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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perilaku Agresif 

1. Pengertian Perilaku Agresif 

Teori yang dapat dihubungkan dengan agresi adalah teori belajar 

sosial. Bandura dalam Sobur (2003) mengatakan bahwa dalam kehidupan 

sehari-hari, perilaku agresif diplajari dari model yang dilihat dalam keluarga, 

dalam lingkungan kebudayaan setempat, atau melalui media massa. 

Teori belajar sosial (social learning theory) atau teori belajar 

observasional (observasional learning theory), atau modeling yang dijadikan 

alteernatif teoritis bagi teori-teori belajar tradisional, dikembangkan oleh 

Albert Bandura dan kolega-koleganya. Asumsi dasar dari teori dan penelitian 

belajar sosial adalah sebagian besar tingkah laku individu diperoleh sebagai 

hasil belajar melalui pengamatan (observasi) atas tingkah laku yang 

ditampilkan oleh individu-individu lain yang menjadi model. Dalam belajar 

sosial, menurut Bandura terdapat empat proses yang satu sama lain berkaitan 

(Koeswara dalam Sobur, 2003). 

Pertama, proses atensional yakni proses yang mendorong minat 

individu untuk memperhatikan atau mengamati tingkah laku model. Proses 

atensional ini dipengaruhi oleh frekuensi kehadiran model dan karakteristik 

yang dimilikinya. Model yang sering tampil dan memiliki karakteristik yang 

menarik dimata individu pengamat, atau memiliki pengaruh atas individu 

pengamat, lebih mudah mendatangkan perhatian individu pengamat itu 
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dibandingkan dengan model yang jarang tampil, tidak menarik, atau tidak 

memiliki pengaruh. 

Kedua, proses retensi, yakni proses saat individu pengamat 

menyimpan tingkah laku model yang telah diamati dalam ingatannya, baik 

melalui kode verbal maupun kode imajinal atau pembayangan gerak. Kedua 

kode penyimpanan itu memainkan peranan penting dalam proses berikutnya, 

yakni proses reproduksi. 

Ketiga, proses reproduksi, yaitu proses saat individu pengamat 

mencoba mengungkap ulang tingkah laku model yang telah diamatinya, 

pengungkapulangan atau reproduksi tingkah laku model ini pada mulanya 

bersifat kaku dan kasar, tetapi dengan pengulangan yang intensif lambat laun 

individu bisa mengungkapkan tingkah laku model itu dengan sempurna atau 

setidaknya mendekati tingkah laku model. 

Keempat, proses motivasional dan penguatan. Tingkah laku yang telah 

diamati tidak akan diungkapkan oleh individu pengamat apabila ia kurang 

termotivasi. Seperti teori belajar pada umunya, Bandura percaya bahwa 

penguatan positif bisa memotivasi individu ke arah pengungkapan tingkah 

laku, dalam hal ini tingkah laku yang telah diamati. Disamping itu, penguatan 

juga mempengaruhi proses atensional individu. Artinya, individu lebih 

tertarik untuk mengamati dan mencontoh tingkah laku yang menghasilkan 

penguatan yang besar dibanding dengan tingkah laku yang menghasilkan 

penguatan yang kecil. 
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Bandura dan kolega-koleganya menyimpulkan bahwa agresi bisa 

dipelajari dan terbentuk pada individu hanya dengan meniru atau mencontoh 

agresi yang dilakukan oleh individu lain atau oleh model yang diamatinya, 

bahkan meskipun hanya sepintas dan tanpa penguatan. Penemuan Bandura 

dan koleganya itu memiliki implikasi penting bagi pemahaman pengaruh 

agresi yang tampil dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam tontonan 

terhadap pembentukan agresi dikalangan individu pengamat atau penonton, 

terutama yang masih anak-anak atau berusia muda. 

Menurut Soeharto dalam Amanda (2016) menyatakakan perilaku 

sebagai hasil dari proses belajar. Dalam proses belajar itu terjadi interaksi 

antara individu dan dunia sekitarnya. Sebagai hasil interaksi maka jawaban 

yang terlihat dari seorang individu akan dipengaruhi oleh hal-hal atau 

kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh individu tersebut maupun oleh 

situasi masa kini. 

Agresi adalah perilaku dengan tujuan menyakiti, menyerang, atau 

merusak terhadap orang maupun benda-benda disekelilingnya untuk 

mempertahankan diri maupun akibat dari rasa ketidakpuasan (Saad dalam 

Syarif, 2017). Perilaku agresi tersebut memiliki unsur kesengajaan, objek, 

serta akibat yang tidak menyenangkan bagi pihak yang terkena sasaran 

perilaku agresi. Agresi sebagai bentuk perilaku yang ditujukan untuk melukai 

atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya perilaku 

tersebut. Kartono dalam Putri (2013), mengungkapkan bahwa agresi adalah 

ledakan-ledakan emosi dan kemarahan hebat yang meluap-luap dalam bentuk 
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sewenang-wenang, penyerangan, penyergapan, serbuan kekejaman, 

perbuatan-perbuatan yang menimbulkan penderitaan dan kesakitan, 

pengerusakan, dan tindakan permusuhan ditujukan kepada seseorang atau 

benda. 

Tingkah laku agresi merupakan tingkah laku pelampiasan dari 

perasaan frustasi untuk mengatasi perlawanan dengan kuat atau menghukum 

orang lain, yang ditujukan untuk melukai pihak lain secara fisik maupun 

psikologis pada orang lain yang dapat dilakukan secara fisik maupun verbal 

(http://kenes.staff.gunadarma.ac.id, diakses tanggal 10 November 2017). Jika 

menyakiti orang lain karena unsur ketidaksengajaan, maka perilaku tersebut 

bukan dikategorikan perilaku agresif. Rasa sakit akibat tindakan medis 

misalnya, walaupun sengaja dilakukan bukan termasuk agresif. Sebaliknya, 

niat menyakiti orang lain tetapi tidak berhasil, hal ini dapat dikatakan sebagai 

perilaku agresif. 

Perilaku agresif adalah tanggapan emosi tak terkendali yang 

mengakibatkan timbulnya perilaku yang merusak, menyerang dan melukai. 

Tindakan ini dapat ditujukan pada orang lain, lingkungan maupun diri sendiri 

yang disebabkan oleh frustasi yang mendalam dan kekecewaan yang terjadi 

pada diri individu (Dollard dalam Tentama, 2012). 

Tim Kesehatan Jiwa Indonesia menyatakan bahwa perilaku agresif 

merupakan salah satu gangguan tingkah laku terutama apabila agresif 

dilakukan secara berulang dan menetap, sedikitnya berlangsung selama 6 

bulan (Tentama, 2012).  

http://kenes.staff.gunadarma.ac.id,/
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Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku agresif 

adalah suatu tindakan yang disengaja bertujuan untuk menyakiti atau 

merugikan orang lain baik itu secara fisik maupun verbal. 

2. Aspek-Aspek Perilaku Agresif 

 Menurut Buss dan Perry dalam (Yusri dan Jasmienti, 2017) terdapat 

empat aspek perilaku agresif yang didasari dari tiga dimensi dasar yaitu 

motorik, afektif, dan kognitif. Empat aspek perilaku agresif yang dimaksud 

yaitu: 

a. Agresi Fisik (Physical aggression) 

Agresi fisik (Physical aggression) yaitu tindakan agresi yang 

bertujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau membahayakan orang lain 

melalui respon motorik dalam bentuk fisik, seperti memukul, 

menendang, dan lain-lain. Perilaku agresif ini ditandai dengan adanya 

kontak fisik antara agresor dan korbannya.  

b. Agresi Verbal (Verbal aggression) 

Agresi verbal (Verbal aggression) yaitu tindakan agresi yang 

bertujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau membahayakan orang lain 

dalam bentuk penolakan dan ancaman melalui respon vokal dalam 

bentuk verbal.  Agresi verbal dapat berupa umpatan, sindiran, fitnah, dan 

sarkasme.  

c. Kemarahan (Anger) 

Kemarahan (Anger) merupakan emosi negatif yang disebabkan 

oleh harapan yang tidak terpenuhi dan bentuk ekspresinya dapat 
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menyakiti orang lain serta dirinya sendiri. Beberapa bentuk anger adalah 

perasaan marah, kesal, sebal, dan bagaimana mengontrol hal tersebut. 

Termasuk didalamnya adalah irritability, yaitu mengenai temperamental, 

kecenderungan untuk cepat marah, dan kesulitan mengendalikan amarah. 

d. Permusuhan (Hostility) 

Permusuhan (Hostility) yaitu tindakan yang mengekspresikan 

kebencian, permusuhan, antagonisme, ataupun kemarahan yang sangat 

kepada pihak lain. Hostility adalah suatu bentuk agresi yang tergolong 

agresi covert (tidak kelihatan). Hostility mewakili komponen kognitif 

yang terdiri dari kebencian seperti cemburu dan iri terhadap orang lain, 

dan kecurigaan seperti adanya ketidakpercayaan, kekhawatiran. 

Menurut Buss dalam Syarif (2017) membagi agresi kedalam beberapa 

bentuk, yaitu:  

a. Agresi fisik aktif langsung, adalah tindakan agresif yang dilakukan 

individu atau kelompok dengan cara berhadapan secara langsung dengan 

individu atau kelompok lain yang menjadi target dan terjadi kontak fisik 

secara langsung. Contohnya memukul, menikam, atau menembak 

seseorang.  

b. Agresi fisik pasif langsung, adalah tindakan agresi fisik yang dilakukan 

oleh individu atau kelompok dengan cara tidak brhadapan secara 

langsung dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya 

dan tidak terjadi kontak fisik secara langsung. Contohnya memasang 
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ranjau atau jebakan untuk melukai orang lain, menyewa pembunuh 

bayaran untuk membunuh orang lain.  

c. Agresi fisik aktif tidak langsung, adalah tindakan agresi fisik yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok 

lain yang menjadi targetnya namun tidak terjadi kontak fisik secara 

langsung. Misalnya demonstrasi, aksi mogok, dan aksi diam.  

d. Agresi fisik pasif tidak langsung, adalah tindakan agresi fisik yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan 

dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya dan tidak 

terjadi kontak fisik secara langsung. Contonhnya tidak peduli, apatis, 

masa bodoh, menolak melakukan tugas penting, tidak mau melakukan 

perintah.  

e. Agresi verbal aktif langsung, adalah tindakan agresi verbal yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan secara 

langsung dengan individu atau kelompok lain. Contoh menghina orang 

lain dengan kata-kata kasar, mengomel.  

f. Agresi verbal aktif tidak langsung, adalah tindakan agresi verbal yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan 

secara langsung dengan individu atau kelompok lain yang menjadi 

targetnya. Contoh menyebarkan berita tidak benar atau gosip tentang 

orang lain.  

g. Agresi verbal pasif langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan 

oleh individu atau kelompok pada individu atau kelompok lain yang 
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menjadi targetnya dengan berhadapan secara langsung namun tidak 

terjadi kontak verbal secara langsung. Misalnya menolak bicara atau 

bungkam.  

h. Agresi verbal pasif tidak langsung, adalah tindakan agresi verbal yang  

dilakukan oleh individu atau kelompok pada individu atau kelompok lain 

yang menjadi targetnya dan tidak terjadi kontak verbal secara langsung. 

Misalnya tidak memberi dukungan, tidak menggunakan hak suara.  

3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Agresif 

Beberapa faktor penyebab perilaku agresi menurut Davidoff dalam 

Syarif (2007), yaitu:  

a. Amarah 

Marah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem saraf 

parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat 

kuat yang biasanya disebabkan adanya kesalahan, yang mungkin nyata-

nyata salah atau mungkin juga tidak dan saat marah ada perasaan ingin 

menyerang, meninju, menghancurkan atau melempar sesuatu dan timbul 

pikiran yang kejam.  

b. Konformitas Teman Sebaya 

Adanya peracunan tanggung jawab tidak merasa ikut bertanggung jawab 

karena dikerjakan beramai-ramai, ada desakan kelompok dan identitas 

kelompok apabila tidak ikut melakukan bukan dari anggota kelompok 

sehingga identitas kelompok yang sangat kuat menyebabkan timbul sikap 
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yang negatif dan mengeksklusifkan kelompok lain (Sarwono dalam 

Zhafarina, 2014) 

c. Religiusitas 

Seseorang yang mengalami kemerosotan iman cenderung melakukan hal-

hal yang dilarang oleh agama. Perilaku religius membentuk seseorang 

selalu melaksanakan perintah agama dan menjauhi segala larangannya. 

Sehingga dengan adanya religiusitas dapat mengontrol perilaku individu 

sesuai dengan norma sosial dalam kehidupan sehari-hari (Willis dalam 

Nurmardiyah, 2018). 

d. Faktor biologis 

Ada tiga faktor biologis yang mempengaruhi perilaku agresi, yaitu:  

1) Gen yang berpengaruh pada pembentukan sistem neural otak yang 

mempengaruhi perilaku agresi.  

2) Sistem otak yang tidak terlibat dalam agresi ternyata dapat 

memperkuat atau menghambat sirkuit neural yang mengendalikan 

agresi. Orang yang berorientasi pada kenikmatan akan sedikit 

melakukan agresi dibanding orang yang tidak pernah mengalami 

kesenangan atau kebahagiaan.  

3) Kimia darah (khususnya hormon seks yang sebagian ditentukan 

faktor keturunan) juga dapat mempengaruhi perilaku agresi. Wanita 

yang mengalami masa haid kadar hormon kewanitaan yaitu estrogen 

dan progesteron menurun jumlahnya akibatnya banyak wanita 

mudah tersinggung, gelisah, tegang dan bermusuhan.  
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e. Kesenjangan generasi 

Adanya perbedaan atau jurang pemisah antara remaja dengan orang 

tuanya, dapat terlihat dalam bentuk hubungan komunikasi yang semakin 

minimal dan seringkali tidak nyambung. Kegagalan komunikasi orang 

tua dan remaja diyakini sebagai penyebab timbulnya perilaku agresi pada 

remaja.  

f. Lingkungan 

Ada tiga faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku agresi, yaitu:  

1) Kemiskinan. Bila seorang remaja dibesarkan dalam lingkungan 

kemiskinan, maka perilaku agresi mereka secara alami mengalami 

penguatan.  

2) Anonimitas. Bahwa terlalu banyak rangsangan indera dan kogniitf 

membuat dunia menjadi sangat impersonal. Setiap individu 

cenderung menjadi anonim (tidak mempunyai identitas diri) dan bila 

seseorang merasa anonim ia cenderung melakukan semaunya 

sendiri, karena ia merasa tidak lagi terikat dengan norma masyarakat 

dan kurang berismpati pada orang lain.  

3) Suhu udara yang panas. Suhu suatu lingkungan yang tinggi memiliki  

dampak terhadap perilaku sosial berupa peningkatan agresi.  

g. Peran belajar model kekerasan 

Anak-anak dan remaja banyak belajar menyaksikan adegan kekerasan 

melalui televisi dan permainan.  

 



25 

 

h. Frustrasi 

Remaja miskin yang nakal adalah akibat dari frustrasi yang berhubungan 

dengan banyaknya waktu menganggur, keuangan yang pas-pasan, dan 

banyak kebutuhan yang harus segera dipenuhi tetapi sulit sekali tercapai 

sehingga mereka jadi mudah marah dan berperilaku agresi.  

i. Proses pendisiplinan yang keliru 

Pendidikan disiplin yang otoriter dengan penerapan yang keras terutama 

dilakukan dengan memberikan hukuman fisik, dapat menimbulkan 

berbagai pengaruh yang buruk pada remaja. Pendidikan disiplin seperti 

itu akan membuat remaja menjadi seorang yang penakut, tidak ramah 

dengan orang lain, dan membenci orang yang memberi hukuman, 

kehilangan spontanitas dan inisiatif dan pada akhirnya melampiaskan 

kemarahannya dalam bentuk agresi terhadap orang lain.  

Dampak utama dari perilaku agresif ini adalah anak tidak mampu 

berteman dengan anak lain atau bermain dengan teman-temannya. Keadaan 

ini menciptakan lingkaran setan, semakin anak tidak diterima oleh teman-

temannya, maka makin menjadilah perilaku agresif yang ditampilkannya. 

Remaja yang agresif memiliki toleransi yang rendah terhadap frustasi dan 

kurang mampu menunda kesenangan, cenderung bereaksi dengan cepat 

terhadap dorongan agresinya, kurang dapat melakukan refleksi diri, dan 

kurang dapat bertanggung jawab atas akibat perbuatannya (Yusri dan 

Jasmienti, 2017). 
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B. Religiusitas 

1. Pengertian Religiusitas 

 Secara etimologi, religiusitas berasal dari kata religi, religion 

(Inggris), religie (Belanda), religio (Latin) dan ad-Dien (Arab). Menurut 

Drikarya dalam Widiyanta (2005) kata religi berasal dari bahasa latin religio 

yang akar katanya religare yang berarti mengikat. Maksudnya adalah suatu 

kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan, yang 

kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengukuhkan diri seseorang 

atau sekelompok  orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama 

manusia, serta alam sekitarnya.  

Religiusitas dan agama memang merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Menurut Glock & Stark dalam Ancok dan Suroso (2008), 

religiusitas adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem 

perilaku yang terlambangkan yang semuanya itu berpusat pada persoalan-

persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (ultimate meaning). 

Menurut Mangunwidjaya dalam Andisti & Ritandiyono (2008) bila dilihat 

dari kenampakannya, agama lebih menunjukkan kepada suatu kelembagaan 

yang mengatur tata penyembahan manusia kepada Tuhan, sedangkan 

religiusitas lebih menunjuk pada aspek yang ada di lubuk hati manusia dan 

religiusitas lebih menunjuk kepada aspek kualitas dari manusia yang 

beragama. Sedangkan menurut Fetzer (1999) religiusitas yaitu seberapa kuat 

individu penganut agama merasakan pengalaman beragama sehari-hari (daily 

spiritual experience), mengalami kebermaknaan hidup dalam beragama 
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(religion meaning), mengekspresikan keagamaan sebagai sebuah nilai 

(values), meyakini ajaran agamanya (beliefs), memaafkan (forgiveness), 

melakukan praktik keagamaan (ibadah) secara menyendiri (private religious 

practices), menggunakan agama sebagai coping (religious/spiritual coping), 

mendapat dukungan penganut sesame agama (religious support), mengalami 

sejarah keberagamaan (religious/spiritual history), komitmen beragama 

(commitment), mengikuti organisasi/kegiatan keagamaan (organizational 

religiousness) dan meyakini pilihan agamanya (religious preference). 

Religiusitas dalam penelitian ini adalah suatu gambaran keadaan 

dalam diri seseorang yang mendorongnya bertingkah laku (baik tingkah laku 

yang tampak maupun tak tampak), bersikap, dan bertindak sesuai dengan 

ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Religiusitas adalah ciptaan manusia 

yang timbul dari dorongan agar dirinya terhindar dari bahaya dan dapat 

memberikan rasa aman. Selanjutnya menurut Ancok dan Suroso (2008) 

berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Glock dan Stark, keberagamaan 

(religiusitas) diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia dan bukan 

hanya terjadi ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan 

supranatural, bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan 

dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi 

dalam diri seseorang. 

2. Dimensi Religiusitas 

Ancok dan Suroso (2008) mengemukakan bahwa keberagamaan atau 

religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas 
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beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual 

(beribadah) tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh 

kekuatan supranatural, bukan hanya aktivitas yang tampak dan dapat dilihat 

tetapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi pada hati seseorang. Karena 

itu keberagamaan seseorang akan meliputi berbagai macam sisi dan dimensi. 

Menurut Glock dan Stark dalam Ancok dan Suroso (2004), ada lima macam 

dimensi keberagamaan, yaitu dimensi keyakinan (ideologis), dimensi 

peribadatan atau praktek agama (ritualistik), dimensi pengalaman atau 

penghayatan (eksperiensial), dimensi pengetahuan agama (intelektual), dan 

dimensi pengamalan (konsekuensial). 

a. Dimensi Keyakinan (ideologis) 

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang 

religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui 

kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Setiap agama mempertahankan 

seperangkat kepercayaan dimana para penganut diharapkan akan taat. 

Walau demikian, isi dan ruang lingkup keyakinan itu bervariasi tidak 

hanya diantara agama-agama, tetapi seringkali juga diantara tradisi-

tradisi dalam agama yang sama. Iman adalah segi teoritis yang pertama-

tama dipercayai dengan suatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh 

keragu-raguan dan prasangka. 

Orang yang religius dalam perspektif Islam adalah orang-orang 

yang meyakini tentang adanya Allah, malaikat, kitab suci, nabi, hari 

akhir serta qadha dan qadar. 
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b. Dimensi Praktik Agama atau Ritualistik 

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal 

yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama 

yang dianutnya. Dalam agama Islam, dimensi ini menyangkut 

pelaksanaan shalat, puasa, zakat, berdo’a, dan membaca Al-Qur’an. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka orang yang religius menurut 

perspektif Islam seperti melaksanakan shalat wajib lima waktu, 

melaksanakan puasa wajib di bulan ramadhan, membayar zakat, berdo’a 

kepada Allah dan rajin membaca Al-Qur’an. 

c. Dimensi Pengalaman 

Dimensi ini memperhatikan fakta bahwa semua agama 

mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika 

dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu 

waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai 

kenyataan terakhir (ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan 

supranatural). Yang mencakup pengalaman dan perasaan tentang 

kehadiran Tuhan dalam kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar 

perintah Tuhan, keyakinan menerima balasan, perasaan dekat dengan 

Tuhan dan dorongan melaksanakan perintah agama. 

Orang yang religius dalam pandangan Islam yaitu orang-orang 

yang merasakan kedekatan dengan Allah, dia merasa bahwa do’a-

do’anya sering dikabulkan Allah, dia merasakan ketenteraman dan 

kebahagiaan karena menyembah Allah, selain itu dia juga akan 
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senantiasa bertawakal dan bersyukur kepada Allah serta bisa merasakan 

adanya pertolongan Allah dalam kehidupannya. 

d. Dimensi Pengetahuan Agama 

Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang 

beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan 

mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. 

Dalam agama Islam, dimensi ini menyangkut pengetahuan tentang isi Al-

Qur’an, rukun Islam dan rukun Iman, hukum-hukum Islam, dan sejarah 

Islam. 

Orang yang mempunyai tingkat religiusitas tinggi yaitu orang 

yang mempunyai pengetahuan tentang isi yang terkandung dalam kitab 

suci al-qur’an, orang yang bisa memahami rukun islam dan rukun iman, 

orang yang mengetahui tentang hukum-hukum islam dan sejarah islam.  

e. Dimensi Pengamalan atau Konsekuensi 

Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan 

keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke 

hari. Dalam pandangan islam, dimensi ini meliputi perilaku suka 

menolong, bekerjasama, berinfaq dan bersedekah, memaafkan dan tidak 

melaksanakan perbuatan yang dilarang Allah. 

Orang yang mempunyai tingkat religiusitas tingg dalam 

pandangan Islam adalah orang yang suka menolong orang lain, orang 

yang suka bekerjasama dalam kebaikan sesuai dengan tuntunan Islam, 

orang yang menginfaqkan dan mensedekahkan sebagian hartanya, orang 
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yang suka memaafkan dan orang yang meninggalkan perbuatan yang 

dilarang Allah. Islam menyuruh umatnya untuk beragama (atau berislam) 

secara menyeluruh. Setiap muslim, baik dalam berpikir, bersikap maupun 

bertindak, diperintahkan untuk berislam. 

Searah dengan pandangan Islam, menilai bahwa kepercayaan 

keagamaan (teologi) adalah jantungnya dimensi keyakinan. Konsep 

religiusitas versi Glock & Stark dalam Ancok dan Suroso (2008) adalah 

rumusan brilian. Konsep tersebut mencoba melihat keberagaman 

seseorang bukan hanya dari satu atau dua dimensi, tetapi mencoba 

memperhatikan segala dimensi. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas 

 Jalaluddin (2003) menjelaskan adanya faktor intern dan ekstern yang 

dapat mempengaruhi religiusitas seseorang. Adapun faktor intern dan ekstern 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Faktor Intern 

Menurut Jalaluddin (2003), faktor intern yang berpengaruh terhadap 

perkembangan religiusitas meliputi faktor hereditas, tingkat usia, 

kepribadian, dan kondisi jiwa seseorang. 

1) Hereditas. Jiwa keagamaan memang bukan secara langsung sebagai 

faktor bawaan yang diwariskan secara turun temurun, melainkan 

terbentuk dari berbagai unsur kejiwaan lainnya yang mencakup 

kognitif, afektif dan konatif. Selain itu Rasulullah juga 
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menganjurkan umatnya agar memilih pasangan hidup dengan 

melihat keturunan karena keturunan berpengaruh. 

2) Tingkat usia. Perkembangan keberagamaan dipengaruhi juga oleh 

tingkat usia seseorang. Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya 

perbedaan pemahaman keagamaan pada tingkat usia yang berbeda. 

3) Kepribadian. Dalam kaitan ini, kepribadian sering disebut sebagai 

identitas diri seseorang yang sedikit banyaknya menampilkan cirri-

ciri pembeda dari individu lain di luar dirinya. Dalam kondisi 

normal, memang secara individu manusia memiliki perbedaan dalam 

kepribadian. Perbedaan ini diperkirakan berpengaruh terhadap 

aspek-aspek kejiwaan termasuk keberagamaannya. 

4) Kondisi kejiwaan. Model psikodinamik yang dikemukakan Sigmund 

Freud menunjukkan gangguan kejiwaan ditimbulkan oleh konflik 

yang tertekan di alam ketidaksadaran manusia. Konflik akan menjadi 

sumber gejala kejiwaan yang abnormal. Dalam Islam, seseorang 

akan mampu beribadah jika ia berakal sehat.  Itu artinya kondisi 

kejiwaan yang sehat akan mampu melaksanakan kegiatan beribadah 

yang merupakan salah satu dimensi dari religiusitas. 

b. Faktor Ekstern 

Lingkungan tempat seseorang tinggal menjadi fakktor ekstern yang bisa 

mempengaruhi religiusitasnya. Menurut Jalaluddin (2003), pada 

umumnya lingkungan tersebut menjadi tiga bagian, yaitu : 
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1) Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan satuan sosial yang paling 

sederhana dalam kehidupan manusia. Keluarga merupakan lingkungan 

sosial pertama kali yang dikenal oleh setiap individu. Dengan 

demikian, kehidupan keluarga merupakan fase sosialisasi awal bagi 

pembentukan jiwa keagamaan pada individu. 

2) Lingkungan institusional. Melalui kurikulum yang berisi materi 

pengajaran, sikap dan keteladanan guru sebagai pendidik serta 

pergaulan antar teman di sekolah dinilai berperan penting 

menanamkan kebiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik merupakan 

bagian dari pembentukan moral yang erat kaitannya dengan 

perkembangan jiwa keagamaan seseorang. 

3) Lingkungan masyarakat. Jika dilihat secara kasat mata, lingkungan 

masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandunng unsur 

tanggung jawab, melainkan hanya unsur pengaruh belaka. Tetapi 

norma dan tata nilai yang ada dalam masyarakat memberikan 

pengaruh yang lebih besar dalam perkembangan jiwa keagamaan 

seseorang. 

 

C. Konformitas Teman Sebaya 

1. Pengertian Konformitas Teman Sebaya 

Konformitas (conformity) adalah perubahan perilaku atau kepercayaan 

sebagai hasil dari tekanan kelompok yang nyata atau hanya berdasarkan 

imajinasi agar selaras dengan orang lain (Myers, 2012). Konformitas 

merupakan suatu jenis pengaruh sosial dimana individu mengubah sikap dan 
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tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada (Baron & 

Byrne, 2005). 

Berbicara mengenai konformitas, erat hubungannya dengan 

sumbangan yang diterima remaja dari teman sepergaulannya sehingga ia 

merasa dibutuhkan dan  merasa berharga dalam situasi pergaulannya. 

Konformitas remaja terhadap suatu hal, misalnya dalam berpakaian, 

menunjukkan keinginan mereka untuk diterima masuk sebagai anggota (to 

belong) dan rasa takut mereka dari ketidaksamaan atau terkunci (of being 

difference) (Strang dalam Mappiare, 1982). Dalam hal ini, remaja berusaha 

untuk berperilaku sama, sesuai dengan norma yang berlaku dan ia berusaha 

untuk conform, dan tidak berbeda dengan anggota kelompok lainnya. 

Menurut Sears et al (1994) konformitas adalah bila seseorang 

menampilkan perilaku tertentu karena setiap orang lain menampilkan perilaku 

tersebut. Dalam artian, seseorang akan mengikuti suatu budaya pada suatu 

kelompok tertentu, agar ia dapat diterima di dalam kelompok tersebut. 

Menurut Zebua dan Nurdjayadi (2001) konformitas adalah suatu tuntutan 

yang tidak tertulis dari kelompok teman sebaya terhadap anggotanya namun 

memiliki pengaruh yang kuat dan dapat menyebabkan munculnya perilaku-

perilaku baru pada remaja atau anggota kelompok tertentu. 

Teman sebaya adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat usia atau 

tingkat kedewasaan yang sama. Salah satu fungsi utama teman sebaya adalah 

untuk menyediakan berbagai informasi mengenai dunia di luar keluarga 
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(Santrock, 2003). Teman sebaya menurut Mappiare (1982) adalah remaja 

yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama. 

Berdasarkan definisi konformitas dan teman sebaya menurut para ahli 

di atas, maka konformitas teman sebaya adalah persetujuan keinginan untuk 

menjadi sama, sesuai, seragam dengan nilai-nilai kebiasaan, dan kegemaran 

(hobi) agar diterima dalam lingkungan teman sebayanya dengan cara 

mengikuti norma-norma yang diciptakan kelompok tersebut. 

2. Aspek-Aspek Konformitas Teman Sebaya 

 Menurut Sears (1985) konformitas akan mudah terlihat serta 

mempunyai aspek-aspek yang khas dalam kelompok. Adapun aspek-aspek 

yang dimaksud adalah : 

a. Aspek Kekompakan Kelompok 

Kekuatan yang dimiliki kelompok menyebabkan remaja tertarik dan 

ingin tetap menjadi anggota kelompok. Eratnya hubungan remaja dengan 

kelompok disebabkan perasaan suka dengan anggota kelompok serta 

harapan memperoleh manfaat dari kelompoknya. Semakin besar harapan 

memperoleh manfaat dari kelompoknya maka semakin kompak 

kelompok tersebut. Kekompakan dapat dipengaruhi oleh hal-hal sebagai 

berikut : 

b. Penyesuaian diri 

Kekompakan yang tinggi dapat menimbulkan tingkat konformitas tinggi. 

Alasannya adalah apabila individu merasa dekat dengan anggota 

kelompok lain, akan menyenangkan bagi individu tersebut untuk 
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mengakuinya, dan semakin menyakitkan apabila anggota kelompok 

mencelanya. Kemungkinan untuk menyesuaikan diri akan semakin besar 

apabila individu mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi anggota 

sebuah kelompok tertentu. 

c. Perhatian terhadap kelompok 

Peningkatan konformitas terjadi karena anggotanya enggan disebut 

sebagai orang yang menyimpang, dan penyimpangan menimbulkan 

resiko ditolak. Semakin tinggi perhatian seseorang dalam kelompok 

semakin tinggi tingkat rasa takutnya terhadap penolakan, dan semakin 

kecil kemungkinan untuk tidak menyetujui kelompok. 

d. Aspek Kesepakatan Kelompok 

Pendapat kelompok yang telah dibuat memiliki tekanan kuat sehingga 

remaja harus loyal dan menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat 

kelompoknya. Kesepakatan dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut: 

1) Kepercayaan 

Tingkat kepercayaan terhadap mayoritas akan menurun bila terjadi 

perbedaan pendapat, meskipun orang yang berbeda pendapat itu 

sebenarnya kurang ahli bila dibandingkan anggota lain yang 

membentuk mayoritas. Bila seseorang tidak mempunyai kepercayaan 

terhadap pendapat kelompok, maka dapat mengurangi 

ketergantungan individu terhadap kelompok sebagai sebuah 

kesepakatan. 
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2) Persamaan pendapat 

Bila dalam suatu kelompok terdapat satu orang saja tidak sependapat 

dengan anggota kelompok yang lain maka konformitas akan turun. 

Kehadiran orang yang tidak sependapat tersebut menunjukkan 

terjadinya perbedaan serta dapat berakibat pada berkurangnya 

kesepakatan kelompok. Jadi dengan persamaan pendapat antar 

anggota kelompok maka konformitas akan semakin tinggi. 

3) Penyimpangan terhadap pendapat kelompok 

Apabila indvidu mempunyai pendapat yang berbeda dengan individu 

lain maka individu tersebut akan dikucilkan dan dipandang sebagai 

orang yang menyimpang, baik dalam pandangan sendiri maupun 

pandangan orang lain. Jadi individu yang menyimpang akan 

menyebabkan penurunan kesepakatan. 

e. Aspek Ketaatan Kelompok 

Tekanan atau tuntutan kelompok pada remaja membuatnya rela 

melakukan tindakan walaupun remaja tidak menginginkannya. Jika 

ketaatan tinggi maka konformitasnya juga tinggi. Ketaatan tersebut dapat 

dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut : 

1) Tekanan karena ganjaran, ancaman, atau hukuman 

Salah satu cara untuk menimbulkan ketaataan adalah meningkatkan 

tekanan terhadap individu untuk menampilkan perilaku yang 

diinginkan melalui ganjaran, ancaman, atau hukuman karena akan 
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menimbulkan ketaatan yang semakin besar. Semua itu merupakan 

intensif pokok untuk mengubah perilaku seseorang. 

2) Harapan orang lain 

Seseorang akan rela memenuhi permintaan orang lain hanya karena 

orang lain tersebut mengharapkannya. Harapan-harapan orang lain 

dapat menimbulkan ketaatan, bahkan harapan itu bersifat implisit. 

Salah satu cara untuk memaksimalkan ketaatan adalah menempatkan 

individu dalam situasi yang terkendali, segala sesuatunya diatur 

sehingga ketidaktaatan adalah hal yang hampir tidak mungkin 

terjadi. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Konformitas 

Sears (2004) menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

konformitas, antara lain: 

a. Kepercayaan Terhadap Kelompok 

Faktor utamanya adalah apakah individu mempercayai informasi yang 

dimiliki oleh kelompok atau tidak. 

b. Kepercayaan Yang Lemah Terhadap Penilaian Sendiri 

Sisi yang lain adalah bahwa sesuatu yang meningkatkan kepercayaan 

individu terhadap penilaiannya sendiri akan menurunkan konformitas. 

c. Rasa Takut terhadap Celaan Sosial 

Alasan utama konformitas adalah demi memperoleh persetujuan, atau 

menghindari celaan kelompok. Misalnya, salah satu alasan mengapa 



39 

 

tidak mengenakan pakaian bergaya Hawai ke tempat ibadah adalah 

karena semua umat yang hadir akan melihat dengan rasa tidak senang. 

d. Rasa Takut terhadap Penyimpangan 

Rasa takut dipandang sebagai individu yang menyimpang merupakan 

faktor dasar hampir dalam semua situasi sosial. Setiap individu 

menduduki suatu posisi dan individu menyadari bahwa posisi itu tidak 

tepat. Berarti individu telah menyimpang dalam pikirannya sendiri yang 

membuatnya merasa gelisah dan emosi terkadang menjadi tidak 

terkontrol. Individu cenderung melakukan suatu hal yang sesuai dengan 

nilai-nilai kelompok tersebut tanpa memikirkan akibatnya nanti. 

e. Kekompakan Kelompok 

Kekompakan yang tinggi menimbulkan konformitas yang semakin 

tinggi. Alasan utamanya adalah bahwa bila orang merasa dekat dengan 

anggota kelompok yang lain, akan semakin menyenangkan bagi mereka 

untuk mengakui dan semakin menyakitkan bila mereka mencela. 

f. Kesepakatan Kelompok 

Faktor yang sangat penting bagi timbulnya konformitas adalah 

kesepakatan pendapat kelompok. Orang yang dihadapkan pada keputusan 

kelompok yang sudah bulat akan mendapat tekanan yang kuat untuk 

menyesuaikan pendapatnya. 

g. Ukuran Kelompok 
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Serangkaian eksperimen menunjukkan bahwa konformitas akan 

meningkat bila ukuran mayoritas yang sependapat juga meningkat, 

setidak-tidaknya sampai tingkat tertentu. 

h. Keterikatan pada Penilaian Bebas 

Orang yang secara terbuka dan bersungguh-sungguh terikat suatu 

penilaian bebas akan lebih enggan menyesuaikan diri terhadap penilaian 

kelompok yang berlawanan. 

i. Keterikatan terhadap Nonkonformitas 

Tipe keterikatan yang agak berbeda menyangkut perilaku konformitas itu 

sendiri. Orang karena satu dan lain hal, tidak menyesuaikan diri pada 

percobaan-percobaan awal cenderung terikat pada perilaku konformitas 

ini. 

Selain faktor-faktor di atas, menurut Baron dan Byrne (2005) ada 

empat faktor yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi konformitas, 

yaitu : 

a. Kohesivitas dan Konformitas, yaitu menerima pengaruh dari orang-orang 

kita sukai. Dapat didefinisikan sebagai derajat ketertarikan yang dirasa 

oleh individu terhadap suatu kelompok. 

b. Konformitas dan Ukuran kelompok, yaitu mengapa yang lebih banyak 

adalah yang lebih baik jika dikaitkan dengan tekanan sosial. Konformitas 

meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok, 

namun hanya hingga sekitar tiga orang anggota tambahan; lebih dari itu, 

tampaknya tidak akan berpengaruh atau bahkan menurun. 
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c. Norma Sosial Deskriptif dan Norma Sosial Injungtif, yaitu saat norma 

mempengaruhi atau tidak mempengaruhi tingkah laku.  Norma sosial 

dapat bersifat formal atau informal sebagaimana perbedaan antara aturan 

yang tertulis pada rambu-rambu besar dan petunjuk-petunjuk informal. 

D. Kerangka Berpikir 

Teori yang dapat dihubungkan dengan agresi adalah teori belajar 

sosial. Bandura dalam Sobur (2003) mengatakan bahwa dalam kehidupan 

sehari-hari, perilaku agresif dipelajari dari model yang dilihat dalam keluarga, 

dalam lingkungan kebudayaan setempat, atau melalui media massa. 

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi perilaku agresif, yaitu 

lingkungan sosial pengaruh kelompok, yaitu adanya peracunan tanggung 

jawab tidak merasa ikut bertanggung jawab karena dikerjakan beramai-ramai, 

ada desakan kelompok dan identitas kelompok apabila tidak ikut melakukan 

bukan dari anggota kelompok sehingga identitas kelompok yang sangat kuat 

menyebabkan timbul sikap yang negatif dan mengeksklusifkan kelompok lain 

(Sarwono dalam Zhafarina, 2014) 

Remaja umumnya menghabiskan waktunya bersama teman-temannya 

sehingga dalam pergaulan remaja cenderung mengikuti aturan kelompok (to 

conform). Kuatnya pengaruh teman ini sering dianggap sebagai biang keladi 

dari tingkah laku remaja yang buruk (Sarwono dalam Kartini, 2016). 

Hurlock (2009) berpendapat konformitas terhadap standar kelompok 

terjadi karena adanya keinginan untuk diterima kelompok sosial. Semakin 

tinggi keinginan individu untuk diterima secara sosial maka semakin tinggi 
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pula tingkat konformitasnya. Dasar utama dari konformitas adalah ketika 

individu melakukan aktivitas dimana terdapat tendensi yang kuat untuk 

melakukan sesuatu yang sama dengan yang lainnya, walaupun tindakan 

tersebut merupakan cara-cara yang menyimpang. 

Agresivitas remaja dapat ditekan dengan sikap dan perilaku 

religiusitas. Religiusitas dapat memberikan jalan bagi manusia untuk 

mencapai rasa aman, rasa tidak takut atau cemas menghadapi persoalan 

hidup. Agama berperan penting dalam kehidupan manusia karena dapat 

membawa pemeluknya ke arah kehidupan yang lebih baik, nilai-nilai yang 

terkandung dalam ajaran agama penting dalam mengatasi berbagai masalah 

psikologis, yaitu dengan cara membangun emosi positif. Hal ini bermakna 

bahwa religiusitas mempunyai kontribusi terhadap agresivitas remaja (Hafid 

dan Muhid, 2014). 

Willis dalam Nurmardiyah (2018) mengungkapkan bahwa faktor-

faktor yang menyebabkan munculnya sikap-sikap agresif pada remaja salah 

satunya yaitu kurangnya dasardasar keimanan di dalam diri remaja. 

Seseorang yang mengalami kemerosotan iman cenderung melakukan hal-hal 

yang dilarang oleh agama. Perilaku religius membentuk seseorang selalu 

melaksanakan perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Sehingga 

dengan adanya religiusitas dapat mengontrol perilaku individu sesuai dengan 

norma sosial dalam kehidupan sehari-hari. 

Kecenderungan perilaku agresi yang sifatnya tidak memikirkan 

kondisi orang lain akan berdampak buruk dan merugikan orang lain. Hal ini 
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didalam agama termasuk dalam perilaku yang tidak boleh dilakukan. Aturan-

aturan dan kewajiban yang telah diajarkan dalam agama memberikan batasan 

tentang perilaku apa yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan 

oleh seseorang. Termasuk juga perilaku agresi. Pengetahuan agama 

memberikan pengajaran tentang kerukunan dan saling menghormati antar 

sesama manusia. Manusia tidak diperkenankan untuk saling manyakiti 

bahkan pada tumbuhan sekalipun. Hal tersebut telah diajarkan secara terus-

menerus, disekolah pun selalu ditekankan untuk berperilaku baik dan 

menjalankan ajaran-ajaran agama yang telah diajarkan (Maharani dan 

Laksmiwati, 2017). 

Adam dan Gulton dalam Ghufron & Risnawati (2016) berpendapat 

bahwa agama dapat menstabilkan perilaku dan menerangkan mengapa dan 

untuk apa seseorang berada di dunia dan serta menawarkan perlindungan dan 

rasa aman. Remaja memerlukan agama sebagai sumber pegangan yang 

memuat aturan yang dapat membimbing seseorang dalam menjalankan 

kehidupannya. Mayer dalam Maharani dan Laksmiwati (2017) berpendapat 

bahwa religi adalah seperangkat aturan dan kepercayaan yang pasti untuk 

membimbing manusia dalam tindakannya terhadap Tuhan, orang lain dan 

juga diri sendiri. Jalaluddin (2012) menyatakan bahwa tingkat religiusitas 

pada diri remaja akan berpengaruh terhadapa perilakunya. 

Remaja yang memiliki tingkat konformitas teman sebaya yang tinggi 

diduga cenderung berperilaku agresif dibandingkan dengan remaja yang 

tingkat konformitas teman sebayanya rendah atau dengan kata lain semakin 
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tinggi konformitas teman sebaya dapat meningkatkan perilaku agresifnya. 

Remaja yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi diduga cenderung tidak 

berperilaku agresif dibandingkan dengan remaja yang tingkat religusitasnya 

rendah, dengan kata lain semakin tinggi religiusitas seorang remaja maka 

semakin menurn perilaku agresifnya. 

Berdasarkan pemahaman dan konseptual yang telah diuraikan dalam 

kerangka pemikiran, maka peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran 

sejauh mana pengaruh religiusitas dan konformitas teman sebaya terhadap 

perilaku agresif pada remaja MAN 1 Pekanbaru. Keterkaitan antara variabel 

di atas dapat disusun dalam skema diagram paradigma berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen 

     Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis 

Berdasarkan uraian yang peneliti kemukakan pada kerangka 

pemikiran di atas maka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Religiusitas (X1) 

 

1. Dimensi Keyakinan 

2. Dimensi Praktik Agama 

3. Dimensi Pengalaman 

4. Dimensi Pengetahuan Agama 

5. Dimensi Pengamalan 

Perilaku Agresif (Y) 

 

1. Agresi Fisik 

2. Agresi Verbal 

3. Kemarahan 

4. Permusuhan 

 Konformitas Teman Sebaya 

(X2) 

1. Kekompakan 

2. Kesepakatan 

3. Ketaatan 

H1 

H2 

H3 
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H1:  Religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku 

agresif pada remaja siswa MAN 1 Pekanbaru. 

H2:  Konformitas teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku agresif pada remaja siswa MAN 1 Pekanbaru. 

H3:  Religiusitas dan Konformitas teman sebaya secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku agresif pada remaja siswa 

MAN 1 Pekanbaru.  


