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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja adalah periode transisi, saat individu atau anak mengalami 

perubahan fisik dan psikologis dari kanak-kanak menjadi dewasa. Pada masa 

transisi ini, remaja dipandang dari dua sisi yang berlainan, di satu sisi remaja 

ingin menjadi seorang mandiri tanpa bantuan orang tuanya lagi namun di satu sisi 

remaja masih membutuhkan bantuan dari orang tuanya. (Santrock, 2003). 

Masa remaja merupakan suatu periode perkembangan yang penting, 

dimana pada masa tersebut merupakan periode peralihan dan perubahan. Hurlock 

(1980) menyatakan bahwa masa remaja merupakan usia dimana individu 

berintegrasi dengan masyarakat dewasa, remaja tidak lagi merasa dibawah tingkat 

orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama. 

Sarwono (2002) menyatakan pada masa remaja, mereka memiliki resiko 

yang cukup tinggi untuk melakukan tindakan agresif, bahkan agresif  dianggap 

sebagai tingkah laku yang normal dan terjadi pada sebagian besar remaja sebagai 

wujud masalah psikologis yang dihadapinya.Sedangkan menurut Gerungan (2010) 

perasaan-perasaan agresif ini kadang-kadang dapat disalurkan kepada upaya yang 

positif tetapi sering kali perasaan tersebut meluap-meluap mencari jalan 

keluarnya, sampai dipuaskan  dengan tindakan-tindakan yang agresif. 

Apa yang dikemukakan Sarwono dan Gerungan di atas, sesuai dengan 

kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Dalam berita yang dilansir Kompasiana 

(3 Februari 2018) bahwa Ahmad Budi Cahyono yaitu salah satu siswa SMA N 
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Torjun Surabaya meninggal pada Kamis (1/2/2018) malam setelah dianiaya oleh 

HI di sekolah pada sore harinya. Setelah dianiaya, Budi Cahyono sempat pulang 

dan mengeluh lehernya sakit. Dia sempat dilarikan di Rumah Sakit Sampang 

hingga ke RSU dr Soetomo Surabaya. Sang guru meninggal akibat mati batang 

otak. Peristiwa ini berawal dari dalam kelas saat korban mengisi pelajaran di kelas 

XII. Korban menegur pelaku karena tidak menghiraukan pelajaran yang 

disampaikan korban. Sampai beberapa kali ditegur, pelaku tetap tidak 

menghiraukan sehingga terjadi debat antara keduanya. Setelah perdebatan terjadi, 

pelaku kemudian menganiaya korban. 

Peristiwa penganiayaan seperti ini juga terjadi di beberapa tempat seperti 

di Pontianak, Madura, Makasar dan Sukabumi (Suara Merdeka, 19 April 2018) 

yang menggambarkan murid berani melawan guru, secara verbal maupun 

nonverbal. Bahkan cenderung mengarah ke tindak kekerasan, banyak kasus 

kekerasan yang terjadi merupakan manifestasi dari perilaku agresif. Kekerasan 

bisa secara verbal ataupun nonverbal. 

 Sementara itu, di Bogor dua kelompok siswa SMK saling tawuran yang 

menewaskan seorang siswa SMK di Kota Bogor setelah terlibat tawuran dengan 

siswa dari sekolah lain di Jalan Raya Mayor Oking, Kecamatan Citereup, 

Kabupaten Bogor. Korban berinisial YS (18) itu tewas dengan luka sambetan 

celurit di leher. Tawuran terjadi ketika sekelompok siswa dari SMK Karya 

Nugraha Kota Bogor dan SMK PGRI 2 Bogor sedang berkumpul di pinggir Jalan 

Raya Mayor Oking, Citereup, Kabupaten Bogor untuk berangkat sekolah, Selasa 

(2/1/2017). Tiba-tiba datang sekelompok siswa gabungan dari SMK Mekanika 
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Kota Bogor dan SMK Yapis Kota Bogor sambil membawa beragam senjata tajam 

(Detik News, 2 Januari 2018). 

Data di atas menunjukan bahwa perilaku agresif pada remaja masih 

banyak terjadi, sehingga seringkali dikaitkan dengan problem sosial yang 

merugikan dan dekat sekali dengan perilaku kejahatan seperti pemerkosaan, 

perkelahian, perampokan, dan tindakan kriminal lainnya, hal ini merupakan 

bentuk-bentuk dari perilaku agresif pada remaja (Asra, 2005).  

Faktor-faktor yang berasal dari luar individu tersebut yaitu, faktor 

mendukung remaja untuk melakukan perilaku baik negatif maupun positif adalah 

konformitas remaja pada kelompoknya di mana konformitas tersebut memaksa 

seorang remaja harus melakukan hal-hal yang negatif (Wulandari, 2014). Santrock 

(2007) mengatakan, bahwa konformitas bisa berarti kondisi di mana seseorang 

mengadopsi sikap atau perilaku dari orang lain dalam kelompoknya karena 

tekanan dari kenyataan atau kesan yang diberikan oleh kelompoknya tersebut. 

Biasanya perilaku yang ada pada kelompok remaja cenderung agresif yang 

merugikan orang lain. 

Secara ideal, remaja seharusnya memiliki dan memahami peran dan fungsi 

sosial yang harus dijalani. Dalam menjalankan perannya secara sosial, remaja 

seharusnya sudah mengetahui aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. 

Sementara individu yang kurang mampu dalam meregulasi diri, lebih sulit 

mencapai kesuksesan (Wibowo dan Nashori, 2017). 

Namun, realita menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara peran ideal 

seorang remaja dan apa yang selama ini terjadi di kehidupan nyata. Banyak 
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remaja yang melakukan tindakan-tindakan agresif yang merugikan orang lain. 

Perilaku agresif yang terjadi di kalangan remaja sudah bukan lagi hal baru di 

lingkup masyarakat. Saat ini banyak sekali terdengar mengenai kasus tindakan 

yang mengindikasikan perilaku agresif yang dilakukan oleh remaja. Contohnya 

adalah tindakan kekerasan verbal, perilaku tawuran antarsekolah, perilaku 

bullying, bahkan perilaku membunuh. 

Agresif merupakan luapan emosi sebagai reaksi terhadap kegagalan 

individu yang ditampakkan dalam bentuk pengrusakan terhadap orang atau benda 

dengan unsur kesengajaan yang di ekspresikan dengan kata-kata (verbal) dan 

perilaku non verbal. Secara umum agresif merupakan perilaku fisik maupun 

verbal yang diniatkan untuk melukai objek yang menjadi sasaran agresif (Ghofur 

dan Argiati, 2012). Masalah serius dengan tindakan agresif ini terjadi mulai dari 

yang sifatnya personal seperti perkelahian, sampai yang sifatnya umum seperti 

tawuran. 

Remaja yang mengikuti apa yang diinginkan suatu kelompok hanya ingin 

mendapakan suatu pengakuan dari kelompok tersebut. Remaja ingin kehadirannya 

diakui sebagai bagian dari komunitas remaja secara umum dan bagian dari 

kelompok sebaya secara khusus. Santrock (2003) mengungkapkan individu yang 

mampu menunjukkan perilaku yang gembira, antusias, dapat berkomunikasi 

dengan baik dan mampu melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Artinya, 

jika remaja yang bisa menerima dirinya mereka cenderung akan lebih terlihat 

mandiri, sehingga pengakuan dari teman sebaya dapat diperoleh dengan tidak 

mengikuti mereka.  
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Dasar utama dari konformitas adalah ketika individu melakukan aktivitas 

dimana terdapat tendensi yang kuat untuk melakukan sesuatu yang sama dengan 

yang lainnya, walaupun tindakan tersebut merupakan cara-cara yang 

menyimpang. Remaja yang mempunyai tingkat konformitas tinggi akan lebih 

banyak tergantung pada aturan dan norma yang berlaku dalam kelompoknya, 

sehingga remaja cenderung mengatribusikan setiap aktivitasnya sebagai usaha 

kelompok (Monks et al dalam Zhafarina,  2014).  

Seseorang yang memiliki perilaku agresif akan bertindak keras terhadap 

sesama anak lain setelah menyaksikan adegan kekerasan dan meningkatkan agresi 

dalam kehidupan sehari-hari, dan ada kemungkinan efek ini sifatnya menetap. 

Tingkat agresivitas seorang remaja dipengaruhi oleh konformitas (kelompok 

teman sebaya) dan pendidikan agama yang diterimanya (Ghofur dan Argiati, 

2012). 

Pendidikan agama yang dimaksud bukanlah pelajaran agama yang 

diberikan secara sengaja dan teratur oleh orang tua dan guru di sekolah, melainkan 

penanaman nilai-nilai agama. Diharapkan nilai-nilai agama tersebut dapat 

memberikan pendalaman, pemahaman serta ketaatan terhadap ajaran-ajaran 

agama yang dianut oleh para remaja. Tujuan akhir dari pendidikan agama tersebut 

ialah para remaja akan terhindar dari perilaku agresif dan perilaku menyimpang 

lainnya, serta akan tertanam kualitas religiusitas yang baik (Ghofur dan Argiati, 

2012).  

Kecenderungan perilaku agresi yang sifatnya tidak memikirkan kondisi 

orang lain akan berdampak buruk dan merugikan orang lain. Hal ini didalam 
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agama termasuk dalam perilaku yang tidak boleh dilakukan. Aturan-aturan dan 

kewajiban yang telah diajarkan dalam agama memberikan batasan tentang 

perilaku apa yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan oleh seseorang. 

Termasuk juga perilaku agresi. Pengetahuan agama memberikan pengajaran 

tentang kerukunan dan saling menghormati antar sesama manusia. Manusia tidak 

diperkenankan untuk saling manyakiti bahkan pada tumbuhan sekalipun. Hal 

tersebut telah diajarkan secara terus-menerus, disekolah pun selalu ditekankan 

untuk berperilaku baik dan menjalankan ajaran-ajaran agama yang telah diajarkan 

(Maharani dan Laksmiwati, 2017).  

Adam dan Gulton dalam Maharani dan Laksmiwati (2017) berpendapat 

bahwa agama dapat menstabilkan perilaku dan menerangkan mengapa dan untuk 

apa seseorang berada di dunia dan serta menawarkan perlindungan dan rasa aman. 

Remaja memerlukan agama sebagai sumber pegangan yang memuat aturan yang 

dapat membimbing seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Mayer dalam 

Maharani dan Laksmiwati (2017) berpendapat bahwa religi adalah seperangkat 

aturan dan kepercayaan yang pasti untuk membimbing manusia dalam 

tindakannya terhadap Tuhan, orang lain dan juga diri sendiri. Jalaluddin (2003) 

menyatakan bahwa tingkat religiusitas pada diri remaja akan berpengaruh 

terhadapa perilakunya. 

 Hurlock (2009) mengatakan bahwa pentingnya memperoleh kesempatan 

belajar bila individu itu sudah siap. Dalam agama Islam ada tiga hal yang harus 

dipelajari yaitu tauhid, syari’ah dan akhlak. Bagi remaja dalam berperilaku harus 

berpedoman pada akhlak yang baik sesuai dengan agama Islam. Remaja yang 
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berakhlak baik sesuai dengan tuntunan agama Islam, maka semua perilaku dalam 

hidupnya berpedoman pada aturan-aturan yang sesuai dengan norma-norma 

agama Islam baik dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Laksmiwati (2017) yang 

menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap perilaku sagresif 

siswa, jika religiusitas siswa meningkat maka dapat menurunkan perilaku 

agresifitas. 

Agresivitas remaja dapat ditekan dengan sikap dan perilaku religiusitas. 

Religiusitas dapat memberikan jalan bagi manusia untuk mencapai rasa aman, 

rasa tidak takut atau cemas menghadapi persoalan hidup. Agama berperan penting 

dalam kehidupan manusia karena dapat membawa pemeluknya ke arah kehidupan 

yang lebih baik, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama penting dalam 

mengatasi berbagai masalah psikologis, yaitu dengan cara membangun emosi 

positif. Hal ini bermakna bahwa religiusitas mempunyai kontribusi terhadap 

agresivitas remaja (Hafid dan Muhid, 2014). 

Willis dalam Nurmardiyah (2018) mengungkapkan bahwa faktor-faktor 

yang menyebabkan munculnya sikap-sikap agresif pada remaja salah satunya 

yaitu kurangnya dasardasar keimanan di dalam diri remaja. Seseorang yang 

mengalami kemerosotan iman cenderung melakukan hal-hal yang dilarang oleh 

agama. Perilaku religius membentuk seseorang selalu melaksanakan perintah 

agama dan menjauhi segala larangannya. Sehingga dengan adanya religiusitas 

dapat mengontrol perilaku individu sesuai dengan norma sosial dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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Salah satu faktor yang diduga memengaruhi perilaku agresif, yaitu 

lingkungan sosial pengaruh kelompok, yaitu adanya peracunan tanggung jawab 

tidak merasa ikut bertanggung jawab karena dikerjakan beramai-ramai, ada 

desakan kelompok dan identitas kelompok apabila tidak ikut melakukan bukan 

dari anggota kelompok sehingga identitas kelompok yang sangat kuat 

menyebabkan timbul sikap yang negatif dan mengeksklusifkan kelompok lain 

(Sarwono dalam Zhafarina, 2014) 

Remaja umumnya menghabiskan waktunya bersama teman-temannya 

sehingga dalam pergaulan remaja cenderung mengikuti aturan kelompok (to 

conform). Kuatnya pengaruh teman ini sering dianggap sebagai biang keladi dari 

tingkah laku remaja yang buruk (Sarwono dalam Kartini, 2016). 

Hurlock (2009) berpendapat konformitas terhadap standar kelompok 

terjadi karena adanya keinginan untuk diterima kelompok sosial. Semakin tinggi 

keinginan individu untuk diterima secara sosial maka semakin tinggi pula tingkat 

konformitasnya. Dasar utama dari konformitas adalah ketika individu melakukan 

aktivitas dimana terdapat tendensi yang kuat untuk melakukan sesuatu yang sama 

dengan yang lainnya, walaupun tindakan tersebut merupakan cara-cara yang 

menyimpang. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zhafarina (2014) untuk 

konformitas teman sebaya yang menyatakan bahwa ada hubungan yang positif 

antara konformitas teman sebaya dengan perilaku agresif pada remaja, semakin 

tinggi konformitas teman sebaya maka semakin tinggi perilaku agresif, dan 
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sebaliknya jika semakin rendah konformitas teman sebaya maka semakin rendah 

pula perilaku agresif yang ditimbulkan.  

Berdasarkan hasil penelitian Ghofur dan Argianti (2012) juga 

menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa ada hubungan negatif antara 

religiusitas dengan agresivitas. Artinya semakin tinggi religiusitas remaja semakin 

rendah agresivitasnya, dan semakin rendah religiusitas remaja semakin tinggi pula 

agresivitas remaja. Agama mempunyai dampak positif dalam meredam 

kecemasan, menyehatkan mental dan menurunkan stres. Individu yang memiliki 

religiusitas tinggi tentu memiliki pedoman dan daya tahan yang lebih baik. 

Kecenderungan remaja untuk berperilaku agresif dengan teman sebayanya 

dapat dilihat dari siswa-siswa yang bersekolah di MAN 1 Pekanbaru, berdasarkan 

studi pendahuluan yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan beberapa 

guru MAN 1 Pekanbaru menyebutkan bahwa siswa pada umumnya ada yang 

berilaku positif dan ada juga berperilaku negatif. Siswa yang berperilaku positif 

seperti melakukan sholat dhuha bersama-sama, tadarus Al-Qur’an secara 

bergantian dan membuat kelompok belajar. Untuk siswa yang berperilaku negatif 

yaitu seperti merokok, cabut/bolos, menyakiti teman dan tidak melaksanakan 

sholat berjama’ah di Masjid. Dalam hal perilaku agresif siswa pernah 

melakukannya seperti mencubit, mengancam, melotot, mengolok-olok, mengejek, 

mengata-ngatai, membentak, menendang, meneriaki dan mengasingkan bahkan 

berkelahi. Untuk lebih mendapatkan gambaran yang jelas, peneliti juga 

membagikan kuesioner awal yang berisi pernyataan tentang perilaku agresif 

terhadap 30 orang siswa kelas XII di MAN 1 Pekanbaru, karena siswa kelas XII 
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merupakan siswa yang tertua dan seharusnya memberikan contoh yang baik bagi 

siswa yang berada di bawahnya. 

Adapun hasil dari kuesioner awal yang peneliti lakukan terhadap 30 orang 

siswa kelas XII MAN Pekanbaru pernah melakukan perilaku agresif baik fisik 

maupun mental. Dari 30 orang siswa kelas XII MAN 1 Pekanbaru terdapat 22 

orang atau 73,3% yang menyatakan pernah melakukan perilaku agresif fisik 

seperti menendang dan mencubit, sedangkan sisanya sebanyak 8 orang atau 

26,7% menyatakan tidak pernah melakukan. Sedangkan siswa yang pernah 

melakukan perilaku agresif dalam bentuk mental seperti mengancam, melotot, 

mengolok-olok, mengejek, mengata-ngatai, membentak, meneriaki dan 

mengasingkan yaitu sebanyak 24 orang siswa atau 80%, sisanya yaitu sebanyak 6 

orang siswa atau 20% mengaku tidak pernah melakukan perilaku agresif dalam 

bentuk mental seperti mengancam, melotot, mengolok-olok, mengejek, mengata-

ngatai, membentak, meneriaki dan mengasingkan. 

Dari penilaian peneliti, hal seperti ini sangat mungkin terjadi pada siswa-

siswa MAN 1 Pekanbaru, karena perilaku tersebut tercipta dari apa yang 

dilihatnya terutama dalam lingkungan dalam rumah, lingkungan tempat tinggal 

maupun sekolah. Perilaku agresif yang ada pada siswa juga bisa terjadi dari 

tontonan televisi sehingga mereka mempraktekkan dilingkungan sekolah.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik mengambil judul 

penelitian tentang “Pengaruh Religiusitas dan Konformitas Teman Sebaya 

Terhadap Perilaku Agresif Pada Remaja (Studi Pada Siswa MAN 1 Pekanbaru)”.  
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

masalahnya sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh religiusitas terhadap perilaku agresif pada siswa MAN 1 

Pekanbaru? 

2. Apakah ada pengaruh konformitas teman sebaya terhadap perilaku agresif pada 

siswa MAN 1 Pekanbaru? 

3. Bagaimanakah pengaruh religiusitas dan konformitas teman sebaya secara 

simultan terhadap perilaku agresif pada siswa MAN 1 Pekanbaru? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan  masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap perilaku agresif pada siswa 

MAN 1 Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui pengaruh konformitas teman sebaya terhadap perilaku 

agresif pada siswa MAN 1 Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan konformitas teman sebaya secara 

bersama-sama terhadap perilaku agresif pada siswa MAN 1 Pekanbaru. 

 

D. Keaslian Penulisan 

Judul yang peneliti angkat di dalam penelitian ini yaitu pengaruh 

religiusitas dan konformitas teman sebaya terhadap perilaku agresif pada remaja 

di MAN 1 Pekanbaru. Penelitian ini adalah benar berasal dari ide peneliti. 

Penelitian yang selaras dengan penelitian yang peneliti lakukan ini diantaranya 
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adalah yang dilakukan oleh Wulandari (2015) dengan judul “Pengaruh Kelompok 

Teman Sebaya Terhadap Perilaku Agresifitas Pada Peserta Didik Kelas X di SMA 

Pawyatan Daha Kediri Tahun Ajaran 2014/2015.” Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kelompok teman sebaya terhadap 

perilaku agresifitas peserta didik kelas X di SMA Pawyatan Daha Kediti Tahun 

Ajaran 2014/2015. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian 

yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh konformitas 

terhadap perilaku agresif serta memilih remaja (siswa) sebagai subjek penelitian, 

dan juga sama-sama menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan 

regresi. Perbedaannya terletak pada variabel bebasnya. Pada penelitian Wulandari 

(2015) menjadikan kelompok teman sebaya sebagai variabel bebasnya namun 

pada penelitian ini yang dijadikan variabel bebas yaitu religiusitas dan 

konformitas teman sebaya. Perbedaan selanjutnya terletak pada cakupan objek 

penelitian, pada penelitian Wulandari (2015) hanya meneliti kelas X saja, namun 

pada penelitian ini cakupan objek penelitian lebih luas yaitu pada kelas X, XI dan 

XII. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Pebriani (2015) dengan judul 

“Pengaruh Religiusitas dan Moral Disengagement Terhadap Agresifitas 

Masyarakat Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga, Tanggerang.” 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel 

religiusitas dan disengagement terhadap agresivitas masyarakat. Persamaan yang 

terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel religiusitas 

dan perilaku agresif, sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh 
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beberapa variabel terhadap variabel lain. Perbedaannya terletak pada variabel 

bebas, objek dan teknik analisis data. Pada penelitian Pebriani (2015) menjadikan 

religiusitas dan disengagement sebagai variabel bebas sedangkan pada penelitian 

yang peneliti lakukan menjadikan religiusitas dan konformitas teman sebaya 

sebagai variabel bebas. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek penelitian, 

karena penelitian Sonia melakukan penelitian terhadap masyarakat Desa, namun 

peneliti melakukan penelitian terhadap siswa sekolah. Kemudian perbedaan 

selanjutnya pada teknik analisa data, pada penelitian Sonia menggunakan analisis 

jalur/path analysis sebagai teknik analisis datanya, sedangkan pada penelitian 

yang peneliti lakukan menggunakan teknik analisa data regresi linier berganda 

yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh antara variabel yang digunakan. 

Meskipun kedua penelitian ini membicarakan perilaku agresif, tetapi 

belum ada yang meneliti pengaruh religiusitas dan konformitas teman sebaya 

terhadap perilaku agresif, sehingga peneliti meneliti tema yang sama yaitu 

perilaku agresif sebagai variabel terikat dan menjadikan religiusitas dan 

konformitas teman sebaya sebagai variabel bebas, karena itulah yang mendasari 

keaslian penelitian ini. 

E. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dalam penilitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan 

masukan pada perspektif pengembangan ilmu pengetahuan di bidang psikologi 

khususnya psikologi sosial, psikologi agama dan psikologi perkembangan untuk 
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masalah yang berkaitan dengan mengenai religiusitas dan konformitas teman 

sebaya serta perilaku agresif pada remaja dengan menggunakan metode 

kuantitatif. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna dikemudian hari 

dan hasilnya dapat diaplikasikan untuk melakukan berbagai intervensi  dan 

memberikan  masukan kepada : 

a. Bagi masyarakat, agar dapat dijadikan sebagai masukan dan pengetahuan 

untuk memberikan dukungan kepada remaja agar setiap remaja dapat 

berkembang dengan baik sehingga dapat mengembangkan dirinya pada hal-

hal yang lebih positif. 

b. Menjadi bekal untuk peneliti dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi 

hidup dalam berkeluarga dan di lingkungan masyarakat. 


