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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengambilan Keputusan 

1. Pengertian Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau 

keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu 

jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses 

pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keluarannya 

bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan. Menurut 

Halpren (dalam Suharman, 2005) pengambilan keputusan ialah proses memilih 

atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak 

pasti. Pembuatan keputusan didalam situasi-situasi yang meminta seseorang 

harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau 

lebih, atau membuat estimasi (prakiraan) mengenai frekuensi kejadian 

berdasarkan bukti-bukti yang terbatas. 

Terry (2003)Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif 

perilaku dari dua alternatif atau lebih, tindakan untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi melalui pemilihan satu diantara alternatif-alternatif yang 

memungkinkan. Ibnu Syamsi (2000) menyatakan bahwa pengambilan 

keputusan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, tidak 

secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Pengambilan keputusan 

merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil suatu perbuatan itu 

disebut keputusan (Desmita 2008). Pengambilan keputusan dalam psikologi 
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kognitif difokuskan kepada bagaimana seseorang mengambil keputusan. 

Dalam kajiannya, berbeda dengan pemecahan masalah yang mana ditandai 

dengan situasi dimana sebuah tujuan ditetapkan dengan jelas dan dimana 

pencapaian sebuah sasaran diuraikan menjadi sub tujuan, yang pada saatnya 

membantu menjelaskan tindakan yang harus dan kapan diambil. 

Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengambilan keputusan  (Decision Making) merupakan suatu proses 

pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi 

kedepan. 

Fungsi pengambilan keputusan individual atau kelompok baik secara 

institusional atau pun organisasional, sifatnya futuristik (Hasan 2004). Tujuan 

pengambilan keputusan yang bersifat tunggal (hanya satu masalah dan tidak 

bekaitan dengan masalah lain) tujuan yang bersifat ganda (masalah saling 

berkaitan, dapat bersifat kontradiktif atau pun tidak kontradiktif). Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksud untuk mencapai 

tujuan organisasinya yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat 

berjaln lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efesien. Namun, 

kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan . ini 

merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pimpinan organisasi. 

Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan 

Menurut George R.Terry (2003) faktor-faktor yang harus diperhatikan 

dalam mengambil keputusan sebagai berikut: 
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a. Hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun    

rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. 

b. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. 

Setiap keputusan jangan berorentasi pada kepenti gan pribadi,tetapi haus 

mementingkan kepentingan 

c. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh kaena itu buatlah alternatif-

alternatif tandingan. 

d. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan ini 

harus diubah menjadi tindakan fisik 

e. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup 

lama. 

f. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik. 

g. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui bahwa 

keputusan itu benar. 

h. Setiap kebutuhan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian mata 

rantai berikutnya. 

 Sedangkan menurut Kotler (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan antara lain 

a. Faktor budaya, yang meliputi peran budaya, sub budaya dan kelas sosial 

b.   Faktor sosial, yang meliputi kelompok acuan ,keluarga, peran dan status 

c. Faktor pribadi, yang termasuk usia, dan tahap siklus hidup, pekerjaan,         

keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. 
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d. Faktor psikologis, yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan 

keyakinan dan pendirian. 

3. Tahap-Tahap Pengambilan Keputusan 

Dalam pengambilan keputusan  membutuhkan tahapan sebelum 

seseorang benar-benar yakin akan pilihan yang akan diambilnya. Halpren 

(dalam Suharman, 2005) . Proses pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi, mengenali, dan membingkai keputusan 

Dalam tahap ini seseorang mengidentifikasi bahwa suatu 

keputusan perlu dibuat atau diambil berkaitan dengan permasalahan yang 

tenggah dihadapi. Dalam kaitan nya dalam pengambilan keputusan 

memakai jilbab, bahwa seseorang yang memutuskan untuk memakai jilbab 

harus mengidentifikasi bahwa keputusan untuk memakai jilbab perlu 

dibuat. 

b. Mencari dan menemukan sejumlah alternatif 

Orang tesebut kemudian mencari dua alternatif atau lebih yang 

dianggap cocok dengan tujuan yang diinginkan. Dalam kaitannya  dengan 

pengambilan keputusan memakai jilbab, bahwa seseorang yang 

memutuskan untuk memakai jilbab harus mencari alternatif yang bertujuan 

untuk kebaikan dan kelangsungan hidupnya. 

c. Mengevaluasi alternatif-alternatif yang dihsilkan 

Selanjutnya tugas pokok  pengambilan keputusan adalah memilih 

alternatif diantara alternatif-alternatif yang telah dihasilkan itu, memilih 

alternatif terbaik memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang 
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multidimensional. Dalam kaitan dengan pengambilan keputusan memakai 

jilbab, bahwa seseorang yang memutuskan untuk berjilbab harus memilih 

alternatif terbaik, dari semua alternatif yang ada, dengan melakukan 

pertimbangan yang matang. 

d.  Memilih salah satu alternatif dan melakukan tindakan 

Setelah alternatif terbaik terpilih kemudian dilaksanakan, sambil 

terus melakukan evaluasi hasil-hasilnya. Jika ternyata belum menunjukkan 

hasil seperti yang diinginkan, maka seseorang dapat meninjau kembali 

keputusan itu, membingkai ulang, dan mencari alternatif yang lain. Dalam 

kaitannya dengan pengambilan keputusan memakai jilbab, bahwa 

seseorang yang telah memilih alternatif terbaik harus terus melakukan 

evaluasi hasil dari pilihan tersebut, jika ternyata belum menunjukkan hasil 

yang diinginkan maka orang tersebut harus meninjau kembali keputusan 

itu, sambil mencari alternatif yang lebih baik dari pada alternatif 

sebelumnya. 

 

4. Pengambilan keputusan memakai jilbab 

Pengambilan keputusan untuk memakai jilbab tentunya melalui 

sebuah proses, ada dua macam proses pengambilan keputusan memakai 

jilbab, yaitu proses bertahap dan proses spontan. Proses yang dimaksudkan 

disini merupakan tahapan-tahapan yang terjadi hingga seseorang muslimah 

memutuskan untuk memakai jilbab. 

Proses  yang terjadi ketika seseorang muslimah memutuskan untuk 

berjilbab tentunya muncul karena adanya dorongan oleh faktor-faktor 
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tertentu, dimana faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu: faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor intenal muncul dari dalam diri seseorang, 

adanya niat dan keinginan yang muncul dari dalam hati  seseorang, dan faktor 

eksternal lebih nampak pengaruh dari luar, minsalnya lingkungan keluarga 

ataupun lingkungan sosial. 

a. Proses pengambilan keputusan memakai jilbab tipe bertahap 

Proses pengambilan keputusan memakai jilbab bertahap adalah 

seseorang melakukan tahapan-tahapan dan proses yang cukup lama untuk 

akhirnya memutuskan untuk mengenakan jilbab. Hal ini sesuai dengan 

empat tahap pemikiran kreatif dalam memecahkan masalah yang disebut 

oleh Wallas (Syamsi, 2000), dimana salah satu tahap tersebut adalah tahap 

persiapan yang meliputi proses perumusan masalah, mengananlisis, 

mengumpulkan informasi yang relevan dan membuat beberapa alternatif 

pemecahan masalah disertai konsekuensi masing-masing. 

b. Proses pengambilan keputusan memakai jilbab spontan 

Pengambilan  keputusan secara spontan untuk memakai jilbab 

dilakukan seseorang, begitu merasa mendapat hidayah saat mengikuti 

mengajian ROHIS menyadarkan seseorang akan kewajiban berjilbab dan 

menutup aurat sehingga keinginan muncul untuk berpakaian yang sesuai 

dengan syariat Islam. 

Menurut Mulhandy dkk (2006) mengenai hal-hal yang menyebabkan 

seseorang berjilbab , yaitu : Didasari ilmu, iman, dan taqwa, hendak menonjolkan 

dan perbedaan dirinya dengan maksud riya’, karena ditimpa suatu peristiwa yang 
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menyentuh hati hati, karena pengaruh lingkungan, budaya dan pendidikan yang 

diterimanya, serta karena pengaruh dari pihak tertentu. 

 

B. Konformitas 

 

1. Pengertian konformitas 

Menurut Baron dan Byrne (2005) konformitas adalah penyesuaian 

perilaku untuk menganut norma kelompok acuan, menerima ide atau aturan-

aturan kelompok yang mengatur cara berperilaku. Menurut Baron dan Byrne 

(2009) Konformitas didefinisikan sebagai suatu jenis pengaruh sosial di mana 

individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma 

sosial yang ada. Hal ini bisa ditandai dengan bertingkah laku dengan cara-

cara yang “dipandang wajar”, atau diterima oleh kelompok atau masyarakat 

di mana individu tersebut berada. Myers (2005) konformitas adalah suatu 

perubahan dalam tingkah laku atau kepercayaan untuk menyamakan tingkah 

laku dengan yang lainnya sebagai hasil dari tekanan kelompok yang bersifat 

nyata maupun yang dibayangkan. 

Sedangkan menurut Chaplin (2004) konformitas adalah 

kecenderungan untuk memperbolehkan satu tingkah laku seseorang dikuasai 

oleh sikap dan pendapat yang sudah berlaku. Lebih lanjut Chaplin 

menjelaskan konformitas sebagai ciri pembawaan kepribadian yang 

cenderung membiarkan sikap dan pendapat oranglain untuk menguasai 

hidupnya. Zebua dan Nurdjayadi (2001) menyatakan bahwa konformitas 

adalah satu tuntutan yang tidak tertulis dari kelompok teman sebaya terhadap 

anggotanya namun memiliki pengaruh yang kuat dan dapat menyebabkan 
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munculnya perilaku-perilaku tertentu pada remaja anggota kelompok 

tersebut. Sedangkan Kiesler dan Kiesler (dalam Rakhmat, 2000) menyatakan 

konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju (norma) 

kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau yang dibayangkan. 

Konformitas adalah sejumlahorang dalam kelompok mengatakan atau 

melaksanakan hal yang sama. 

Pengaruh sosial (kelompok) dimana individu mengubah sikap dan 

tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial disebut dengan 

konformitas (Sears, Freedman, & Peplan, 1991). Sementara Sarwono (1984) 

mendefinisikan konformitas adalah kesesuaian antara perilaku individu 

dengan perilaku kelompoknya atau perilaku individu dengan harapan orang 

lain tentang perilakunya. Konformitas didasari oleh kesamaan antara perilaku 

dengan perilaku atau antara perilaku dengan norma. Costanzo dan Shaw 

(1966) mendefinisikan konformitas sebagai respon seseorang terhadap 

tekanan dari lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat diartikan bahwa 

konformitas adalah suatu perubahan sikap, perilaku atau kepercayaan seorang 

individu agar sesuai dengan norma kelompok atau norma sosial sebagai 

akibat tekanan kelompok yang nyata atau dibayangkan. 

2. Aspek-aspek konformitas 

Menurut baron dan byrne (2005) menyatakan bahwa seseorang 

konfrom terhadap kelompoknya jika perilaku individu didasarkan pada 

harapan kelompok atau masyarakat. 
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a. Norma sosial normatif 

Norma sosial yang didasarkan pada keinginan individu untuk 

disukai atau diterima oleh orang lain dan agar terhindar dari penolakan. 

b. Norma sosial informasional 

Norma sosial yang didasarkan pada keinginan individu untuk 

menjadi benar. 

Menurut Sears, Freedman dan peplau (1991) bahwa pada dasarnya 

orang menyesuaikan diri karena dua alasan yaitu : 

a. Perilaku orang lain yang memberikan informasi yang bermanfaat. 

   Seringkali orang lain mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. 

Dengan melakukan apa yang orang lain tersebut lakukan kita akan 

memperoleh manfaat dari pengetahuan mereka. 

b. Keinginan untuk diterima secara sosial dan menghindari celaan. 

Individu akan bertingkah laku sesuai dengan tingkah laku yang 

biasa orang lain lakukan. Hal ini menghindari perasaan bahwa dirinya 

berbeda dengan orang lain sehingga akan terhindar dari celaan serta dapat 

diterima dalam lingkungan sosial. 

3. Tipe-Tipe Konformitas 

Menurut Worchel dan Cooper, (Sarwono,1999) mengkategorikan 

konformitas menjadi 2 kategoi yaitu : 

a. Acceptance yaitu perilaku konformitas yang disertai perilaku dan 

kepercayaan yang sesuai dengan tatanan sosial. 
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b. Compliance yaitu perilaku konformitas yang dilakukan hanya dengan 

mengubah perilaku luar tanpa terjadi perubahan pola pikir. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas 

 Menurut Baron dan Byrne (2005) konformitas dipengaruhi oleh : 

a. Kohesivitas 

Kohesivitas (cohesiveness) didefiniskan sebagai derajat 

ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok. Saat 

kohesicitas tinggi—rasa suka dan ketertarikan kepada suatu kelompok 

meningkat, ketika itu pula konfirmitas berubah menjadi lebih besar. Dan 

sebaliknya, saat kohesivitas rendah, tekanan untuk melakukan 

konformitas rendah. Karena, ada persepsi “untuk apa mengikuti 

kelompok yang ia tak sukai”. 

b. Ukuran Kelompok 

Faktor seterusnya yang mempengaruhi konformitas ialah faktor 

ukuran dari sebuah kelompok. Yaitu seberapa besar, banyak individu 

atau pun kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh, atau yang 

memberikan tekanan sosial.walau pun begitu, kuantitas keanggotaan 

kelompok ternyata berbatas. Menurut Gerrad, konformitas akan semakin 

meningkat dengan meningkatnya jumlah anggota suatu kelompok 

tertentu, namun hanya sekitar tiga orang tambahan. Lebih dari itu, 

kecenderungan untuk konfirmitas akan semakin menurun. 
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c. Jenis norma sosial yang berlaku pada situasi tertentu 

Norma sosial yang berlaku dapat berupa norma deskriftif atau 

norma injungtif. Norma deskriftif yaitu norma yang hanya 

mengindenttifikasi apa yang sebagian besar orang lakukan pada situasi 

tertentu. Sedangkan norma Injungtif yaitu norma yang menetapkan 

tingkah laku apa yang diterima atau tidak diterima pada situasi tertentu. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan antara variabel konfomitas 

dengan pengambilan keputusan memakai jilbab pada remaja akhir. Teori utama 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Halpren (dalam Suharman,2005) 

tentang pengambilan keputusan dan teori Baron dan Byrne (2005) tentang 

konformitas. 

Menurut Halpren (dalam Suharman, 2005) pengambilan keputusan ialah 

proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi 

yang tidak pasti. Pembuatan keputusan didalam situasi-situasi yang meminta 

seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua 

pilihan atau lebih, atau membuat estimasi (prakiraan) mengenai frekuensi kejadian 

berdasarkan bukti-bukti yang terbatas. 

Salah satu pengaruh dalam pengambilan keputusan adalah konformitas. 

Dalam penelitian yang dilakukan Yani Falentini (2003) menunjukkan bahwa 

faktor yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan adalah pengaruh dari 

teman-teman atau disebut dengan konformitas. Pernyataan ini juga didukung oleh 
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penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Ayu (2015) yang menyatakan terdapat 

hubungan positif antara konformitas dengan pengambilan keputusan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Asch (dalam Moesono, 2001) 

menunjukkan bahwa adanya kecenderungan konformitas pada orang, sehingga 

keputusan yang dibuat secara individual dapat berubah ketika dipengaruhi oleh 

suatu kelompok.  

Menurut Baron dan Byrne (2005) konformitas adalah suatu jenis pengaruh 

sosial dimana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar selaras 

dengan orang lain. Konformitas ditandai dengan keinginan orang untuk diterima 

dan disukai dan juga keingina orang untuk menjadi benar. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Asc (Baron & Byrne,2005). Menunjukkan bahwa individu dalam 

mengambil keputusan kebanyakan masih mengikuti argumen dari orang lain. 

Bahkan cenderung tidak mempertimbangkan benar atau salahnya dan juga 

mengabaikan kemampuannya sendiri. Psikologi menjelaskan fenomena ini dengan 

konformitas. 

Remaja akhir usia 18-21 tahun cenderung lebih bebas dalam mengambil 

keputusan serta melakukan perilaku yang mereka sukai. Salah satunya termasuk 

pengambilan keputusan dalam berpakaian khususnya memakai jilbab. Namun 

dalam pengambilan keputusan ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan teman 

sebaya tempat mereka bersolialiasi, keputusan yang dipengaruhi oleh orang lain 

ini disebut dengan konformitas. Sesuai dengan pendapat (Myers,2012) yang 

mengatakan bahwa konformitas adalah bertindak atau berfikir secara berbeda dari 

tindakan dan pikiran yang biasa kita lakukan jika kita sendiri. Pada usia remaja 
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akhir masih banyak kelompok-kelompok sosial yang anggotanya cenderung 

melakukan hal yang sama. 

Berdasarkan penelitian Siregar, dkk (2000) dilakukan terhadap sejumlah 

remaja usia 18-20 tahun tentang pandangan mereka terhadap norma-norma yang 

berkembang di masyarakat, khususnya ketertarikan dengan kelompok (teman 

sebaya). Hasil penelitian menyatakan bahwa remaja cenderung melakukan 

keinginan kelompoknya ketika ia sedang bersama kelompoknya dan remaja 

merasa terhina apabila ada orang lain yang menghina kelompok, keluarga atau 

teman sebaya, dengan alasan dirinya merupakan bagian dari kelompok tersebut. 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap 

suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji 

secara empiris. Hipotesis pada penelitian ini adalah  “Ada hubungan konformitas 

dengan pengambilan keputusan memakai jilbab pada remaja akhir”. 

 


