
Over a mistake made in the past, we spend too much of time 

thinking. One should remember the lesson thus learned and 

forget about the incident. Forget the incident once and for all, 

but, for what it has thougt you. 

( S. Chander, Life) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karya ini kupersembahkan untuk 

                                        Mama, dan Papi  tercinta. 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 1 

Kuesioner Konformitas Sebelum dilakukan pengujian Validitas dan 

Reliabitas 

No. Item SS SRG KDG SJ 

1 Saya akan bertanya pada teman 

sekelompok, apabila memiliki masalah 

    

2 Saya tidak terpengaruh oleh pendapat 

teman-teman sekelompok ketika akan 

membeli suatu barang. 

    

3 Saya bersepakat memiliki baju yang sama 

dengan teman sekelompok 

    

4 Saya akan lebih mudah diterima didalam 

kelompok,dengan menerima aturan yang 

ada. 

    

5 Saya akan setia dengan kesepakatan 

kelompok, meskipun kurang 

menyetujuinya. 

    

6 Saya bersahabat dekat dengan  teman-

teman kelompok 

    

7 Saya akan memilih kegiatan ekstrakurikuler 

yang sama dengan teman sekelompok. 

    

8 Saya senang menghabiskan waktu bersama-

sama teman sekelompok karena mereka 

memiliki hobby yang sama 

    

9 Saya rela berkorban untuk kepentingan 

kelompok. 

    

10 Saya lebih banyak menghabiskan waktu 

luang bersama keluarga dibanding dengan 

teman sekelompok. 

    

11 Saya akan lebih mudah diterima dengan 

baik dalam kelompok bila berpakaian yang 

sama dengan “mode/trend” yang dipakai 

oleh teman sekelompok, 

    

12 Jika salah satu kebiasan didalam kelompok 

saya adalah merokok, saya akan  mengikuti 

agar saya lebih diterima kelompok. 

    

13 Saya tidak segan-segan mengutarakan 

pendapat yang berbeda dengan pendapat 

teman sekelompok 

    

14 Saya tidak mempedulikan pendapat teman-

teman kelompok  tentang pemilihan tempat 

    



bimbingan belajar yang akan di pilih. 

15 Saya terpengaruh pendapat teman 

kelompok, ketika akan memilih kegiatan 

ekstra kurikuler 

    

16 Saya tidak mau membeli barang-barang 

yang sama dengan teman sekelompok. 

    

17 Saya akan mematuhi kebiasaan yang 

berlaku dalam kelompok 

    

18 Saya tidak akan melaksanakan kesepakatan 

kelompok jika orang tua melarang  

    

19 Saya senang menghabiskan waktu bersama-

sama dengan teman sekelompok 

    

20 Saya akan mengikuti kegiatan tertentu yang 

diikuti juga oleh teman sekelompok. 

    

21 Saya memilih teman-teman yang sekarang 

ini, karena memiliki kegiatan 

ekstrakurikuler yang saya sukai. 

    

22 Saya akan mengandalkan bantuan dari 

kelompok, bila mendapat masalah . 

    

23 Saya akan memanfaatkan waktu luang 

untuk pergi bersama teman sekelompok 

    

24 Saya akan lebih mudah diterima dalam 

kelompok apabila  memilih kegiatan ekstra 

kurikuler yang sama dengan teman 

sekelompok. 

    

25 Saya tidak akan mengubah gaya berpakaian 

walaupun teman sekelompok mencelanya 

    

26 Saya menentukan pilihan yang menurut 

pendapat saya benar 

    

27 Saya tidak akan mengikuti jalan ke luar 

yang disarankan oleh teman sekelompok 

    

28 Saya terpengaruh teman sekelompok dalam 

hal pemilihan pacar yang tepat. 

    

29 Saya tidak mau memotong rambut dengan 

model yang sama dengan teman 

sekelompok. 

    

30 Menurut saya, setiap anggota kelompok 

tidak harus mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan kelompok 

    

31 Saya bersedia mengikuti aturan-aturan yang 

berlaku dalam kelompok, agar dapat 

diterima. 

    

32 Saya menyukai teman-teman kelompok, 

walaupun mereka mempunyai sifat yang 

tidak saya sukai. 

    



33 Dalam memilih dan melakukan hobby, saya 

tidak melakukannya bersama teman-teman 

sekelompok. 

    

34 Saya memiliki tujuan yang tidak sejalan 

dengan tujuan kelompok 

    

35 Saya tidak membela kepentingan 

kelompok, bila ada ancaman dari luar 

    

36 Diluar jam sekolah, saya menghabiskan 

waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang berbeda dengan teman-teman 

sekelompok 

    

37 Saya menerima pendapat teman 

sekelompok tanpa membantahnya 

    

38 Saya merasa kurang diterima apabila tidak 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh kelompok 

    

39 Saya bersikukuh mempertahankan 

pendapat yang berbeda dengan pendapat 

teman sekelompok 

    

40 Saya akan menanyakan pendapat teman 

sekelompok dalam tugas pekerjaan rumah. 

    

41 Saya mempunyai bahasa gaul/”rahasia” 

yang hanya dimengerti oleh teman-teman 

sekelompok. 

    

42 Saya sependapat dengan pandangan-

pandangan teman sekelompok tentang hal 

yang baik dan buruk 

    

43 Saya tidak akan mengikuti kebiasaan 

kelompok yang kurang baik bagi diri saya. 

    

44 Saya tidak menyukai  teman-teman 

kelompok. 

    

45 Saya memiliki stasiun radio kesukaan yang 

sama dengan teman sekelompok 

    

46 Saya akan memilih teman yang sama untuk 

dijadikan kelompok belajar 

    

47 Sepulang sekolah, saya menghabiskan 

waktu untuk berkumpul dengan teman 

sekelompok 

    

48 Saya akan ditolak sebagai bagian dari 

kelompok apabila mengajukan pendapat 

yang berbeda dengan teman sekelompok 

    

49 Dengan melakukan apa yang dilakukan 

oleh kelompok, saya lebih mudah diterima 

dalam kelompok.. 

    



50 Saya menjaga agar teman dalam kelompok 

tidak tersinggung dengan pendapat yang 

saya sampaikan 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 2 

Hasil Perhitungan Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Konformitas 

 

Aspek Item Validitas Hasil 

0.549 Diterima 

-0.031 Ditolak 

Kepercayaan 

terhadap 

kelompok 

1 

14 

27 0.116 Ditolak 

-0.02 Ditolak 

0.438 Diterima 

0.532 Diterima 

Kepercayaan 

individu terhadap 

penilaian diri 

sendiri 

2 

13 

28 

40 0.178 Ditolak 

0.532 Diterima 

0.002 Ditolak 

0.060 Ditolak 

3 

16 

29 

41 0.544 Diterima 

0.436 Diterima 

0.415 Diterima 

0.202 Ditolak 

0.156 Ditolak 

4 

17 

30 

42 

5 0.605 Diterima 

0.010 Ditolak 

0.440 Diterima 

Rasa takut 

terhadap 

penyimpangan 

18 

34 

43 0.058 Ditolak 

0.486 Diterima 

0.753 Diterima 

0.529 Diterima 

6 

19 

32 

44 0.225 Ditolak 

0.469 Diterima 

0.160 Ditolak 

8 

21 

34 0.069 Ditolak 

0.517 Diterima 

0.529 Diterima 

0.144 Ditolak 

7 

20 

33 

45 0.552 Diterima 

0.407 Diterima 

0.623 Diterima 

0.224 Ditolak 

Kekompakkan 

Kelompok 

9 

22 

35 

46 0.266 Ditolak 

0.079 Ditolak 

0.698 Diterima 

0.054 Ditolak 

Kesepakatan 

kelompok 

10 

23 

36 

47 0.173 Ditolak 



0.206 Ditolak 

0.418 Diterima 

11 

24 

48 0.286 Ditolak 

0.274 Ditolak 

0.291 Ditolak 

0.402 Diterima 

12 

25 

38 

49 0.217 Ditolak 

0.125 Ditolak 

0.173 Ditolak 

0.098 Ditolak 

0.308 Diterima 

Keterikatan pada 

penilaian bebas 

13 

26 

37 

39 

50 0.106 Ditolak 

 

Item yang diterima = 22 

Derajat Reliabilitas = 0,7569 

 

Reliability 
 
******Method 1 (space saver) will be used for this analysis*****_ 

 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   - S C A L E  (A L P H A) 

 

 

 

Reliability Coefficients 
 

N of Cases =     39.0                    N of Items = 51 
 

Alpha =    .7596 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 3  

Alat Ukur Lengkap 

KATA PENGANTAR 

 

Kami mengharapkan bantuan Saudara sekalian untuk meluangkan waktu 

guna mengisi daftar pertanyaan yang kami buat tentang “Derajat Konformitas di 

SMP “X” Bandung. 

 Data yang saudara berikan akan sangat bermanfaat bagi penelitian 

yang dilakukan. Karena itu Saudara diharapkan untuk mengisi daftar pertanyaan 

ini dengan sungguh-sungguh dan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan Saudara 

sendiri. Dalam Hal ini kami akan menjamin kerahasiaannya. 

 Akhir kata, atas kesediaan dan bantuan yang saudara berikan kami 

ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

Bandung, Juni 2005 

 

 

Peneliti 

 



DATA PRIBADI 

 

Pada halaman berikut ini terdapat sejumlah pernyataan yang menyangkut identitas 

Saudara. Kami harap Saudara dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan tersebut. 

 

Petunjuk Pengisian : 

 Isilah dengan huruf cetak pada soal-soal yang tidak terdapat pilihannya 

dan berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai, dengan diri 

saudara.  

 

Data Siswa 

Usia :  tahun 

Jenis Kelamin : a. Laki-laki  b. Perempuan 

Kelas III : a b c d e 

Apakah kamu memiliki teman dekat/sahabat? A. Ya  B. Tidak 

Berapa orang? 

 

 

 

 

 

 



KUESIONER KONFORMITAS 

 

Petunjuk Pengisian: 

Bacalah setiap pernyataan baik-baik kemudian pilihlah salah satu jawaban  dari 

empat pilihan jawaban yang tersedia dengan memberi tanda silang (X) pada kotak 

yang tersedia. Jawablah dengan respon pertamamu. Tidak ada jawaban yang 

salah, semua jawaban benar jika sesuai dengan keadaan. Arti kekempat pilihan 

jawaban tersebut adalah: 

SS : Sangat sering        SRG : Sering         

KDG : Kadang–kadang      SJ : Sangat jarang 

No. Item SS SRG KDG SJ 

1 Saya akan bertanya pada teman 

sekelompok, apabila memiliki masalah 

    

2 Saya terpengaruh pendapat teman 

kelompok, ketika akan memilih kegiatan 

ekstra kurikuler 

    

3 Saya terpengaruh teman sekelompok dalam 

hal pemilihan pacar yang tepat. 

    

4 Saya bersepakat memiliki baju yang sama 

dengan teman sekelompok 

    

5 Saya mempunyai bahasa gaul/”rahasia” 

yang hanya dimengerti oleh teman-teman 

sekelompok. 

    

6 Saya akan lebih mudah diterima didalam 

kelompok,dengan menerima aturan yang 

ada. 

    

7 Saya akan mematuhi kebiasaan yang 

berlaku dalam kelompok 

    

8 Saya akan setia dengan kesepakatan 

kelompok, meskipun kurang 

menyetujuinya. 

    

9 Saya bersedia mengikuti aturan-aturan yang 

berlaku dalam kelompok, agar dapat 

diterima. 

    

10 Saya bersahabat dekat dengan  teman-

teman kelompok 

    

11 Saya senang menghabiskan waktu bersama-     



sama dengan teman sekelompok 

12 Saya menyukai teman-teman kelompok, 

walaupun mereka mempunyai sifat yang 

tidak saya sukai. 

    

13 Saya senang menghabiskan waktu bersama 

teman-teman sekelompok karena memiliki 

hobby yang sama. 

    

14 Saya akan memilih kegiatan ekstrakurikuler 

yang sama dengan teman sekelompok. 

    

15 Saya akan mengikuti kegiatan tertentu yang 

diikuti juga oleh teman sekelompok. 

    

16 Saya memiliki stasiun radio kesukaan yang 

sama dengan teman sekelompok 

    

17 Saya rela berkorban untuk kepentingan 

kelompok. 

    

18 Saya akan mengandalkan bantuan dari 

kelompok, bila mendapat masalah . 

    

19 Saya akan memanfaatkan waktu luang 

untuk pergi bersama teman sekelompok 

    

20 Saya akan lebih mudah diterima dalam 

kelompok apabila  memilih kegiatan ekstra 

kurikuler yang sama dengan teman 

sekelompok. 

    

21 Saya merasa kurang diterima apabila tidak 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh kelompok 

    

22 Saya bersikukuh mempertahankan pendapat 

yang berbeda dengan pendapat teman 

sekelompok 

    

 


