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BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak pernah lepas dari peraturan. Norma merupakan hasil buatan

manusia sebagai makhluk sosial. Pada awalnya, norma dibentuk secara tidak

sengaja. Lama-kelamaan norma-norma itu disusun atau dibentuk secara sadar.

Norma dalam masyarakat berisi tata tertib, aturan dan petunjuk standar perilaku

yang pantas dan wajar. Apa yang terjadi jika masyarakat hidup tanpa adanya

norma? Jelas, bukanlah hal yang baik. Oleh karena itu, dalam masyarakat terdapat

norma sosial yang diberlakukan secara tegas dan disertai sanksi-sanksi nyata.

Ketika seseorang melanggar suatu norma, maka orang tersebut akan dikenai

sanksi.

Manusia cenderung mengikuti norma yang ada dalam lingkungannya. Hal

tersebut dicontohkan seperti menghormati orang yang lebih tua, mengucapkan

salam ketika bertemu seseorang, mengetuk pintu ketika memasuki rumah,

menjaga kenyamanan lingkungan, menjalankan ibadah tepat waktu, mengikuti

kegiatan kemasyarakatan, dan sebagainya. Masih ada sederet contoh perilaku

sehari-hari yang menunjukkan bahwa manusia tidak terlepas dari aturan atau

norma. Bila diperhatikan lebih luas kebanyakan manusia mengikuti norma

tersebut (Sarwono & Meinarno, 2011:106).

Banyaknya perguruan tinggi di Pekanbaru melahirkan generasi penerus

yang berpengetahuan umum, juga berpengetahuan agama sehingga pada
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prakteknya mahasiswa diharapkan akan menjadi insan yang berkepribadian luhur,

kemampuan membangun dan bi’ah Islamiyah dan mampu menumbuhsuburkan

akhlaqul karimah serta mempunyai profesionalisme yang tinggi baik dalam

kehidupan sekarang atau yang akan datang.

Terkadang fakta yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan, ternyata

masih banyak mahasiswa yang suka melanggar norma dan tidak patuh dalam

berperilaku, hal ini tentunya tidak mencerminkan generasi muda yang bermoral

dan berintelek meskipun berbagai pelaksanaan norma sosial telah diwujudkan

dalam bentuk peraturan umum, norma agama, adat istiadat, peraturan yang

disepakati bersama, peraturan lembaga dan sebagainya.

Sebagai bagian dari masyarakat, mahasiswa harus dapat melaksanakan

berbagai kaidah hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dengan demikian

mahasiswa akan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban di masyarakat,

karena ketertiban dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bagaikan

satu mata uang dengan dua sisinya. Kaidah yang berlaku dalam suatu masyarakat

mencerminkan corak dan sifat masyarakat yang bersangkutan (Sundawa, 2009:

69). Dengan adanya kaidah atau norma membuat setiap anggota masyarakat

menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Perbuatan-perbuatan apa

yang dibolehkan dan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya di

masyarakat.

Untuk mewujudkan suatu keadaan yang diharapkan oleh masyarakat, maka

diperlukan adanya norma sosial yang menjamin terbentuknya kondisi tersebut.

Oleh karena itu, dibuat norma yang mana berisi perintah dan larangan yang
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dilengkapi dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Adanya sanksi yang tegas

dimaksudkan agar setiap warga masyarakat dapat bertingkah laku sesuai dengan

nilai-nilai yang ada.

Fenomena pelanggaran norma sosial sering ditemukan di RW.14 Kelurahan

Simpang Baru Kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara

dan observasi dengan sekelompok mahasiswa pada Januari-Februari 2013,

diperoleh informasi bahwa ternyata banyak terjadi pelanggaran norma sosial

khususnya pada mahasiswa UIN Suska Riau yang tinggal di lingkungan RW.14

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Pelanggaran norma yang sering

terjadi adalah tidak melapor kepada RT dan RW setempat ketika menjadi warga

baru dan sebaliknya tidak melapor ketika pindah ke tempat lain.

Pelanggaran juga sering terjadi terhadap sebagian mahasiswi UIN Suska

berkaitan tentang norma susila di luar lingkungan kampus, sebagian mahasiswi

terlihat mengenakan pakaian yang terbuka dan terlihat seksi. Sehingga akhirnya

akan mengundang berbagai anggapan negatif dari masyarakat. Dari keterangan

wawancara pada mahasiswa, diketahui juga adanya tindakan pelanggaran norma

yang disepakati masyarakat dan mahasiswa kos-kosan di masyarakat seperti

membuang sampah sembarangan (puntung rokok, bungkus makanan ringan dan

sampah perumahan), tidak membayar uang kebersihan, ada sebagian mahasiswa

yang tidak membayar uang kost, dan tidak membayar rekening listrik. Bagi

mahasiswa laki-laki ditemukan ada yang tidak mengikuti ronda malam, tidak

membayar uang ronda, kemudian bagi mahasiswi diketahui membawa tamu asing

atau tamu yang tidak muhrim ke dalam kos bahkan sampai larut malam.
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Menurut Taylor (dalam Umami, 2010:2) kepatuhan adalah memenuhi

permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang

dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta

oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons

terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain. Dalam hidup sehari-

hari, kita sering dihadapkan pada bentuk tekanan untuk mematuhi simbol-simbol

kekuasaan seperti orang tua, peraturan dalam sebuah lembaga dan organisasi,

petugas polisi, petugas pajak, lampu lalu lintas dan sebagainya guna mendapatkan

reaksi menyenangkan atau menghindari hukuman sebagai konsekuensi perilaku

yang dilakukan.

Salah satu faktor sosial yang dimungkinkan terkait dengan kepatuhan

terhadap norma sosial adalah dukungan sosial. Hartanti (dalam Kusumadewi,

Hardjani, & Priyatama, 2013:2) menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan

perasaan positif, menyukai kepercayaan dan perhatian dari orang lain yang berarti

dalam hidup manusia, pengakuan kepercayaan seseorang, dan bantuan langsung

dalam bentuk-bentuk tertentu.

Dukungan sosial dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah

peer group atau kelompok teman sebaya. Peer group memiliki peran yang sangat

penting bagi perkembangan individu baik secara emosional maupun secara sosial.

Mahasiswa dari sebelumnya hidup dan tinggal bersama orangtua yang kemudian

tinggal bersama teman dan masyarakat yang jauh dari orangtua. Ketika mahasiswa

melewati masa remaja, peer group memiliki peran yang sangat penting bagi

perkembangan individu baik secara emosional maupun secara sosial.
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Santrock (2007:55) menyebutkan bahwa peer group adalah anak-anak atau

remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama.

Salahsatu fungsi terpenting dari peer group adalah sebagai sumber informasi

mengenai dunia luar keluarga. Remaja memperoleh umpan balik mengenai

kemampuan dari kelompok peer group. Dengan ini remaja dapat mempelajari

bahwa apa yang mereka lakukan itu lebih baik, sama baik, atau kurang baik

dibandingkan remaja-remaja lainnya.

Buhrmester (dalam Papalia, Olds, & Feldman, 2008: 617-618) menyatakan

bahwa kelompok peer group merupakan sumber afeksi, simpati, pemahaman, dan

panduan moral, tempat bereksperimen, dan setting untuk mendapatkan otonomi

dan independensi dari orang tua. Di lain pihak, Robinson (dalam Papalia, Olds, &

Feldman, 2008: 617) mengemukakan bahwa keterlibatan individu dengan teman

sebayanya, selain menjadi sumber dukungan emosional yang penting sepanjang

masa transisi, namun sekaligus dapat menjadi sumber tekanan bagi individu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kelompok peer group dapat menjadi

media dalam usaha pengarahan moral dan perilaku kedisiplinan, sehingga

dukungan sosial peer group dimungkinkan berpengaruh pada pembentukan

kepatuhan individu terhadap norma sosial.

Hasil wawancara pada mahasiswa dan mahasiswi UIN Suska pada tanggal

12 Februari 2013, sebagai mahasiswa yang Islami dan berorientasi pada agama

disimpulkan sejumlah perilaku melanggar yang dipengaruhi pola pergaulan yang

salah seperti mode berpakaian yang tidak muslimah bagi mahasiswi (membuka

aurat), perjudian kecil (taruhan) pada mahasiswa pria, pergaulan bebas atau
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perilaku seks yang bebas, mengkonsumsi narkoba, bahkan menyicipi dunia

prostitusi.

Setiap individu memiliki suatu mekanisme yang dapat membantu, mengatur

dan mengarahkan perilakunya, yaitu kontrol diri. Skinner (dalam Alwisol,

2005:383) menganggap pelanggaran norma sosial berkaitan dengan kemampuan

individu memanipulasi kehidupan dan tingkah laku manusia. Kerusakan dunia

yang diakibatkan oleh pelanggaran merupakan konsekuwensi ketidak mampuan

manusia mengontrol dirinya.

Goldfield dan Marbaum (dalam Kusumadewi, Hardjani & Priyatama,

2013:3) mendefinisikan kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk menyusun,

membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa

individu kearah dampak positif. Skinner (dalam Alwisol, 2005:393) mengartikan

kontrol diri merupakan kemampuan self mengontrol faktor-faktor luar yang

mempengaruhi perilaku, sebab tingkah laku tetap ditentukan oleh faktor luar diri,

namun dengan kontrol diri, pengaruh tersebut dapat diatur atau dikontrol.

Sebagai salah satu sifat kepribadian, kontrol diri pada satu individu dengan

individu yang lain tidak sama. Ada individu yang memiliki kontrol diri yang

tinggi dan ada individu yang memiliki kontrol diri yang rendah. Individu yang

memiliki kontrol diri yang tinggi mampu mengubah kejadian dan menjadi agen

utama dalam mengarahkan dan mengatur perilaku utama yang membawa pada

konsekuensi positif, supaya tidak melakukan hal yang negatif. Sedangkan

individu yang memiliki kontrol diri rendah tidak mampu mengarahkan dan

mengatur perilakunya sehingga diasumsikan, mereka tidak mampu memandu,
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mengarahkan dan mengatur perilaku. Mereka tidak mampu menginterpretasikam

stimulus yang dihadapi sehingga tidak mampu mempertimbangkan konsekuensi

yang mungkin dihadapi serta tidak mampu memilih tindakan yang tepat.

Idealnya mahasiswa yang terdidik harus dapat mengontrol diri agar dapat

berperilaku sesuai dengan norma sosial yang telah berlaku di lingkungannya. Pada

kenyatannya kesulitan untuk mengontrol diri itu menjadi masalah utama bagi

mahasiswa dalam pembentukan tingkah lakunya, sehingga banyak mahasiswa

yang berperilaku melanggar. Peranan kontrol diri sangat penting dalam

pembentukan perilaku, jika individu mempunyai kontrol diri yang baik maka

individu akan dapat membentengi diri dari pengaruh buruk yang dapat

memungkinkan berperilaku menyimpang. Begitu juga sebaliknya, individu yang

mempunyai kontrol diri yang lemah akan mudah untuk berperilaku menyimpang

yang nantinya berwujud pada pelanggaran. Menurut keterangan mahasiswa di

atas, mereka membuat suara-suara dengan bermain gitar atau bermain-main

hingga larut malam, mengobrol sehingga melalaikan ibadah, membesarkan suara

gas kendaraan di hadapan teman-teman, semua itu karena tidak dapat menghindari

godaan teman, sehingga mahasiswa akhirnya melakukan juga.

Kondisi sosial yang patologis saat ini telah menyebabkan kontrol orang

dewasa terhadap kepatuhan semakin berkurang. Sumber utamanya pada

hakikatnya bukanlah masalah patologisnya, akan tetapi perubahan sosialnya

(Kartono, 2005:75). Karena itu sanksi sosial yang terangkum dalam norma sosial

menjadi melemah yang membawa individu menjadi binal tidak terkendali. Oleh

sebab itu diperlukan peran peer group sebagai pengontrol yang efektif. Sebagai
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contoh adalah ketika teman menemani mahasiswa baru melapor pada RT setempat

sebagai warga baru, teman menyampaikan pesan undangan untuk menghadiri

wiritan atau kenduri, teman memperingatkan mahasiswa untuk tidak menerima

tamu asing atau pacar ke dalam kos atau rumah.

Mengenai dominannya pengaruh peer group ini, Hurlock (dalam Yusuf,

2011:141) mengemukakan bahwa standar kelompok bermain memberikan

pengaruh kepada tingkahlaku anggotanya. Dalam proses ini dukungan peer group

mempunyai peranan yang sangat besar. Menurut Ali dan Asrori (2011:101)

mahasiswa yang sebagian besar adalah remaja juga merupakan makhluk sosial

yang memiliki kemampuan untuk mengontrol, menguasai diri, serta

mendisiplinkan dirinya. Mahasiswa sesungguhnya mampu membatasi diri dalam

menggunakan kebebasan yang diberikan kepada mereka.

Uraian di atas menjelaskan bahwa secara bersama-sama dukungan sosial

peer group dan kontrol diri dimungkinkan terkait dengan kepatuhan terhadap

norma sosial pada mahasiswa. Kemudian berdasarkan fenomena meningkatnya

tingkat pelanggaran mahasiswa pada norma sosial membuat peneliti tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul: “Hubungan dukungan sosial peer group dan

kontrol diri dengan kepatuhan terhadap norma sosial”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka masalah utama

yang menjadi kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah terdapat hubungan dukungan sosial peer group dan kontrol diri dengan
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kepatuhan terhadap norma sosial pada mahasiswa yang berdomisili di RW.14

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah

ada hubungan dukungan sosial peer group dan kontrol diri dengan kepatuhan

terhadap norma sosial pada mahasiswa dan mahasiswi yang berdomisili di RW.14

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai dukungan sosial peer group dan kontrol diri dengan

kepatuhan terhadap norma sosial, pernah dilakukan di Indonesia oleh

Kusumadewi, Hardjani dan Priyatama (2013) dengan judul yang sama terhadap

remaja putri di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Sukoharjo dimana

terdapat hubungan yang positif dukungan sosial peer group dan kontrol diri

terhadap peraturan remaja putri SMA Pondok Pesantren Modern Islam Assalam

Sukoharjo.

Kemudian penelitian oleh Maradona (2009) tentang sikap pelanggan, norma

subjektif pelanggan dan kontrol perilaku pelanggan dengan intensi kepatuhan

pelanggan dalam membayar jasa telepon rumah di PT. Telkomunikasi Indonesia,

tbk Malang. Dari hasil penelitian yang peneliti rangkum adalah hasil penelitian

tersebut menunjukan terdapat hubungan positif antara kontrol perilaku dengan

intensi kepatuhan pelanggan. Berikutnya penelitian yang hampir sama oleh

Umami tentang hubungan antara dukungan sosial dengan kepatuhan terhadap
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aturan pada mahasiswa penghuni Ma’had Sunan Ampel Al-Aly di Universitas

Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian Krisnatuti, Herawati dan Dini (2011), meneliti subjek yang

berbeda yaitu santri remaja, penelitiannya menganalisis tiga variabel dimana ada

dua variabel yang berbeda yaitu kecerdasan emosi, kepatuhan dan kemandirian

santri. Data dianalisis menggunakan korelasi Spearman dan uji beda t-tes,

sedangkan penelitian ini data-datanya dianalisis menggunakan regresi ganda.

Penelitian oleh Tondok, Ardiansyah  Ayuni (2012) yaitu penelitian survey

kuantitatif korelasi ganda. Meneliti subjek yang sama yang mana penelitian

tersebut bertujuan mengetahuai hubungan sikap, norma subjektif, dan kontrol

perilaku dengan intensi kepatuhan menggunakan helm pada pengendara motor.

Data dikumpulkan menggunakan angket terbuka dan tertutup menggunakan

teknik pengambilan sampel yang sama dengan penelitian ini yaitu incidental

sampling. Perbedaan penelitian yaitu penelitian ini merupakan penelitian

kuantitatif dengan menggunakan pendekatan regresi ganda dimana data

dikumpulkan menggunakan skala untuk mencari hubungan dukungan sosial peer

group dan kontrol diri dengan kepatuhan terhadap norma sosial.

Terakhir adalah penelitian oleh Wilujeng (2010) yang berjudul efektivitas

pelatihan berfikir positif terhadap kepatuhan pada aturan, untuk mengetahui

apakah pelatihan berfikir positif mempengaruhi sikap dan perilaku. Meneliti

subjek berbeda yaitu santri pondok pesantren. Penelitian tersebut menggunakan

metode analysis independent sample T-Test yang mana teknik pengambilan

sampel menggunakan metode purposive sampling. Berbeda dengan penelitian ini
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meneliti subjek mahasiswa, merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan

regresi ganda dengan teknik pengambilan sampel inidentil sampling.

Uraian di atas adalah sebagian penelitian dengan topik dukungan sosial peer

group dan kontrol diri dengan kepatuhan terhadap norma sosial yang sudah

pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini ditujukan pada

mahasiswa-mahasiswi yang berdomisili di RW.14 Kelurahan Simpang Baru

Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau. Jadi, peneliti sangat yakin topik ini belum

pernah dibahas sebelumnya

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberi-

kan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Psikologi kepribadian

dan psikologi sosial mengenai hubungan dukungan sosial peer group dan kontrol

diri dengan kepatuhan terhadap norma sosial pada mahasiswa-mahasiswi yang

berdomisili di RW.14 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru.

2. Manfaat Praktis

a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat

bagi mahasiswa yang tertarik mempelajari lebih dalam tentang dukungan

sosial peer group dan kontrol diri dengan kepatuhan terhadap norma sosial.

b. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi referensi bagi mahasiswa karena

mendapatkan data akurat tentang profil dan gambaran mengenai dukungan
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sosial peer group dan kontrol diri dengan kepatuhan terhadap norma sosial

yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswi yang berdomisili di RW.14

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Hasil

penelitian ini tentunya bisa menjadi masukan yang bersifat praktis untuk

merubah perilaku yang menyimpang dan melanggar agar menjadi lebih

baik, memiliki sumber daya manusia yang tinggi, dan berdedikasi pada

norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

c. Bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah dukungan sosial peer group

dan kontrol diri dengan kepatuhan terhadap norma sosial, penelitian ini

diharapkan dapat dijadikan bahan acuan agar hasilnya lebih maksimal.


