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BAB  II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepatuhan Terhadap Norma Sosial

1. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan didefinisikan oleh Chaplin (1989:99) sebagai pemenuhan,

mengalah tunduk dengan kerelaan; rela memberi, menyerah, mengalah; membuat

suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain.

Menurut Milgram (1963, 371:378) kepatuhan terkait dengan ketaatan pada

otoritas aturan-aturan. Kepatuhan terhadap aturan pertama kali dipublikasikan

Milgram pada tahun 1963, salahsatu dari beberapa eksperimen psikologi terkenal

pada abad 20. Dari hasil penelitiannya didapat bahwa kepatuhan muncul bukan

karena adanya keinginan dari pelaksana perintah untuk menyesuaikan diri, tetapi

lebih karena didasarkan akan kebutuhan untuk menjadi apa yang lingkungan

harapkan atau reaksi yang timbul untuk merespon tuntutan lingkungan sosial yang

ada.

Menurut Taylor (2006:266) 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.

Blass (1999:957) mengungkapkan bahwa kepatuhan adalah menerima

perintah-perintah dari orang lain. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun,
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selama individu tersebut menunjukkan perilaku taat terhadap sesuatu atau

seseorang. Misalnya kepatuhan terhadap norma sosial.

Herbert Kelman (dalam Tondok, Ardiansyah & Ayuni, 2012:2)

mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku mengikuti permintaan otoritas

meskipun individu secara personal individu tidak setuju dengan permintaan

tersebut. Kepatuhan mengandung arti kemauan mematuhi sesuatu dengan takluk,

tunduk (Neufeldt, Victoria; David B. Guralnik, dalam Widyarti, 2004:96).

Menurut Shaw (Dalam Umami, 2010:25-26), kepatuhan berhubungan

dengan harga diri seseorang di mata orang lain. Orang yang telah memiliki konsep

bahwa dirinya adalah orang yang pemurah, akan menjadi malu apabila dia

menolak memberikan sesuatu ketika orang lain meminta sesuatu padanya.

Kebebasan untuk bersikap, juga seringkali mendorong orang untuk mengikuti

kemauan orang lain. Semakin orang dibebaskan untuk memilih, semakin

cenderung orang tersebut untuk patuh. Hal ini disebabkan adanya ambiguitas

situasi serta rasa aman yang dimiliki akibat kebebasan dalam memilih.

Ambiguitas situasi yang dimaksud berkaitan dengan akibat dan reaksi yang akan

diterima jika seseorang memilih pilihan tertentu. Hal ini akan menimbulkan

kecemasan jika memilih pilihan yang tidak tepat. Bersamaan dengan itu pula,

kebebasan mengakibatkan seseorang merasa bebas untuk mengambil keputusan

untuk dirinya sehingga menimbulkan rasa aman. Rasa aman selanjutnya akan

menumbuhkan rasa percaya terhadap lingkungan sehingga orang dengan suka rela

mematuhi otoritas. Kecemasan maupun rasa aman akan mendorong orang untuk

berlaku patuh.



15

Kepatuhan terjadi ketika seseorang menerima pengaruh tertentu karena ia

berharap mendapatkan reaksi yang menyenangkan dari orang yang berkuasa atau

dari kelompok. Tindakan tersebut hanya ketika diawasi oleh pihak yang

berwenang (Maradona, 2009:39).

Kelompok sosial yang dibentuk oleh sejumlah individu pasti memiliki

aturan, baik itu berupa organisasi atau lembaga. Hal ini bertujuan agar individu

yang menjalankan perannya dalam kelompok tersebut dapat terstruktur dan

seluruh kegiatan yang dibentuk dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu

norma sosial yang telah ditetapkan oleh sebuah kelompok harus dipatuhi oleh

setiap individu yang tergabung dalam kelompok sosial tersebut.

Norma sosial yang mengatur pergaulan hidup bertujuan untuk mencapai

suatu tata tertib (Soekanto, 2013:172). Norma juga merupakan peraturan sosial

menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi

sosialnya (Sudarmi & Indriyanto, 2009:26). Kartono (2013:14) menyebutkan

norma adalah kaidah, aturan pokok, ukuran, kadar atau patokan yang diterima

secara utuh oleh masyarakat guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-

hari, agar hidup ini terasa aman dan menyenangkan.

Keberadaan norma di masyarakat bersifat memaksa individu atau kelompok

agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk sejak lama

(Sudarmi & Indriyanto, 2009:26). Norma juga bisa bersifat positif. yaitu sifatnya

mengharuskan, menekankan atau kompulsif. Mulai dari norma-norma yang ringan

lunak, memperbolehkan, sampai penggunaan sedikit paksaan. Sebaliknya norma

juga bisa bersifat negatif, yaitu melarang sama sekali, bahkan menjadikan tabu.
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Bisa juga berupa larangan-larangan dengan sanksi keras, hukuman atau tindak

pengasingan (Kartono, 2013:15).

Jadi, norma sosial adalah aturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat

yang telah disepakati untuk mengatur perilaku-perilaku individu dengan tujuan

mencapai suatu interaksi sosial yang tertib.

Dengan demikian kepatuhan terhadap norma sosial dapat dirumuskan

sebagai sikap yang tunduk pada aturan-aturan dan nilai dalam kelompok sosial

masyarakat dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disepakati bersama dengan

tulus agar setiap individu menjalankan perannya secara terstruktur dan seluruh

kegiatannya berjalan dengan baik serta meninggalkan apa yang menjadi

larangannya agar terhindar dari sanksi hukuman.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Thomas Blass (dalam Wilujeng, 2010:23-25) dalam wacana pada

eksperimen yang dilakukan oleh Milgram menguraikan bahwa ada tiga hal yang

nantinya bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang. Faktor-faktor ini ada

yang bisa berpengaruh pada setiap keadaan namun ada juga berpengaruh pada

situasi yang bersifat kuat dan ambigu saja.

a. Kepribadian. Adalah faktor internal yang dimiliki individu. Faktor ini akan

berperan kuat mempengaruhi intensitas kepatuhan ketika berada pada situasi

yang lemah dan pilihan-pilihan yang ambigu dan mengandung banyak hal.

Faktor tergantung pada dimanakah individu tumbuh dan peranan pendidikan

yang diterima.
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b. Kepercayaan. Suatu perilaku yang ditampilkan individu kebanyakan berda-

sarkan keyakinan yang dianut. Sikap loyalitas pada keyakinannya akan

mempengaruhi pengambilan keputusannya. Suatu individu akan lebih mu-

dah mematuhi norma sosial yang didoktrinkan oleh kepercayaan yang

dianut. Perilaku patuh berdasarkan kepercayaan juga disebabkan adanya

penghargaan dan hukuman yang berat pada kehidupan setelah mati.

c. Lingkungan. Nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan nantinya

juga akan mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu.

Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan mampu membuat individu

belajar tentang arti suatu norma sosial dan kemudian menginternalisasikan

dalam dirinya dan ditampilkan lewat perilaku. Lingkungan yang cenderung

otoriter akan membuat individu mengalami proses internalisasi dengan

keterpaksaan.

Dalam merumuskan faktor yang mempengaruhi para ahli berbeda pendapat.

menurut Taylor kepatuhan atau ketaatan seseorang terhadap otoritas atau norma

sosial dapat terbentuk dengan adanya enam faktor di antaranya (Umami, 2010:

27-28):

a. Informasi. Merupakan faktor utama dalam pengaruh sosial, Seseorang

kadang-kadang mau melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan

hanya setelah kepada mereka diberikan sejumlah informasi, seseorang

sering memengaruhi orang lain dengan memberikan mereka informasi atau

argumen yang logis tentang tindakan yang seharusnya mereka lakukan.
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b. Imbalan. Salah satu basis kekuasaan adalah kemampuan untuk memberi

hasil positif bagi orang lain, membantu orang lain mendapatkan tujuan yang

diinginkan atau menawarkan imbalan yang bermanfaat. Beberapa imbalan

bersifat sangat personal, seperti senyum persetujuan dari teman.  Imbalan

lainnya seperti uang adalah impersonal.

c. Keahlian. Pengetahuan khusus, training, dan ketrampilan juga dapat

menjadi sumber kekuasaan. Seseorang tunduk pada ahli dan mengikuti

nasehatnya karena mereka percaya bahwa pengetahuan penguasa akan

membantu kita mencapai tujuan kita.

d. Kekuasaan rujukan. Basis pengaruh dengan relevansi pada relasi personal

atau kelompok adalah kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini eksis ketika

seseorang mengidentifikasi atau ingin menjalin hubungan dengan kelompok

atau orang lain. Seseorang mungkin bersedia meniru perilaku mereka atau

melakukan apa yang mereka minta karena ingin sama dengan mereka atau

menjalin hubungan baik dengan mereka.

e. Otoritas yang sah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah

bahwa seseorang memiliki otoritas yang sah dalam situasi itu, sesuai dengan

norma sosial yang berlaku.

f. Paksaan. Dapat berupa paksaan fisik sampai ancaman hukuman atau tanda

ketidaksetujuan. Misalnya, setelah gagal menyakinkan anak untuk tidur

siang, si bapak mungkin secara paksa memasukkan anak ke dalam kamar,

lalu ia keluar dan mengunci pintu.
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Sedangkan menurut Milgram (dalam Umami, 2010:28-29), menjelaskan

bahwasannya faktor yang mempengaruhi kepatuhan ada tiga, yaitu:

a. Pengawasan. Salah satu faktor yang jelas dalam percobaan Milgram

tentang kepatuhan ini adalah kehadiran tetap atau pengawasan dari seorang

peneliti. Bila peneliti meninggalkan ruangan tersebut dan memberikan

intruksinya lewat telepon, kepatuhan akan menurun.

b. Kekuasaan dan ideologi. Faktor penting yang dapat menimbulkan kepatu-

han sukarela adalah penerimaan seseorang akan ideologi yang mengabsah-

kan kekuasaan orang yang berkuasa dan membenarkan intruksinya.

c. Daya pengaruh situasi. Situasi atau kondisi yang ada di sekitar seseorang

juga dapat mempengaruhi kepatuhan.

Adapun faktor lain yang turut mempengaruhi terbentuknya kepatuhan

terhadap norma sosial diungkapkan oleh Rifa’i (Dalam Kusumadewi, Hardjajani,

& Priyatama, 2013:8) mengenai beberapa faktor penyebab pelanggaran di

lingkungan akademik diantaranya adalah tata tertib, latar belakang remaja, sistem

pendidikan atau pembelajaran, pimpinan lembaga, kepemimpinan, sistem

birokrasi, dan faktor psikologis lain yaitu religiusitas. Individu yang mendapatkan

tambahan pengetahuan tentang ajaran agama sehingga aspek religiusitas menjadi

lebih baik. Jalaluddin (2009:248) menjelaskan bahwa individu yang menganut

agama sesuai dengan ajarannya menganggap agama sebagai norma, sehingga

ajaran agama berfungsi sebagai kontrol sosial yang mengatur serta mengarahkan

tingkahlakunya sehari-hari sehingga secara instansi, agama merupakan norma

bagi pengikutnya. Hal ini menyiratkan bahwa religiusitas berperan dalam
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membentuk kepatuhan terhadap norma sosial. Selain itu menurut Kusumadewi,

Hardjajani, & Priyatama (2013:7), faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap

norma sosial adalah kontrol diri. Seseorang yang memiliki kontrol diri yang tinggi

dapat mengarahkan perilaku, emosi, serta dapat menafsirkan dan melakukan

antisipasi atas kejadian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan uraian tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan di atas

dapat disimpulkan bahwasannya kepatuhan yang terjadi pada seseorang dapat

dipengaruhi oleh faktor faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah

faktor yang berasal dari luar diri seseorang seperti informasi yang diterima,

adanya imbalan, adanya perhatian yang dicurahkan, paksaan, penghargaan atau

ganjaran, penekanan atau hukuman, dan harapan orang lain. Sedangkan faktor

internal adalah faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang sendiri seperti

kepribadian kepercayaan, keahlian, religiusitas dan kontrol diri.

3. Indikator Kepatuhan

Federich mengatakan bahwa kepatuhan kepada otoritas terjadi hanya jika

perintah dilegitimasi dalam konteks norma dan nilai-nilai kelompok (dalam

Umami, 2010:26). Di dalam kepatuhan terdapat tiga bentuk perilaku yaitu:

a. Konformitas (conformity). Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial

di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai

dengan norma sosial yang ada.

b. Penerimaan (compliance). Penerimaaan adalah kecenderungan orang mau

dipengaruhi oleh komunikasi persuasif dari orang yang berpengatuan luas

atau orang yang disukai. Dan juga merupakan tindakan yang dilakukan
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dengan senang hati karena percaya terhadap tekanan atau norma sosial

dalam kelompok atau masyarakat.

c. Ketaatan (obedience). Ketaatan merupakan suatu bentuk perilaku

menyerahkan diri sepenuhnya pada pihak yang memiliki wewenang, bukan

terletak pada kemarahan atau agresi yang meningkat, tetapi lebih pada

bentuk hubungan mereka dengan pihak yang berwenang.

Sarwono dan Meinarno (2011:105) juga membagi kepatuhan dalam tiga

bentuk perilaku yaitu:

a. Konformitas (conformity). Yaitu individu mengubah sikap dan tingkah-

lakunya agar sesuai dengan cara melakukan tindakan yang sesuai dan

diterima dengan tuntutan sosial.

b. Penerimaan (compliance). Yaitu individu melakukan sesuatu atas

permintaan orang lain yang diakui otoritasnya.

c. Ketaatan (obedience). Yaitu individu melakukan tingkahlaku atas perintah

orang lain. Seseorang mentaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk

melakukan tingkahlaku tertentu karena ada unsur power.

Dari uraian indikator kepatuhan beberapa ahli di atas, peneliti memilih

bentuk-bentuk perilaku patuh kepada norma sosial oleh Sarwono dan Meinarno

(2011) yaitu konformitas, compliance (penerimaan) dan obedience (ketaatan)

karena indikator diatas berlaku secara umum.
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B. Dukungan Sosial Peer Group

1. Pengertian Dukungan Sosial Peer Group

Sarafino (dalam Smet, 1994:136) yang menyatakan bahwa dukungan sosial

adalah suatu kesenangan yang dirasakan sebagai perhatian, penghargaan dan

pertolongan yang diterima dari orang lain atau suatu kelompok. Lingkungan yang

memberikan dukungan tersebut adalah keluarga, kekasih atau anggota

masyarakat. Sarafino berpendapat bahwa akan ada banyak efek dari dukungan

sosial karena dukungan sosial secara positif dapat memulihkan kondisi fisik dan

psikis seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Gottlieb (dalam Smet, 1994:135) mendefinisikan dukungan sosial terdiri

dari informasi atau nasehat verbal dan atau nonverbal, bantuan nyata, atau

tindakan yang diberikan oleh keakraban sosial atau didapat karena kehadiran

mereka dan mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi pihak

penerima. Adapun definisi dari kawan sebaya (peer) adalah anak-anak atau remaja

yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama (Santrock,

2003:55).

Cowie dan Wallace (dalam Kusumadewi, dkk., 2013:4) mengungkapkan

bahwa dukungan sosial peer group merupakan dukungan sosial yang dibangun

dan bersumber dari teman sebaya, mereka secara spontan menawarkan bantuan

kepada kawan lainnya, dan hal tersebut dapat terjadi dimanapun dan di kelompok

sebaya manapun; serta bagaimanapun memberikan dukungan di saat kawan

lainnya dalam kesulitan.
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Dalam studi mengenai remaja, terungkap bahwa relasi yang positif dengan

kawan sebaya berkaitan dengan penyesuaian sosial yang positif. Relasi yang baik

di antara kawan sebaya dibutuhkan bagi perkembangan sosial yang normal

(Santrock, 2007:57). Desakan dari kawan sebaya merupakan suatu tema yang

terdapat dalam kehidupan individu. Kekuatan dari pengaruh ini dapat teramati

dalam hampir semua dimensi perilaku individu, pilihan pakaian, musik, bahasa,

nilai, aktivitas waktu luang dan sebagainya (Santrock, 2007:61).

Dari beberapa penjelasan di atas maka disimpulkan bahwa dukungan sosial

teman sebaya adalah bentuk perhatian, penghargaan dan pertolongan positif yang

diterima individu dari teman sebaya sebagai orang terdekat dalam pergaulan yang

dapat memulihkan kondisi fisik dan psikis individu.

2. Komponen Dukungan Sosial Peer Group

Menurut House (dalam Smet, 1994:136) dukungan sosial terdiri dari empat

aspek yaitu:

a. Dukungan emosional. Dukungan ini mencakup ungkapan empati,

kepedulian dan perhatian terhadap orang yang bersagkutan (misalnya umpan

balik, penegasan).

b. Dukungan penghargaan. Dukungan ini terjadi lewat ungkapan hormat atau

penghargaan positif untuk orang itu, dorongan maju atau persetujuan

dengan gagasan atau perasaan individu, dan berbanding positif orang itu

dengan orang lain, seperti misalnya orang-orang yang kurang mampu atau

lebih buruk keadaannya.
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c. Dukungan instrumental. Bentuk dukungan ini mencakup bantuan lansung,

seperti seseorang memberi pinjaman uang kepada orang atau menolong

mengerjakan sesuatu pada waktu seseorang mengalami stress.

d. Dukungan informasi. Dukungan yang mencakup member nasehat,

petunjuk-petunjuk, saran-saran atau umpan balik.

Weiss (dalam Cutrona & Russel, 1987:472; Holland & Holahan, 2002:15;

Ristianti, 2013:13) menyatakan ada dua aspek dukungan sosial yang melahirkan

enam komponen dukungan sosial yang disebut sebagai “The Social Provision

Scale” dimana masing-masing komponen dapat berdiri sendiri, namun satu sama

lain saling berhubungan. Adapun aspek tersebut antara lain:

a. Instrumental support. Bentuk dukungan ini merupakan penyediaan materi

yang dapat memberikan pertolongan langsung seperti pinjaman uang,

pemberian barang, makanan serta pelayanan. Bentuk dukungan ini dapat

mengurangi stress karena individu dapat langsung memecahkan masalahnya

yang berhubungan dengan materi. Adapun deskriptor dari dukungan

instrumental pada proses belajar anak, misalnya yaitu: (a) memenuhi semua

keperluan sekolah, (b) tersedianya alat tulis menulis, (c) membelikan buku-

buku penunjang, (d) memberikan seragam sekolah, (e) menyediakan ruang

belajar. Komponen aspek instrumental support antara lain:

1) Reliable alliance (Ketergantungan yang dapat diandalkan). Dalam

dukungan sosial ini, individu mendapat jaminan bahwa ada individu

lain yang dapat diandalkan bantuannya ketika individu membutuhkan

bantuan, bantuan tersebut sifatnya nyata dan langsung. Individu yang
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menerima bantuan ini akan merasa tenang karena individu menyadari

ada individu lain yang dapat diandalkan untuk menolongnya bila

individu mengalami masalah dan kesulitan.

2) Guidance (Bimbingan). Dukungan sosial ini berupa nasehat, saran dan

informasi yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi

permasalahan yang dihadapi. Dukungan ini juga dapat berupa feedback

(umpan balik) atas sesuatu yang telah dilakukan individu.

b. Emotional support. Bentuk dukungan ini membuat individu memiliki

perasaan nyaman. Dukungan ini sangat penting dalam menghadapi keadaan

yang dianggap tidak dapat dikontrol. Adapun deskriptor dari dukungan

emosional pada proses belajar anak, misalnya yaitu: (a) menanyakan hasil

belajar, (b) memperhatikan kegiatan belajar anak, (c) memeriksa hasil

belajar anak, (d) perhatian orang tua dalam mengingatkan tugas anak, (d)

menciptakan suasana belajar yang nyaman, (e) mendukung kegiatan anak (f)

mengerti kelemahan anak. Komponen aspek emotional support antara lain:

1) Reassurance of worth (Pengakuan positif). Dukungan sosial ini ber-

bentuk pengakuan atau penghargaan terhadap kemampuan dan kualitas

individu. Dukungan ini akan membuat individu merasa dirinya diterima

dan dihargai.

2) Emotional attachment (Kedekatan emosional). Dukungan sosial ini

berupa pengekspresian dari kasih sayang, cinta, perhatian dan keper-

cayaan yang diterima individu, yang dapat memberikan rasa aman

kepada individu yang menerima.
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3) Social integration (Integrasi sosial). Dukungan sosial ini memung-

kinkan individu untuk memperoleh perasaan memiliki suatu kelompok

yang memungkinkannya untuk membagi minat, perhatian serta

melakukan kegiatan secara bersama-sama. Dukungan semacam ini

memungkinkan individu mendapatkan rasa aman, nyaman serta merasa

memiliki dan dimiliki dalam kelompok yang memiliki persamaan

minat.

4) Opportunity to provide nurturance (kesempatan untuk mengasuh).

Suatu aspek penting dalam hubungan interpersonal adalah perasaan

dibutuhkan oleh orang lain. Dukungan sosial ini memungkinkan

individu untuk memperoleh perasaan bahwa orang lain tergantung

padanya untuk memperoleh kesejahteraan dan umpan balik tentang

bagaimana cara memecahkan persoalan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti menyimpulkan aspek-aspek

yang dipergunakan dalam aspek dukungan sosial teman sebaya adalah aspek

dukungan sosial dari House (dalam Smet, 1994) dengan alasan bahwa teori

tersebut dirasa cukup cocok mewakili aspek-aspek dukungan sosial yang akan

dipergunakan untuk mengungkap dukungan sosial teman sebaya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dukungan Sosial Peer Group

Ada 3 faktor yang mempengaruhi perolehan dukungan sosial dari orang lain

(Sarafino, dalam Nurmalasari, 2010:6), yaitu:

a. Potensi penerima dukungan. Tidak mungkin seseorang memperoleh

dukungan sosial seperti yang diharapkannya jika dia tidak sosial, tidak
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pernah menolong orang lain, dan tidak membiarkan orang lain mengetahui

bahwa dia sebenarnya memerlukan pertolongan. Beberapa orang tidak perlu

assertive untuk meminta bantuan orang lain, atau merasa bahwa mereka

seharusnya tidak tergantung dan menyusahkan orang lain.

b. Potensi penyedia dukungan. Seseorang yang seharusnya menjadi penyedia

dukungan bisa saja tidak mempunyai sesuatu yang dibutuhkan orang lain,

atau mungkin mengalami stress sehingga tidak memikirkan orang lain, atau

bisa saja tidak sadar akan kebutuhan orang lain.

c. Komposisi dan struktur jaringan sosial. Maksud dari jaringan sosial

adalah hubungan yang dimiliki individu dengan orang-orang dalam keluarga

dan lingkungannya. Hubungan ini dapat bervariasi dalam ukuran (jumlah

orang yang sering berhubungan dengan individu), frekuensi hubungan

(seberapa sering individu bertemu dengan orang-orang tersebut), komposisi

(apakah orang-orang tersebut keluarga, teman, rekan kerja, dan sebagainya),

dan kedekatan hubungan.

Menurut Mappiare (Ayu, 2010:5) ada beberapa hal pribadi yang dapat

membuat seseorang atau individu diterima dalam kelompok teman sebaya, yaitu:

penampilan (performance), kemampuan pikir, sikap, sifat, perasaan, pribadi.

Faktor yang mempengaruhi dukungan sosial menurut Cohen dan Syme

(Andarini & Fatma, 2013:171) adalah sebagai berikut:

a. Pemberian dukungan. Pemberi dukungan adalah orang-orang yang

memiliki arti penting dalam pencapaian hidup sehari-hari.
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b. Jenis dukungan. Jenis dukungan yang akan diterima memiliki arti bila

dukungan itu bermanfaat dan sesuai dengan situasi yang ada.

c. Penerimaan dukungan. Penerimaan dukungan seperti kepribadian,

kebiasaan, dan peran sosial akan menentukan keefektifan dukungan.

d. Permasalahan yang dihadapi. Dukungan sosial yang tepat dipengaruhi

oleh kesesuaian antara jenis dukungan yang diberikan dan masalah yang

ada.

e. Waktu pemberian dukungan. Dukungan sosial akan optimal di satu

situasi tetapi akan menjadi tidak optimal dalam situasi lain. Lamanya

pemberian dukungan. Lamanya pemberian dukungan tergantung pada

kapasitas.

Dari beberapa penjelasan para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial peer group di antaranya adalah

penerima dan pemberi dukungan, penyedia dukungan, komposisi dukungan, jenis

dukungan, permasalahan yang dihadapi, waktu pemberian dukungan, faktor

kepribadian seperti; penampilan (performance), kemampuan pikir, sikap, sifat,

dan perasaan.

C. Kontrol Diri

1. Pengertian Kontrol Diri

Averill (dalam Kusumadewi, Hardjajani & Priyatama, 2013:4)

mendefinisikan kontrol diri sebagai variabel psikologis yang mencakup

kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam

mengelola informasi yang tidak diinginkan, dan kemampuan individu untuk
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memilih suatu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini. Sedangkan Skinner

(dalam Sulton, 2009:20) menyatakan bahwa kontrol diri merupakan sebuah urutan

perilaku dimana sebuah organisme memanipulasi pengaruhpengaruh lingkungan

dalam kaitannya dengan mempelajari prinsipprinsip untuk mengubah sebuah

perilaku tertentu.

Calhoun dan Acocella (dalam Ghufron dan Risnawita, 2012: 22)

mendefinisikan kontrol diri (self-control) sebagai pengaturan proses-proses fisik,

psikologis, dan perilaku seseorang dengan kata lain serangkaian proses yang

membentuk dirinya sendiri. Goldfried dan Merbaum (dalam Elfida, 2005:81),

mendefinisikan kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk menyusun,

membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa

individu ke arah konsekuensi positif.

Messina & messina (dalam Sulton, 2009:19) menyatakan bahwa pengen-

dalian diri adalah seperangkat tingkah laku yang berfokus pada keberhasilan

mengubah diri pribadi, keberhasilan menangkal pengrusakan diri (self-destruc-

tive), perasaan mampu pada diri sendiri, perasaan mandiri (autonomy) atau bebas

dari pengaruh orang lain, kebebasan menentukan tujuan, kemampuan untuk

memisahkan perasaan dan pikiran rasional, serta seperangkat tingkah laku yang

berfokus pada tanggung jawab atas diri pribadi.

Snyder dan Gangestad (dalam Kusumadewi, Hardjani & Priyatama, 2013:5)

mengatakan bahwa konsep mengenai kontrol diri secara langsung sangat relevan

untuk melihat hubungan antara pribadi dengan lingkungan masyarakat dalam
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mengatur kesan masyarakat yang sesuai dengan isyarat situasional dalam bersikap

dan berpendirian yang efektif.

Menurut Mahoney dan Thoresen, (dalam Ghufron, 2012:31) kontrol diri

merupakan jalinan yang secara utuh (integratif) yang dilakukan individu terhadap

lingkungannya. Individu dengan kontrol diri tinggi sangat memperhatikan cara-

cara yang tepat untuk berperilaku dalam situasi yang bervariasi. Individu

cenderung akan mengubah perilakunya sesuai dengan permintaan situasi sosial

yang kemudian dapat mengatur kesan yang dibuat perilakunya lebih responsif

terhadap petunjuk situasional, lebih fleksibel, berusaha untuk memperlancar

interaksi sosial, bersikap hangat dan terbuka.

Alwisol (2005:393) menyebutkan pengertian kontrol diri sebenarnya bukan

mengontrol kekuatan di dalam self, tetapi adalah bagaimana self mengontrol

variabel-variabel luar yang menentukan tingkahlaku. Tingkahlaku ditentukan oleh

variabel luar, namun dengan berbagai cara kontrol diri pengaruh variabel itu dapat

diperbaiki, diatur atau dikontrol.

Dalam kontrol diri individu sendiri yang menyusun standar bagi kinerjanya

dan menghargai atau menghukum dirinya bila berhasil atau tidak berhasil

mencapai standar tersebut. dalam kontrol eksternal orang lain lah yang menyusun

standar dan memberi ganjaran atau hukum. Tidak mengerankan bila kontrol diri

dianggap sebagai suatu ketrampilan berharga (Calhoun dan Acocella, dalam

Ghufron, 2003:32).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kontrol diri dapat disimpulkan sebagai

suatu aktivitas pengendalian tingkah laku, yang mengandung makna yaitu
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melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan

sesuatu untuk bertindak. Semakin tinggi kontrol diri semakin intens pengendalian

terhadap tingkah laku.

2. Jenis dan Aspek Kontrol Diri

Block dan Block (dalam Ghufron, 2003:39) mengatakan ada tiga jenis

kualitas kontrol diri, yaitu:

a. Over control. Merupakan kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara

berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri dalam bereaksi

terhadap stimulus.

b. Under control. Merupakan suatu kecenderungan individu untuk melepaskan

impulsivitas dengan bebas tanpa perhitungan yang masak.

c. Appropriate control. Merupakan kontrol individu dalam upaya

mengendalikan implus secara tepat.

Menurut Liebert dan Nelson (dalam Sulton, 2009:22) ada 2 aspek dari

kontrol diri, yaitu:

a. Kemampuan melawan godaan. Menahan diri dari kesempatan mengikuti

larangan yang ada di masyarakat dengan cara menarik tindakan yang

sekiranya akan dilakukan kemampuan tersebut memperhatikan apakah

individu akan setia atau menyimpang dari norma yang tidak dapat

dipungkiri.

b. Kemampuan menahan kepuasan yang tertunda. Menahan kepuasan

yang tertunda mengandung arti kesempatan dalam mendapatkan kepuasan
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Menurut Averill, Cohen, dkk (dalam Sulton, 2009:23) menyatakan bahwa

ada 4 tipe kontrol diri, yaitu:

a. Kontrol perilaku (behavioral control). Kemampuan menggambarkan suatu

tindakan secara nyata supaya dapat mengurangi pengaruh yang kuat dari

stressor.

b. Kontrol kognitif (cognitive control). Kemampuan menggunakan proses

atau strategi untuk memodifikasi pengaruh yang kuat dari stressor.

c. Kontrol keputusan (desional control). Kesempatan memilih antara

alternatif prosedur dan rangkaian tindakan

d. Kontrol informasi (information control). Kesempatan mendapat

pengetahuan tentang kejadian stress separah apa yang terjadi, mengapa,

konsekuensinya apa.

Sedangkan Averill (dalam Kusumadewi, Hardjajani & Priyatama, 2013:4;

Elfida, 2005:81) juga berpendapat bahwa terdapat 3 jenis kemampuan mengontrol

diri yang meliputi 5 aspek yaitu:

a. Behavior control (kontrol perilaku). Adalah kemampuan untuk

memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan ini

terdapat 2 komponen yaitu:

1) Kemampuan mengontrol perilaku. Adalah kemampuan yang bertujuan

untuk menentukan siapa yang mengendalikan situasi. Individu yang

kemampuan mengontrol dirinya, baik akan mampu mengatur perilaku

dengan kemampuan dirinya, bila tidak mampu individu akan

menggunakan sumber-sumber eksternal.
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2) Kemampuan mengontrol stimulus. Adalah kemampuan yang bertujuan

untuk menghadapi stimulus yang tidak diinginkan, yaitu dengan cara

mencegah atau menjauh sebagian stimulus, menempatkan tenggang

waktu diantara rangkaian stimulus yang sedang berlangsung,

menghentikan stimulus sebelum berakhir, serta membatasi intensitas

stimulus.

b. Cognitive control (kognitif kontrol). Adalah kemampuan individu dalam

mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi,

menilai atau menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif

sebagai adaptasi psikologis atau untuk mengurangi tekanan. Kemampuan ini

dapat dibedakan menjadi 2 komponen yaitu:

1) Kemampuan mengatasi peristiwa. Adalah kemampuan yang bertujuan

untuk mengantisipasi keadaan melalui berbagai pertimbangan secara

relatif obyektif

2) Kemampuan menafsirkan peristiwa. Adalah kemampuan yang

bertujuan untuk menilai dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa

dengan cara memperhatikan segi-segi positif secara subyektif.

c. Decisional control (kontrol keputusan). Adalah kemampuan untuk

memilih suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau

disetujui. Kontrol pribadi dalam menentukan pilihan akan berfungsi baik

dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan atau kemungkinan pada

individu untuk memilih beberapa hal yang sama memberatkan.
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Dari uraian dan penjelasan di atas, maka untuk mengukur kontrol diri

digunakan aspek-aspek yaitu kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan

mengontrol stimulus, kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian,

kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian, kemampuan mengambil

keputusan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kontrol Diri

Sebagaimana faktor psikologis lainnya kontrol diri dipengaruhi oleh

beberapa faktor. Secara garis besarnya faktor-faktor yang memepengaruhi kontrol

diri ini terdiri dari faktor internal (dari dalam diri individu), dan faktor eksternal

(dari luar individu).

a. Faktor internal. Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah

usia. Semakin bertambah usia seseorang maka, semakin baik kemampuan

mengontrol diri seseorang itu (Ghufron & Risnawita, 2012:32).

b. Faktor eksternal. Faktor eksternal ini diantaranya adalah lingkungan

keluarga. Lingkungan keluarga terutama orangtua menentukan bagaimana

kemampuan mengontrol diri seseorang. Hasil penelitian Nasichah (dalam

Ghufron & Risnawita, 2012:32) menunjukkan bahwa persepsi remaja

terhadap penerapan disiplin orangtua yang semakin demokratis cenderung

diikuti tingginya kemampuan mengontrol dirinya. Oleh sebab itu, bila

orangtua menerapkan disiplin kepada anaknya sikap disiplin secara intens

sejak dini, dan orangtua tetap konsisten terhadap semua konsekuensi yang

dilakukan anak bila ia menyimpang dari yang sudah ditetapkan, maka sikap
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konsisten ini akan diinternalisasi oleh anak dan kemudian akan menjadi

kontrol diri baginya (Ghufron & Risnawita, 2012:32).

D. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, kepatuhan terhadap norma sosial menggunakan teori

yang dikemukakan oleh Blass (dalam Kusumadewi, Hardjani & Priyatama, 2013)

dan aspeknya oleh Sarwono dan Meinarno (2011).

Kelompok sosial yang dibentuk oleh sejumlah individu pasti memiliki

norma sosial, baik itu berupa organisasi atau lembaga. Hal ini bertujuan agar

individu yang menjalankan perannya dalam kelompok tersebut dapat terstruktur

dan seluruh kegiatan yang dibentuk dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain

itu norma sosial yang telah ditetapkan oleh sebuah kelompok harus dipatuhi oleh

setiap individu yang tergabung dalam kelompok sosial tersebut.

Norma yang ada dalam suatu kelompok masyarakat diantaranya mencakup

norma tentang perilaku, yang didukung oleh ancaman hukuman bila kita

melanggarnya dan menjanjikan adanya penghargaan apabila mematuhi norma

yang telah ditetapkan oleh suatu kelompok masyarakat. Suatu norma berfungsi

sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat. Carole & Carole (2007:285)

menyebutkan aturan (norma sosial) adalah kesepakatan mengenai kehidupan

sehari-hari yang membuat interaksi kita dengan orang lain dapat diduga dan

berjalan secara teratur.

Berfungsinya suatu norma sosial tentunya terkait dengan bagaimana

masyarakat menyikapi norma tersebut. Agar norma sosial yang terbentuk dapat
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berfungsi dan mencapai tujuannya, maka diperlukan sikap patuh dari anggota

masyarakat dalam hal ini mahasiswa, yang biasa dikenal dengan kepatuhan.

Menurut Carole (dalam Umami, 2010:2) kepatuhan terhadap figur yang

berkuasa atau norma sosial yang berlaku pada sebuah situasi, tidak selalu

berbahaya atau buruk. Sampai dengan suatu tingkatan tertentu, kepatuhan justru

sangat diperlukan, bahkan memberikan banyak manfaat bagi individu-individu

atau masyarakat. Sebuah bangsa tidak dapat berjalan dengan baik bila setiap

anggota masyarakatnya mengabaikan rambu lalu lintas, tidak jujur dalam urusan

pajak, buang sampah sembarangan, atau dengan bebas menyerang orang lain.

Sebuah organisasi tidak akan berfungsi bila seluruh anggotanya bekerja hanya

karena mereka merasa ingin bekerja.

Taylor (dalam Umami, 2010:25) mengungkapkan 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.

Individu berperilaku patuh guna mendapatkan reaksi yang menyenangkan atau

pun menghindar hukuman sebagai konsekuensi perilaku yang dilakukannya

(Tondok, Ardiansyah & Ayuni, 2012:2).

Perilaku melanggar norma sosial dapat dilakukan oleh siapa saja, begitu

pula mahasiswa. Ali dan Asrori (dalam Kusumadewi, Hardjani & Priyatama,

2013:2) menjelaskan bahwa pada periode perkembangannya, remaja mengalami

tahapan masa menentang (trotzalter) yang ditandai dengan adanya perubahan
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mencolok pada dirinya, baik aspek fisik maupun psikis sehingga menimbulkan

reaksi emosional dan perilaku radikal. Selain itu, remaja memiliki kecenderungan

untuk melakukan perlawanan terhadap otoritas. Tidak terkecuali remaja yang

berlatar belakang sebagai mahasiswa. Seperti populernya ungkapan “peraturan

dibuat untuk dilanggar”, dan dengan banyaknya norma sosial yang diberlakukan

di masyarakat, dapat pula berpotensi menimbulkan peluang adanya pelanggaran

terhadap norma sosial tersebut, meskipun negara telah memberlakukan peraturan

dalam bentuk undang-undang secara tertulis.

Salah satu faktor sosial yang dimungkinkan terkait dengan kepatuhan

terhadap norma sosial adalah dukungan sosial. Bentuk dukungan sosial peer

group mengacu pada bentuk dukungan sosial yang dikemukakan oleh House

(dalam Smet, 1994:136) yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan,

dukungan instrumental, dan dukungan informasi.

Dukungan sosial dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah

peer group atau kelompok teman sebaya yang memililki usia kurang lebih sama.

Kelompok teman sebaya memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan

remaja baik secara emosional maupun secara sosial. Dalam penelitian ini teori

dukungan teman sebaya (peer group) menggunakan teori dukungan sosial oleh

Sarafino (dalam Smet 1994) sedangkan aspek-aspek dukungan sosial dari House

(dalam Smet, 1994).

Cowie dan Wallace (dalam Kusumadewi, Hardjani, & Priyatama, 2013:4)

mengungkapkan bahwa dukungan sosial peer group merupakan dukungan sosial

yang dibangun dan bersumber dari teman sebaya, mereka secara spontan
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menawarkan bantuan kepada kawan lainnya, dan hal tersebut dapat terjadi di

manapun, serta bagaimana memberikan dukungan di saat kawan lainnya dalam

kesulitan.

Salah satu fungsi lain dari teman sebaya menurut Kelly dan Hansen (dalam

Kusumadewi, Hardjani, & Priyatama, 2013:4) adalah memperkuat penyesuaian

moral dan nilai-nilai. Dengan demikian peningkatan kepatuhan remaja terhadap

norma sosial dapat dikuatkan melalui mediasi teman sebaya, atau dengan

menggunakan dukungan sosial peer group. Namun tanpa adanya dukungan positif

dari peer group dapat mempengaruhi perilaku remaja pula.

Dukungan sosial sangat diperlukan oleh siapa saja dalam berhubungan

dengan orang lain demi melangsungkan hidupnya di tengah-tengah masyarakat.

Rook dalam Smet (1994:134) mengatakan bahwa dukungan sosial merupakan

salah satu fungsi dari ikatan sosial, dan ikatan-ikatan sosial tersebut menggambar-

kan tingkat kualitas umum dari hubungan interpersonal. Ikatan dan persahabatan

dengan orang lain dianggap sebagai aspek yang memberikan kepuasan secara

emosional dalam kehidupan individu. Saat seseorang didukung oleh lingkungan

maka segalanya akan terasa lebih mudah.

Dukungan sosial menunjukkan pada hubungan interpersonal yang

melindungi individu terhadap konsekuensi negatif dari stres. Dukungan sosial

yang diterima dapat membuat individu merasa tenang, aman, nyaman,

diperhatikan, dicintai, timbul rasa percaya diri dan kompeten. Ghufron dan

Risnawita (2012:23) menyebutkan ketika berinteraksi dengan orang lain,

seseorang akan berusaha menampilkan perilaku yang dianggap paling tepat bagi
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dirinya, yaitu perilaku yang dapat menyelamatkan interaksinya dari akibat negatif

yang disebabkan karena respon yang dilakukannya. Jadi, kehadiran orang lain

menciptakan kepercayaan terhadap individu dan individu tersebut diharapkan

mampu menjaga kepercayaan itu dengan menampilkan perilaku yang taat dan

tidak melanggar norma sosial.

Pada proses perkembangannya remaja sedang mencari pola hidup yang

paling sesuai dengan dirinya dan ini pun sering dilakukan melalui metoda coba-

coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukan sering

menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi

lingkungan dan orang tuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan

menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-

sama masih dalam masa mencari identitas diri. Kesalahan-kesalahan yang

menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang melatarbelakangi pelanggaran

pada norma sosial dan hukum.

Individu belajar bahwa norma sosial sebagai kendali dalam dunia sosial

berlangsung secara timbal balik. Orang lain dapat berusaha mengontrol mereka,

namun mereka juga dapat berusaha memiliki kontrol terhadap tindakan mereka

dan pengaruh orang lain (Santrock, 2003:61). Sebagaimana diungkapkan oleh

Sarwono (2012:133) kuatnya pengaruh teman sebaya sering dianggap sebagai

biang keladi dari tingkahlaku individu yang buruk. Akan tetapi, pada hakikatnya

faktor terakhir yang menentukan bagaimana tindakan seseorang adalah dirinya

sendiri.
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Menurut Snyder dan Gangestad (dalam Kusumadewi, Hardjani, &

Priyatama, 2013:5) mengatakan bahwa konsep mengenai kontrol diri secara

langsung sangat relevan untuk melihat hubungan antara pribadi dengan

lingkungan masyarakat dalam mengatur kesan masyarakat  yang sesuai dengan

isyarat situasional dalam bersikap dan berpendirian yang efektif.

Mahoney dan Thoresen (dalam Ghufron & Risnawita, 2012: 22)

menyebutkan kontrol diri merupakan jalinan yang secara utuh (integratif) yang

dilakukan individu terhadap lingkungannya. Individu dengan kontrol diri tinggi

sangat memperhatikan cara-cara yang tepat untuk berperilaku dalam situasi yang

bervariasi. Individu cenderung akan mengubah perilakunya sesuai dengan

permintaan situasi sosial yang kemudian dapat mengatur kesan yang dibuat

perilakunya lebih responsif terhadap petunjuk situasional, lebih fleksibel,

berusaha untuk memperlancar interaksi sosial, bersikap hangat dan terbuka.

Pada masa remaja, individu sering kali menghadapi benturan antara tuntutan

diri dan tuntutan lingkungan. Konflik berupa benturan antara tuntutan lingkungan

dengan kebutuhan dalam diri remaja ini akan menimbulkan emosi-emosi negatif.

Remaja dengan kontrol diri yang rendah akan cenderung sulit mencari pemecahan

masalah sehingga mengambil jalan pintas yang berujung pada pelanggaran norma

sosial. Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suyasa

(dalam Kusumadewi, Hardjani & Priyatama, 2013:5), yang menyebutkan bahwa

kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk menahan keinginan yang

bertentangan dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma sosial, dapat

diidentikkan sebagai kemampuan individu untuk bertingkah laku sesuai dengan
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norma sosial yang berlaku. Sehingga terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara

individu dengan kontrol diri tinggi dan individu dengan kontrol diri rendah.

Individu yang kontrol dirinya rendah tidak mampu mengarahkan dan

mengatur perilakunya, sehingga diasumsikan, seorang mahasiswa yang dengan

kontrol diri yang rendah akan berprilaku lebih bertindak kepada hal-hal yang lebih

menyenangkan dirinya dalam arti melanggar norma sosial serta bertentangan

dengan hukum demi sesuatu yang menurut individu menyenangkan. Dengan

kontrol diri yang rendah, individu tidak mampu memandu, mengarahkan dan

mengatur perilaku. Individu tidak mampu menginterpretasikan stimulus yang

dihadapi, tidak mampu mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin dihadapi

sehingga tidak mampu memilih tindakan yang tepat.

Secara umum orang yang mempunyai kontrol diri yang tinggi akan

berperilaku yang sesuai dan mengarah pada kepatuhan yang tinggi pula, yang bila

ia mahasiswa adalah fokus dengan tanggung jawab dan tugas-tugasnya sebagai

mahasiswa, sedangkan orang yang mempunyai kontrol diri rendah tidak mampu

mengatur dan mengarahkan perilakunya. Sehingga akan lebih mementingkan

sesuatu yang lebih menyenangkan bagi dirinya sendiri, sehingga banyak

melakukan pelanggaran dan salahsatunya adalah pelanggaran norma sosial.

E. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan teori yang telah dikemukakan di

atas, maka hipotesis yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian ini adalah:

1. Ada hubungan dukungan sosial peer group dengan kepatuhan terhadap

norma sosial.
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2. Ada hubungan kontrol diri dengan kepatuhan terhadap norma sosial.

3. Ada hubungan dukungan sosial peer group dan kontrol diri dengan

kepatuhan terhadap norma sosial.


