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Abstrak  

Kerap terjadinya tawuran di kota sukabumi antar pelajar baik tingkat SMP dan SMK menjadi 

salah satu masalah yang sering terjadi di kota sukabumi, kasus tawuran yang terjadi bahkan 

sampai mengakibatkan korban jiwa. Tawuran yang kerap terjadi begitu saja tanpa ada aturan 

atau kesepakatan yang psati namun tawurn tersebut dilakukan secara bersama-sama  

(konformitas teman sebaya). kegiatan tawuran dimana didalam nya ada niat menyakiti 

merusak (Agresi). Individu yang melakukan Tawuran tanpa sengaja mengikuti aturan yang di 

sepakati. Maka dari itu peneliti bermaksud meneliti seberapa besar faktor seberapa besar 

hubungan yang terjadi antara konformitas dan agresi. Adapun Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah metode korelasional. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner 

yang terdiri atas skala, yaitu skala Konformitas yang menggunakan teori Sears (1989), skala), 

dan skala Agresi menggunakan teori Buss dan Perry (1992). Subjek dalam penelitian ini 

sebanyak 255 SUbjek. Teknik analisis data menggunakan analisis Korelasi Spearman antara 

konformitas sebagai variabel bebas dan agresi sebagai variabel terikat. Berdasarkan hasil 

penelitian, diketahui bahwa terdapat hubungan antara konformitas dan agresi pada siswa 

SMK yang melakukan tawuran di sukabumi 

 

Kata Kunci : Konformitas, teman sebaya, tawuran, dan SMK 
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