangkaian nilai yang dapat mempengaruhi pikiran, 

perasaan, dan tindakan mereka. Nilai yang dianut oleh remaja memiliki 

keyakinan yang kuat yang hanya dimiliki oleh remaja itu sendiri, 

sesuatu yang dianggap benar dengan dalih yang lahir dari buah 

pemikiran remaja tersebut. 

Remaja memiliki keyakinan yang sangat kuat, ego yang menjadi 

latar belakang lahirnya suatu keputusan menyebabkan sedikit rancu 

nya setiap pilihan atau keputusan yang di ambil oleh setiap remaja 

karena mungkin keputusan itu dianggap benar oleh remaja tetapi 

belum tentu keputusan itu pula diterima oleh masyarakat. Seperti 

halnya remaja memilih majalah untuk meng up date cara berpakaian 
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mereka, setiap saat style bermake-up dan berpakaian selalu berubah 

dan lebih menarik sehingga remaja ketika mengikuti mode tersebut dan 

beradaptasi dengan dunia modern dengan pakaian yang 

menggambarkan era millenium tetapi bagi sebagian masyarakat 

khususnya para orang tua belum dapat menerima perubahan yang 

terjadi dalam dunia fasion terlebih lagi kita hidup dalam adat istiadat 

yang masih di junjung tinggi karena Kota Surakarta terkenal dengan 

kesopan santunannya. 

Memang banyak perubahan pada diri seseorang sebagai tanda 

keremajaan, namun seringkali perubahan itu hanya merupakan suatu 

tanda-tanda fisik dan bukan sebagai pengesahan akan keremajaan 

seseorang. Namun satu hal yang pasti, konflik yang dihadapi oleh 

remaja semakin kompleks seiring dengan perubahan pada berbagai 

dimensi kehidupan dalam diri mereka. Untuk dapat memahami remaja, 

maka perlu dilihat berdasarkan perubahan pada dimensi-dimensi 

tersebut (http://qahar.wordpress.com/2008/02/03/pandora-psikologi 

remaja/#more-12).  

1) Dimensi Biologis  

Pada saat seorang anak memasuki masa pubertas yang 

ditandai dengan menstruasi pertama pada remaja putri atau pun 

perubahan suara pada remaja putra, secara biologis dia mengalami 

perubahan yang sangat besar. Pubertas menjadikan seorang anak 

tiba-tiba memiliki kemampuan untuk bereproduksi. . Anak 
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perempuan akan mendapat menstruasi, sebagai pertanda bahwa 

sistem reproduksinya sudah aktif. Selain itu terjadi juga perubahan 

fisik seperti payudara mulai berkembang, dll. Anak lelaki mulai 

memperlihatkan perubahan dalam suara, otot, dan fisik lainnya 

yang berhubungan dengan tumbuhnya hormon testosterone. 

Bentuk fisik mereka akan berubah secara cepat sejak awal pubertas 

dan akan membawa mereka pada dunia remaja.  

2) Dimensi Kognitif  

Perkembangan kognitif remaja, dalam pandangan Jean 

Piaget (seorang ahli perkembangan kognitif) merupakan periode 

terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal 

(period of formal operations). Pada periode ini, idealnya para 

remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan 

masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir 

para remaja berkembang sedemikian rupa sehingga mereka dengan 

mudah dapat membayangkan banyak alternatif pemecahan masalah 

beserta kemungkinan akibat atau hasilnya. Kapasitas berpikir 

secara logis dan abstrak mereka berkembang sehingga mereka 

mampu berpikir multi-dimensi seperti ilmuwan. Para remaja tidak 

lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan 

memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan 

pemikiran mereka sendiri. Mereka juga mampu mengintegrasikan 

pengalaman masa lalu dan sekarang untuk ditransformasikan 
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menjadi konklusi, prediksi, dan rencana untuk masa depan. Dengan 

kemampuan operasional formal ini, para remaja mampu 

mengadaptasikan diri dengan lingkungan sekitar mereka.  

3) Dimensi Moral  

Masa remaja adalah periode dimana seseorang mulai 

bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di 

lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi pembentukan nilai diri 

mereka. Elliot Turiel (1978) menyatakan bahwa para remaja mulai 

membuat penilaian tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah 

populer yang berkenaan dengan lingkungan mereka, misalnya: 

politik, kemanusiaan, perang, keadaan sosial, dan sebagainya. 

Remaja tidak lagi menerima hasil pemikiran yang kaku, sederhana, 

dan absolut yang diberikan pada mereka selama ini tanpa bantahan. 

Remaja mulai mempertanyakan keabsahan pemikiran yang ada dan 

mempertimbangan lebih banyak alternatif lainnya. Secara kritis, 

remaja akan lebih banyak melakukan pengamatan keluar dan 

membandingkannya dengan hal-hal yang selama ini diajarkan dan 

ditanamkan kepadanya. Sebagian besar para remaja mulai melihat 

adanya “kenyataan” lain di luar dari yang selama ini diketahui dan 

dipercayainya. Ia akan melihat bahwa ada banyak aspek dalam 

melihat hidup dan beragam jenis pemikiran yang lain. Baginya 

dunia menjadi lebih luas dan seringkali membingungkan, terutama 
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jika ia terbiasa dididik dalam suatu lingkungan tertentu saja selama 

masa kanak-kanak. 

4) Dimensi Psikologis  

Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak. Pada 

masa ini mood (suasana hati) bisa berubah dengan sangat cepat. 

Hasil penelitian di Chicago oleh Mihalyi Csikszentmihalyi dan 

Reed Larson (1984) menemukan bahwa remaja rata-rata 

memerlukan hanya 45 menit untuk berubah dari mood “senang luar 

biasa” ke “sedih luar biasa”, sementara orang dewasa memerlukan 

beberapa jam untuk hal yang sama. Perubahan mood (swing) yang 

drastis pada para remaja ini seringkali dikarenakan beban 

pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau kegiatan sehari-hari di 

rumah. Meski mood remaja yang mudah berubah-ubah dengan 

cepat, hal tersebut belum tentu merupakan gejala atau masalah 

psikologis. 

Para remaja juga sering menganggap diri mereka serba mampu, 

sehingga seringkali mereka terlihat “tidak memikirkan akibat” dari 

perbuatan mereka. Tindakan impulsif sering dilakukan; sebagian 

karena mereka tidak sadar dan belum biasa memperhitungkan akibat 

jangka pendek atau jangka panjang. Remaja yang diberi kesempatan 

untuk mempertangung-jawabkan perbuatan mereka, akan tumbuh 

menjadi orang dewasa yang lebih berhati-hati, lebih percaya-diri, dan 

mampu bertanggung-jawab. Rasa percaya diri dan rasa tanggung-
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jawab inilah yang sangat dibutuhkan sebagai dasar pembentukan jati-

diri positif pada remaja. Kelak, ia akan tumbuh dengan penilaian 

positif pada diri sendiri dan rasa hormat pada orang lain dan 

lingkungan. Bimbingan orang yang lebih tua sangat dibutuhkan oleh 

remaja sebagai acuan bagaimana menghadapi masalah itu sebagai 

“seseorang yang baru”; berbagai nasihat dan berbagai cara akan dicari 

untuk dicobanya. Remaja akan membayangkan apa yang akan 

dilakukan oleh para “idola”nya untuk menyelesaikan masalah seperti 

itu. Pemilihan idola ini juga akan menjadi sangat penting bagi remaja. 

Masa remaja merupakan masa yang sensitive sehingga ketika 

mereka menerima suatu masukan yang dianggap benar maka remaja 

tidak segan-segan neniru tindakan tersebut tanpa memandang bahaya 

yang akan dihadapi. Di dalam era globalisasi media informasi yang 

salah satunya yaitu majalah remaja merupakan salah satu pengantar 

pesan bagi remaja, di dalam majalah terdapat bagian-bagian yang 

dianggap remaja sebagai suatu nilai yang baru, terdapat suatu solusi 

terhadap permasalahan yang mereka hadapi sehingga ketika mereka 

membaca majalah akan mendapatkan satu jawaban yang memuaskan. 

Nilai yang belum tentu setiap individu setuju terhadap hal yang 

terdapat dalam majalah membuat remaja menjadi memiliki rasa 

percaya diri yang kuat untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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Ketika remaja mendapatkan suatu tempat untuk bercermin dalam 

hal bergaya maka remaja akan merasa bahwa sesuatu hal yang patut 

untuk ditiru demi merubah penanpilan yang kian beranjak dewasa kian 

memiliki rasa malu atau gengsi. Remaja pada saat mereka mengenal 

lawan jenis memang ingin menonjolkan sikap egonya, mereka 

biasanya sering memperlihatkan sisi pribadi dan sesuatu hal yang 

dibanggakan dari dirinya.  

Remaja yang identik dengan sikap menentang sangat dekat sekali 

kaitannya terhadap sesuatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

Remaja sering terlihat melakukan hal-hal yang dilarang atau dianggap 

tabu oleh masyarakat dengan alasan mereka hanya ingin sekedar 

mencoba atau malah memang mereka menginginkan suatu perubahan. 

Kita tentu masih ingat terhadap peristiwa reformasi 1998 yang 

berakibat tergulingnya mantan presiden Soeharto karena mereka 

menginginkan suatu perubahan, para mahasiswa yang berkumpul 

meminta suatu perubahan atas pemerintahan yang selama ini 

menguasai negara Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan hal-hal yang 

lain, remaja sangat dekat kaitannya dengan perubahan karena sifat 

remaja yang masih labil dalam mencari-cari jati diri mereka. 

Sikap remaja yang senang terhadap hal-hal baru juga dapat 

mempengaruhi pola pikir remaja yang masih labil, majalah sebagai 

salah satu bentuk media informasi yang terdapat berbagai macam 

artikel-artikel dapat mengirim pembacanya ke suatu pendapat. 
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Pengelola majalah menyebutnya sebagai “ ekspose” meskipun 

sebagian jurnalis tidak senang dengan kata tersebut. Di dalam artikel-

artikel pelayanan publik tersebut majalah membujuk masyarakat dan 

mendorong mereka untuk melakukan sesuatu. 

Ketika remaja sudah menerima perubahan yang terjadi dalam diri 

mereka, pergeseran nilai akan terjadi ketika remaja sedikit 

meninggalkan norma-norma serta adat istiadat masyarakat setempat 

khususnya Kota Solo. Mereka lupa akan satu hal yaitu Kota Solo yang 

kental dengan ragam budaya  nya serta tata krama yang turun temurun 

berasal dari keraton Solo. Banyak pergeseran nilai-nilai yang terjadi 

dalam diri remaja di Kota Solo. Misalkan cara berdandan remaja yang 

tampil menarik dengan berbagai aksesoris serta didukung pakaian yang 

mengikuti model jaman sekarang maka sangat mengherankan ketika 

Kota Solo yang terkenal dengan keratonnya dan tradisi seni batik 

dengan mengedepankan ke sopan santunan nya tetapi remaja yang 

seharusnya menjadi penerus budaya serta harapan bangsa sudah 

memiliki sikap acuh terhadap hal-hal seperti itu. 

Dalam hal ber perilaku pun remaja sudah terlihat pergeseran atau 

penyimpangan norma yang terdapat dalam masyarakat. Mereka sudah 

tidak malu atau terlihat takut ketika pulang larut malam atau bahkan 

dini hari. Remaja menyadari apa yang telah dilakukan dan mereka juga 

mempunyai alibi yaitu seiring dengan perkembangan jaman mereka 

harus mengikutinya karena ketika remaja tidak mengikuti 
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perkembangan jaman maka yang terjadi adalah remaja mengalami 

kebodohan teknologi. Gaptek atau sering disebut gagap teknologi 

adalah suatu hal yang nyata ketika kita semua tdak mengikuti 

perkembangan jaman yang seurung waktu semakin canggih, tetapi di 

balik itu semua kita juga harus menyadari bahwa nilai-nilai yang 

terdapat dalam masyarakat jangan sampai hilang. Penyimpangan 

norma-norma mungkin memang perlu di lakukan karena sudah tidak 

cocok diterapkan ketika dunia sudah sangat maju, misalkan ketika 

seorang menggunakan kebaya atau beskap beserta kain jarik seperti 

dulu di keraton, hal tersebut tidak pas dilakukan di masa sekarang 

karena dirasa terlalu rumit ketika melakukan sesuatu hal dalam 

bekerja. 

c. Bahasa 

Manusia menggunakan bahasa sebagai alat berkomunikasi. 

Bahasa memiliki tugas untuk memenuhi salah satu kebutuhan sosial 

manusia, menghubungkan manusia satu dengan yang lain di dalam 

peristiwa sosial tertentu. Peran penting bahasa dalam kehidupan 

manusia disadari sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan sosial. 

Bahasa dapat dikaji dari sudut pandang keilmuan. Ilmu yang 

menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya disebut Linguistik. 

Awalnya linguistik adalah sebuah disiplin ilmu yang mandiri, namun 

dalam perkembangannya, linguistik dapat pula melibatkan beberapa 

disiplin ilmu pengetahuan yang lain. Ini berarti linguistic menjadi 
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bersifat multidisipliner. Dalam kaitan tersebut, dikenal beberapa studi 

bahasa yang melibatkan disiplin ilmu lain. Seperti misalnya 

psikolinguistik yang mempelajari proses mental dalam hubungannya 

dengan cara-cara perolehan bahasa dan pilihan bahasa. 

Antropolinguistik mempelajari bahasa dalam kehadirannya sebagai 

bagian dari kebudayaan manusia (Suwito, 1991 : 2). 

Dan selanjutnya adalah sosiolinguistik yang mempelajari 

pengaruh lingkungan sosial terhadap bentuk pilihan bahasa. Bahasa 

dipandang sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi yang 

merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaannya (Suwito, 1991 : 

3). 

d. Sikap 

Oskamp (1991) mengemukakan bahwa sikap dipengaruhi oleh 

proses evaluatif yang dilakukan individu. Oleh karena itu, mempelajari 

sikap berarti perlu juga mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses evaluatif, yaitu:  

a. Faktor-faktor Genetik dan fisiologik: Sebagaimana dikemukakan 

bahwa sikap dipelajari, namun demikian individu membawa 

ciri sifat tertentu yang menentukan arah perkembangan sikap 

ini. Di lain pihak, faktor fisiologik ini memainkan peranan 

penting dalam pembentukan sikap melalui kondisi-kondisi 

fisiologik, misalnya usia, atau sakit sehingga harus 

mengkonsumsi obat tertentu. Misalnya waktu masih muda, 
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individu mempunyai sikap negatif terhadap obat-obatan, tetapi 

setelah menderita sakit sehingga secara rutin harus 

mengkonsulsi obat-obatan tertentu. Contoh lain semasa muda, 

individu suka music rock & roll yang suaranya keras, namun 

setelah tua lebih suka musik klasik. 

b. Pengalaman Personal: Faktor lain yang sangat menentukan 

pembentukan sikap adalah pengalaman personal atau orang 

yang berkaitan dengan sikap tertentu. Pengalaman personal 

yang langsung dialami memberikan pengaruh yang lebih kuat 

daripada pengalaman yang tidak langsung. Menurut Oskamp, 

dua aspek yang secara khusus memberi sumbangan dalam 

membentuk sikap. Pertama adalah peristiwa yang memberikan 

kesan kuat pada individu (salient incident), yaitu peristiwa 

traumatik yang merubah secara drastis kehidupan individu, 

misalnya kehilangan anggota tubuh karena kecelakaan. Kedua 

yaitu munculnya objek secara berulang-ulang (repeated 

exposure). Contoh yang sangat bagus untuk aspek ini adalah 

iklan kaset musik. Semakin sering sebuah musik diputar di 

berbagai media akan semakin besar kemungkinan orang akan 

memilih untuk membelinya. Contoh lain adalah tingginya 

frekuensi dua orang berjumpa dan bekerjasama, kemungkinan 

akan tumbuh rasa suka antara satu dengan lainnya, atau dikenal 
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juga dengan pepatah dalam bahasa jawa witing tresno jalaran 

soko kulino 

c. Pengaruh orang tua: Orang tua sangat besar pengaruhnya 

terhadap kehidupan anak-anaknya. Sikap orang tua akan 

dijadikan role model bagi anak-anaknya. Contoh peristiwa 

yang dapat digunakan untuk menjelaskan hal ini adalah orang 

tua pemusik, akan cenderung melahirkan anak-anak yang juga 

senang musik. 

d. Kelompok sebaya atau kelompok masyarakat memberi pengaruh 

kepada individu. Ada kecenderungan bahwa seorang individu 

berusaha untuk sama dengan teman sekelompoknya (Ajzen 

menyebutnya dengan normative belief). Seorang anak nakal 

yang bersekolah dan berteman dengan anak-anak santri 

kemungkinan akan berubah menjadi tidak nakal lagi. 

e. Media massa adalah media yang hadir di tengah tengah 

masyarakat. Berbagai riset menunjukkan bahwa foto model 

yang tampil di media masa membangun sikap masyarakat 

bahwa tubuh langsing tinggi adalah yang terbaik bagi seorang 

wanita. Demikian pula halnya dengan iklan makanan yang 

dihadirkan di media sangat mempengaruhi perilaku makan 

masyarakat. Oleh karena itu, media massa banyak digunakan 

oleh partai politik untuk mempengaruhi masyarakat dalam 

pemilihan umum.  
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Dengan demikian, dalam konsep sikap terdapat beberapa hal 

penting, yaitu:  

a. Keterkaitan ide dengan emosi yang mengawali tindakan 

terhadap situasi sosial tertentu 

b. Predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara konsisten 

dengan sesuai atau tidak sesuai terhadap objek yang ditentukan 

c. Kecenderungan psikologis yang diekspresikan dengan 

mengevaluasi entitas tertentu dengan derajat suka atau tidak 

Definisi-definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa secara garis 

besar sikap terdiri dari komponen kognitif (ide yang umumnya 

berkaitan dengan pembicaraan dan dipelajari), perilaku (cenderung 

mempengaruhi respon sesuai dan tidak sesuai), dan emosi 

(menyebabkan respon-respon yang konsisten) 

(http://neila.staff.ugm.ac.id/wordpress/wp-content/uploads/2008/03/definisi.pdf) 
 

2. Penelitian Terdahulu 

Multamia RMT Lauder. REEVALUASI KONSEP PEMILAH 
BAHASA DAN DIALEK UNTUK BAHASA NUSANTARA Program 
Studi Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas 
Indonesia, 16424, Indonesia 

 
Even today, there is disagreement among experts over how many 

languages and dialects there are in Indonesia. The methodological tools 

for classifying languages consist of mapping isoglosses, dialectometry, 

and measures of mutual intelligibility. The present article surveys the 

methodology used in N = 129 researches performed over the last 50 years 
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and finds that researchers based their conclusions about languages and 

dialects predominantly on isoglosses while dialectometry and mutual 

intelligibility were much less used. It is also suggested that these three 

research methods be reevaluated in the light of the multilingual situation 

in Indonesia. We could possibly get better results with the isogloss method 

if we reconsidered the criteria for degree of sound similarity and the 

criteria for bundling isoglosses. For dialectometry, we should consider 

modifying the current percentages used to distinguish language-dialect 

divisions. For establishing mutual intelligibility, the factors that could be 

reassessed include techniques of testing, the procedures for choosing test-

points and reference-points, and the criteria for choosing valid texts for 

testing. 

Penelitian Dialektologi pada berbagai bahasa daerah sudah 

berjalan selama 50 tahun di Indonesia. Reevaluasi terhadap konsep 

pemilah bahasa dan dialek untuk bahasa Nusantara perlu dilakukan. 

Berdasarkan kajian terhadap 129 penelitian dialektologi di seluruh 

Indonesia, terlihat adanya kecenderungan yang tinggi untuk menggunakan 

isoglos dibandingkan dialektometri maupun mata rantai pemahaman. 

Konsep pemilah berdasarkan mata rantai pemahaman, isoglos, maupun 

dialektometri tetap dapat digunakan untuk bahasa-bahasa nusantara. 

Dengan catatan, perlu modifikasi atau penyesuaian agar sesuai dengan 

situasi dan kondisi kebahasaan yang multilingual di Indonesia. Modifikasi 

untuk mata rantai pemahaman terutama untuk teknik pengujian, penentuan 
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titik-uji serta titik-acuan, dan pemilihan teks. Modifikasi untuk isoglos 

terfokus pada penentuan kriteria derajat kemiripan bunyi dan kriteria 

pembuatan berkas isoglos. Modifikasi untuk dialektometri berkonsentrasi 

pada persentase pemilahan bahasa dan dialek.  

 

Susanti, Dwi. 2007. HUBUNGAN PERSEPSI DAN SIKAP 
SISWA TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI SMA NEGERI 
GONDANG TULUNGAGUNGJurusan Bimbingan Konseling dan 
Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. 

 
Nowadays, there is concern in our society dealing with juvenile 

delinquency that is done by them that in fact are also students. In this case, 

people judge the school as the causal factor, for their ignorance and 

disability of school in controlling students’ behavior, which are actually 

labile and sensitive. Guidance and counseling as one of education element 

need to perform several efforts in controlling student’s behavior through 

various guidance service activities. In order to determine the appropriate 

and effective service material and form in prevent and deal with juvenile 

delinquency problem, previously the tutor/guiding teachers need to 

understand their students’ characteristics by assessing students’ 

perception and attitude toward the juvenile delinquency phenomenon. 

Since the appropriate perception will also support someone to perform 

appropriate behavior. This study is directed to assess perception about 

juvenile delinquency, attitude toward juvenile delinquency, and the 

correlation between perception and attitude of student in year XI of SMA 

Negeri Godang Tulungagung (Gondang Public High school, 
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Tulungagung), that is 311 students in number. Sample was taken as many 

as 64 students (20%) by using proportional random sampling technique. 

The study design is a descriptive correlation study with questionnaire and 

attitude scale as data collection instruments. In data analysis, we use 

percentage analysis technique to describe the perception about juvenile 

delinquency and students’ attitude dealing with juvenile delinquency, and 

also the Pearson Product Moment correlation analysis to know the 

correlation between the two variables. The study result shows that most of 

the students (73, 4%) have inappropriate perception toward the juvenile 

delinquency, and most of them (73, 5%) also has inappropriate attitude 

dealing with juvenile delinquency. Hypothesis test result in acceptance of 

H0 means that there is no significant correlation between perception and 

attitude dealing with juvenile delinquency in students of year XI of SMA 

Negeri Gondang Tulungagung (Gondang Public High school, 

Tulungagung). In another words, the student’s appropriate perception is 

not always followed by their appropriate attitude in dealing with juvenile 

delinquency problem 

Dewasa ini masyarakat mengalami keprihatinan atas meningkatnya 

kenakalan yang dilakukan oleh remaja yang masih mempunyai status 

sebagai seorang siswa atau pelajar di suatu sekolah. Dalam hal ini 

masyarakat telah menuduh sekolah sebagai penyebab terjadinya kenakalan 

remaja yang dipandang karena kelalaian atau kekurangmampuan pihak 

sekolah dalam mengendalikan tingkah laku siswanya yang sedang dalam 
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keadaan labil dan sensitif. Bimbingan dan konseling sebagai salah satu 

komponen pendidikan perlu melakukan berbagai upaya dalam 

mengendalikan tingkah laku siswanya melalui berbagai kegiatan layanan 

bimbingan. Agar dapat menentukan materi maupun bentuk layanan yang 

tepat dan efektif dalam membantu siswa mencegah dan menanggulangi 

masalah kenakalan remaja, guru pembimbing perlu terlebih dahulu 

memahami karakteristik siswanya yaitu dengan mengetahui persepsi dan 

sikap siswa terhadap kenakalan remaja. Karena persepsi yang tepat akan 

menunjang seseorang untuk bertingkah laku atau bersikap yang tepat pula. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi terhadap kenakalan 

remaja, sikap terhadap kenakalan remaja, dan hubungan antara persepsi 

dan sikap siswa kelas XI SMA Negeri Gondang Tulungagung terhadap 

kenakalan remaja. Populasi penelitian adalah siswa kelas XI SMA Negeri 

Gondang Tulungagung yang berjumlah 311 siswa. Sampel diambil 

sebanyak 64 (20 %) dengan menggunakan teknik proportional random 

sampling. Rancangan penelitian ini adalah deskriptif korelasional dengan 

alat pengumpul data berupa angket dan skala sikap. Teknik analisis data 

yang digunakan yaitu teknik analisis persentase untuk mengetahui 

gambaran persepsi terhadap kenakalan remaja dan sikap siswa terhadap 

kenakalan remaja, serta teknik analisis korelasi Product Moment Pearson 

untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (73,4 %) siswa memiliki 

persepsi terhadap kenakalan remaja yang tergolong kurang tepat, dan 
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sebagian besar (73,5 %) siswa memiliki sikap terhadap kenakalan remaja 

yang tergolong kurang tepat. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa H0 diterima, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan 

antara persepsi dan sikap siswa kelas XI SMA Negeri Gondang 

Tulungagung terhadap kenakalan remaja. Hal ini berarti tepatnya persepsi 

siswa tidak selalu diikuti dengan sikap yang tepat terhadap kenakalan 

remaja. 

 
G. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif dengan penggambaran yang penuh nuansa yang lebih berharga. 

Penelitian deskriptif bermaksud untuk memberikan uraian mengenai suatu 

gejala sosial yang diteliti. Peneliti mendeskripsikan suatu gejala 

berdasarkan pada indikator-indikator  yang dia jadikan dasar dari ada 

tidaknya suatu gejala yang dia teliti. Penelitian Deskriptif  Kualitatif 

(dengan mendeskripsikan kualitas suatu gejala yang menggunakan ukuran 

perasaan sebagai dasar penelitian ). (Slamet, 2006 : 7).  

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari, membuka 

dan mengerti apa yang terjadi di belakang setiap fenomena yang baru 

sedikit diketahui. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam hal ini yang ingin 

digambarkan secara jelas adalah faktor-faktor apa saja yang dapat 
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mempengaruhi penyimpangan norma kesopanan di kalangan remaja di 

SMA Negeri 7 Surakarta. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 7 Surakarta yang 

dipusatkan pada siswa-siswi SMA Negeri 7 Surakarta. Dengan harapan 

dapat menjadi representasi dari obyek penelitian. Selain itu pemilihan 

SMA Negeri 7 Surakarta sebagai lokasi penelitian karena beberapa 

pertimbangan sebagai berikut : 

a. Adanya kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data dan 

informasi yang diperlukan tentang SMA Negeri 7 Surakarta. 

b. Lokasi SMA Negeri 7 Surakarta yang berada di kota solo dan dekat 

dengan dua pusat perbelanjaan yang sangat terkenal di masyarakat solo 

sehingga akses bagi siswa-siswi SMA Negeri 7 Surakarta dalam 

mendapatkan informasi tentang segala hal sangat di mungkinkan. 

c. Adanya anggapan yang berkembang dalam masyarakat bahwa SMA 

Negeri 7 Surakarta merupakan sekolah artis (asumsi oleh remaja di 

kota surakarta sendiri) sehingga peneliti tertarik menjadikan SMA 

Negeri 7 Surakarta menjadi lokasi penelitian. 

d. Di SMA Negeri 7 Surakarta siswa-siswinya dapat dikatakan berada 

dalam level menengah ke atas sehingga sangat memenuhi syarat dalam 

kriteria sample yang diambil. 

e. Di SMA Negeri 7 Surakarta diperkirakan dapat ditemukan data yang 

mendukung kebutuhan penelitian  
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f. Kemungkinan penulis mendapatkan  ijin tidak mengalami kesulitan. 

3. Sumber Data 

Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan 

bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan 

menentukan jenis sumber data yang akan menentukan ketepatan dan 

kekayaan data atau informasi yang diperoleh. Data tidak akan diperoleh 

tanpa adanya sumber data. Betapapun menariknya suatu permasalahan 

atau topik penelitian, bila sumber datanya tidak tersedia, maka ia tidak 

akan punya arti karena tidak akan bias diteliti dan dipahami (Sutopo, 2002 

: 49). 

a. Data Primer 

Adalah data yang didapat dari sumber data baik individu atau 

perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner 

yang biasa dilakukan oleh penulis. Dengan adanya data primer tersebut 

maka hasil penelitian akan lebih akurat dan dapat dipercaya. Data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan. Adapun 

individu atau perorangan yang akan dijadikan informan dalam 

penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 7 Surakarta. 

b.  Data Sekunder 

Yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung dan melengkapi 

data primer yang berkenaan dengan masalah penelitian. Data ini 

diperoleh melalui pemanfaatan sumber data yang telah tersedia seperti 
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buku, arsip, dokumen, dan kepustakaan yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

4. Teknik pengambilan sampel 

a. Populasi 

Adalah keseluruhan daripada unit-unit analisis yang memiliki 

spesifikasi atau ciri-ciri tertentu. Dalam penelitian ini populasinya 

adalah seluruh siswa-siswi SMA Negeri 7 Surakarta. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan 

menggunakan teknik tertentu. Sampel menggambarkan keadaan 

sebenarnya dari populasi yang diwakilinya. Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini tidak mutlak jumlahnya artinya jumlah sampel 

yang akan diambil menyesuaikan dengan kebutuhan peneliti selama di 

lapangan guna mamperoleh data yang selengkapnya. Dalam penelitian 

kualitatif sampel bukan mewakili populasi sebagaimana dalam 

penelitian kuantitatif. Tetapi sampel berfungsi untuk menggali 

berbagai informasi penting. Dalam memilih sampel yang lebih utama 

adalah menentukan sampel yang sevariatif mungkin dan berikutnya 

dapat dipilih lagi untuk memperluas dan menambah informasi yang 

telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat saling mengisi. Di 

dalam hal ini sampelnya adalah siswa-siswi SMA Negeri 7 Surakarta 

kelas X dan XI. Karena di kelas tersebut siswa-siswi memiliki 

kecenderungan belum memikirkan untuk kelulusan sekolah dan masih 
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ber orientasi dalam hal bersenang-senang di mana di dalam masa 

remaja yang menyenangkan. 

c. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini dipergunakan tehnik stratified random 

sampling yaitu pemilihan sampel secara acak berstrata. Kerangka 

sampelnya tersusun berdasarkan pembagian golongan, lepas dari 

golongan yang berjenjang maupun tidak yang penting kelompok dalam 

populasi tidak overlap, dan masing-masing dapat dipisahkan secara 

eklusif, artinya tidak bisa terjadi satu unit sample dapat tergolong atau 

muncul di dalam dua kelompok yang berbeda. Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 7 Surakarta, yang 

terdiri dari 7 informan dengan perincian 3 orang kelas X dan 4 orang 

kelas XI. Mereka berasal dari kelaas sosial rendah, menengah, tinggi. 

Dalam penelitian ini seluruh informasi yang disajikan merupakan hasil 

pendalaman terhadap beberapa informan yang merupakan Siswa-siswi 

SMA Negeri 7 Surakarta. 

5. Teknik Pengumpulan data 

Yaitu cara-cara untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta sesuai dengan tujuan 

penelitian. Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif  adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2002:112). 
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Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

maka digunakan metode sebagai berikut:  

c. Wawancara mendalam (Depth Interview) 

Teknik wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh 

informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang 

diteliti. Di dalam interaksi itu peneliti berusaha mengungkap segala 

yang sedang diteliti melalui kegiatan tanya jawab (Slamet, 2006:101). 

Sebelum mengadakan wawancara mendalam untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukan maka digunakan pembicaraan informal 

terlebih dahulu dengan tujuan menciptakan hubungan yang akrab 

antara peneliti dengan informan. Kelonggaran dan kelenturan cara ini 

akan mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan 

informasi yang sebenarnya. Peneliti harus mempersiapkan garis besar 

pertanyaan yang akan diajukan kepada responden maupun pihak-pihak 

tertentuyang dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh 

informasi Identifikasi faktor-faktor penyimpangan norma kesopanan di 

kalangan remaja di SMA Negeri 7 Surakarta, serta faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi penyimpangan norma kesopanan di kalangan  

remaja. Dan hasilnya diharapkan akan dapat membantu terselesaikan 

nya penelitian ini. 
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d. Observasi 

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat 

non verbal. Sekalipun dasar utama daripada metode observasi adalah 

penggunaan indera visual, tetapi dapat juga melibatkan indera-indera 

lain seperti pendengaran, rabaan, dan penciuman (Slamet,2002:86). 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan agar penulis dapat 

menentukan sample yang benar, supaya nantinya dapat diperoleh hasil 

yang maksimal. Selama proses penelitian penulis juga tetap melakukan 

observasi terhadap siswa-siswi SMA Negeri 7 Surakarta. Dan hasilnya 

daiharapkan dapat membantu terselesaikannya penelitian ini. 

e. Dokumen 

Menurut Lexy J. Moleong, dokumen yaitu setiap bahan tertulis 

ataupun film, antara lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena 

adanya permintaan dari seorang penyidik. Dokumen berguna karena 

dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok 

penelitian (Moleong, 2002 : 161). 

6. Validitas Data 

Validitas data dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang 

diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. 

Untuk menguji validitas data, peneliti menggunakan metode trianggulasi, 

dimana untuk mendapatkan data tidak hanya diambil dari suatu sumber 

data saja melainkan dari beberapa sumber. Trianggulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 
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data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

tersebut. Teknik data yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan 

melalui sumber lain. Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan 

dan mengecek balik derajad kepercayaan suatu informasi yang diperolah 

melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif. Hal 

tersebut akan dicapai dengan jalan :  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan nya secara pribadi 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 

c. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong, 2002 : 178) 

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan untuk menganalisa data adalah 

analisa data model interaktif, dengan teknik ini setelah data terkumpul 

akan dilakukan analisa melalui tiga komponen yaitu : Reduksi data, 

Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Masing-masing komponen 

dapat melihat kembali komponen yang lain sehingga data yang terkumpul 

akan benar-benar mewakili sesuai masalah yang diteliti. Untuk lebih 
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jelasnya masing-masing komponen dapat dijabarkan secara singkat 

sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ”kasar” yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data sudah dimulai 

sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, 

tentang pemilihan kasus, pertanyaan yang diajukan dan tentang cara 

pengumpulan data yang dipakai. Reduksi data berlangsung terus 

menerus selama penelitian kualitatif berlangsung dan merupakan 

bagian dari analisis. 

b. Penyajian Data 

Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. 

Informasi disini termasuk di dalamnya matrik, skema, tabel dan 

jaringan kerja berkaitan dengan kegiatan dengan penyajian data 

peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan dapat mengerjakan sesuatu 

pada analisis data ataupun langkah-langkah lain berdasarkan 

pengertian tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Yaitu mencari makna, mencatat kateraturan, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang memungkinkan alur sebab 

akibat dan proporsi. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 
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berlangsung. Singkatnya, maka yang muncul dari data harus diuji 

kebenarannya 

Dalam proses analisa, ketiga komponen tersebut diatas 

keaktivitasnya berbentik interaksi dengan proses pengumpulan data 

berbagai proses siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak diantara 

tiga komponen dengan komponen pengumpulan data, selama proses 

pengumpilan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data, kemudian 

bergerak diantara reduksi data, penyajian data dan pengambilan 

kesimpulan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Miles & Huberman, 1984 : 20 

 

 

BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

Pengumpulan Data 

Display 
(Penyajian Data) Reduksi Data 

Penarikan 
Kesimpulan 
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A. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 7 Surakarta 

SMA Negeri 7 Surakarta yang berdiri megah dan strategis di Jalan Mr. 

Muh. Yamin No. 79 Tipes Surakarta yang terletak di tengah kota dengan 

batas-batas sebagai berikut : 

Timur  : Perkampungan penduduk 

Selatan  : Lembaga Pendidikan Pratama Mulia 

Barat  : Jalan Bhayangkari 

Utara  : Jalan Mr. Muh. Yamin Asrama Polisi 

Berikut ini uraian sejarah berdirinya SMA Negeri 7 Surakarta yang 

melalui beberapa periode, yaitu : 

Periode I 

Pada bulan Juli 1984 SMA Negeri 7 Surakarta berdiri dengan gedung 

yang masih menginduk di SMA Negeri 3 Surakarta. Siswa-siswanya masuk 

siang dan guru mengajar juga guru dari SMA Negeri 3 Surakarta. Sebagai 

kepala sekolah untuk pertama kalinya (Alm) Bapak Soeyono, BA. 

Periode II  

Mulai tahun 1985 Kepala SMA Negeri 7 Surakarta dijabat oleh (Alm) 

Bapak Drs. Soewandhi. 

 

 

Periode III 
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Pada tanggal 22 Januari 1986, SMA Negeri 7 Surakarta menempati 

gedung baru yang terletak di Jalan Mr. Muh. Yamin No. 79 Surakarta dan 

menjadi SMA Negeri 7 Surakarta dengan Surat Keputusan No. 0558/C/1984 

tanggal 20 November 1984. Pada saat itu memiliki 6 kelas, yaitu 3 ruangan 

untuk kelas 1 dan 3 ruangan untuk kelas II. Tahun berikutnya bertambah 3 

kelas, sehingga jumlahnya menjadi 9 kelas. Dari tahun ke tahun SMA Negeri 

7 Surakarta terus berkembang dan mulai tahun 1996, sekolah ini mempunyai 

20 kelas yang terdiri dari 7 kelas untuk kelas I, 7 kelas untuk kelas II dan 6 

kelas untuk kelas III, serta memiliki ruang guru seluas 200 m2. Mulai tahun 

1997 sampai 2001 sekolah ini mempunyai 22 kelas yang terdiri dari 7 kelas I 

dari IA sampai IG, 7 kelas untuk kelas IIA sampai IIG, dan 7 kelas untuk kelas 

III dari III IPA 1-2, III IPS 1 sampai dengan III IPS 5 serta ruang khusus 

pelajaran agama. Dari tahun 2001 sampai sekarang sekolah ini mempunyai 24 

kelas yang terdiri 8 kelas untuk kelas I, 8 kelas II, dan 7 kelas untuk kelas III 

dengan 2 kelas IPAdan 5 kelas IPS, dan 1 ruang khusus pelajaran agama. 

Periode IV 

Bulan Januari 1992, Bapak Drs. Soewandhi selaku Kepala SMA Negeri 

7 Surakarta pada waktu itu pension, dan digantikan oleh Bapak Drs. Sri 

Waloejo Mangoendikoro, sejak 21 Januari 1992 sampai 1 September 1993. 

Kepala SMA Negeri 7 Surakarta dijabat (Alm) Bapak Ibnu Soewarsa, BA. 

Dan mulai 1 September 1993 sampai bulan Desember 1993 Kepala SMA 

Negeri 7 Surakarta diampu oleh Bapak Widagdo, BA. 

Periode V 
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Bulan Januari 1994 terjadi pergantian kepala sekolah yang semula 

dijabat oleh Bapak Widagdo, BA diserahkan kepada Bapak Soekirman sampai 

tanggal 28 Juli 1995. Dengan adanya Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 7 Tahun 1994 maka nama SMA berganti menjadi SMU 

termasuk SMA Negeri 7 Surakarta. Kemudian sejak tanggal 28 Juli 1995 

kepala SMA Negeri 7 Surakarta dijabat oleh Bapak Ignatius Sutarjo sampai 

tahun 1997. 

Periode VI 

Pada tanggal 12 April 1997 kepala SMA Negeri 7 Surakarta dijabat oleh 

(Alm) Bapak Drs. Soediyono, MM. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 1998 

Bapak Sapardi Saraswoto dilantik dikota Semarang dan pada tanggal 7 April 

1999 Bapak Sapardi Saraswoto menjabat sebagai kepala SMA Negeri 7 

Surakarta. 

Periode VII 

Pada tanggal 7 Agustus 2002 jabatan kepala sekolah dipegang oleh 

Bapak Drs. Edy Pudiyanto sampai 30 Oktober 2007. Sampai saat ini SMA 

Negeri 7 Surakarta telah memiliki 24 ruang kelas yaitu kelas I berjumlah 8 

kelas, 8 kelas untuk kelas II, 2 kelas untuk kelas III IPA, 5 kelas untuk kelas 

III IPS dan 1 ruang untuk agama. 

Periode VIII 

Pada tanggal 30 Oktober 2007, berdasarkan SK Walikota No. 

8211.2/1069/2007 jabatan Kepala sekolah dipegang oleh Ibu Dra. Endang Sri 

Kusumaningsih, M.Pd sampai sekarang. 
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B. Siswa SMAN 7 Surakarta 

SMA N 7 Surakarta merupakan salah satu tujuan dari sekian banyak 

sekolahan negeri yang berada di kota solo. Siswa- siswi yang telah tamat dari 

SLTP banyak yang menginginkan melanjutkan sekolah mereka di SMA N 7 

Surakarta karena disamping  salah satu sekolah favorit di kota solo SMA N 7 

Surakarta juga berpredikat sekolah artist. Opini masyarakat menyatakan hal 

tersebut karena dulu siswa- siswi SMA 7 ataupun alumnus SMA 7 banyak 

yang menjadi foto model atau bahkan menjadi seorang artist papan atas, 

misalkan saja devi permata sari. Padahal dari pihak SMA N 7 Surakarta 

sendiri tidak pernah beranggapan bahwa SMA N 7 Surakarta merupakan 

sekolah artist. 

 Beranggapan karena hal tersebut maka terdapat beberapa orang yang 

sampai sekarang ini masih berfikir bahwa SMA N 7 Surakarta merupakan 

sekolah artist, bahkan banyak pula remaja yang memiliki anggapan yang 

sama. Sangat beralasan jika seorang remaja yang menginginkan dirinya 

menjadi lebih dikenal orang lain dengan cara masuk ke SMA N 7 Surakarta, 

sehingga terbentuklah suatu peer group yang memiliki tingkah laku yang lebih 

atraktif serta style yang lebih daripada yang lain dikarenakan mereka yang 

sudah memiliki modal untuk menjadi lebih dikenal masyarakat bertemu dalam 

suatu kelompok bermain. 

Siswa SMAN 7 Surakarta tahun pelajaran 2009-2010 saat ini berjumlah 

909 siswa. Siswa kelas satu sebelum penjurusan 316 siswa, sedangkan siswa 

kelas dua IPA sejumlah 121 siswa dan jurusan IPS sejumlah 181. Sedangkan 
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siswa kelas tiga dijuruskan menjadi dua jurusan yaitu IPA sejumlah 123 siswa 

dan IPS sejumlah 168 siswa. Berikut data yang diperoleh dari sumber SMA 

Negeri 7 Surakarta :  

Tabel 1 

    Data siswa tahun ajaran 2009/2010 : 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 

 
X1:16 putra 
      18 putri 
       total: 34 siswa 
X2:16 putra 
      20 putri 
       total: 36 siswa 
X3:19 putra 
      19 putri 
       total: 38 siswa 
X4:18 putra 
      20 putri 
       total: 38 siswa 
X5:18 putra 
      20 putri 
       total: 38 siswa 
X6:18 putra 
      20 putri 
       total: 38 siswa 
X7:17 putra 
      21 putri 
      total: 38 siswa 
X8:17 putra 
      19 putri 
      total: 36 siswa 
X9:16 putra 
      20 putri 
      total: 36 siswa 
 

 
IPA1:18 putra 
          13 putri 
           total: 31 siswa 
IPA2:14 putra 
          16 putri 
           total: 30 siswa 
IPA3:14 putra 
          16 putri 
           total: 30 siswa 
IPA4:13 putra 
          17 putri 
           total: 30 siswa 
IPS1:18 putra 
         19 putri 
           total: 37 siswa 
IPS2:18 putra 
         18 putri 
           total: 36 siswa 
IPS3:18 putra 
         18 putri 
           total: 36 siswa 
IPS4:18 putra 
         16 putri 
           total: 34 siswa 
IPS5:20 putra 
         18 putri 
           total: 38 siswa 

 
IPA1:12 putra 
          19 putri 
           total: 31 siswa 
IPA2:14 putra 
          17 putri 
           total: 31 siswa 
IPA3:12 putra 
          18 putri 
           total: 30 siswa 
IPA4:11 putra 
          20 putri 
           total: 31 siswa 
IPS1:16 putra 
         19 putri 
           total: 35 siswa 
IPS2:16 putra 
         18 putri 
           total: 34 siswa 
IPS3:16 putra 
         17 putri 
           total: 33 siswa 
IPS4:17 putra 
         17 putri 
           total: 34 siswa 
IPS5:16 putra 
         16 putri 
           total: 32 siswa 

Total: 316 siswa Total: 302 siswa Total: 291 siswa 

Sumber  : Data siswa tahun ajaran 2009/2010 SMA Negeri 7 Surakarta 
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C. Visi dan Misi SMU N 7 Surakarta 

1. Visi Sekolah  

Visi SMA Negeri 7 Surakarta adalah Unggul dalam meraih 

Pendidikan Tinggi. 

Unggul : 

Unggul mengandung pengertian lebih tinggi, lebih pandai, lebih 

cakap, dan lebih terampil melebihi dari yang lain dalam segala hal 

termasuk sikap. Dengan visi tersebut SMA Negeri 7 Surakarta akan 

membawa siswa dan warga Sekolah yang lain untuk menjadi insan yang 

lebih dari yang lain baik dalam prestasi akademik maupun dalam hal 

prestasi non akademik, terlebih dalam menyiapkan siswa tamatan untuk 

dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. 

2. Misi Sekolah 

Dengan dasar Visi di atas maka misi SMA Negeri 7 Surakarta 

adalah : 

a. Disiplin dan berbudi luhur menuju prestasi. Dengan menumbuhkan 

semangat disiplin tinggi pada seluruh warga Sekolah. 

b. Terwujudnya siswa memiliki keimanan , ketaqwaan, sehat jasmani dan 

rohani. 

c. Memelihara, melestarikan dan memberdayakan budaya Daerah. 

d. Menyiapkan SDM yang berdaya saing tinggi. 
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D. Kurikulum yang Digunakan di SMAN 7 Surakarta 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengeluaran isi dan bahan 

mengajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar, sedang proses belajar mengajar adalah interaksi 

antara hubungan timbale balik antara siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran. Dengan demikian kurikulum dalam pendidikan mempunyai 

kedudukan yang sangat penting dan berfungsi untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan. 

Kurikulum yang digunakan dan dipakai di SMAN 7 Surakarta adalah 

Kurikulum 1994 yang telah mengalami penyempurnaan sesuai dengan 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaam RI No. 061/U/1993 tanggal 

25 Februari 1993 tentang Kurikulum SMU. Kurikulum 1994 sudah 

dilaksanakan tahun 1994/1995 selama 7 tahun. 

Pada tahun ajaran 2007/2008 ini Kurikulum 1994 yang sudah 

disempurnakan masih digunakan di kelas III sedangkan untuk kelas X dan XI 

menggunakan Sistem Kurikulum 2004 (KBK) 

E. Kegiatan Pengembangan Diri (PD) / Ekstrakulikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler di SMA 7 Surakarta diadakan bertujuan agar 

siswa dapat memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan, 

mendapatkan pengalaman serta pengetahuan yang tidak terdapat di saat 

kegiatan belajar mengajar dan mendorong pembinaan nalar atau sikap. 

Dengan demikian memungkinkan penerapan lebih lanjut pengetahuan yang 

telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran. 
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Tabel 2 

Daftar kegiatan ekstrakulikuler dan PD 

No. PD / Ekstra kulikuler Pembina 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

PD Biologi 

PD Fisika 

PD Ekonomi 

PD Karya Ilmiah Remaja 

PD Conversation 

PD Mading/Maju 

PD Kimia 

PD Pendalaman Alkitab 

PD  Matematika 

PD Paduan Suara 

Pramuka dan PBB 

PD Karate 

Pecinta Alam 

PD Teater 

PD PMR 

PD Baca Al-Qur’an (Qiroah) 

PD Cheer Leader 

PD Tari 

Pramuka 

PD Basket 

PD Bahasa Mandarin 

PD Desain Grafis 

PD Baca Tulis Al-Qur’an 

PD Foto Editing 

PD Bulutangkis 

Dra.Hj.Tutik Endrawati, M.Si 

Drs. Mujito 

H. Joko Sardono, S.Pd, M.Pd 

Drs. N Dolly Simon S.Pd 

Isharjanti, S.Pd 

Sri Wiyono 

Saulan Ahmadi S.Pd 

Drs. Joko Sriyadi 

Slametto 

Sigit Toto Mursito, S.Si 

Priyatiningsih 

Drs. Bambang 

Sugeng Riyadi 

Nur Hasan 

Didik Panji 

Jadi Sishananto 

Drs. Idris Mualim 

Maharani 

Retno Cahyani 

Siswanto 

Febriyanto 

Mar’ati Sholikhah N, A.Md 

Sriyatno SE 

Sugiyarto S.Ag 

Drs. Sugiyarto 

Sumber  : Kegiatan Ekstrakulikulikuler dan PD SMA Negeri 7 Surakarta 
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F. Prestasi di Bidang Akademik dan Non Akademik 

 

  Tabel 3 

Prestasi Bidang Akademik 

No. Kejuaraan Peringkat Tingkat Tahun 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Try Out UN 

Try Out UN 

Ekonomi 

Cerdas Tangkas Koperasi 

IT 

Biologi  

Karya Tulis Ekonomi Islam 

III 

II 

I 

II 

I 

I 

I 

Kota 

Kota 

Kota 

Kota 

Karesidenan 

Kota 

Jawa Tengah 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2008 

Sumber  : Prestasi Bidang Akademik SMA Negeri 7 Surakarta 
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Tabel 4 

Prestasi Bidang Non Akademik 

Sumber  : Prestasi Bidang Non Akademik SMA Negeri 7 Surakarta 

BAB III 
 

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYIMPANGAN NORMA 
KESOPANAN DALAM HAL BAHASA DAN SIKAP REMAJA 

DI SMA NEGERI 7 SURAKARTA 
 
 

 
Berdasar pada hal-hal yang telah disebutkan dalam pendahuluan, tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui identifikasi faktor-faktor penyimpangan 

No. Kejuaraan Peringkat Tingkat Tahun 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Grup Tari 

Dance Competition 

Design Batik Competition 

Tari Gambyong 

Jamboree Pelajar Islam 

Artikel  

Seni Lukis Poster 

PBB TUB 

Karateka  

PBB TUB 

Cheer’s Fiesta Competition 

Mural 

Geguritan 

TUB PBB 

Poster Lingkungan Hidup 

 

II 

I 

II 

I 

II 

III 

II 

I 

II 

I 

II 

II 

III 

I 

I 

 

Kota 

Karesidenan 

Kota 

Kota 

Kota 

Kota 

Kota 

Karesidenan 

Kota 

Karesidenan 

Karisidenan 

SMA N Se-Surakarta 

Karisidenan 

Karisidenan 

Jawa Tengah 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 
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norma kesopanan dalam hal bahasa dan sikap remaja di SMA Negeri 7 Surakarta 

ditinjau dari segi perhatian remaja di SMA 7 Surakarta terhadap intensitas 

penyimpangan norma kesopanan yang terjadi dan faktor faktor yang 

mempengaruhi pergeseran norma kesopanan di kalangan remaja. 

Pada penelitian ini, terdapat suatu bentuk perilaku tentang ada tidaknya 

penyimpangan norma kesopanan di kalangan remaja yang dikarenakan oleh 

faktor-faktor yang akan dijelaskan nanti, seperti apa yang menjadi konsep dasar 

tentang penyimpangan norma remaja yang menjadikan hal yang sangat menarik 

untuk diteliti. 

Dalam pembahasan mengenai norma sosial dan perilaku menyimpang, 

norma sosial dinyatakan sebagai apa yang “harus” (ought) dan yang “dilarang” 

(ought not) di dalam suatu masyarakat atau lingkungan kebudayaan. Adanya 

konsensus mengenai seriusitas tindakan-tindakan menyimpang tersebut dapat 

diartikan bahwa bagi mereka di kota besar , maupun bagi mereka di kota kecil dan 

di desa, tindakan-tindakan tersebut di persepsikan sebagai tindakan-tindakan yang 

tidak sharusnya terjadi. Juga sebagai tindakan-tindakan yang tidak baik atau yang 

perlu dikenakan larangan yang jelas. Hal lain yang dapat dinyatakan mengenai 

perilaku menyimpang adalah bahwa makin serius suatu penilaian, makin tidak 

dapat ditolerir tindakan yang bersangkutan. 

Untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal tersebut, penulis 

melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara sebagai data primer, 

penelitian kepustakaan dan melakukan observasi sebagai data sekunder. Data 

yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk analisis 
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secara kualitatif lalu ditarik kesimpilan. Di dalam pembahasannya di bagi menjadi 

dua hal yaitu identifikasi faktor-faktor penyimpangan norma kesopanan dalam hal 

bahasa dan identifikasi faktor-faktor penyimpangan norma kesopanan dalam hal 

sikap. Sebelum disajikan data mengenai identifikasi faktor-faktor penyimpangan 

norma kesopanan di kalangan remaja terlebih dulu akan disajikan data mengenai 

profil informan. 

 

A. PROFIL INFORMAN 

1. Informan I 

 Dicky Setyawan adalah siswa kelas X9 SMA Negeri 7 Surakarta, 

merupakan anak yang  suka bergaul, ia tinggal di jl. Gringsing, Gambiran, 

Cemani, Sukoharjo dan mempunyai hobi nonton bioskop. Ia juga termasuk 

siswa yang senang dengan hal-hal yang tidak ketinggalan jaman, dapat 

dibuktikan dengan ia sering pergi bersama teman-temannya ke mall atau 

ke distro untuk sekedar melihat atau membeli pakaian. Ayah nya bekerja 

sebagai seorang guru dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Remaja yang 

energik  ini mempunyai impian memiliki bisnis chloting yang menurutnya 

selain menyalurkan hobi tentang fashion juga dapat mendapatkan 

keuntungan.  

2. Informan II 

Azizah Fatmawati adalah siswi kelas XI IPS 4 SMA Negeri 7 

Surakarta, merupakan anak yang suka nongkrong tapi dirumah teman-

temannya, kesempatan tersebut digunakan untuk sekedar curhat atau 
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gossip. Ia tinggal di Perum Fajar Indah Jl. Mawar Timur III Baturan 

Colomadu. Ayahnya merupakan pensiunan PLN dan ibunya bekerja 

sebagai guru ini juga gemar nonton bioskop. Ia juga suka mengunjungi 

food court di Solo Grand Mall hanya untuk sekedar berjumpa dengan 

teman-temannya sambil makan. 

3. Informan III 

Daniek Medikawati adalah siswi kelas XI IPS 1 SMA Negeri 7 

Surakarta, merupakan anak yang humoris. Ia tinggal di Perum Madu Asri 

blok C RT 01 Gawanan Colomadu. Ayahnya bekerja sebagai guru. 

Remaja yang satu ini sangat memperdulikan penampilannya dengan selalu 

mengikuti perkembangan jaman, ia juga sangat sering mengunjungi mall 

di kota Solo dengan bukti ia mengunjungi mall dalam seminggu dapat 

mencapai empat kali. Foodcourt di Solo Grand Mall merupakan tempat 

yang dikunjungi ketika nongkrong dengan alasan untuk sekedar cerita atau 

untuk tebar pesona. 

 

 

4. Informan IV 

Aulia Puspa Rani adalah siswi kelas X  9 SMA Negeri 7 Surakarta, 

merupakan anak yang suka sekali dengan wisata kuliner, ia sering 

mengunjungi tempat- tempat makanan di Solo yang terkenal dan enak. 

Ayahnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan ibunya wiraswasta. 
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Gadis yang sering bermain ke Mall bersama teman sekolahnya ini juga 

hobi dalam hal nonton bioskop. 

5. Informan V 

 Yohanes Nugroho adalah siswa kelas X9 SMA Negeri 7 Surakarta, 

merupakan anak yang  mempunyai hobi modif motor. Ayahnya bekerja 

sebagai seorang guru di SMA Negeri di kota Solo.  Menurutnya pergaulan 

sangat penting karena dapat menambah teman dan dapat menambah 

pengetahuan yang tidak di dapat dirumah dan di sekolahan. Siswa yang 

satu ini cukup sering mengunjungi mall di kota solo dengan dibuktikan ia 

mengunjungi mall tiga kali dalam seminggu. 

6. Informan VI 

Betty adalah siswi kelas XI IPS 2 SMA Negeri 7 Surakarta ini 

merupakan anak yang suka bercanda, humoris, dan mudah bergaul dengan 

siapa saja. Dalam berpenampilan ia terbilang gaul karena dapat dilihat dari 

cara berpenampilan dan cara memakai aksesoris yang up to date. Ia 

mengaku salalu mengikuti perkembangan jaman, ia juga suka sekali 

dengan kegiatan yang selalu berinteraksi dengan teman-teman nya yang 

dibuktikan melalui suka dengan kegiatan nongkorong hanya sekedar cerita 

atau keluar di mall dengan frekuensi yang sangat sering yaitu lima kali 

dalam seminggu. 

7. Informan VII 

Tommy adalah siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 7 Surakarta ini 

merupakan anak yang memiliki wajah yang tampan dan agak cuek 
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menurut teman-teman sekelasnya, ia memiliki hobi bermain futsal yang 

dapat dibuktikan dengan ia bermain futsal dua kali dalam seminggu. 

Ayahnya bekerja di bidang swasta. Remaja yang gemar membaca majalah 

tersebut juga senang dengan cara berpakaian, bisa dilihat lewat suka 

terhadap merek Volcom yang terdapat di Planet Surf yang menurutnya 

sangat nyaman dipakai. Tempat yang suka dikunjungi adalah Manahan 

karena menurutnya ketika sore nongkrong disana terasa menyenangkan. 
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Matriks 1 

Profil  informan 

Sumber: data primer, Desember 2009- Januari 2010 

Informan Intensitas pergi ke Mall Status ekonomi Karakteristik informan hobby 

Informan 1 1 kali seminggu Menengah Anak yang mudah bergaul Membeli baju 

Informan 2 2 kali seminggu Kaya Anak yang suka nongkrong Nonton bioskop 

Informan 3 4 kali seminggu Menengah Anak yang humoris Pergi bermain 

Informan 4 4 kali seminggu Kaya Anak yang suka berwisata kuliner Nonton bioskop 

Informan 5 3 kali seminggu Kaya Anak yang humoris Motor 

Informan 6 5 kali seminggu Kaya Anak yang mudah bergaul Nongkrong 

Informan 7 1 kali seminggu Menengah Anak yang pendiam Baju volcom 
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B. PENYIMPANGAN NORMA DI KALANGAN REMAJA 

Remaja adalah waktu yang paling berkesan dalam hidup mereka. 

Kenangan terhadap saat remaja merupakan kenangan yang tidak mudah 

dilupakan, sebaik atau seburuk apapun saat itu. Sementara banyak orangtua 

yang memiliki anak berusia remaja merasakan bahwa usia remaja adalah 

waktu yang sulit. Banyak konflik yang dihadapi oleh orangtua dan remaja itu 

sendiri. Banyak orangtua yang tetap menganggap anak remaja mereka masih 

perlu dilindungi dengan ketat sebab di mata orangtua para anak remaja mereka 

masih belum siap menghadapi tantangan dunia orang dewasa. Sebaliknya, 

bagi para remaja, tuntutan internal membawa mereka pada keinginan untuk 

mencari jatidiri yang mandiri dari pengaruh orangtua. 

Remaja melakukan suatu tindakan juga mempunyai tujuan demikian 

juga ketika mereka menerapkan suatu hal yang mereka anggap hal tersebut 

menarik, misalkan tindakan remaja melakukan perubahan dalam model 

berdandan mempunyai tujuan bahwa mereka ingin diperhatikan oleh lawan 

jenis mereka, remaja merokok karena rokok dianggap adalah lambang 

kebebasan dan ketika mereka merokok maka remaja merasa dirinya menjadi 

individu yang bebas tidak terkekang. Remaja yang dulunya tidak mengerti 

tentang berdandan maka seiring dengan pertumbuhannya yang beranjak 

dewasa remaja juga mengalami pergeseran nilai-nilai yang menjadikan remaja 

mulai mengenal lawan jenis, berdandan, berbusana dan senang nongkrong 

dengan teman sepermainan mereka. 
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Fenomena nongkrong secara sadar atau tidak sudah menggejala atau 

bahkan sudah membudaya di kalangan remaja. Memang benar remaja 

memiliki kebutuhan untuk bergaul dengan teman sepermainannya dan 

mengekspresikan diri dalam rangka mencari identitas diri namun dapat 

dijaminkah bahwa aktivitas nongkrong remaja yang mereka lakukan bisa 

memberi dampak positif bagi kehidupan mereka sehari-hari. 

Sebagai suatu kebiasaan sosial, nongkrong sebenarnya merupakan 

kebutuhan rohani dan mental bagi setiap orang, tidak hanya bagi pelajar tapi 

masyarakat luas pun juga merasakannya bahwa tujuan rohani dari nongkrong 

adalah untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya secara kejiwaan (sosialisasi). 

Dalam konteks pergaulan sosial pun nongkrong bukanlah sekedar kata 

melainkan sudah dalam tahap menyentuh perilaku hidup remaja. Tapi apa 

yang terjadi jika aktivitas ini malah menimbulkan penyakit baru yang disebut 

dengan kecanduan nongkrong. Memang istilah ini bukanlah istilah yang 

umum didengar, tapi kita harus selalu ingat jika sesuatu sudah menimbulkan 

yang namanya ketergantungan bagi pelakunya maka dapat berakibat sesuatu 

yang buruk bagi pelaku itu sendiri. Segala sesuatu itu sebaiknya dilakukan 

dalam batas yang wajar jangan terlalu berlebihan. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa remaja sebagai generasi penerus 

bangsa apalagi bagi pelajar yang sekarang dikatakan sebagai intelektual muda 

yang seharusnya sangat lekat hubungannya dengan aktivitas belajar dan 

kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan otak dan daya nalar. Sayang, 

pandangan orang tentang nongkrong itu sendiri sampai saat ini mendapat cap 
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yang negatif dari sebagian besar masyarakat terlebih dari kalangan orang tua 

karena mereka menganggap bahwa nongkrong merupakan hal yang tidak 

berguna dan menyia nyiakan waktu dengan teman-teman nya tanpa tujuan 

yang jelas. 

Namun jika kita kaji lebih luas dan seksama sebenarnya banyak sekali 

manfaat yang bisa kita peroleh dari aktivitas nongkrong. Mulai dari 

menambah wawasan, menambah ilmu dan memperluas cakrawala, dapat 

melakukan pertukaran informasi dengan cepat, pergaulan, pencurahan ide,dan 

sebagainya. Hanya perlu diperhatikan dalam aktivitas tersebut remaja harus 

mampu menguasai emosi dalam artian dapat mengontrol diri apabila dalam 

aktivitas nongkrong menjurus ke dalam hal yang negatif, kemampuan dalam 

memilih teman sepermainan pun sangat di perlukan demi menjaga kualitas 

aktivitas nongkrong. 

Hal tersebut adalah segi positif dari kegiatan nongkrong tetapi sangat 

beresiko jika membiarkan remaja untuk terus larut dalan aktivitas nongkrong 

sebab banyak remaja yang menganggap nongkrong merupakan keharusan dan 

jika tidak melakukan nya maka terasa sangat menjenuhkan. Jika menjelaskan 

segi negative nya maka sangat banyak yang akan dijelaskan, toh pada 

akhirnya bermanfaat atau tidaknya kegiatan tersebut tergantung pada pribadi 

masing-masing dan yang terpenting adalak aktivitas tersebut tidak 

mengganggu kepentingan orang lain. 

Setiap generasi memiliki zamannya sendiri-sendiri. Setiap generasi 

hidup dalam kurun waktu yang berbeda sehingga antar generasi memiliki 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 4

perbedaan dalam cara berfikir, cara bertindak dan dalam pengalaman. Setiap 

generasi hidup dalam suatu kurun waktu yang berbeda dan menghadapi situasi 

dan tantangan yang berbeda pula. Situasi yang terjadi dalam rentang waktu 

tersebut akan mempengaruhi nilai, pikiran dan perilaku generasi tersebut. 

Pergeseran norma sangat memungkinkan terjadi pada saat sekarang ini karena 

begitu kompleks nya pergaulan di kalangan remaja. Begitu mudah nya remaja 

meng akses segala sesuatu mempermudah remaja untuk melakukan segala 

sesuatu menurut kehendak hatinya. Fenomena remaja yang sekarang ini terjadi 

hanyalah salah satu contoh gaya hidup remaja yang menghinggapi masyarakat 

pada generasi sekarang ini seperti halnya sekedar nongkrong di mall atau 

menghabiskan waktu di café minum kopi panas. 

Mall mulai bermunculan di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya 

adalah Kota Solo. Maraknya pendirian mall di Kota Solo ini tidak terlepas dari 

keberadaan Kota Solo sebagai salah satu kota dimana kegiatan pendidikan di 

Indonesia berlangsung. Hal ini berimplikasi pada banyaknya pelajar dari 

sekolah dasar sampai sekolah menengah umum terutama mahasiswa yang 

datang ke solo ini dalam menuntut ilmu. Banyaknya para pelajar maupun 

mahasiswa tersebut merupakan pangsa pasar tersendiri yang cukup 

menjanjikan. Di sini terdapat kecenderungan yang lebih mengarah pada 

remaja atau siswa sekolah menengah umum untuk dijadikan target market. 

Secara di sadari atau tidak, mall telah menjadi bagian dari budaya dan 

gaya hidup anak muda jaman sekarang. Mereka kemudian membawanya ke 

dalam sebuah pergaulan. Hal ini dapat kita lihat di dalam dunia pendidikan di 
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Kota solo misalkan remaja SMU di Kota Solo memakai pruduk-produk mall, 

yang dalam kesehariannya mereka sangat memperhatikan penampilan. Selain 

untuk mudah diterima dalam pergaulan alasan lainnya adalah agar terlihat up 

to date di mata teman sepermainannya. Sebagai bagian dari remaja yang 

cenderung memiliki lingkup pergaulan yang luas para pelajar ini dituntut 

untuk selalu berpenampilan gaul sesuai dengan tuntutan dari lingkungan 

pergaulan mereka. 

Kebudayaan itu berkembang sejalan dengan perkembangan pola pikir 

masyarakatnya. Jika cara pandang masyarakat berubah, maka secara otomatis 

perubahan itu akan berpengaruh langsung kepada kebudayaannya karena 

semua yang dilakukan oleh manusia merupakan hasil daya cipta masyarakat 

itu sendiri. Sebagai remaja, mereka berusaha beradaptasi dengan kemajuan 

jaman. Batas-batas kebudayaan antara tua dan muda, antara tradisional dan 

modern menjadi sangat tipis. Mereka adalah komunitas yang berubah sesuai 

perubahan waktu dan tempat yang berusaha menonjol di tengah-tengah 

kebudayaan dominan dan tradisional. 

Di masa kini, kebudayaan acapkali dijadikan sebagai standard nilai yang 

harus dipegang (held norm) apalagi dalam menyikapi fenomena-fenomena 

yang terjadi di lingkungan kemajuan ilmu, pembangunan ekonomi, politik dan 

lain sebagainya. Oleh karenanya dalam kebudayaan terkandung nilai 

kemajuan yakni need for achievment dan bukan sebagai penghambat 

kemajuan. Jadi, dalam diri kebudayaan itu tidak hanya menganut uraian-uraian 

sakral atau merupakan seremoni adat istiadat semata yang tidak dapat diubah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 6

yang harus diwariskan kepada generasi antar generasi. Kebudayaan dapat 

menjadi aset sepanjang koheren dengan kemajuan jaman. Jika tidak demikian, 

maka yang ada hanyalah pengingkaran terhadap kebudayaan itu atau sekedar 

dijalankan sebagai ritual semata tanpa memberikan kontribusi nyata dalam 

kemajuan ilmu pengetahuan. 

1. Remaja dan gaya hidup 

Masa remaja seringkali dihubungkan dengan mitos dan stereotip 

mengenai penyimpangan dan tidakwajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari 

banyaknya teori-teori perkembangan yang membahas ketidakselarasan, 

gangguan emosi dan gangguan perilaku sebagai akibat dari tekanan-

tekanan yang dialami remaja karena perubahan-perubahan yang terjadi 

pada dirinya maupun akibat perubahan lingkungan. 

 Sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri 

remaja, mereka juga dihadapkan pada tugas-tugas yang berbeda dari tugas 

pada masa kanak-kanak. Sebagaimana diketahui, dalam setiap fase 

perkembangan, termasuk pada masa remaja, individu memiliki tugas-tugas 

perkembangan yang harus dipenuhi. Apabila tugas-tugas tersebut berhasil 

diselesaikan dengan baik, maka akan tercapai kepuasan, kebahagian dan 

penerimaan dari lingkungan. Keberhasilan individu memenuhi tugas-tugas 

itu juga akan menentukan keberhasilan individu memenuhi tugas-tugas 

perkembangan pada fase berikutnya.  

Ketika memasuki masa pubertas, setiap anak telah mempunyai 

sistem kepribadian yang merupakan pembentukan dari perkembangan 
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selama ini. Di luar sistem kepribadian anak seperti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan informasi, pengaruh media massa, keluarga, sekolah, 

teman sebaya, budaya, agama, nilai dan norma masyarakat tidak dapat 

diabaikan dalam proses pembentukan kepribadian tersebut. Pada masa 

remaja, seringkali berbagai faktor penunjang ini dapat saling mendukung 

dan dapat saling berbenturan nilai. 

Masyarakat Indonesia tampaknya tumbuh beriringan dengan era 

globalisasi yang semakin menampak kan wujud aslinya dalam kapitalisme 

konsumsi. Hal tersebut dapat dijumpai lewat maraknya pusat perbelanjaan 

atau Mall dan industri mode. Remaja dan Mall mungkin sekarang sangat 

erat hubungannya apalagi bagi remaja Mall adalah surga kebutuhan bagi 

remaja, segala sesuatu yang menarik dan diminatioleh remaja terdapat 

didalamnya. Remaja dapat berbelanja, bermain, refreshing, atau bahkan 

untuk bersosialisasi dengan individu lain. maka tidak menutup 

kemungkinan bagi remaja untuk minat pergi ke Mall.  

Di Kota Solo sendiri sudah nampak dengan adanya Mall yang besar 

dan megah, kawasan hunian mewah, dan apartement. Kegandrungan 

terhadap merk-merk asing serta makanan cepat saji nampaknya sudah 

menjadi gaya hidup sendiri bagi remaja di Kota Solo dan khususnya bagi 

siswa-siswi SMU Negeri 7 Surakarta. Serbuan gaya hidup lewat industri 

iklan dan televisi sudah sangat mempengaruhi masyarakat kita sebagai 

konsumen yang menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu 
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Mall sebagai salah satu alternatif tempat rekreasi yang murah dan 

bisa dijangkau oleh setiap orang bahkan untuk orang di kalangan 

menengah kebawah. Tentunya dengan tujuan tertentu misalkan : mencari 

produk fashion, mencari buku, nonton bioskop, membeli sepatu, makan, 

atau hanya sekedar jalan-jalan. Remaja menganggap mal adalah tempat 

yang menarik untuk mereka kunjungi itu dapat dibuktikan lewat 

wawancara dengan informan 4 berikut ini: 

“Aku sering pergi ke Mall, dalam satu minggu bisa 3 sampai 4 kali. 
Biasanya kalau di Mall nyari baju kalau tidak ya cuma untuk makan 
aja di foodcourt nya, dan yang paling penting menurut saya pergi ke 
Mall itu untuk ngeksis dan ngadem”(wawancara dengan informan 4, 
tanggal 8 Desember 2009). 

 
Hal senada juga diungkapkan informan 5, ia adalah dari keluarga 

mampu dari status ekonomi yang menengah ke atas, ayahnya sudah 

pensiun. Dalam menanggapi seringnya pergi ke mall ia mengatakan: 

“Aku pergi ke Mall paling untuk cari baju atau untuk sekedar 
nongkrong sama teman-teman bermain. Biasanya sih sehabis pulang 
sekolah aku pergi ke Mall sama teman-teman kalau tidak ya waktu 
malam minggu”(wawancara dengan informan 5, tanggal 9 Desember 
2009). 

 
Seperti juga yang diungkapkan oleh dua orang informan yang lain, 

informan 6 dan informan 3. mereka berdua mengaku lumayan sering pergi 

ke mall. Informan 6 mengungkapkan bahwa ia sering pergi ke Mall jika 

saat di kasih uang jajan oleh orang tua nya maka ia akan pergi ke Mall dan 

jika ada suatu barang yang di inginkan maka akan dibeli. Berikut hasil 

wawancaranya: 

“Aku seringnya kalau pergi ke Mall itu waktu ortu ngasih uang jajan 
mas jadi di awal-awal bulan gitu, biasanya aku perginya sama temen 
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sekolah pas pulang sekolah. Di Mall nyari barang yang lucu-lucu 
kalau ada yang diminati ya di beli, kan pas ada uang jadi bisa beli 
makanya seringnya pergi ke Mall waktu dikasih uang sama ortu. 
Kalau tidak ya pergi ke Mall diajak temen atau sekedar nongkrong di 
foodcourt” (wawancara dengan informan 6, tanggal 9 Desember 
2009). 

 
Sedangkan menurut Informan 3 menanggapi tentang intensitas pergi 

ke Mall adalah sebagai berikut: 

“aku pergi ke Mall seminggu bisa dua sampai tiga kali mas. 
Biasanya sih kalau pergi ke Mall liat-liat baju sama nongkrong di 
foodcourt kalau tidak ya nonton bioskop soalnya aku suka liat film” 
(wawancara dengan informan 3, tanggal 8 Desember 2009). 

 
Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa konsep Mall benar-benar 

berbeda dengan tempat-tempat berbelanja yang lain. Mall memang 

menawarkan tempat yang terkesan akrab dan nyaman untuk dikunjungi. 

Kenyamanan yang dirasakan oleh para pengunjung tentunya membuat 

mereka jadi betah untuk berlama-lama di tempat tersebut dan tidak akan 

bosan untuk pergi ke tempat itu lagi. Kemudian muncul persepsi bahwa 

Mall dapat dijadikan salah satu pilihan tempat untuk bergaul dan untuk 

bersosialisasi, dari sini orang berpandangan lain bahwa pergi ke Mall tidak 

hanya untuk ber belanja saja tetapi juga dapat untuk sekedar refreshing 

atau untuk ber sosialisasi dengan individu lain. 

Mall bagi remaja mungkin juga memiliki arti ganda yang bukan 

hanya sekedar untuk sarana ber belanja  atau membeli sesuatu tetapi sedah 

dapat dikatakan bahwa Mall merupakan tempat yang nyaman bagi remaja 

selain di rumah. Remaja merasa Mall dapat memuaskan kebutuhan batin 

nya akan sesuatu hal sehingga mereka merasa nyaman dan betah ber lama-
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lama berada di tempat tersebut. Pergeseran pola pikir remaja tentang 

konsep Mall dan kecenderungan mereka untuk pergi ke tempat tersebut 

dapat menjadi pemicu anak menjadi mendapatkan pola pikir baru yang 

berbeda dangan apa yang mereka dapat sebelumnya.  

Konsep Mall juga memunculkan suatu image bahwa jika remaja 

tidak mengenal Mall maka ia takut dikatakan ketinggalan jaman, atau 

paling tidak remaja pernah ke sana agar tidak dikatakan tidak gaul. Mall 

dan gaya hidup seseorang memang sangat erat hubungannya, hal tersebut 

dapat dijelaskan jika ingin bergaya maka harus up to date dalam segala 

sesuatu baik dalam segi fashion atau yang lainnya. Dalam kaitan ini Mall 

menyajikan berbagai macam bentuk produk fashion dengan berbagai 

bentuk model.  

Life style tidak juga harus dikaitkan dengan Mall tetapi dapat di 

kaitkan dengan fashion dan penampilan seseorang dalam menjalani 

kehidupannya. Menurut Hollander pilihan mode merupakan wujud 

penampilan diri karena semua pilihan khususnya busana yang cepat 

dikenakan dan sederhana, ada kaitannya dengan penyatuan diri seseorang 

dengan orang lain yang juga memiliki busana yang sama (Purbaningrum, 

2008 : 51). Meskipun dalam soal pilihan mode mungkin saja terdapat 

dorongan motivasi yang tidak dapat disadari, namun yang jelas pilihan 

mode mampu memenuhi kebutuhan sosial sebagaimana yang dikehendaki 

oleh kelompok kelas sosial, kelompok usia, kelompok jenis kelamin dan 

kelompok-kelompok lainnya. Menurut Barber dan Tobel Perhatian 
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terhadap mode membantu orang kelas sosial menengah yang berupaya 

naik ke jenjang kelas sosial yang lebih tinggi, mode busana dan tata 

rambut yang lain memenuhi kebutuhan awal para remaja dalam memasuki 

dunia pribadi yang tidak diatur oleh para orang dewasa (Purbaningrum, 

2008 : 51). 

Seperti halnya menurut informan 5 salah satu informan dalam 

penelitian ini. Ia mengaku trend yang sedang berkembang di kalangan 

remaja sangat diperhatikan oleh mereka. Baik dalam berpakaian maupun 

cara bergaul. Seperti dalam wawancara dengan  Informan 5 berikut ini: 

”Biasanya aku kalau nongkrong sama temen sampai pagi mas, hal 
tersebut dilakukan karena aku sungkan kalau mau pulang duluan. 
Dan juga jaman sekarang udah pagi juga masih ramai di jalan-jalan 
jadi ga takut waktu pulangnya” (wawancara dengan informan 5, 
tanggal 9 Desember 2009). 

 
Sama halnya juga yang dikatakan oleh Informan 4 sebagai berikut: 

“Biasanya kalau aku main ya abis pulang sekolah pergi nongkrong di 
rumah temen atau di Mall. Kalau malam hari paling di café atau di 
kedai kopi di solo kan banyak sekali mas, dan ketika ngobrol paling 
yang di bahas tempat-tempat yang asik buat di kunjungi atau kalau 
tidak masalah fashion atau gossip temen-temen deh” (wawancara 
dengan informan 4, tanggal 8 Desember 2009). 

 

Waktu ditanya tentang ada tidaknya diskriminasi atau strata dalam 

tempat bergaul karena tidak up to date dalam hal-hal tertentu dan ada 

bujuk rayu dalam pergaulan untuk mengkonsumsi suatu pruduk agar up to 

date mereka berdua mengatakan hal yang hampir senada. Menurut 

Informan 4 seperti berikut ini: 

“Kalau temen sih biasanya ngasih saran tentang pakaian apa yang 
bagus aku pakai, jadi seringnya waktu aku beli baju mesti ngajak 
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temen biar buat bahan pertimbangan. Kalau masalah diskriminasi 
kayaknya tidak ada sebab teman sepermainan kami biasanya saling 
tukar informasi tentang apa yang sedang up to date dan dapatkah kita 
sekedar hanya untuk menirunya” (wawancara dengan informan 4, 
tanggal 8 Desember 2009). 

 
Berikut wawancara dengan Informan 5 seperti di bawah ini: 

“Aku pada dasarnya kalau bergaul tidak milih-milih teman kalaupun 
ada yang sedikit kurang pergaulan ya di kasih informasi tentang hal-
hal yang baru toh ga ada salahnya. Kalau aku yang jelas suka modif 
motor jadi kebanyakan pikiranku tertuju pada modif motor itu mas, 
tentang trend yang sekarang terjadi ya tentang segala sesuatu yang 
berhubungan denngan motor aku selalu mengikutinya” (wawancara 
dengan informan 5, tanggal 9 Desember 2009). 

 
 

Sudah banyak remaja yang mulai mengikuti arus mode yang semakin 

hari semakin canggih. Tidak sedikit remaja di Kota Solo yang mengikuti 

trend belanja dan mode pakaian yang sudah modis, tanpa disadari 

banyaknya mall juga mempengaruhi budaya konsumtif bagi remaja di 

Kota Solo. Informasi tersebut tanpa disadari bagi remaja Kota Solo sedikit 

banyak juga mempengaruhi nilai pergaulan remaja, mereka terobsesi oleh 

berita atau gambar di dalam majalah sehingga mereka mulai menyukainya 

dan meniru hal-hal yang mereka anggap baik dari media massa tersebut. 

Remaja merupakan individu yang sedang dalam perjalanan mencari jati 

diri mereka, sangat memungkinkan untuk mencoba sesuatu hal yang 

dianggapnya sedang trend. 

Dengan mengikuti trend yang sedang terjadi remaja berharap dapat 

di terima di dalam kelompoknya atau bahkan di terima di segala lapisan 

masyarakat. Dalam keseharian nya mereka cenderung sangat 

memperhatikan trend yang sedang berkembang. Dengan berbagai alasan 
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mereka bersusah payah untuk mendapatkan informasi tersebut dengan 

harapan mereka dapat diterima di dalam kelompoknya atau tidak di 

kucilkan.. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa remaja dan gaya hidup memang 

sangat erat hubungan nya dan hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan di 

sekitarnya baik dari faktor teman sepermainan atau dari tempat 

perbelanjaan. Perubahan pola pikir serta perilaku remaja dapat dibuktikan 

dengan adanya masukan dari teman-teman bermain dan lingkungan 

sekitar. Remaja mampu berpikir lebih dewasa ketika mereka mulai 

mengenal cara bergaul, cara berdandan dan cara berpakaian dan tempat 

yang mereka kunjungi juga tidak menutup kemungkinan dapat merubah 

suatu pola pikir tentang norma pergaulan remaja. 

2. Gaya hidup dan Bentuk Penyimpangan Norma 

Dalam perspektif perubahan sosial (social change) dikemukakan 

bahwa perubahan sosial akan terjadi jika ada perubahan dalam 

kebudayaan. Itu berarti, jika kebudayaan mengalami stagnasi, maka 

perubahan sosial juga akan mengalami stagnasi yang kemudian 

berpengaruh terhadap lambannya perubahan sosial yang dimaksud. Namun 

demikian, untuk mewujudkan adanya perubahan kebudayaannya yang 

dimaksud diperlukan semacam rekayasa sosial (social engineering) dan 

kemudian diikuti oleh konstruksi (Social reconstruction) dengan tetap 

melakukan penyesuaian sosial (social adaptation) dan menjaga 

keseimbangan sosial (social equlibrium). Jika hal ini dapat dicapai maka 
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perubahan itu akan menjadi norma yang akan dipegang (held norm) yang 

pada akhirnya menjadi norma yang berlaku pada pemuja kebudayaan itu 

(idol of culture). 

Hal ini dapat dicapai bila pada penganut kebudayaan itu terdapat 

agen-agen perubah (agent of change) yang akan menjadi motor perubah. 

Meskipun pada awalnya akan memperoleh semacam perlawanan, namun 

kemudian secara gradual, masyarakat kebudayaan akan memberikan 

penilaian yang sesuai. Jika penilaian itu memberikan nilai positif dan dapat 

diterima secara luas, maka perubahan itu akan segera dapat diikuti, tetapi 

bila tidak maka yang terjadi adalah stagnasi kebudayaan. 

Upaya sedemikian ini menjadi penting sesuai dengan perspektif 

bahwa tidak ada yang tetap (stagnan). Segala sesuatunya akan berubah 

sejalan dengan perubahan yang terdapat dalam kepala penganut 

kebudayaan itu. Bila jadi, perubahan itu tampak ‘seolah-olah’ tidak 

relevan dengan aslinya tetapi perubahan itu tidak akan mengubah nilai 

budayanya (cultural value). Hal itu dilakukan untuk mengikuti 

perkembangan demi perkembangan yang mengitari masyarakat 

kebudayaan itu. 

Contoh dalam hal berbicara saja. Dulu masih banyak kita jumpai 

orang berbicara dengan sopan dan paham etika. Jika berbicara dengan 

orang yang tua, dengan guru/ustadz atau para sepuh, maka kita akan 

berbicara dengan sopan dan penuh tata krama, penuh hormat dan sangat 

menghargai apa yang disampaikan kepada kita. Namun sekarang yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 15

terjadi adalah malah sebaliknya. Anak-anak muda berbicara semaunya saja 

tanpa mengindahkan aturan norma-norma kesopanan yang berlaku di 

masyarakat. Orang-orang sekarang sudah banyak yang meninggalkan etika 

berbicara yang pantas. Dengan dalih gaul, mereka lupa bahwa bahasa yang 

disampaikan justru tidak mencerminkan budaya sopan santun. 

Bagi informan 1 hal tersebut memang diakuinya bahwa di jaman 

sekarang berbicara dengan orang tua memang sudah tidak pakai bahasa 

jawa yang halus atau karma inggil tetapi dia masih memakai bahasa 

Indonesia untuk berbicara dengan orang tua nya atau orang lain. Etika 

berbicara jaman sekarang memang sedikit banyak telah ditinggalkan. 

Seperti ungkapan di bawah ini: 

“Aku kalau berbicara sama orang tua pakainya bahasa Indonesia 
mas, soalnya aku ga bisa bahasa jawa jadi takut tidak ngerti dan 
kayaknya agak susah jadi mending pakai bahasa Indonesia aja” 
(wawancara dengan informan 1, tanggal 8 Desember 2009). 

 
Ketika ditanya tanggapan nya anak muda jaman sekarang tentang 

remaja yang meninggalkan etika berbicara ia mengatakan:  

“Kalau menurut aku sih tentang etika berbicara remaja solo sebagian 
kecil saja yang mulai meninggalkan etika berbicara soalnya 
disamping adat-istiadat kota solo yang masih kental juga mereka di 
keluarganya juga diajarkan tentang sopan santun, tetapi biasanya 
yang kurang beretika ketika berbicara adalah remaja yang memang 
benar-benar sudah nakal dan tidak menghargai orang tua. Tapi yang 
pasti remaja sekarang di solo sudah jarang yang berbicara dengan 
orang tua nya memakai bahasa jawa halus, biasanya cuma pakai 
bahasa jawa kasar atau ngoko” (wawancara dengan informan 1, 
tanggal 8 Desember 2009). 

 
Hal senada juga diungkapkan oleh informan 6 tentang etika berbicara 

dalam wawancaranya berikut ini: 
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“Aku kalau bicara sama orang tua pakainya bahasa jawa tapi yang 
bukan krama inggil soalnya disamping aku ga ngerti juga susah 
kalau mau ngomong aja harus mikir dulu jadi pakainya ya bahasa 
jawa yang biasa dipakai sehari-hari.“ (wawancara dengan informan 
6, tanggal 9 Desember 2009). 

 
Ketika ditanya tanggapan nya anak muda jaman sekarang tentang 

remaja yang meninggalkan etika berbicara ia mengatakan:  

“Kalau menurut aku remaja jaman sekarang kayaknya jarang juga 
yang memakai krama inggil ketika berbicara dengan orang tua atau 
gurunya biasanya kalau tidak pakai bahasa Indonesia ya pakainya 
bahasa jawa yang biasa dipakai sehari-hari” (wawancara dengan 
informan 6, tanggal 9 Desember 2009). 

 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dapat 

disimpulkan bahwa remaja sekarang memang sedikit banyak mulai 

meninggalkan etika dalam berbicara. Remaja sekarang cenderung terlalu 

masa bodoh dan memikirkan hal yang enaknya saja ketika berbicara 

dengan orang yang lebih tua, mereka mamilih mudahnya berbicara dengan 

memakai bahasa Indonesia dan jika memakai bahasa jawa yang kasar 

karena jika memakai bahasa jawa halus terdapat kendala agak susah atau 

malah tidak tahu sama sekali.  

Lain lagi dalam hal berpakaian. Kita merasa prihatin sekali, atas 

nama mode banyak masyarakat kita yang terpengaruh, terlalu gampang 

nurut dan meniru budaya yang sebenarnya tidak pantas kita terapkan 

disini. Dulu masyarakat kita benar-benar menghargai diri pribadi dengan 

berpakaian yang pantas dan menutup aurat. Aurat sungguh-sungguh dijaga 

jangan sampai terlihat oleh orang lain. Namun sekarang banyak 

masyarakat kita yang lupa terhadap aturan itu. Banyak yang berpakaian 
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namun masih kelihatan auratnya. Banyak yang merasa berpakaian namun 

masih menampakkan kemaluaanya. Mereka tidak sadar kalau justru malah 

memperlihatkan bentuk tubuhnya, mengundang birahi. Atas nama seni 

bahkan mereka mengumbar aurot dengan sesuka hati. Jika diperingatkan 

justru mereka mengatakan bahwa kita masih berbudaya kolot, mereka 

yang modis dan gaul. 

Informan 5 mempunyai pendapat sendiri tentang hal ini. Menurutnya 

dalam hal berpakaian memang harus modis, sebenarnya bagi remaja bukan 

mutlak salah dari remaja itu sendiri ketika memakai pakaian yang sedikit 

sexy tetapi dari model serta toko-toko yang menjual pakaian tersebut 

kebanyakan mereka memang sekarang menjual model-model yang seperti 

itu. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut ini: 

“Aku kalau dalam memilih pakaian sebenarnya tidak terlalu memilih 
sampai spesifik ke satu model sih mas, Cuma kalau laki-laki kan 
modelnya tidak terlalu banyak malah cenderung itu-itu saja. Tetapi 
ketika remaja mendapat sorotan seperti itu aku cuma berpendapat 
kalau sebenarnya itu bukan sepenuhnya salah remaja, karena model-
model yang di tawarkan di pusat perbelanjaan memang kebanyakan 
seperti itu jadi mau tidak mau ya memang bagitu pilihan nya dan 
juga remaja sakarang jarang juga yang memakai kabaya ketika pergi 
bermain atau nongkrong di suatu tempat. Ya itu sih memakai pakaian 
juga tergantung acaranya juga” (wawancara dengan informan 5, 
tanggal 9 Desember 2009). 

 
Sama halnya dengan informan 3, ia juga mengatakan bahwa 

kemajuan jaman memang membawa dampak ke dalam hal fashion juga. 

Seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut ini: 

“Aku kalau memilih pakaian itu yang harus cocok dengan ku kalau 
tidak cocok rasanya aneh dipakai biar kata baru tren di jaman nya 
tapi kalau tidak pas di tubuhku ya aku tidak memakainya. Masalah 
mengumbar aurot atau yang lainnya tergantung tempatnya juga sih 
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mas, masa pergi ke pesta ulang tahun teman pakainya kebaya kan ya 
ga pas, tentang pakaian sexy memang baju remaja khususnya wanita 
memang design nya sekarang ini agak ketat dan pas ditubuh. 
Masalah biar gaul atau tidak sedikit banyak memang mempengaruhi 
karena jika kita pergi main dengan pakaian yang itu-itu saja atau 
yang sudah model dulu kita sendiri sedikit minder atau kurang 
percaya diri padahal tidak ada yang menyalahkan ketika kita 
memakai pakaian tersebut hanya saja kita sendiri berfikiran kurang 
percaya diri dan kalau tidak memakai pakaian yang modis tidak 
kelihatan cantik dan tidak akan di jadikan perhatian oleh lawan jenis” 
(wawancara dengan informan 3, tanggal 9 Desember 2009). 

 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dapat 

disimpulkan bahwa pergeseran norma dalam hal berpakaian memang 

cenderung sangat pesat. Hal itu dibuktikan hampir semua informan 

memiliki jawaban yang hampir sama. Mereka memiliki pandangan jika 

memakai pakaian adalah cara untuk mereka memperindah tubuhnya jadi 

pakaian membantu mereka agar menjadi looking good dan menjadi pusat 

perhatian. Remaja putri khususnya memang sangat memperhatikan dalam 

hal berpakaian karena menurutnya jika menginginkan mendapatkan pacar 

atau teman lawan jenis maka harus kelihatan menarik dan modis dan salah 

satu caranya adalah lewat pakaian yang terlihat bagus. 
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Matriks 2 

Penyimpangan norma di kalangan remaja 

 
Aspek Hasil temuan 

Remaja dan gaya hidup v Adanya pengaruh mall bagi remaja yang cukup besar 

dalam memilih suatu alternatif untuk sekedar 

nongkrong atau membeli sesuatu. 

v Mall tidak hanya berfungsi sebagai tempat ber belanja 

bagi remaja tetapi sudah di ibaratkan menjadi tempat 

refreshing dan tempat untuk bersosialisasi dengan 

individu lain. 

v Adanya suatu cara pandang yang tersendiri dalam suatu 

kelompok bermain dalam hal bergaul dan berpakaian. 

v Besarnya pengaruh bujuk rayu teman sepermainan 

dalam hal memilih pakaian atau memilih tempat untuk 

nongkrong dan cara berdandan.  

Gaya hidup dan bentuk 

penyimpangan norma 

v Adanya kecenderungan remaja yang meninggalkan 

etika berbicara 

v Adanya pandangan remaja dalan hal berbusana yang 

cenderung ke arah sexy karena mereka mengangapnya 

modis di jaman sekarang 

v Adanya pergeseran pemikiran remaja dalam hal 

berpakaian agar dapat dikatakan gaul dan menjadi 

pusat perhatian   

Sumber: data primer, Desember 2009- Januari 2010 
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C. FAKTOR-FAKTOR PENYIMPANGAN NORMA KESOPANAN 

DALAM HAL TATA BAHASA BAKU DI KALANGAN REMAJA 

Manusia menggunakan bahasa sebagai alat berkomunikasi. Bahasa 

memiliki tugas untuk memenuhi salah satu kebutuhan sosial manusia, 

menghubungkan manusia satu dengan yang lain di dalam peristiwa sosial 

tertentu. Peran penting bahasa dalam kehidupan manusia disadari sebagai 

kebutuhan primer dalam kehidupan sosial. Menurut Greenberg, bahasa dapat 

dikaji dari sudut pandang keilmuan. Ilmu yang menjadikanbahasa sebagai 

objek kajiannya disebut Linguistik. Awalnya linguistik adalah sebuah disiplin 

ilmu yang mandiri, namun dalam perkembangannya, linguistik dapat pula 

melibatkan beberapa disiplin ilmu pengetahuan yang lain. Ini berarti linguistik 

menjadi bersifat multidisipliner. Dalam kaitan tersebut, dikenal beberapa studi 

bahasa yang melibatkan disiplin ilmu lain. Seperti misalnya psikolinguistik 

yang mempelajari proses mental dalam hubungannya dengan cara-cara 

perolehan bahasa dan pilihan bahasa. Antropolinguistik mempelajari bahasa 

dalam kehadirannya sebagai bagian dari kebudayaan manusia (Suwito, 1991 : 

2). Selanjutnya adalah sosiolinguistik yang mempelajari pengaruh lingkungan 

sosial terhadap bentuk pilihan bahasa. Bahasa dipandang sebagai sistem sosial 

dan system komunikasi yang merupakan bagian dari masyarakat dan 

kebudayaannya (Suwito, 1991 : 3). 

Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia memiliki kebutuhan 

untuk bersosialisasi. Oleh karena itu manusia membutuhkan kehadiran 

manusia lain untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Hal ini kemudian 
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memunculkan kelompok-kelompok manusia dengan kesamaan tertentu yang 

disebut sebagai masyarakat. Manusia tidak lagi dipandang sebagai individu 

yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan dengan manusia lain, maka 

seseorang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakatnya. Demikian pula 

pilihan bahasa tidak lagi menjadi bagian satu orang, karena telah menjadi 

bagian dari kegiatan masyarakat itu. Artinya, di dalam sebuah masyarakat 

pilihan bahasa dipandang sebagai sebuah peristiwa sosial. Menurut 

Poedjosoedarmo, pilihan bahasa sebagai peristiwa sosial tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor linguistik tetapi juga oleh faktor-faktor 

diluarnya. Pilihan bahasa erat terkait dengan situasi sosial masyarakat 

pemakainnya. Perbedaan usia, tingkat pendidikan, dan status sosial seseorang 

dapat mempengaruhi pilihan bahasanya ketika berbicara dengan orang lain. 

Demikian pula situasi yang melatarbelakangi sebuah pembicaraan dapat 

mempengaruhi bagaimana sebuah bahasa akan dipergunakan. Pengaruh 

faktor-faktor sosial maupun situasional terhadap pilihan bahasa ini 

menimbulkan adanya variasi-variasi pilihan bahasa (Suwito, 1991 : 28). 

Dengan bahasalah seorang anak memperoleh sikap, nilai-nilai, cara 

berbuat dan lain sebagainya yang kita sebut kebudayaan. Atau lewat bahasalah 

ia mempelajari pola-pola kultural dalam berfikir dan bertingkah laku dalam 

masyarakat. Nyatalah bahwa budaya itu mesti dipelajari dan mempelajari ini 

semua adalah proses sosialisasi dan pada pokok nya dilakukan lewat bahasa, 

pertama di rumah kemudian di sekolah dan selanjutnya dalam masyarakat luas 

pada akhir hayatnya.  
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Dewasa ini masyarakat tidak hanya mampu menguasai satu bahasa saja. 

Sebab dengan kuatnya arus interaksi sosial budaya dengan bangsa lain 

dimungkinkan adanya asimilasi kebudayaan antar banyak masyarakat yang 

berlatar belakang budaya yang berbeda-beda, dengan demikian ada banyak 

bahasa yang beredar dimasyarakat. Hal ini kemudian menciptakan situasi 

bilingual (dwibahasa) dan multilingual (aneka bahasa). Kedwibahasaan adalah 

penggunaan dua bahasa atau lebih oleh seseorang atau masyarakat, (Wibowo, 

2006 : 15 ). Orang yang menggunakan dua bahasa atau lebih disebut sebagai 

dwibahasawan atau bilingual. Seseorang dikatakan bilingual bila mampu 

menggunakan dua bahasa secara berdampingan, tidak dituntut adanya 

penguasaan penuh melainkan hanya dengan penguasaan minimal atas bahasa 

kedua, seseorang sudah disebut bilingual. Kedwibahasaan ditandai dengan 

berbagai macam gejala seperti alih kode, campur kode, interferensi, integrasi 

dan pemertahanan atau pergeseran bahasa. 

Pergeseran bahasa atau alih kode dan campur kode merupakan akibat 

dari kemampuan anggota masyarakat berbahasa lebih dari satu. Selain itu bila 

dua atau lebih bahasa bertemu karena digunakan oleh penutur dari komunitas 

bahasa yang sama, maka akan terjadi komponen-komponen tertentu dapat 

tertransfer dari bahasa yang satu, yakni bahasa sumber (source or donor 

language) ke bahasa lain, yakni bahasa penerima (recipient language). 

Akibatnya terjadi pungutan bahasa atau “interference”. Proses terjadinya 

interferensi sejalan dengan proses terjadinya difusi kebudayaan yang kita 

kenal dalam ilmu sosiologi. Pada satu sisi interferensi dipandang sebagai 
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“pengacauan” karena “merusak” sistem suatu bahasa, tetapi pada sisi lain 

interferensi dipandang sebagai suatu mekanisme yang paling penting dan 

dominan untuk mengembangkan suatu bahasa yang masih perlu 

pengembangan. 

Penulis menitik beratkan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya pergeseran bahasa dalam hubungan nya dengan norma kesopanan di 

dalam masyarakat khususnya di Kota Surakarta. Penyimpangan dalam tata 

bahasa khususnya bagi remaja sangat jelas dilihat dalam masa sekarang, bukan 

hanya dwi bahasa remaja sekarang juga sangat mengkhawatirkan dalam hal 

tutur kata terhadap lawan bicara nya. Dalam hal ini penulis membagi dalam 

dua faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pergeseran tata bahasa di 

kalangan remaja. 

1. Faktor Eksternal 

a. Lingkungan keluarga 

Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat 

yang terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan 

dalam pengambilan setiap keputusan. Keluarga dapat berbentuk 

keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, anak atau dapat juga berbentuk 

keluarga besar yang terdiri dari tokoh ayah, ibu, anak, kakek, dan 

nenek serta warga keturunannya (Mangkunegoro,2002:44) 

Keluarga merupakan tempat pertama kali interaksi sosial itu 

terjadi. Lingkungan keluarga sangat mempengaruhi pola interaksi dan 

karakter seorang anak terhadap orang lain.orang tua sangat penting 
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dalam hal ini karena memiliki peran yang sangat dominan dalam 

mengatur segala perilaku dari anak hingga dia memiliki rumah tangga 

sendiri. Fungsi kontrol orang tua terhadap masalah bahasa sangat 

dominan karena di dalam keluarga lah sosialisasi tentang bahasa 

pertama kali di perkenalkan, seperti hal nya yang di alami oleh 

informan 3 berikut ini:  

“Saya kalau berbicara dengan orang tua saya pakai bahasa jawa 
mas, biasa aja pakai bahasa jawa yang digunakan setiap hari 
asalkan tidak terdengar kasar maka saya pakai. “(wawancara 
dengan informan 3, tanggal 4 Januari 2010). 

 
Ketika ditanya apakah informan 3 pertama kali diajarkan 

bahasa yaitu bahasa jawa untuk sebuah percakapan dan di dalam 

percakapan tersebut terdapatkah bilingual atau dwibahasa  ia 

menjawab seperti dalam wawancara berikut ini: 

“Iya mas, saya di rumah memang semua memakai bahasa jawa, 
sudah biasa sih.  Percakapan dalam keluarga saya ya biasa saja 
pakai bahasa jawa kemudian masalah percampuran bahasa 
mungkin ada mas” (wawancara dengan informan 3, tanggal 
tanggal 4 Januari 2010). 

 
Ketika ditanya contoh suatu percakapan yang mengandung 

dwibahasa informan 3 menjawab seperti berikut ini: 

Informan 3  : “Mama wis pulang belum dik?” 
Adik informan 3 : “Wis mbak” 
(wawancara dengan informan 3, tanggal 4 Januari 2010). 

 
 

Di dalam hal ini keluarga yang menjadi agen sosialisasi 

pertama kali bagi anak sangat mempengaruhi individu untuk meniru 

atau paling tidak mengingat apa yang telah di ajarkan di dalam 
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keluarga. Memang di era sekarang sangat sedikit yang memikirkan 

untuk mempelajari bahasa dengan sangat detail. Keluarga biasanya 

hanya menitik beratkan kepada mana bahasa yang baik untuk 

digunakan dan mana bahasa yang buruk untuk digunakan. 

b. Teman bermain 

Pengaruh kuat teman bermain didukung oleh sifat remaja yang 

selalu ingin tahu segala sesuatu yang baru sangat berpotensi 

meninbulkan perubahan perilaku pada seorang remaja. Pergaulan 

dengan teman sepermainan sebenarnya juga dibutuhkan bagi seorang 

remaja untuk melatih remaja menghadapi dunia luar. Sosialisasi 

kepada teman sebaya merupakan suatu bentuk latihan sederhana bagi 

remaja untuk mempersiapkan diri keluar menghadapi lingkungan nya, 

biasanya remaja cenderung lebih percaya diri jika dekat dengan 

seseorang yang memiliki hobi, sikap dan penampilan yang hampir 

mirip dengan dirinya, sepertinya hal tersebut membuat remaja nyaman 

ketika teman sepermainan mereka memiliki suatu pemikiran yang 

sama. 

Remaja sendiri juga memiliki kecenderungan  untuk meniru 

sesuatu yang sangat menarik misalnya dalam hal gaya berbicara. 

Tanpa kita sadari didalam suatu kelompok bermain terdapat aturan-

aturan yang mengikat serta adanya simbol-simbol yang melekat 

terhadap kelompok bermain tersebut. Adanya persamaan gaya 
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berbicara atau tutur kata sangat kuat di rasakan oleh informan 1. 

berikut yang diungkapkan oleh informan 1 dalam wawancaranya:  

“Sangat berarti sekali mas, soalnya jika  di dalam kelompok 
bermain itu biasanya sedang trend suatu kata maka kata 
tersebut akan di sebut secara berulang-ulang bahkan sampai 
berhari-hari. Hal tersebut dilakukan karena merasa cocok saja 
kata itu diterapkan dalam situasi ketika bersama teman-teman 
bermain.” (wawancara dengan informan 1, tanggal 4 Januari 
2010). 

 
Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh informan 1, 

informan 6 juga merasakan hal yang sama terhadap persamaan kata 

yang diungkapkan ketika sedang berkumpul dengan teman bermain 

nya, ia merasa mempunyai rasa kekompakan tersendiri ketika memiliki 

suatu kata yang hanya di mengerti oleh kelompoknya. Seperti halnya 

dalam wawancara berikut ini: 

“Di kelompok aku itu biasanya ada kata yang sering di ucapkan 
dan memiliki arti sendiri mas, mungkin kata itu tidak begitu 
berarti bagi orang lain tapi untuk kelompok bermain saya maka 
ketika kata itu diucapkan oleh salah satu individu di kelompok 
saya dapat membuat kami semua tertawa.” (wawancara dengan 
informan 6, tanggal 4 Januari 2010). 

 
Ketika ditanya contoh kata apa yang biasanya digunakan 

informan 1  menjawab seperti dalam wawancara berikut ini: 

“Biasanya kami memakai kata fren yang dalam bahasa inggris 
memiliki arti teman atau kawan tetapi kami menggunakan nya 
dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam kata: piye kabarmu 
fren?” (wawancara dengan informan 1, tanggal 4 Januari 2010). 

 
Dan untuk informan 6 contoh kata yang digunakan seperti yang 

diungkapkan dalam wawancara berikut ini: 

“Dikelompok kami itu dulu sering memakai kata tumbar yang 
dalam bahasa jawa itu berarti salah satu bumbu dapur tetapi 
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bagi kelompok kami itu dijadikan suatu celaan kepada orang 
lain dengan mengatakan: rupamu koyo tumbar” (wawancara 
dengan informan 6, tanggal 4  Januari 2010). 

 
c. Lingkungan sekolah 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua setelah 

rumah. Mereka, para remaja menghabiskan banyak waktunya, maka 

tidakalah mengherankan jika pengaruh sekolah juga sangat penting dan 

besar. Di dalam lingkungan sekolah para remaja juga memiliki teman 

sepermainan layaknya di luar sekolah tetapi biasanya di dalam sekolah 

pergaulan mereka lebih terkonsep dan lebih tertata.  

Di sekolah tidak sedikit terjadinya penyimpangan norma 

kesopanan  dalam hal tata bahasa. Hal tersebut dirasa terjadi begitu 

saja tanpa disadari secara mendalam. Kata-kata dwi bahasa atau 

sebuah kata yang bukan sepatutnya di layangkan untuk individu lain 

terjadi di sekolahan. Terdapatnya penyimpangan tata bahasa ini bukan 

mutlak akibat pengaruh dari sekolah, mungkin saja siswa-siswi 

tersebut di luar telah terkontaminasi dengan tata bahasa yang berada 

dilingkungan keluarga atau lingkungan tempat bermain nya. 

Seperti informan 5 dalam menjawab pertanyaan ini, ia 

mengatakan bahwa banyak hal yang dibawa dalam pergaulan di 

sekolah baik itu dari rumah atau dari lingkungan bermain. Tetapi 

dalam hal tata bahasa di sekolahan dirasanya tidak terlalu mencolok 

untuk masalah penyimpangan nya.  Ia  mengatakan hal seperti itu 

dalam wawancara berikut ini: 
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“Kalau saya merasanya seperti dalam hal berbicara dengan 
guru dan ketika berbicara menggunakan kata yang tidak baku 
seperti: saya nggak mengerti bu atau lagi nunggu teman bu. 
Hal tersebut dikatakan kalau menurut saya tidak terlalu kasar 
tetapi kalau terdapat penyimpangan dalam hal tata bahasa 
mungkin saja tetapi mungkin juga saya tidak terlalu 
memperhatikannya” (wawancara dengan informan 5, tanggal 4  
Januari 2010). 
 
Memang sangat dimungkinkan bagi setiap siswa-siswi 

memakai kata atau kalimat yang mereka rasa sudah sopan atau pas 

untuk diucapkan dengan orang lain tetapi di dalam nya terdapat 

pergeseran tata bahasa meskipun maknanya masih sama dan yang 

mereka rasakan bahwa sebagian besar siswa-siswi kurang 

memperhatikan hal tersebut karena mereka merasa sudah pas dalam 

penerapan kata dan bahasa. 

d. Media informasi 

Teknologi informasi yang berkembang akhir-akhir ini sangat 

cepat membawa perubahan perilaku pada masyarakat. Munculnya 

televisi, radio, media cetak, maupun internet sangat berdampak besar 

pada perubahan perilaku masyarakat. Sarana sosialisasi yang paling 

efektif dan langsung diterima oleh masyarakat ini sangat berpengaruh 

dalam kepribadian remaja dan mampu memberikan pengaruh yang 

besar dalam membentuk pola pikir serta perilaku remaja. 

Tanpa disadari media informasi selalu menampilkan iklan 

barang atau perkembangan mode terhadap sesuatu yang mengarah ke 

dalam hal yang baru dan sedang trend. Dalam media informasi pun 

terdapat segala sesuatu yang memiliki pengaruh besar dalam hal tata 
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bahasa. Misalkan dalam hal tata bahasa di sebuah media elektronik, 

yaitu televisi. Di dalam siaran televisi terdapat baerbagai macam acara 

yang disuguhkan mulai dari sinetron hingga berita. Di dalam sinetron 

sendiri terdapat berbagai penyimpangan tata bahasa baik itu dwi 

bahasa ataupun penyimpangan norma kesopanan yang jelas terlihat 

untuk seluruh lapisan masyarakat. 

Di dalam penelitian ini para informan rata-rata mengatakan 

bahwa mereka memahami dan menyadari terdapat penyimpangan 

tersebut. Hampir semua informan mengatakan bahwa sebagian besar 

sinetron mengalami penyimpangan tata bahasa. Seperti yang 

diungkapkan oleh informan 2 dalam wawancara berikut ini: 

“Kalau dari media informasi menurut saya dari sinetron mas, 
karena di sinetron itu banyak sekali terdapat bahasa gaul yang 
sedang marak digunakan oleh kalangan artis dan juga sering 
nya pakai bahasa inggris sehingga bahasanya menjadi campur” 
(wawancara dengan informan 2, tanggal 4  Januari 2010). 

 
Sama halnya dengan yang dikatakan oleh informan 2, informan 

4 juga merasakan hal yang sama bahwa media informasi sekarang ini 

dalam hal tata bahasa memang agak mencampur aduk kan antara 

bahasa satu dengan yang lain. Tetapi ia lebih menekan kan bahwa di 

dalam acara televisi terdapat penyimpangan norma kesopanan Seperti 

dalam wawancara dengan informan 2 berikut ini: 

“Media informasi sekarang ini maemang sangat canggih mas, 
dan menurut saya tidak hanyadalam hal dwi bahasa saja dari 
televisi yang terdapat penyimpangan, dalam hal lain misalnya 
terdapat penyimpangan dalam hal kaesopanan misalkan 
seorang dalam acara memaki atau mencela orang yang lebih tua 
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padahal seperti itu menurut saya tidak sopan. ” (wawancara 
dengan informan 4, tanggal 4  Januari 2010). 

 
Media informasi memang sangat dibutuhkan dalam segala hal, 

misalkan dapat memberikan informasi tentang gaya hidup dan 

berbagai mode yang aktual sehingga penikmat media informasi dapat 

mengetahui secara cepat tentang adanya perubahan perubahan yang 

terjadi dalam dunia masa kini. Tetapi media informasi juga 

menyebarkan berbagai pesan sosial dan sikap yang setiap saat dapat di 

tiru oleh semua orang. Penyimpangan norma yang terjadi pada acara di 

suatu televisi dapat diakses oleh siapa saja yang tengah menonton 

sehingga dapat mengakibatkan kemungkinan untuk menjadikan nya 

faktor penyebar penyimpangan norma. 
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Matriks 3 

Faktor eksternal penyimpangan tata bahasa baku 

Faktor Hasil temuan 

Lingkungan keluarga v Terdapat dwibahasa atau bilingual dalam percakapan 

sehari-hari yang dilakukan oleh remaja di lingkungan 

keluarga. 

v Jarangnya remaja menggunakan bahasa jawa halus 

yang digunakan untuk berbicara dengan orang tua 

mereka. 

Teman bermain v Adanya p ersamaan gaya berbicara yang mungkin 

mengarah ke dalam kata-kata celaan antar teman 

sepermainan 

Lingkungan sekolah v Adanya persamaan gaya berbicara antar teman 

sepermainan di lingkungan sekolah 

Media informasi v Adanya pengaruh yang besar dalam hal berbicara yang 

dipengaruhi oleh media informasi baik itu cetak 

maupun elektronik. 

v Adanya kecenderungan minat dari remaja untuk meniru 

gaya bicara seseorang atau publik figur yang menurut 

mereka menarik. 

Sumber: data primer, Desember 2009- Januari 2010 
 
 
 
 
 

2. Faktor Internal 

a. Faktor psikologis 

Secara psikologis remaja dapat dikatakan memiliki sifat yang 

masih labil dan belum memiliki pendirian yang teguh, mudah terbawa 
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perasaan dan bujuk rayu seseorang yang dianggap nya menarik. Dalam 

penelitian ini kebanyakan remaja mempunyai kecenderungan memiliki 

pergeseran nilai misalkan dalam hal fashion banyak di sebab kan 

karena rasa suka, gengsi atau hanya sekedar meniru artis yang di sukai 

nya.  

Perubahan yang terjadi pada remaja yang dulunya masih 

menuruti apa yang di katakan orang tua sekedar dalam memilih 

pakaian atau memilih barang membuat remaja menjadi nyaman, 

remaja mengkonsumsi suatu barang bukan tanpa alasan mereka 

memilihnya, remaja mengkonsumsi suatu barang berdasarkan rasa 

suka, gengsi atau malah ada yang menganggap barang tersebut suatu 

simbol dalam status sosial dan status ekonomi mereka. 

Faktor psikologis remaja juga dapat menjadi faktor penyebab 

terjadinya penyimpangan norma dalam hal tata bahasa, seperti yang 

diungkapkan oleh informan 7 dalam wawancara berikut ini: 

“Dalam masalah tutur kata memang saya lebih cenderung 
untuk tidak begitu selektif maksudnya menurut apa kata hati 
saya dan jika hal tersebut di anggap menyimpang maka saya 
tidak begitu menanggapinya, selama saya menganggap 
perkataan atau tutur kata saya masih sopan saya anggap itu 
masih wajar mas” (wawancara dengan informan 7, tanggal 4  
Januari 2010). 

 
Dalam hal ini hampir  semua informan mengatakan bahwa 

dalam bertutur  kata tidak terlalu dipikirkan, yang penting adalah jika 

mereka sudah menganggap tutur kata mereka itu sopan maka hal 

tersebut sudah cukup. 
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b. Faktor pola pikir 

pola pikir merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran 

(learning) dan karenanya bisa juga diubah (unlearning), dan dibentuk 

ulang (relearning). Ada yang mudah dan ada yang sulit diubah, 

memang. Ada yang bisa cepat, ada yang perlu waktu lama, tentu saja. 

Ada yang bisa kita ubah dengan kesadaran sendiri, ada yang baru 

berubah setelah mengalami peristiwa tertentu. 

Remaja sebagai individu yang cenderung kritis dan rasa 

keingin tahuan yang tinggi merasa penyimpangan dalam hal tata 

bahasa dirasa nya  itu bagian dari suatu inovasi yang baru. Remaja 

memang menganggap hal-hal yang dulunya masih dianggap sopan 

sekarang sudah tidak lagi, perkembangan pola pikir ini mungkin 

disebabkan oleh berbagai hal. Seperti pada wawancara dengan 

informan 6 berikut ini: 

“Saya merasa kalau dalam perubahan tata bahasa atau tutur 
kata memang sekarang ini terjadi mas, mungkin dalam suatu 
kalimat ada kata-kata yang dicampur-campur tetapi menurut 
saya itu merupakan suatu inovasi baru aja soalnya kan biar ada 
perkembangan, semakin dunia berkembang semakin 
berkembang juga isinya” (wawancara dengan informan 6, 
tanggal 4 Januari 2010). 

 
Dalam hal pola pikir ini remaja merasa jika dunia yang 

sekarang memiliki teknologi yang serba canggih sehingga di dalam 

nya pun terdapat barang-barang yang canggih serta kebudayaan dan 

peradaban yang sudah maju, maka hal tersebut dianggapnya menjadi 

suatu inovasi dalam perkembangan jaman. 
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Matriks 4 

Faktor internal penyimpangan tata bahasa baku 

Faktor Hasil temuan 

Faktor psikologis v Adanya kondisi jiwa remaja yang masih labil sehingga 

dalam hal berbahasa lebih memilih bahasa yang tidak 

baku dan dengan adanya perubahan bahasa yang dia 

lakukan akan menarik perhatian individu lain. 

Faktor pola pikir v Adanya persepsi di dalam pemikiran remaja bahwa 

pemakaian bahasa gaul sangat erat hubungan nya 

dengan kehidupan remaja. 

v Remaja memiliki pola pikir bahwa pemakaian bahasa 

yang bergeser merupakan inovasi baru 

 

 
 

D. FAKTOR-FAKTOR PENYIMPANGAN NORMA KESOPANAN 

DALAM HAL SIKAP DI KALANGAN REMAJA 

Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk mendekat atau 

menghindar, posotitif atau negative terhadap berbagai keadaan sosial, apakah 

itu institusi, pribadi, situasi, ide, konsep dan sebagainya (Howard dan Kendler, 

1974; Gerungan, 2000; dalam http://psikologi-unnes.blogspot.com). 

Gagne (1974) mengatakan bahwa sikap merupakan suatu keadaan 

internal (internal state) yang mempengaruhi pilihan tidakan individu terhadap 

beberapa obyek, pribadi, dan peristiwa. Masih banyak lagi definisi sikap yang 

lain, sebenarnya agak berlainan, akan tetapi keragaman pengertian tersebut 

disebabkan oleh sudut pandang dari penulis yang berbeda. Namun demikian, 
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jika dicermati hampir semua batasan sikap memiliki kesamaan padang, bahwa 

sikap merupakan suatu keadaan internal atau keadaan yang masih ada dalam 

dari manusia. Keadaan internal tersebut berupa keyakinan yang diperoleh dari 

proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan yang mereka dapatkan, 

sebagaimana pendapat Piaget’s tentang proses perkembangan kognitif 

manusia (Wadworth,1971; dalam http://psikologi-unnes.blogspot.com). 

Keyakinan diri inilah yang mempengaruhi respon pribadi terhadap obyek dan 

lingkungan sosialnya. Jika kita yakin bahwa mencuri adalah perbuatan tercela, 

maka ada kecenderungan dalam diri kita untuk menghindar dari perbuatan 

mencuri atau menghidar terhadap lingkungan pencuri. Jika seseorang 

meyakini bahwa dermawan itu baik, maka mereka merespon positif terhadap 

para dermawan, dan bahkan mungkin ia akan menjadi dermawan.  

Sikap seseorang seharusnya konsisten dengan perilaku. Seandainya 

sikap tidak konsisten dengan perilaku, mungkin ada faktor dari luar diri 

manusia yang membuat sikap dan perilaku tidak konsisten. Faktor tersebut 

adalah sistem nilai yang berada di masyarakat, diantaranya norma, politik, 

budaya, dan sebagainya. Sikap dapat pula diklasifikasikan menjadi sikap 

individu dan sikap sosial (http://psikologi-unnes.blogspot.com). Sikap sosial 

dinyatakan oleh cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap 

obyek sosial, dan biasanya dinyatakan oleh sekelompok orang atau 

masyarakat. Sedang sikap individu, adalah sikap yang dimiliki dan dinyatakan 

oleh seseorang. Sikap seseorang pada akhirnya dapat membentuk sikap sosial, 

manakala ada seregaman sikap terhadap suatu obyek. 
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Dari hal ini dapat diketahui bahwa sikap dapat ditumbungkan dan 

dikembangkan, melalui proses pembelajaran remaja yang sesuai dengan 

motivasi, dan keinginan mereka. Demikian juga, sikap harus diarahkan pada 

suatu obyek tertentu, sehingga memudahkan mengarahkan belajar remaja pada 

sasaran belajar yang sesuai dengan minat dan keinginannya.  

Sikap dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui proses belajar. 

Dalam proses belajar tidak terlepas dari proses komunikasi dimana terjadi 

proses transfer pengetahuan dan nilai. Jika sikap merupakan hasil belajar, 

maka kunci utama belajar sikap terletak pada proses kognisi dalam belajar 

remaja. Namun demikian, tingkatan kognisi yang rendah mungkin saja dapat 

mempengaruhi sikap, Pada taraf inilah memungkinkan sasaran didik 

memperoleh nilai-nilai kehidupan yang dapat menumbuhkan keyakinan yang 

merupakan kunci utama untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap. 

Melalui proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan, pengalaman, dan nilai 

ke dalam otak sasaran didik, seperti pendapat Pieget, pada gilirannya akan 

menjadi referensi dalam menanggapi obyek atau subyek di lingkungannya ( 

http://psikologi-unnes.blogspot.com). 

1. Faktor Eksternal 

a. Lingkungan keluarga 

Keluarga dalam hal ini sebagai unit masyarakat terkecil yang 

pertama mengetahui serta memahami bagaimana remaja itu tumbuh 

dan berkembang.keluarga dapat mencegah terjadinya pergeseran nilai-

nilai remaja yang menjurus kearah negatif dengan larangan-larangan 
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yang terdapat dalam setiap keluarga dengan sanksi tertentu. Keluarga 

juga dapat memantau pengeluaran anak untuk apa saja dalam hal ini 

untuk menjaga agar remaja tidak terjerumus kedalam tindakan 

menyimpang. 

Seperti dalam wawancara dengan informan 5, sebenarnya ia 

menyadari tentang penyimpangan norma kesopanan yang terjadi di 

dalam keluarga tetapi hal tersebut sering ia langgar karena mungkin 

kontrol sosial dari pihak keluarga nya sendiri kurang begitu ketat. Ia 

mengatakan bahwa ia sering melakukan hal yaitu di dalam rumah 

sering tidak memakai baju, menurut ia sendiri bahwa hal ini kurang 

sopan tetapi dalam keluarganya hal tersebut kurang begitu di 

perhatikan, seperti dalam wawancara dengan informan 5 berikut ini: 

“Di keluarga saya itu santai mas jadi mungkin yang menurut saya 
agak menyimpang itu ketika saya sering tidak memakai kaos di 
dalam rumah. Hal terebut saya lakukan karena rasa gerah dan 
berkeringat, tetapi dari pihak keluarga saya tidak begitu 
memperdulikan nya. ” (wawancara dengan informan 5, tanggal  4 
Januari 2010). 

 
Keluarga merupakan tempat kontrol sosial yang pertama kali 

dilakukan, tetapi di dalam keluarga pasti juga memiliki suatu alasan 

tertentu dalam menentukan suatu keputusan mengapa hal tersebut di 

biarkan saja dan hal yang mana yang di anggap sudah keterlaluan. 

b. Teman bermain 

Teman sebaya atau teman bermain sangat mempengaruhi pola 

perilaku bagi seorang yang sedang mengalami masa transisi dari anak-

anak menjadi dewasa, hal ini tidak bisa diremehkan karena di dalam 
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setiap pergaulan seorang remaja terdapat jalinan rasa kebersamaan 

yang sangat kuat sehingga meninbulkan rasa kerjasama yang sangat 

kuat. Pada kelompok teman sepermainan ini pertama kalinya remaja 

menerapkan prinsip-prinsip yang kuat tentang hidup bersama, sehingga 

dalam kebersamaan itu terciptalah suatu bentuk nilai-nilai serta norma 

pergaulan tersendiri yang hanya dimiliki serta dimengerti oleh remaja 

itu sendiri. 

Dalam penelitian ini peneliti menemukan hubungan yang sangat 

signifikan tentang adanya penyimpangan norma remaja yang 

disebabkan oleh teman sepermainan mereka. Teman-teman 

sekelompok mereka sangat banyak mempengaruhi pola fakir serta pola 

perilaku yang terjadi pada remaja sehingga tingkah laku, minat, serta 

pikiran mereka terbentuk tanpa kontrol dari peran orang tua yang 

memungkinkan menyinpang dari ajaran-ajaran yang diterapkan oleh 

keluarga mereka. 

Seperti halnya yang dikatakan oleh informan 1, ia mengatakan 

bahwa di luar rumah ia merasa kontrol sosial yang sangat kurang 

sehingga apapun yang dilakukan nya merasa bebas. Ia mengatakan 

dalam hal mencaci-maki orang atau mengatakan sesuatu perkataan 

kotor dirasanya tidak ada kontrol sama sekali seperti yang ia katakan 

dalam wawancara berikut ini: 

“Kalau pas waktu keluar sama teman-teman itu dalam hal ini ya 
mungkin berbicara kotor mas, mungkin karena kurang atau 
bahkan jarang ada individu di dalam kelompok tersebut yang 
mengontrol tingkah laku mereka sehingga perilaku remaja 
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menjadi bebas. ” (wawancara dengan informan 1, tanggal  4 
Januari 2010). 

 
Tidak jauh berbeda dengan jawaban dari informan 1, informan 6 

juga berpendapat yang hampir sama bahwa di luar rumah jarang ada 

orang yang memperhatikan mereka jadi mungkin itu mengakibatkan 

bebasnya ia melakukan sesuatu, hal itu di sampaikan dalam wawancara 

berikut ini: 

“Saya kalau di lingkungan luar mungkin yang saya langgar 
adalah mencaci-maki orang mas, hal tersebut saya lakukan 
karena saya tidak suka dengan orang itu. Tentang penyebabnya 
mungkin tidak ada orang yang seperti orang tua ketika dirumah 
yang mengontrol setiap tindakan kita” (wawancara dengan 
informan 6, tanggal 4  Januari 2010). 

 
Dalam hal ini memang tidak bisa siapa saja disalahkan karena 

semua individu tidak memiliki kewajiban untuk hal tersebut, tetapi jika 

ingin mengontrol sikap dari remaja tersebut maka yang perlu di 

tekankan adalah penanaman sikap dan moral dari remaja tersebut agar 

dimana pun tempatnya akan menjunjung tinggi norna-norma 

kesopanan.  

c. Lingkungan sekolah 

Sekolah merupakan tempat di mana remaja ia mendapatkan ilmu 

secara formal. Banyak waktu yang di habiskan dalam setiap hari untuk 

anak berada di dalam lingkungan sekolah, berarti sekolah juga menjadi 

tempat kedua untuk anak belajar ber sosialisasi dengan individu lain 

nya. Banyak penyebab dari terbentuknya kelompok-kelompok di 

dalam suatu lingkungan sekolah dapat dari persamaan hobi sampai 
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memiliki visi dan misi yang sama. Kelompok yang terbentuk bisa 

karena terdapat dalam suatu kelas yang sama atau terbentuk karena 

eskul yang sama. Banyak juga kesamaan hobi yang menyebabkan 

mereka berkumpul menjadi satu. 

Selain memiliki hobi yang sama sangat memungkinkan remaja 

dapat memiliki teman sepermainan karena memiliki pandangan yang 

sama terhadap suatu obyek atau malah terobsesi pada obyek yang 

sama. Pada dasarnya remaja saling terpengaruh satu sama lain dan 

dalam hal ini seringnya pergaulan ini berubah menjadi negatif karena 

mungkin kurangnya pengaruh dari pihak-pihak yang seharusnya 

membentengi peran remaja yang masih labil. Seperti dalam wawancara 

dengan informan 3 berikut ini: 

“Saya beranggapan kalau di dalam lingkungan sekolah adalah 
makan sambil jalan mas, jadi waktu jajan trus dibawa ke kelas 
dan sambil berjalan ke kelas itu makanan nya dimakan. Menurut 
saya biasa mas tidak terlalu tidak sopan karena mungkin secara 
langsung tidak bersangkutan dengan individu lain.” (wawancara 
dengan informan 3, tanggal 4  Januari 2010). 
 
Pendidikan kesopanan di sekolah memang sangat penting di 

samping juga perilaku sosial siswa di masyarakat sering kali dijadikan 

tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pendidikan terhadap generasi 

muda kita. Pada sisi yang lain tingkat kesopanan perilaku siswa kita, 

utamanya di kota-kota besar, sedang mengalami degradasi. Sebagai 

contoh banyak siswa yang bersikap acuh tak acuh ketika berpapasan 

dengan guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Banyaknya 

kasus pelaggaran norma kesopanan tersebut antara lain disebabkan 
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karena semakin miskinnya tokoh teladan di sekolah dan di masyarakat. 

Sekarang ini banyak guru yang bukan pendidik, melainkan sekadar 

pengajar. Di sisi lain di masyarakat banyak orang yang semula 

ditokohkan ternyata terbongkar kedoknya sebagai koruptor. Seperti 

yang diungkapkan oleh informan 1, ia mengatakan bahwa di sekolah 

ada saja penyimpangan norma kesopanan yang dirasanya tetapi hal 

tersebut sudah dianggap wajar oleh semua orang seperti dalam 

wawancara berikut ini: 

“Kalau menurut saya penyimpangan norma kesopanan di 
lingkungan sekolah mungkin masih dalam tahap biasa mas, tidak 
yang terlalu mencolok mungkin hanya seperti di kelas sering 
tidak mendengarkan pelajaran, ngobrol sendiri, ataupun malah 
buka facebook buat update status” (wawancara dengan informan 
3, tanggal 4  Januari 2010). 

 
Hampir semua informan beranggapan sama bahwa jika 

melanggar norma kesopanan dirasanya jika langsung berhubungan 

dengan individu lain sehingga individu lain nya itu marah atau sekedar 

menasehati tetapi jika tidak berhubungan langsung maka mereka 

biasanya tetap melakukan hal tersebut. Hal yang lain juga diungkapkan 

oleh informan 6 ketika ditanya tentang penyimpangan norma ia 

menjawab seperti pada wawancara berikut ini: 

“Kalau menurut aku paling ya main hp waktu pelajaran sekolah 
atau kalau tidak ya tidak mendengarkan pelajaran di kelas itu 
saja. Hal lainnya mungkin para remaja sering berkelahi baik antar 
sekolah atau malah dalam satu sekolah, mungkin hal tersebut 
yang di takutkan oleh semua pihak” (wawancara dengan 
informan 6, tanggal  4 Januari 2010). 
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Faktor sekolah, faktor ini memang cenderung lebih ke kapitalis, 

dimana sekolah sekarang ini lebih mementingkan kualitas pendidikan 

formal. Memang ada mata pelajaran yang mengajarkan tentang 

sosialisasi dan norma kesopanan dulu disebut PMP, PPKN, PKN atau 

apalah sebutannya sekarang, tapi itu tidak dapat menjamin juga karena 

ada faktor lingkungan yang nota bene lebih berpengaruh terhadap 

perilaku si anak, dimana dimasa sekarang ini kegiatan anak lebih 

banyak porsinya di lingkungan pergaulan daripada di keluarga dan 

sekolah. 

d. Media informasi 

Media cetak maupun elektronik merupakan media massa yang 

paling banyak digunakan oleh masyarakat diberbagai lapisan sosial, 

terutama di masyarakat kota. Oleh karena itu, maka media massa 

sering digunakan sebagai alat mentransformasikan informasi dari dua 

arah, yaitu media massa ke arah masyarakat atau mentransformasikan 

informasi diantara masyarakat itu.. sebagaimana sifat media informasi, 

maka media massa selain mengadung nilai manfaat sebagai alat 

transformasi, namun juga sering tidak sengaja menjadi media 

informasi yang ampuh untuk menabur nilai-nilai baru yang tidak 

diharapkan masyarakat itu sendiri. 

Baik bagi anak maupun remaja, media merupakan sumber 

informasi tentang dunia disekeliling mereka, karena jumlah informasi 

yang dapat diperoleh dalam masyarakat tumbuh terus dan disusul 
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adanya peristiwa, maka usaha untuk tetap up to date dengan informasi 

semacam itu menjadi suatu kebutuhan yang terus-menerus bagi kita 

semua. Media massa juga membawa hasil budaya ke dalam rumah kita 

dan selain memberi informasi, juga mendorong dan menghibur kita. 

Seperti dalam wawancara dengan informan 2 tentang pergaulan 

remaja sekarang ini dan pemakaian pakaian yang sexy agar dikatakan 

up to date. Hal tersebut dirasanya karena remaja sekarang ini 

mendapatkan informasi yang begitu cepat dan dikemas dalam sajian 

yang menarik sehingga remaja tertarik untk melakukannya. Ia 

mengatakan dalam wawancaranya berikut ini: 

“Menurut saya media informasi sangat mempengaruhi remaja 
untuk tampil lebih treny, itu bisa dibuktikan lewat remaja yang 
ssuka mengkonsumsi majalah yang banyak beredar di kalangan 
mereka, di dalamnya terdapat iklan atau artis yang secara tidak 
langsung menulari remaja agar selalu tampil trendy dan up to 
date dalam hal berpakaian dan lain sebagainya” (wawancara 
dengan informan 2, tanggal 4  Januari 2010). 

 
Media informasi memang sangat dibutuhkan bagi kemajuan 

teknologi yang berjalan begitu pesat petapi hal tersebut juga akan 

berdampak dengan pola pikir remaja ataupun individu yang 

mengkonsumsinya, sehingga berdampak akan perkembangan pola 

pikir dan jika tidak diimbangi oleh aturan-aturan dalam masyarakat 

maka dapat terjadi hal yang negatif seperti pelanggaran norma. 
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Matriks 5 

Faktor eksternal penyimpangan sikap  

Faktor Hasil temuan 

Lingkungan keluarga v Adanya kotrol sosial yang kuat didalam suatu keluarga 

dapat membentuk sikap dan pola perilaku anak di 

kemudian harinya. 

Teman bermain v Kontrol sosial yang kurang dalam suaru masyarakat 

dapat berakibat penyimpangan norma dalam lingkuan 

bermain anak. 

v Kecenderungan anak berkata kotor atau mencela 

individu lain dikarenakan remaja merasa puas akan hal 

tersebut. 

Lingkungan sekolah v Terdapatnya tata tertib di dalam sekolah mampu 

menekan tingkat penyimpangan norma remaja. 

v Remaja di sekolah cenderung memiliki penyimpangan 

yang  masih wajar. 

Media informasi v Adanya pengaruh yang kuat dalam penyimpangan 

norma yang diakibatkan oleh media informasi seperti 

televisi. 

Sumber: data primer, Desember 2009- Januari 2010 
 

2. Faktor Internal 

a. Faktor psikologis 

Psikologis anak dalam mengambil suatu keputusan memang 

kurang dipikirkan, kurang nya pengalaman serta pengambilan 

keputusan yang terlalu cepat dapat dirasa bahwa remaja masih 
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memiliki jiwa yang labil. Remaja dalam hal ini sangat mudah 

terpengaruhi oleh segala hal.  

Kelompok usia remaja atau pelajar adalah salah satu pasar yang 

potensial dalam dunia bisnis di era kapitalisme seperti sekarang ini. 

Pola konsumsi yang tinggi di dukung dengan minat remaja yang sangat 

besar membuat keinginan untuk memiliki suatu barang sangat besar. 

Membeli suatu barang dengan alasan untuk gengsi atau simbol status 

sosial sangat banyak di temuai di kalangan remaja, misalkan membeli 

sepatu kalau tidak memakai merek yang diinginkan maka tidak 

dipakai. Hal tersebut membentuk suatu pandangan tersendiri di 

kalangan remaja. Seperti halnya dengan informan 7, ia memakai dan 

membeli baju dengan memilih merek yang ia sukai. Berikut 

wawancara dengan nya: 

“ Aku kalau beli baju yang ber merek sekalian mas, soalnya 
disamping awet juga ga malu-maluin. Kan aku juga bisnis di 
bidang fashion jadi mau ga mau ya harus up to date tentang 
fashion dan tampil menarik serta trendy” (wawancara dengan 
informan 7, tanggal 9 Desember 2009). 

 

Sebenarnya yang terjadi di masa sekarang adalah perubahan 

sikap pada remaja karena malu jika tampil kurang menarik, sebenarnya 

tidak harus memakai baju yang mahal ataupun barang-barang 

bermerek untuk bisa di katakan sebagai remaja yang gaul dan trendy 

tetapi biasanya remaja kurang percaya diri terlebih dahulu dalam 

menjalani sosialisasi terhadap individu lain. 
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b. Faktor pola pikir 

Pola pikir akan membantu kaum remaja untuk menyadari bahwa 

tiap respons yang diberikannya, dan tiap penafsiran yang 

digunakannya untuk memahami situasi yang dihadapinya, adalah hasil 

pembelajaran di masa lalu. Dengan demikian pola pikir dapat 

diperbaiki atau bahkan diubah secara total. Setiap orang bukan hanya 

bisa learning, tetapi juga mampu untuk un-learning dan kemudian re-

learning. Apa yang sudah dibentuk bisa dihancurkan dan dibentuk 

ulang dengan cara tertentu, sepanjang diinginkan oleh pemilik pola 

pikir tersebut. 

Jika pola pikir akan menentukan penafsiran kita terhadap situasi 

hidup dan mendikte respons yang akan kita berikan terhadap situasi 

yang ada maka pola pikir remaja seharusnya dapat di kontrol dan 

masalah nya siapa yang dapat mengontrol. Seperti dalam wawancara 

dengan informan 4 seperti berikut: 

“Kalau dirasa kurang sopan mungkin dari pola pikir anaknya 
mas, tergantung anak nya juga dalam menyikapi suatu masalah. 
Jika anak sudah mendapatkan pelajaran tentang hal tersebut 
tetapi ia masih tetap melanggarnya  maka pola pikir anak tersebut 
memang sedikit cenderung menginginkan kebebasan” 
(wawancara dengan informan 4, tanggal 4  Januari 2010). 

 
Masalah pola pikir dan remaja memang sangat riskan, pola pikir remaja 

yang menginginkan suatu kebebasan karena merasa bosan berada di rumah 

terus menerus menjadi alasan mereka tidak betah berada di rumah dan 

menginginkan kebebasan di luar rumah. Hal tersebut dikawatirkan akan 

penyimpangan yang ia lakukan karena di lingkungan luar jarang ada individu 
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yang merasa dirinya pantas untuk mengontrol norma-norma yang berlaku di 

dalam masyarakat. 

Dari perolehan data di lapangan ditunjukkan bahwa penyimpangan 

norma yang dilakukan oleh remaja sangat tinggi, itu dapat dibuktikan dengan 

banyaknya remaja yang menyetujui bahwa remaja di era sekarang banyak 

melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam hal norma kesopanan. 

Dari uraian di atas telah dijelaskan bahwa terdapat dua faktor yang dapat 

mempengaruhi pergeseran norma kesopanan remaja, yaitu faktor eksternal 

yang meliputi faktor lingkungan keluarga, teman bermain, lingkungan sekolah 

dan media informasi serta dari faktor internal yaitu faktor psikologis dan 

faktor pola pikir. Kedua faktor tersebut di dalam penelitian ini dijelaskan 

memang mempengaruhi sikap dan pola pikir remaja. Tetapi jika lebih ditekan 

kan untuk lebih spesifiknya bahwa faktor yang paling mempengaruhi adalah 

dari segi faktor eksternal. Semua informan memiliki jawaban yang sama 

tentang hal ini bahwa faktor dari luarlah yang paling mempengaruhi sikap 

serta pola pikir anak sehingga memiliki kecenderungan penyimpangan norma 

kesopanan. 

Sedangkan dari segi faktor internal nya memang sedikit banyak 

mempengaruhi sikap dan perilaku remaja tetapi yang paling kuat dirasa adalah 

faktor dari luar. Dan yang menjadi pengaruh paling kuat dari faktor eksternal 

adalah dari teman bermain. Hampir semua informan memiliki jawaban yang 

senada dan ketika ditanya alasan nya adalah karena teman bermain merupakan 

individu yang dirasa cock untuk diajak dalam segala hal sehingga mampu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 48

mengerti apa yang kita inginkan disaat yang diinginkan pula. Teman bermain 

dapat mempengaruhi pola pikir remaja karena memiliki pandangan yang sama 

juga yang mungkin dikarenakan umur yang tidak jauh berbeda. Teman 

bermain juga tidak melulu harus di lingkungan luas, mereka menganggap 

teman sekolah juga merupakan teman bermain dan sedikit banyak teman di 

dalam sekolahan itu mempengaruhi pola pikir remaja. 

Di kalangan pelajar, memiliki banyak kawan adalah merupakan satu 

bentuk prestasi tersendiri. Makin banyak kawan, makin tinggi nilai mereka di 

mata teman-temannya. Apalagi mereka dapat memiliki teman dari kalangan 

terbatas. Di jaman sekarang, pengaruh kawan bermain ini bukan hanya 

membanggakan si pelajar saja tetapi bahkan juga pada orangtuanya. Orangtua 

juga senang dan bangga kalau anaknya mempunyai teman bergaul dari 

kalangan tertentu . Namun jika si anak akan mengikuti tetapi tidak mempunyai 

modal ataupun orangtua tidak mampu memenuhinya maka anak akan menjadi 

frustrasi. Apabila timbul frustrasi, maka pelajar kemudian akan melarikan rasa 

kekecewaannya itu pada narkotik, obat terlarang, dan lain sebagainya.  

Oleh karena itu, orangtua para pelajar hendaknya berhati-hati dan 

bijaksana dalam memberikan kesempatan anaknya bergaul. Jangan biarkan 

anak bergaul dengan kawan-kawan yang tidak benar. Memiliki teman bergaul 

yang tidak sesuai, anak di kemudian hari akan banyak menimbulkan masalah 

bagi orangtuanya. Yang jelas remaja menginginkan dirinya tetap dianggap 

oleh masyarakat luas tanpa ada perbedaan sedikit pun dan remaja 

menginginkan anggapan bahwa penyimpangan yang mereka lakukan itu 
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bukan lah suatu bentuk kesalahan yang fatal maka jangan lah masyarakat luas 

menanggapinya dengan serius.   

 
 

Matriks 6 

Faktor internal penyimpangan sikap  

 
Faktor Hasil temuan 

Faktor psikologis v Adanya faktor psikologis yang kuat dari remaja dalam 

memilih suatu barang sehingga dapat menaikkan status 

sosial remaja 

Faktor pola pikir v Remaja cenderung radikal ketika terdapat kontrol sosial 

yang begitu mengikatnya. 

v Remaja yang begitu menginginkan untuk diperhatikan 

sehingga melakukan hal apapun untuk mencapai tujuan 

nya bahkan hal tersebut cenderung menyimpang dari 

norma yang berlaku di masyarakat 

Sumber: data primer, Desember 2009- Januari 2010 
BAB IV 

 
PENUTUP 

 
 
 
A. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab-bab yang terdahulu dan 

mengacu pada perumusan masalah serta tujuan dari penelitian ini maka dapat 

kita simpulkan bahwa faktor-faktor penyimpangan norma kesopanan remaja di 

SMA negeri 7 Surakarta cukup tinggi dengan faktor eksternal dan internal 

yang mempengaruhi pola tersebut. 
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Penelitian ini mendeskripsikan mengenai identifikasi faktor-faktor 

penyimpangan norma kesopanan remaja di SMA Negeri 7 Surakarta dalam hal 

ini meliputi penyimpangan norma kesopanan di dalam tata bahasa dan 

penyimpangan norma kesopanan di dalam sikap. Penyimpangan norma 

kesopanan remaja di SMA Negeri 7 Surakarta cenderung tinggi, hal ini dapat 

dilihat dari perubahan sikap dan tata bahasa yang cukup tinggi. 

Norma merupakan hasil buatan manusia sebagai makhluk sosial. Pada 

awalnya, aturan ini dibentuk secara tidak sengaja. Lama-kelamaan norma-

norma itu disusun atau dibentuk secara sadar. Norma dalam masyarakat berisis 

tata tertib, aturan, dan petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar. 

Norma kesopanan sangat penting kia terapkan, terutama dalam bermasyarakat 

karna norma ini sanga erat kaitanna terhadap masyarakat sekali saja kita 

melanggar terhadap norma kesopan kita pasti akan mendapat sanksi dari 

masyarakat semisal "cemoohan" atau yang lainnya 

Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana 

sebagaimana diharapkan, maka dirumuskan norma-norma masyarakat yang 

dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi perilaku seseorang yang hidup 

di dalam masyarakat. Apabila manusia memahami norma-norma yang 

mengatur kehidupan bersamanya, maka akan timbul kecenderungan untuk 

menaati norma-norma tersebut. Pentataan tersebut merupakan perkembangan 

selanjutnya dari proses pelembagaan norma-norma yang bersangkutan. 

Apabila norma tersebut diketahui, dimengerti, dan ditaati, maka tidak mustahil 

bahwa norma tersebut kemudian dihargai. Kebiasaan memberi hormat kepada 
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orang lain yang lebih tua adalah sebuah contoh perbuatan yang dapat 

dimasukkan dalam kategori menaati norma-norma yang berlaku di dalam 

masyarakat dan apabila perbuatan tadi tidak dilakukan maka akan dianggap 

sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat dan 

setiap orang akan menyalahkan penyimpangan terhadap kebiasaan umum 

tersebut. 

Norma norma, aturan prosedural dan aturan perilaku dalam kehidupan 

sosial pada hakekatnya adalah bersifat kemasyarakatan. Yang dimaksud 

bersifat kemasyarakatan adalah bukan saja karena norma norma tersebut 

berkaitan dengan kehidupan sosial tetapi juga karena norma norma tersebut 

adalah pada dasarnya merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Norma 

norma adalah bagian dari masyarakat. Ia tumbuh dari proses kemasyarakatan, 

ia menentukan batasan dari perilaku dalam kehidupan masyarakat. Individu 

dilahirkan dalam suatu masyarakat dan di sosialisasikan untuk menerima 

aturan-aturan dari masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Individu 

menginternalisasikan aturan-aturan, menerima aturan-aturan itu sebagai 

standart tingkah laku yang benar dan yang salah dan ia dikendalikan oleh 

norma norma itu tidak saja melalui rasa takut untuk merugikan sesamanya 

tetapi juga dengan melalui perasaan bersalah bila melanggar norma norma 

tersebut.  

Seperti yang dikatakan oleh Emile Durkheim, norma norma sosial 

adalah sesuatu yang berada di luar individu. Membatasi mereka dan 

mengendalikan tingkah laku mereka. Individu individu mungkin tidak merasa 
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mendapat tekanan atau paksaan, karena mereka sudah menginternalisasi 

norma norma itu, sudah menerima norma norma itu sebagai standart tingkah 

laku mereka sendiri. Proposisi umum seperti itu tidak memperhitungkan 

luasnya keragaman norma norma dari kelompok yang berbeda beda dalam 

setiap masyarakat, namun ia membantu memantapkan prinsip umum hakekat 

kemasyarakatan dari norma sosial. 

Sepanjang hidupnya individu disosialisasikan untuk menerima 

bermacam-macam norma dari kelompok yang beraneka ragam seperti 

keluarga, kelompok teman sebaya, teman bekerja, teman sekolah dan 

sebagainya. Norma norma sosial kadang muncul karena sengaja dirumuskan 

oleh seorang individu atau kelompok individu. Sekumpulan orang yang 

bersepakat membuat seperangkat aturan-aturan untuk suatu organisasi sosial 

yang baru, akan dipengaruhi dan dibatasi oleh situasi norma norma yang ada 

di dalam masyarakatnya. Namun, sekali perkumpulan sosial terorganisir dan 

berkembang, maka seterusnya organisasi itu akan menghasilkan norma norma 

sosialnya sendiri yang mungkin berhubungan langsung dengan aturan-aturan 

formal ataupun tidak. Anggotanya kemudian menyadari tingkah laku mana 

yang sesuai di dalam kelompok dan tingkah laku mana yang yang tidak pada 

tempatnya. Bentuk-bentuk humor tertentu akan diterima dengan baik sedang 

yang lain akan dinilai “berselera rendah”. Dalam hal-hal tertentu tingkah laku 

yang dianggap wajar di dalam perkumpulan tersebut justru dianggap 

menyimpang di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 
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Secara psikologis remaja dapat dikatakan mempunyai kondisi jiwa 

yang masih labil, mudah terbawa perasaan tanpa ada pertimbangan yang lebih 

matang. Dalam penelitian ini kebanyakan remaja dalam hal penyimpangan 

norma kesopanan cenderung di pengaruhi oleh faktor-faktor dari eksternal. 

Mereka menganggap hal yang paling mempengaruhinya dalam pola pikirnya 

adalah dari teman bermain karena menurut mereka dalam suatu peer group 

akan membentuk suatu pemikiran-pemikiran serta tingkah laku tersendiri yang 

hanya dimengerti oleh kelompok tersebut. Adanya korelasi antara semakin 

tinggi anak kurang pengawasan maka semakin tinggi penyimpangan akan 

dilakukan oleh anak tersebut. Baik itu di dalam lingkungan keluarga ataupun 

di lingkungan luar. Dalam penelitian ini dihubungkan dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi serta faktor apa yang paling tinggi mempengaruhi pola 

pikir remaja dalam penyimpangan norma kesopanan. 

Sesuatu yang dianggap menyimpang adalah setiap hal yang terlalu jauh 

dengan keadaan normal. Pandangan lain menganggap penyimpangan sebagai 

sesuatu yang bersifat patologis. Artinya ada suatu penyakit. Pandangan ini 

dilandaskan pada analogi dengan ilmu kedokteran. Organisme manusia, 

apabila bekerja secara efisien dan tidak mengalami kejadian hal-hal yang 

mengenakkan, adalah organisme yang dikatakan sehat. Apabila organisme 

tidak bekerja secara efisien maka ada penyakit. Organ yang tidak berfungsi 

bersifat patologis. Memang, keadaan seperti ini dapat dikatakan merupakan 

keadaan sakit atau tidak sehat. Pandangan lain mengangap bahwa sikap tindak 

menyimpang merupakan kegagalan mematuhi aturan-aturan kelompok. 
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Kelompok merumuskan aturan-aturan dan berusaha menegakkan nya. 

Berdasarkan tolok ukur itu akan dapat ditentukan apakah seorang anggota 

kelompok melanggar aturan sehingga dianggap sebagai penyimpang. 

Kenyataannya yang ditemukan di lapangan ini memperlihatkan suatu 

hal yang sama dengan apa yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, bahwa 

penyimpangan merupakan suatu sifat yang menempel pada organisasi 

masyarakat. Durkheim mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu hal yang 

normal. Dalam tiap masyarakat, pelanggaran norma norma sosial akan terjadi. 

Bahkan dalam masyarakat yang paling bermoral, orang-orang tertentu akan 

lebih bermoral daripada yang lain, dan apa yang dilihat oleh orang luar 

sebagai pelanggaran hukum yang ringan dapat diartikan sebagai kejahatan 

yang besar (Berry, 1995 : 175). Melihat kejahatan sebagai sesuatu yang 

normal berlawanan dengan pandangan kuno tentang kejahatan sebagai suatu 

penyakit sosial, Durkheim lebih jauh mengemukakan bahwa jauh dari hanya 

sekedar mengacau masyarakat, kejahatan dapat juga menyumbang secara 

positif pada keteraturan sosial. Norma norma sosial akan lebih ditegakkan 

kembali oleh perasaan-perasaan benci dari orang-orang terhadap tindakan-

tindakan kejahatan tersebut. 

Ternyata adanya penyimpangan norma kesopanan yang dilakukan oleh 

remaja sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar antara lain dari 

lingkungan tempat bermain nya remaja tersebut. Dari hasil wawancara bahwa 

mereka mengatakan sebagian besar perilaku mereka didapat dan ditunjukkan 

di luar lingkungan keluarga karena merema menganggap hal tersebut menjadi 
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sebuah kebebasan dan tidak diketahui oleh pihak keluarga. Remaja sendiri 

melakukan hal-hal tersebut dengan maksud pencarian jati diri mereka dengan 

melakukan berbagai hal yang lain dari kebiasaan sehingga dapat dikatakan 

menyimpang oleh masyarakat luas. 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Empiris 

Masa remaja adalah periode dimana seseorang mulai bertanya-tanya 

mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya 

sebagai dasar bagi pembentukan nilai diri mereka. Lilly H. Setiono 

menyampaikan bahwa Elliot Turiel (1978) mengatakan, para remaja mulai 

membuat penilaian tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah populer 

yang berkenaan dengan lingkungan mereka. Remaja tidak lagi menerima 

hasil pemikiran yang kaku, dogmatis dan absolut yang diberikan pada 

mereka selama ini tanpa bantahan. 

Persoalan moral tidak hanya berkaitan dengan norma agama , susila, 

dan budaya melainkan juga sistem nilai moral yang dianut oleh 

masyarakat luas (baca: bangsa). Remaja mulai mempertanyakan kembali 

mengenai kebenaran suatu pemikiran yang ada dan mempertimbangan 

lebih banyak alternatif lainnya. Kebenaran tidak lagi menjadi sesuatu yang 

disampaikan. Dalam tahap ini remaja mampu membandingkan apa yang 

selama ini diterima dengan “kenyataan” lain yang memiliki kebenaran 

tersendiri. Sudut pandang tentang kehidupan tidak lagi didominasi oleh 

orangtua. Remaja akan melihat bahwa banyak aspek (sudut pandang) yang 
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dapat ia gunakan dalam melihat kehidupan. Kemampuan berpikir dalam 

dimensi moral (moral reasoning) pada remaja berkembang dimulai saat 

melihat adanya kejanggalan dan ketidakseimbangan antara sesuatu yang 

telah dipercayai dahulu dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Remaja 

kemudian merasa perlu mempertanyakan dan merekonstruksi pola pikir 

dengan “kenyataan” yang baru. Perubahan inilah yang seringkali 

mendasari sikap “pemberontakan” remaja terhadap peraturan atau otoritas 

yang selama ini diterima. Misalnya, sejak kecil diterapkan sebuah nilai 

moral yang mengatakan bahwa korupsi itu tidak baik. Pada masa remaja ia 

akan mempertanyakan mengapa dunia sekelilingnya membiarkan korupsi 

itu tumbuh subur bahkan sangat mungkin korupsi itu dinilai baik dalam 

suatu kondisi tertentu. Hal ini tentu saja akan menimbulkan konflik nilai 

bagi sang remaja. 

Remaja yang telah dapat berpikir kritis akan mencoba untuk 

memposisikan dirinya di tegah-tengah masyarakat. Melalui kesadaran diri 

(self-awareness) terhadap fungsi dan peran yang harus dilakukan dalam 

masyarakat. Kepribadian dan emosional remaja merupakan sebuah refleksi 

dari lingkungan sosialnya. Terlepas apakah lingkungan sosial remaja 

tersebut mampu ataupun tidak dalam menyaring perilaku-perilaku yang 

buruk. Kebenaran-kebenaran “lain” yang terdapat dilingkungan sosial 

akan mempengaruhi cara berpikir remaja terhadap kebenaran yang ia 

miliki. Sikap menolak, menerima bahkan beradaptasi dengan perubahan 

didasarkan pada pemikiran dan perasaan senang yang bersifat subyektif. 
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Remaja akan merefleksikan antara apa yang ingin dirasakan dengan 

kenyataan sosial. Bentuk-bentuk gesekan ini kemudian dipandang oleh 

sebagian masyarakat sebagai proses pencarian jati diri. Perhitungan-

perhitungan mengenai akibat dari suatu perbuatan tidak lagi berdasarkan 

nilai-nilai norma yang pernah didapat. Bahkan, akibat-akibat tersebut 

tertutupi oleh subyektifitas remaja terhadap cara pandang yang dimiliki 

tentang makna “kehidupan”. Hal ini berangkat dari nilai-nilai yang pernah 

diberikan secara searah, dogmatis dan tidak partisipatif, sehingga tidak 

terdapat proses internalisasi nilai-nilai norma dalam diri remaja. 

Sikap-sikap pencegahan oleh masyarakat tidak lagi dapat mengikat 

kuat. Bukan  sekedar karena remaja akan melakukan pembelaan diri 

terhadap apa yang ia lakukan, namun pendidikan modern telah 

mempengaruhi pemikiran masyarakat bahwa hal ini merupakan sebuah 

keadaan yang memang wajar dialami. Seakan masa remaja adalah masa 

“mencoba” segala sesuatu yang baru dan sebagai proses pencarian jati diri. 

Hegemoni disiplin ilmu modern membentuk pola pikir masyarakat 

mengenai proses “pencarian jati diri” yang sedang dan harus dilewati 

setiap remaja. Mempersepsikan remaja bukan dalam sosok jati diri, 

melainkan gambaran jiwa yang penuh dengan kegamangan dalam 

bersikap, emosional dan kerancuan berpikir. Akhirnya solusi-solusi yang 

ditawarkan lebih terjebak pada teori-teori yang cenderung kurang aplikatif. 

Tingkat solidaritas tidak lagi solidaritas mekanis namun telah berubah 

menjadi solidaritas organik . Modernitas menempatkan peran orang tua 
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hanya dipahami sebagai pemberi nafkah dan just say hello bila menjelang 

makan siang dan tidur malam. Guru hanya diposisikan sebagai pengajar 

dan bukan pendidik. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

sepenuhnya menjadi tanggungjawab siswa dan posisi guru bukanlah posisi 

yang dapat dipersalahkan. 

Menempatkan remaja sebagai objek bukanlah sebuah sikap yang 

tepat. Remaja merupakan idividu sebagai sub-subyek tersendiri yang 

berada diluar subyek, dalam hal ini lingkungan (keluarga, masyarakat dan 

negara). Hubungan inter-subyek akan menumbuhkan suatu komunikasi 

yang komunikatif. Tidak bersifat sepihak apalagi searah. Maka, posisi 

objek yang sebenarnya ialah pada persoalan dan tantangan yang dihadapi 

oleh remaja dan lingkungan. Erich Fromm menyatakan dalam bukunya 

The Heart Man (1966) bahwa pendidikan yang memandang orang sebagai 

objek hanya akan menghasilkan sifat manusia yang disebut necrophily 

(cinta benda mati), dan tidak menumbuhkan sifat biophlly (cinta 

kehidupan). Fromm juga mengatakan bahwa orang yang dihinggapi 

necrophily hanya cinta akan segala sesuatu yang tidak bertumbuh dan 

segala sesuatu yang bersifat mekanis (materialisme). Padahal ciri khas 

kehidupan manusia adalah pertumbuhan fungsional yang teratur. 

(http://qahar.wordpress.com) 

Norma kesopanan, sosial budaya dan pendidikan tidak mampu 

mengarahkan remaja untuk peduli lingkungan sosial. Remaja lebih senang 

dan tenang untuk hidup dengan “kemapanan” yang dimiliki. Enggan 
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menciptakan ruang dialektika untuk membantu masyarakat marjinal dan 

tertindas. Hidup –yang dipahami sebagian besar remaja- menjadi begitu 

linier. Lahir, kanak-kanak, sekolah, kuliah, nikah, kerja, ibadah kemudian 

meninggal. Remaja perlu bertanya, bagaimana ia meyakinkan dirinya 

layak disebut manusia? 

Penyimpangan norma kesopanan di kalangan remaja juga memiliki 

beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor 

lingkungan. Faktor lingkungan terbagi dalam tiga bagian yaitu lingkungan 

keluarga, lingkungan pergaulan serta lingkungan sekolah. Lingkungan 

keluarga merupakan lingkungan pertama kali remaja berinteraksi. 

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk 

nilai-nilai pada anak sejak mereka lahir. Keluarga juga merupakan 

pembentuk karakter yang sangat dominan bagi seorang anak, artinya 

bahwa orang tua sangat berperan penting dalam memberikan sosialisasi 

pada anak. Fungsi kontrol terhadap anak sangat dibutuhkan ketika orang 

tua merasa bahwa anak mereka sudah beranjak dewasa, orang tua perlu 

memperhatikan tingkah laku anak, serta kebiasaan anak di luar rumah.  

Dalam lingkungan pergaulan remaja mulai menemukan seseorang 

yang merasa cocok dengan derinya baik dalam segi visi dan misi. Dalam 

lingkungan pergaulan, teman sepermainan sangat mempengaruhi 

terjadinya perubahan sikap dan perilaku yang disebabkan rasa 

keingintahuan dari remaja itu sendiri atau disebabkan karena ingin diakui 

eksistensinya dalam masyarakat luas. Lingkungan pergaulan juga memiliki 
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ciri khas yang unik yaitu memiliki kecenderungan remaja mendapatkan 

jalinan emosi yang sangat kuat yang belum di dapat sebelumnya sehingga 

jalinan perasaan ini mampu menjadi pengaruh bagi yang lain. Lingkungan 

yang terakhir yaitu lingkungan sekolah, remaja mengabiskan waktu paling 

banyak setelah di rumah adalah di sekolah. Pembentukan moral serta nilai-

nilai luhur yang terdapat dalam masyarakat dibentuk lewat sekolah 

sehingga remaja dapat diterima dalam masyarakat. Namun didalam 

sekolah juga terdapat kelompok bermain atau class mate yang terbentuk 

juga karena kesamaan hobi atau visi misi remaja tersebut yang 

memungkinkan dapat mempengaruhi penyimpangan norma kesopanan 

remaja. 

Remaja secara psikologis dapat dilakatan memiliki sifat yang masih 

labil belum menemukan jati dirinya, masih terbawa perasaan atau 

pengaruh dari teman sepermainannya. Dalam hal ini penyimpangan norma 

kesopanan remaja dapat dimungkinkan karena sekap remaja yang suka 

meniru segala sesuatu yang ber sifat menarik dan menantang. Remaja juga 

kurang bisa menentukan sikap sehingga banyak terdapat perubahan yang 

dialami ketika usia remaja.dalam hal mengkonsumsi produk fashion juga 

sama, remaja banyak mengadopsi dari pemikiran teman sebaya atau dari 

sosok seseorang yang ia idolakan sehingga sering berganti ganti gaya dan 

itu sangat dimanfaatkan oleh pasar dalam meraup keuntungan dengan 

memberikan gambaran trend baru tentang fashion di kalangan remaja. 
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Media informasi menjadi salah satu faktor penunjang terjadinya 

penyimpangan norma kesopanan di kalangan remaja, itu disebebkan 

karena media informasi sebagai jembatan menyalurkan berbagai informasi 

tentang berbagai macam hal. Kebutuhan remaja yang meningkat seiring 

dengan pertumbuhannya di manfaatkan oleh media informasi yang 

khususnya banyak membicarakan masalah remaja. Pemanfaatan yang 

terjadi adalah sikap remaja yang labil yang selalu berganti ganti pendirian 

dan prinsip nya mampu dimanfaatkan oleh media untuk meraup 

keuntungan dengan menampilkan berbagai macam kebutuhan remaja 

dengan iming-iming agar bisa menjadi remaja yang gaul. Dengan begitu 

remaja akan tertarik untuk sekedar melihat atau bahkan malah membelinya 

dan dengan didukung sikap remaja yang ber ubah-ubah maka setiap 

berganti mode maka remaja akan selalu mengikuti perkembangannya. 

Konflik dalam diri remaja akan mengantarkan remaja dalam tiga tipe 

karakter diri. Pertama, karakter yang tidak mudah menyerah untuk 

mewujudkan kebenaran yang ia yakini. Kedua, karakter yang tetap dan 

menjaga kemapanan yang dimiliki serta mengikuti alur kehidupan yang 

ditentukan oleh lingkungan; meskipun ia tahu bahwa tidak semua yang 

berasal dari lingkungan adalah benar. Ketiga, sebuah karakter destruktif 

yang memandang masyarakat sebagai pengekang ekspresif dan tidak 

memiliki nilai yang dipegang selain kebebasan individu dalam 

berkehendak. Sadar ataupun tidak, remaja akan memasuki pilihan-pilihan 

yang tidak terlepas dalam kerangka kategori tersebut. Ketika ia tidak 
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memilih, maka sesungguhnya ia telah memilih berdasar kecenderungan 

perilaku yang ia tunjukkan. Konflik nilai akan mengarah pada internalisasi 

nilai yang mendalam. Namun, bukan berarti tidak bisa berubah. Realita 

sosial bukan alur sejarah yang berjalan linier. Tiap kondisi dan 

pengalaman yang dialami dapat merubah dan membentuk karakter seorang 

remaja.. Permasalahannya kemudian adalah, apakah perubahan itu 

memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. 

2. Implikasi Teoritis 

Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

Interaksionisme Simbolik. Interaksi Simbolik menurut perspektif  

interaksional dimana merupakan salah satu perspektif yang ada dalam 

studi komunikasi yang barangkali paling bersifat humanis(Ardianto 

2007:40) dimana perspektif ini sangat menonjolkan keagungan dari maha 

karya nilai individu diatas pengaruh nilai-nilai yang ada selama ini. 

Berkaitan dengan penelitian ini maka teori interaksionisme simbolik 

digunakan peneliti untuk sebagai “alat” untuk memahami mengapa remaja 

melakukan penyimpangan norma kesopanan. Yang dipengaruhi oleh 

faktor-faktor internal dan eksternal. Adanya penyimpangan inilah yang 

mengakibatkan penulis menginginkan untuk mengetahuinya dan 

menjelaskan nya dalam pembahasan kali ini. 

Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan 

orang lain tetapi didasarkan atas makna yang diberikan terhadap tindakan 

orang lain itu. Interaksi antar individu ditandai oleh penggunaan simbol-
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simbol, interpretasi dan saling memahami maksud dari tindakan masing-

masing. Jadi, dalam proses tindakan manusia itu bukan suatu proses 

dimana adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan 

tanggapan atau respon, tetapi stimulus yang diterima dan respon yang 

terjadi sesudahnya, ditandai oleh proses interpretasi oleh si aktor. Hal ini 

akan menimbulkan proses interpretasi sebagai proses berfikir yang 

merupakan kemampuan yang khas dimiliki oleh manusia. Proses 

interpretasi manusia ini menjadi penengah antara stimulus dan respon yang 

menempati posisi kunci dalam teori interaksionisme simbolik. 

Dalam pandangan teori interaksionisme simbolik ini, proses 

kehidupan masyarakat secara sederhana dapat digambarkan sebagai 

berikut: individu atau unit-unit tindakan yang terdiri atas sekumpulan 

orang tertentu yang saling menyesuaikan atau saling mencocokkan 

tindakan satu sama lain dengan melalui proses interpretasi dan apabila 

aktor dari tindakan di atas merupakan tindakan kolektif dari individu yang 

tergabung ke dalam kelompok masyarakat tersebut. 

Relevansi dari hasil penelitian ini dengan teori tersebut adalah 

dengan pengatahuan mereka tentang informasi dan hebutuhan gaya di era 

sekarang ini maka sedikit banyak akan menentukan sikap perilaku remaja 

dalam berbagai bidang dan hal tersebut tentunya memiliki faktor-faktor 

penunjang terjadinya hal tersebut. Disini remaja berperilaku pasti memiliki 

alasan kenapa dia melakukan hal tersebut dan pengaruh terhadap 

masyarakat luas. Kebanyakan remaja melakukan hal tersebut karena 
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dorongan minat dari remaja tersebut dan dapat pengaruh dari luar yang 

sangat mempengaruhi sikap serta pola pikir remaja dalam penyimpangan 

norma kesopanan. 

Salah satu faktor yang menjadi penyebab penyimpangan norma 

kesopanan adalah faktor dari sekolah. Semakin tinggi tingkat fungsi sosial 

sekolah, akan semakin rendah tingkat kenakalan remaja, demikian 

sebaliknya semakin rendah keberfungsian sosial sekolah maka akan 

semakin  tinggi tingkat kenakalan remajanya. Secara jenis kelamin remaja 

pria lebih cenderung melakukan penyimpangan dalam konteks yang luas, 

walaupun demikian juga remaja perempuan yang melakukan nya.  

Demikian juga bagi sekolahan yang interaksi sosialnya kurang dan 

tidak serasi anak didiknya melakukan penyimpangan. sosialisasi beragama 

di dalam sekolah juga berpengaruh kepada tingkat kenakalan remajanya, 

artinya dari sekolah yang taat menjalankan agama dapat menekan tingkat 

kenakalan siswanya, tetapi bagi sekolah  yang kurang dan tidak taat 

menjalankan ibadahnya siswa-siswi mereka pada umumnya kurang dapat 

mengontrol dalam hal penyimpangan yang dilakukan oleh anak didiknya. 

Hal lain yang dapat dilihat bahwa sikap guru dalam sosialisasi terhadap 

siswanya juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kenakalan yang 

dilakukan, dengan demikian bagi guru yang merasa hanya menjalankan 

kewajibannya mengajar tanpa di tambahi dengan rasa kepedulian dan 

memberi inspirasi bagi siswanya maka umumnya siswa juga merasa di 

sekolah hanya menjadi sebuah kewajiban seorang anak untuk belajar tanpa 
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memperdulikan nilai dan norma yang di ambil dalam sebuah sekolah 

tersebut. 

Dalam teori pengendalian Sosiolog Walter Reckless (1973) yang 

mengembangkan teori pengendalian (control theory) menekankan adanya 

dua sistem kontrol yang mengekang motivasi kita untuk menyimpang. 

Pengendalian batin kita (inner control) mencakup moralitas yang telah kita 

internalisasikan / hati nurani, prinsip keagamaan, ide mengenai benar atau 

salah. Pengendalian batin pun mencakup ketakutan pada hukuman, 

perasaan integritas, dan hasrat untuk menjadi orang yang “baik” (Henslin, 

2006 : 154). Pengendalian luar kita terdiri atas orang-orang  seperti 

keluarga, teman, dan sesuatu yang mempengaruhi kita agar tidak 

menyimpang. Semakin kuat pertalian kita dengan masyarakat, semakin 

efektif lah pengendalian batin kita. Pertalian didasarkan pada ikatan 

(attachment, dirasakan nya rasa sayang dan hormat bagi orang yang 

konform terhadap norma masyarakat), komitmen (commitment, memiliki 

saham dalam masyarakat yang tidak ingin anda pertaruhkan seperti tempat 

terhormat dalam keluarga, suatu harkat martabat yang baik dalam 

perguruan tinggi, suatu pekerjaan yang baik), keterlibatan (involvement, 

menyumbangkan waktu dan energi ke dalam kegiatan yang disetujui) dan 

keyakinan (belief, yakin bahwa tindakan tertentu secara moral salah) 

(Henslin, 2006 : 154).  

Memberikan pendidikan yang sesuai adalah merupakan salah satu 

tugas orangtua kepada anak. Ketika anak memasuki usia sekolah terutama 
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perguruan tinggi, orangtua hendaknya membantu memberikan pengarahan 

agar masa depan si anak berbahagia. Masih sering terjadi dalam 

masyarakat, orangtua yang memaksakan kehendaknya agar di masa depan 

anaknya memilih profesi tertentu yang sesuai dengan keinginan orangtua. 

Pemaksaan ini tidak jarang justru akan berakhir dengan kekecewaan. 

Sebab, meski memang ada sebagian anak yang berhasil mengikuti 

kehendak orangtuanya tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang kurang 

berhasil dan kemudian menjadi kecewa, frustrasi dan akhirnya tidak ingin 

bersekolah sama sekali. Mereka malah pergi bersama dengan kawan-

kawannya, bersenang-senang tanpa mengenal waktu bahkan mungkin 

kemudian menjadi salah satu pengguna obat-obat terlarang.  

Kegiatan di masa pelajar sering hanya berkisar pada kegiatan sekolah 

dan seputar usaha menyelesaikan urusan di rumah, selain itu mereka 

bebas, tidak ada kegiatan. Apabila waktu luang tanpa kegiatan ini terlalu 

banyak, pada si pelajar akan timbul gagasan untuk mengisi waktu 

luangnya dengan berbagai bentuk kegiatan. Apabila si pelajar melakukan 

kegiatan yang positif, hal ini tidak akan menimbulkan masalah. Namun, 

jika ia melakukan kegiatan yang negatif maka lingkungan dapat terganggu.  

Seringkali perbuatan negatif ini hanya terdorong rasa iseng saja. Tindakan 

iseng ini selain untuk mengisi waktu juga tidak jarang dipergunakan para 

pelajar untuk menarik perhatian lingkungannya. Sebab dalam masyarakat, 

pada umunya apabila seseorang tidak mengikuti gaya hidup anggota 

kelompoknya maka ia akan dijauhi oleh lingkungannya. Tindakan 
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pengasingan ini jelas tidak mengenakkan hati si pelajar, akhirnya mereka 

terpaksa mengikuti tindakan kawan-kawannya. Akhirnya ia terjerumus. 

Mengisi waktu luang selain diserahkan kepada kebijaksanaan pelajar, ada 

baiknya pula orangtua ikut memikirkannya pula. Oleh karena itu, waktu 

luang yang dimiliki pelajar dapat diisi dengan kegiatan keluarga sekaligus 

sebagai sarana rekreasi. Kegiatan keluarga dapat pula berupa tukar pikiran 

dan berbicara dari hati ke hati.  

Berdasarkan analisis di atas, ditemukan bahwa perilaku menyimpang 

pelajar adalah kenakalan pelajar yang biasanya dilakukan oleh pelajar-

pelajar yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, 

baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya dan dorongan 

dari faktor-faktor luar pribadi remaja tersebut baik itu dari keluarga, 

sekolah, lingkungan bermain dan media informasi. 

3. Implikasi Metodologis 

Penelitian yang berjudul Identifikasi Faktor-Faktor Penyimpangan 

Norma Kesopanan di Kalangan Remaja (Studi Diskriptif Kualitatif 

Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan  Norma 

Kesopanan dalam hal Bahasa dan Sikap Remaja di SMA Negeri 7 

Surakarta). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa mengenai faktor-faktor penyimpangan norma kesopanan di 

kalangan remaja di lingkungan SMA Negeri 7 Surakarta dalam hal sikap 

dan tata bahasa. 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhipenyimpangan norma 

kesopanan di kalangan remaja. 

Dalam penelitian ini secara metodologis memiliki kelebihan. 

Kelebihan penelitian ini yaitu: 

a. Penelitian kualitatif mampu mengungkap realitas yang ada secara 

mendalam karena dapat menangkap realitas sosial yang ada seperti 

dalam penelitian ini yaitu, fakta-fakta dalam kehidupan sehari hari 

informan dalam mengungkapkan faktor-faktor penyimpangan norma 

kesopanan di kalangan remaja. Sehingga hasil penelitian ini didapatkan 

seperti apa adanya. 

b. Kebenaran dalam penelitian kualitatif merupakan hasil interpretasi dan 

telah disapakati oleh informan yang dijadikan sumber data. 

Dalam penelitian ini secara metodologis juga terdapat kekurangan, 

kekurangan penelitian ini yaitu: 

a. Sampel yang diambil sebagai informasi tidak bisa mewakili 

penyimpangan norma kesopanan pelajar secara keseluruhan di SMA 

Negeri Di Kota Surakarta, mengingat beragamnya gaya hidup dan pola 

interaksi para pelajar di kota Surakarta. 

b. Penulis dimungkinkan terjebak dalam subyektifitas sehingga emosi, 

perasaan, dan pikiran penulis masuk dalam analisa atau hasil 

penelitian. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selain itu juga 

memanfaatkan dokumen atau bahan tertulis serta kepustakaan sebagai 

sumber data.  Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini penulis 

menggunakan tehnik stratified random sampling yaitu pemilihan sampel 

secara acak berstrata. Kerangka sampelnya tersusun berdasarkan 

pembagian golongan, lepas dari golongan yang berjenjang maupun tidak 

yang penting kelompok dalam populasi tidak overlap, dan masing-masing 

dapat dipisahkan secara eklusif, artinya tidak bisa terjadi satu unit sample 

dapat tergolong atau muncul di dalam dua kelompok yang berbeda. 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 siswa dan siswi SMA Negeri 7 

Surakarta. 

Untuk keperluan trianggulasi, peneliti menggunakan perbandingan 

data hasil pengamatan dengan data hasil tanya jawab dan membandingkan 

keadaan yang ada dengan perspektif yang lain, maka peneliti 

mewawancarai informan yang dianggap dapat mewakili atau representatif. 

Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan analisa interaktif 

yang diawali dengan pengumpulan data. Data yang diperoleh selalu 

berkembang di lapangan., maka peneliti membuat reduksi data dan sajian 

data. Peneliti membuat singkatan dan menyeleksi data yang diperoleh di 

lapangan kemudian diikuti dengan menyusun data yang berupa cerita atau 

uraian secara sistematis. 
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C. SARAN-SARAN 
 

Berdasarkan pada fakta yang ditemukan di lapangan serta kesimpulan 

dari penelitian ini maka beberapa saran yang dapat penulis kemukakan adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, berdasarkan pada kenyataan yang ada remaja memiliki 

kondisi jiwa yang masih labil remaja sangat mudah terkena bujuk rayu serta 

tipu muslihat segala sesuatu yang dianggapnya menarik yang mungkin 

mendorong ke arah negatif. Maka sikap yang perlu ditempuh bagi remaja 

adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri remaja bahwa mengambil suatu 

keputusan itu harusnya memerlukan suatu pemikiran yang matang jangan 

hanya asal melakukan sesuatu tetapi menyesal di kemudian hari. Sikap 

menumbuhkan kesadaran dalam diri remaja dapat dibantu dari pihak keluarga 

ataupun sekolah. 

Kedua, untuk orang tua agar lebih berhati-hati terhadap pergaulan 

anaknya, lebih selektif dalam membimbing anaknya. Di era globalisasi seperti 

sekarang ini sangat cepat bagi setiap individu untuk mendapatkan informasi 

yang mereka inginkan sehingga bagi para orang tua agar lebih menjaga anak-

anak nya dalam setiap pergaulan. 
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