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ABSTRAK 

Hubungan Antara Konformitas Dengan Perilaku  

Vandalisme Pada Pelajar SMP 

Oleh : 

Ericho Dwi Pangestu 

Perilaku anak yang menginjak usia remaja seringkali 

mengalami sedikit banyak pergeseran terlebih kearah menyimpang 

dari aturan ataupun nilai-nilai moral yang ada dalam lingkup tempat 

anak tersebut tinggal baik dari lingkungan masyarakat ataupun 

lingkungan sekolah. Lingkungan tentu menjadi faktor yang sangat 

mempengaruhi pola perilaku, baik pengaruh perilaku yang positif 

ataupun pengaruh negatif, salah satu perilaku negatif adalah perilaku 

vandalisme. Pada masa remaja persahabatan terutama dengan teman-

teman sebaya lebih didasari oleh rasa solider, hal tersebut dapat 

menyebabkan konformitas. Aksi perusakan yang disebut vandalisme 

dapat dipengaruhi oleh konformitas karena tekanan ataupun norma 

yang berlaku dalam suatu kelompok. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

konformitas dengan vandalisme pada pelajar SMP. Subjek penelitian 

ini adalah siswa kelas IX SMP Negeri 1 Natar. Subjek yang digunakan 

sebanyak 60 siswa yang diambil menggunakan teknik cluster random 

sampling. Metode pengumpulan data menggunakan skala psikologi 

yang meliputi skala vandalisme sebanyak 33 aitem (α=0,912) dan 

skala konformitas sebanyak 29 aitem (α=0,937). Teknik analisis yang 

digunakan adalah teknik korelasi product moment yang dibantu 

dengan SPSS 24.0 for windows. 

Hasil penelitian menunjukan hasil korelasi R = 0,659 dan 

koefisien determinasi (R
2
) = 0,435 dengan p = 0,000 (p<0,01). Dari 

hasil tersebut maka didapat bahwa konformitas memberi sumbangan 

efektif sebesar 43,5%% terhadap variabel terikat dan 56,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 

 

Kata kunci : Vandalisme, Konformitas 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang 

mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut : 

 

1. Konsonan 

 

Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  

 M م Zh ظ Dz ذ A ا

 R ر B ب

 ع
‘ 

(Koma 

terbalik 

di atas) 

 N ن

 W و Z ز T ت

 H ه Gh غ S س Ts ث

 F ف Sy ش J ج

 ع

` 

(Apostrof, 

tetapi tidak 

dilambang

kan apabila 

terletak di 

awal kata) 

 Q ق Sh ص H ح

 خ
 

Kh ض Dh ك K 

 Y ي L ل Th ط D د

 

2. Vokal  

 

Vokal 

Pendek 
Contoh 

Vokal 

Panjang 
Contoh Vokal Rangkap 

_ 

- - - - 

- 

A ََا َجَدل Ȃ ََيَ  َسار… Ai 
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- -- - 

- 

 

I ََي َسِذل Ȋ ََوَ  ِقي ل… Au 

 و

- - - - 

- 

U ََو ذَِكر Ȗ ََََيُو ر   

 

3. Ta Marbutah 

 Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh 

dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta 

marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah, Raudhah, 

Jannatu al-Na’im. 

 

4. Syaddah dan Kata Sandang 

 Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. Seperti kata : Nazzala, Rabbana. 

Sedangkan kata sandang “al”, baik pada kata yang dimulai 

dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya: al-

Markaz, al-Syamsu. 
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MOTTO  

 

ِجيمِ  ْيَطاِن الره ِ ِمَن الشه  أَُعوُذ ِباَّلله
ِحيْ  ْحَمِه الزَّ  بِْسِم ّللّاِ الزَّ

 

ِت َواَْلَْرِضِۗ  وه مه ِ َما ِفى السه
 اَََلٓ ِانه َّلِلّه

ِكنه اَْكَثَرُهْم ََل َيْعلَُمْونَ  له ِ َحقٌّ وه
ه

 اَََلٓ ِانه َوْعَد ّللّا
 

“Ketahuilah sesungguhnya milik Allah-lah apa yang ada di 

langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi 

kebanyakan mereka tidak mengetahui.” 

(QS. Yunus Ayat 55) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perilaku anak yang menginjak usia remaja seringkali 

mengalami sedikit banyak pergeseran terlebih kearah menyimpang 

dari aturan ataupun nilai-nilai moral yang ada dalam lingkup tempat 

anak tersebut tinggal baik dari lingkungan masyarakat ataupun 

lingkungan sekolah. Zaman millenial ini sedang berlangsung 

bermacam krisis dalam segala sudut lingkup kehidupan yang sangat 

kompleks. Mulai dari sebuah kebodohan, perekonomian, timbulnya 

sikap tidak adil, menurunnya nilai moral, maraknya kriminalitas, dan 

permasalahan yang sudah menjadi bagian dalam zaman ini (Hajar, 

Arief, Muhyani, 2019). 

Menurut Safitri (2012) dewasa ini melahirkan sebuah 

perkembangan teknologi, industrialisasi, mekanisasi, dan urbanisasi, 

merupakan masalah yang kompleks dalam masyarakat milenium, yang 

menyebabkan menjadi banyaknya masalah sosial, seperti 

pengangguran, pendidikan, dan meningkatnya tingkat kejahatan yang 

dipengaruhi juga oleh kemiskinan. Upaya untuk beradaptasi dalam 

suatu lingkup masyarakat milenial yang kompleks tergolong sulit 

dilakukan. Sulitnya adaptasi inilah yang menjadi penyebab banyak 

keraguan, kecemasan, konflik serta kebingungan, baik secara internal 

ataupun eksternal. Akibatnya, orang melakukan apa yang ingin 

dilakukan untuk sebuah kepentingan diri sendiri dan pribadi, 

berdampak pada terganggunya pihak lain dan merasa dirugikan, 

sehingga berkembang pola perilaku yang menyimpang dari norma 

umum seperti melakukan sebuah perusakan. Selaras dengan Feist & 

Feist (2009) menyatakan sifat perusakan (destructiveness) berawal 

dari rasa kesendirian, ketidakberdayaan, dan merasa terasingkan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, perasaan kesendirian dapat 

membuat kita merasa bahwa tidak ada yang bisa memahami, perasaan 

keterasingan dapat membuat kita merasa bahwa merasa dijauhi, dan 

perasaan ketidakberdayaan membuat kita merasa lemah sehingga 

muncul keadaan frustasi yang menimbulkan perilaku merusak yang 

ada dalam masyarakat umum, tidak hanya terjadi dalam masyarakat 
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umum saja, dalam ranah pendidikan banyak pelajar yang 

mengembangkan pola tingkah laku yang menyimpang akan tetapi 

selama proses pembelajaran di sekolah, pelajar diajarkan untuk 

mengembangkan kemampuan dalam diri, serta bakat dan potensinya 

secara fisik dan mental agar terhindar dari perilaku menyimpang. Pada 

proses pelaksanaannya terkadang pelajar menunjukan perilaku-

perilaku yang menyimpang dan melanggar norma umum. Soekanto 

(1985) menyebut perilaku menyimpang sebagai kejahatan, apabila 

dalam sebuah batas kewajaran dan tidak berlebihan masih dapat 

ditolerir akan tetapi jika dalam batasan yang berlebihan dapat 

melanggar norma. Pada kalangan pelajar perilaku yang menyimpang 

adalah perilaku vandalisme (Yanti, Arifyanto, Rudin, 2020). 

 Remaja disebut juga adolensence yaitu sebuah pertumbuhan 

menuju kedewasaan, meliputi fisik, kematangan mental serta sosio 

emosi (Hurlock, 1996). Masa remaja merupakan sebuah tahap 

perpindahan dari fase sebelumnya ke fase selanjutnya, merupakan 

sarana anak menuju ketahap dewasa, meliputi perubahan fisik, 

kecerdasan, dan emosional. Rentang usia seorang remaja adalah 12 

hingga 21 tahun, ada 3 tahapan dalam usia remaja, yang pertama 

adalah remaja awal 12 sampai 15 tahun, yang kedua adalah masa 

remaja tengah adalah usia 15 sampai dengan 18 tahun, dan yang 

terakhir adalah remaja tahap akhir dari usia 18 sampai 21 tahun. Pada 

dasarnya tahapan remaja adalah sebuah tahapan seorang manusia 

dalam pencarian jati diri, selaras dengan yang dikemukakan oleh 

Hurlock (1996) masa remaja akan menunjukan sikap menjadi yang 

paling menonjol, memiliki idealis, punya cita-cita yang tinggi, 

memiliki energi yang besar dan bersemangat tinggi. Maka dari itu 

remaja berusaha memiliki kemandirian sosial, memiliki identitas diri 

dan tidak tergantung kepada orang lain (Romadhony & Najlatun, 

2016). 

 Pada tahap remaja menurut Pikunas (1976) merupakan tahap 

“storm & stress”, yaitu gejolak dan stres, tahap frustasi dan tahap 

penderitaan, tahap konflik dan tahap krisis penyesuaian, tentang 

mimpi dan budaya orang dewasa. Kaitannya dalam hal di atas, 

menyebabkan banyaknya remaja yang melakukan perilaku 

menyimpang sehingga melanggar norma-norma sosial. Sebagai 
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contoh tindak penyimpangan dari norma yang ada dimasyarakat yaitu 

perilaku vandalisme.  

Felkness dalam Anggono (2014) menyatakan vandalisme 

adalah kejahatan yang bertujuan untuk menghancurkan properti. 

Vandalisme meliputi perusakan fasilitas umum dan pribadi, slogan-

slogan di dinding tempat umum, perusakan mesin, dan banyak bentuk 

perusakan semacam itu. Disadari atau tidak saat ini perkembangan 

sikap remaja bangsa tepatnya pada pelajar banyak yang ke arah 

negatif terutama pada kasus vandalisme, tentu saja terjadi   baik di 

dekat atau di sekeliling masyarakat. Semacam perilaku mengganggu 

secara spontan dan tdak dapat diprediksi kapan terjadi. Fenomena 

seperti ini sering terjadi dalam lingkup kenakalan di ranah pendidikan, 

dan tampaknya sukar untuk ditangani, dan kadang melebihi ekspektasi 

orang-orang karena terfokus terutama pada pelajar sekolah yang 

menginjak fase remaja, baik sekolah negeri ataupun swasta (Hajar et 

al., 2019).  

Sebuah kenyataan menunjukkan bahwa ada sifat vandalisme 

dalam masyarakat Indonesia, dan terutama kaum remaja yang kurang 

bangga dengan karya-karya bangsa. Menunjukkan bahwa keegoisan 

terlalu besar dalam diri remaja, mengarah pada keyakinan bahwa 

hanya karya sendiri yang paling hebat dibandingkan dengan karya 

orang lain. Fenomena mencoret dinding sering terjadi belakangan ini, 

sering terlihat pada setiap sudut kota, dan dilihat dari bidang 

pendidikan, banyak sekali coretan di dinding ruang kelas, jika kita 

perhatikan pasti kita akan menemukannya. Perubahannya pun lebih 

bervariasi, dari sekedar mencoret-coret simbol sebuah grup di dinding 

hingga gambar artistik yang menjadi identitas (Safitri, 2012). 

Mengenai pelakunya, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian 

besar vandalisme dilakukan oleh remaja. Berkaitan dengan itu dapat 

kita ketahui dari jejak yang tertinggal pada coretan, berupa inisial 

kelompok, dan kebanyakan coretan yang ditemukan sering 

menggunakan angka untuk mencerminkan entri atau satuan angkatan 

yang lulus dari sebuah sekolah. Mengingat semakin lama efek 

berbahaya yang ditimbulkan oleh fenomena ini, maka semakin luas 

jangkauannya, sehingga sangat penting untuk mempelajari fenomena 

ini lebih dalam untuk menemukan pengobatan yang paling tepat. 
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Dalam upaya menghentikan perilaku kita bisa memulainya dengan 

cara memahami dan menelaah apa yang menjadi penyebab perilaku 

tersebut, sehingga intervensi yang dilakukan untuk mengubah perilaku 

tersebut tepat sasaran, dan hasilnya diharapkan relatif permanen. Jika 

dalam masa-masa berkembangnya remaja dapat kita memahaminya, 

maka dapat memahami pula terkait kemunculan vandalisme yang 

terjadi (Safitri, 2012). 

Penelitian (Romadhony et al., 2016) tentang “studi tentang 

perilaku vandalisme serta penanganannya pada siswa di smp negeri 

se-kecamatan sampang”, dimana dalam penaggulangan vandalisme 

dikalangan siswa diberikan sebuah layanan informasi yang 

mengedukasi secara klasikal sebagai upaya pencegahan adapun 

dengan cara memasukkan siswa ke dalam ekstrakulikuler guna 

mempermudah konseling siswa yang melakukan vandalisme. Terdapat 

sebuah kasus tepatnya di Tugu Zona Integritas di jalan ir. H. Juanda 

Pahoman Bandar Lampung, coretan yang mencolok berwarna putih 

dengan bentuk yang kurang jelas akan tetapi melambangkan sebuah 

simbol atau pun inisial sebuah kelompok ataupun seseorang, dalam 

wawancara (TN) seorang pedagang disekitar lokasi memberi 

keterangan bahwa saat ia berjualan siang hari coretan itu belum ada 

akan tetapi tidak tahu kalau malam hari mencoret nya, dan ia 

menambahkan bahwa sering kali kumpulan remaja yang nongkrong 

didekat tugu dan flyover pahoman yang memang sering coret-coret. 

Peneliti dalam penelitian ini  mengadakan pra survei dengan 

mengadakan wawancara kepada beberapa pelajar tentang perilaku 

vandalisme, yaitu  (GT) dan (EA) “kami melakukan coret-coret 

dikarenakan teman-teman kami juga melakukan hal seperti  itu, dan 

juga kami merasa bahwa hal itu biasa dilakukan oleh anak-anak 

seusia kami”. Dilihat dalam perkataan narasumber sesuai dengan 

faktor yang mempengaruhi vandalisme yaitu konformitas, dalam 

konformitas individu berperilaku tertentu karena disebabkan individu 

lain melakukan perilaku tersebut. 

Perilaku vandalisme erat kaitannya dengan lingkungan sosial 

yang ada disekitarnya teman sebaya, keluarga, sekolah dan 

masyarakat termasuk kedalamnya. Terutama para pelajar yang ada 

dilingkup sekolah dimana pergaulan semakin meluas antara pelajar 
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dengan pelajar. Selaras dengan pernyataan Mulyono (1995) yang 

menyatakan bahwa ruang lingkup interaksi remaja di masa kanak-

kanak sebatas dalam hubungan dalam lingkup keluarga. Lalu 

beranjak menjadi hubungan dengan lingkup teman sebaya bahkan 

lingkup masyarakat. Tahapan remaja dalam lingkup teman sebaya 

biasanya memiliki prinsip persahabatan, yang didasarkan pada rasa 

solidaritas. Terutama kebersamaan dengan teman-teman dekatnya 

telah tumbuh. Bentuk pertemanan ini tidak mengurangi kemungkinan 

remaja bergaul dengan teman lainnya. Cakupan pertemanan remaja 

semakin luas, masa-masa remaja sangat dibutuhkan peran dari teman 

sebaya dan sahabat dalam menjadi seorang sosial pendamping yaitu 

untuk berkembangnya sebuah kepribadian (Salmah, 2014).  

Aksi perusakan yang disebut vandalisme menurut Siapoush, 

Abadi, dan Arjmand (2013) dapat dipengaruhi oleh konformitas. Pada 

masa remaja tentu faktor tersebut sangat mempengaruhi pola perilaku, 

baik pengaruh perilaku yang positif ataupun pengaruh negatif, salah 

satu perilaku negatif adalah perilaku vandalisme (Yanti et al., 2020). 

Sebuah hal yang kompleks mengenai lingkungan sosial dalam 

pergaulan remaja. Sebuah pergaulan dengan teman sebaya dapat 

terlihat cerminan perilaku remaja yang mengikuti teman sebayanya 

berupa konformitas, baik perilaku positif ataupun perilaku negatif, 

perilaku sendiri adalah hasil dari sebuah pembelajaran, yaitu belajar 

dari lingkungan sosial yang ada di sekitarnya, sama dengan 

pernyataan Walgito (2003) tentang pembentukan tingkah laku sebagai 

hasil belajar diselesaikan dengan tiga cara, yaitu melalui kebiasaan, 

pemahaman, dan model. 

 Tabrani (2000) menjelaskan bahwa pergaulan lingkungan 

teman sebaya secara umum memiliki kaitan antara hubungan 

komunikasi dengan orang lain yan ada pada sekeliling individu, yang 

memiliki hubungan dan pengaruh terhadap setiap individu. Pada 

kalangan pelajar yang menginjak pada fase remaja  tergolong 

memasuki masa tersulit yaitu menyesuaikan diri dengan pengaruh 

pergaulan dalam lingkungan teman sebayanya, dimana teman sebaya 

yang akan membentuk sebuah kelompok-kelompok, dan didalam 

sebuah kelompok memiliki sebuah aturan tertentu yang harus 

dipatuhi sesuai norma yang ada dalam kelompok tersebut. Situasi 
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remaja tergantung pada regulasi ataupun norma-norma di 

kelompoknya. Menurut Sears (1985) hal tersebut dipengaruhi 

keinginan agar diterima dalam suatu kelompok, oleh karena itu 

mereka termotivasi dan memenuhi ajakan kelompok sehingga 

terjadinya perubahan pola perilaku sesuai yang dilakukan 

kelompoknya. 

Hal ini membuat pelajar merasa takut tidak diterima oleh 

lingkungan sosialnya apabila tidak mengikuti norma yang ada. 

Sarwono (2006) menyatakan manusia mencoba beradaptasi dengan 

hidup berdampingan dengan lingkungan. Caranya yaitu dengan 

mengambil sikap yang tepat agar diterima oleh umum atau kelompok 

sosial. Bertindak menurut norma sosial dalam psikologi sosial disebut 

konformitas. Sears (1985) menyatakan bahwa konformitas yaitu disaat 

individu menyamakan perilakunya dengan orang lain agar dapat sama 

dalam berprilaku. Jadi konformitas merupakan bentuk perilaku agar 

berkesesuaian dengan norma-norma hukum ataupun sosial yang 

terdapat dalam suatu kelompok agar dapat diterima, norma tersebut 

dapat berupa hal-hal positif ataupun negatif. Rabintang (2018) 

menyatakan bahwa hasil dari konformitas bisa positif dan negatif, 

dalam konteks yang berlebihan disebut konformitas negatif, yaitu 

perilaku ikut-ikutan dan menyesuaikan diri agar diterima dalam suatu 

kelompok tertentu yang didalamnya memiliki sebuah aturan-aturan 

atau norma-norma, dalam bentuk ketaatan, menyamakan sikap dan 

perilaku, akan tetapi secara berlebihan menimbulkan penyimpangan-

penyimpangan yang keluar dari norma sosial. Selaras dengan 

pernyataan Santrock (2003) menyatakan tindakan konformitas 

terhadap tekanan grup dalam lingkup  remaja dapat menghasilkan 

sebuah perilaku positif dan negatif. Remaja terlibat ke dalam 

konformitas negatif dengan ditandai dengan bahasa yang 

sembarangan, mencoret dinding, mencuri, mengolok orang tua 

ataupun guru, dan vandalisme. 

Konformitas seringkali terjadi pada tahap remaja awal, yaitu 

antara usia 13-17 tahun, dengan ditandai berprilaku mengikuti orang 

lain seperti berbusana, gaya, perilaku, aktivitas, dll. Beberapa remaja 

berpikir bahwa jika mereka berdandan atau memakai aksesoris yang 

sama dengan yang diminati oleh kelompok referensi, mereka akan 
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merasa aman dan merasa seakan-akan mereka sangat diapresiasi. Oleh 

karena itu, remaja cenderung menghindari penolakan oleh teman 

sebayanya dengan cara beradaptasi dengan teman sebayanya 

(Santrock, 2003). Peran teman sebaya dalam konformitas akan bekerja 

dengan baik jika dalam mengambil sebuah sikap dan perilaku yang 

sama, mereka tahu bahwa perilaku yang dilakukan mengarah pada 

hal-hal positif untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Sebaliknya pada 

sisi negatif, bahwa konformitas dapat menjadi penghambat kreativitas 

dalam berpikir kritis, pencurian, kriminal, pengaruh bahasa yang 

kasar, dan vandalisme (Mardison, 2016). Seseorang mematuhi sesuatu 

hal atau disebut konformitas karena berbagai alasan, yaitu pengaruh 

dari sebuah informasi atau keinginan untuk menjadi sesuatu yang 

menjadi acuan, dan pengaruh norma-norma ataupun agar disukai. Jadi 

konformitas tidak hanya didasari oleh ikut-ikutan semata melainkan 

ada alasan-alasan yang melatarbelakanginya (Taylor, Peplau, Sears 

2018). 

Penjelasan dan pemaparan yang telah dibahas di atas, 

diketahui bahwa konfomitas memiliki peran terhadap terjadinya 

perilaku vandalisme. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian 

yang berjudul “Hubungan antara konformitas dengan perilaku 

vandalisme pada pelajar SMP”.  

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan dari latar 

belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah utama 

penelitian ini yaitu “Apakah terdapat hubungan antara konformitas 

dengan perilaku vandalisme pada pelajar SMP?” 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 

konformitas dengan perilaku   vandalisme pada pelajar SMP. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Dalam melakukan sebuah penelitian yang baik, diharapkan 

menyumbangkan sebuah kebermanfaatan teoritis ataupun praktis, 

sebagai berikut : 

1.  Manfaat Teoritis 

Kebermanfaatan teoritis diharapkan mampu memberi 

sumbangan sebuah informasi terkait perilaku vandalisme agar 

dapat dijadikan sebuah tambahan referensi dalam khasanah 

penelitian khususnya dibidang kepsikologian, terutama dalam 

lingkup psikologi sosial yang berkaitan dengan vandalisme. 

 

2. Manfaat Praktis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan 

oleh peneliti selanjutnya dan juga untuk bahan intervensi pada 

ranah instansi pendidikan dalam tindak vandalisme serta 

diharapkan dapat menyadarkan pelajar yang berada pada jenjang 

pendidikan SMP untuk lebih memilih lingkungan teman sebaya 

yang baik dan mejauhi konformitas kearah negatif agar terhindar 

dari perilaku vandalisme. 

E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Sebagai pendukung terkait pemaparan yang telah dijelaskan, 

peneliti mencoba menemukan jenis informasi dokumen yang relevan 

dengan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selain 

menghindari plagiarisme dalam penelitian, kepatuhan terhadap 

pedoman etik penulisan penelitian ilmiah juga memerlukan 

pendalaman berbagai penelitian sebelumnya yang terkait. Tujuannya 

adalah untuk dapat mengkonfirmasi penelitian dan mendukung bagian 

dari teori untuk membentuk pola pikir ketika mempersiapkan 

penelitian yang akan dilakukan. 

Dalam penelusuran peneliti , didapatkan kasus penelitian 

sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang saat ini 

dilakukan. Meskipun relevan dalam pembahasan, terdapat sebuah 

perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. 
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Berikut adalah penelitian yang dimaksud: 

 

1. Kajian Penelitian oleh Putri (2019) yang berjudul “pengaruh 

sensation seeking, konformitas, usia, dan pengalaman 

mendaki terhadap vandalisme pendaki gunung”. Perbedaanya 

yaitu pada subjek yang digunakan, pada penelitian 

sebelumnya menggunakan subjek pendaki gunung, sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan subjek pelajar. Persamaan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu 

variabel bebas yang digunakan sama-sama menggunakan 

konformitas. 

2. Penelitian oleh Anggono (2014) yang berjudul “perilaku 

vandalisme pada remaja di kabupaten Kulon Progo”. 

Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan metode 

penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan 

penelitian kuantitatif. Perbedaan selanjutnya dalam penelitian 

terdahulu menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan 

pada penelitian ini yaitu penelitian korelasional. Persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

sekarang yaitu menggunakan subjek remaja, akan tetapi pada 

penelitian ini dikerucutkan menjadi remaja yang menjadi 

Pelajar SMP. 

3. Penelitian oleh Putri (2017) yang berjudul “pengaruh 

konformitas teman sebaya terhadap perilaku membolos pada 

remaja smkn 10 semarang”. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu pada 

variabel terikat penelitian, variabel terikat penelitian terdahulu 

yaitu perilaku membolos, sedangkan penelitian yang 

dilakukan sekarang yaitu perilaku vandalisme. Pada penelitian 

terdahulu subjek yang digunakan adalah siswa SMK, 

sedangkan subjek yang digunakan dalam penelitian sekarang 

yaitu siswa SMP, teknik pengambilan sampel penelitian 

terdahulu yaitu teknik Purposive Sampling Technique, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan Cluster random 

sampling. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 
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yang dilakukan peneliti sekarang yaitu pada variabel bebas 

menggunakan konformitas. 

4. Penelitian oleh (Romadhony & Najlatun, 2016) yang berjudul 

“studi tentang perilaku vandalisme serta penanganannya pada 

siswa di SMP Negeri se-kecamatan sampang”. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

sekarang yaitu pada metode penelitian, metode penelitian 

terdahulu menggunakan kualitatif deskriptif, sedangkan 

penelitian yang dilakukan sekarang yaitu kuantitatif. Pada 

penelitian terdahulu memiliki persamaan pada subjek yang 

diteliti, yaitu sama-sama menggunakan subjek utama 

penelitian pelajar SMP.  

5. Penelitian oleh (Husein, 2017) yang berjudul “hubungan 

antara konformitas dengan perilaku vandalisme kelompok 

pecinta”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti sekarang yaitu pada teknik sampling, 

teknik sampling terdahulu menggunakan Purposive Random, 

sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang menggunakan 

Cluster random sampling. Persamaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu pada 

variabel terikat dan variabel bebas, variabel terikat vandalisme 

dan variabel bebas konformitas. 
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