
12 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konformitas   

1. Pengertian Konformitas  

 Sears dkk (1985) mengatakan bahwa seseorang menampilkan perilaku 

tertentu karena setiap orang lain menampilkan perilaku tersebut, disebut dengan 

konformitas. Sarwono (2005) konfomitas adalah perilaku sama dengan orang lain 

yang didorong oleh keinginan sendiri. Sedangkan menurut Myers (2012) adalah 

perubahan perilaku atau kepercayaan sebagai hasil dari tekanan kelompok yang 

nyata atau hanya berdasarkan imajinasi agar selaras dengan orang lain. 

Selanjutnya menurut Taylor (dalam Cialdini dan Gold  Stein 2004) konformitas 

adalah mengubah keyakinan atau perilaku.  

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

dimana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan 

norma sosial yang ada. Berdasarkan pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa konformitas adalah perubahan sikap dan perilaku individu sebagai akibat 

dari adanya tekanan yang dibentuk oleh suatu kelompok, dimana individu 

berusaha agar sesuai dengan norma – norma yang ada didalam kelompok tersebut.  

2. Aspek – aspek Konformitas   

Sears dkk (2004) berpendapat bahwa konformitas akan mudah telihat serta 

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

yang dimaksud adalah :   

a. Aspek Kekompakan  

12 
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Kekompakan dapat dipengaruhi oleh hal – hal sebagai berikut :   

1. Penyesuaian diri 

 Kekompakan yang tinggi dapat menimbulkan tingkat konformitas 

yang tinggi. Alasannya adalah apabila individu merasa dekat dengan 

anggota kelompok lain, akan menyenangkan bagi inidividu tersebut untuk 

mengakuinya, dan semakin menyakitkan apabila anggota kelompok 

mencelanya. Kemungkinan untuk menyesuaikan diri akan semakin besar, 

apabila inidividu mempunyai keiniginan yang kuat untuk menjadi anggota 

sebuah kelmopok tertentu.      

2. Perhatian terhadap kelompok  

 Peningkatan konoformitas terjadi karena anggotanya enggan disebut 

sebagai orang yang menyimpang, dan penyimpangan disebut sebagai 

orang yang menyimpang, dan penyimpangan menibulkan resiko ditolak. 

Semakin tinggi perhatian seseorang dalam kelompok, semakin tinggi 

tingkat rasa takutnya terhadap penolakan, dan seakin kecil kemungkinan 

untuk tidak menyetujui kelompok.  

b. Aspek Kesepakatan   

Pendapat kelompok yang telah dibuat memiliki tekanan kuat sehingga 

harus loyal dan menyesuaikan pendapatnya dan pendapat kelompoknya. 

Kesepakatan dipengaruhi oleh hal – hal sebagai berikut :   

1. Kepercayaan  
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 Tingkat kepercayaan terhadap mayoritas akan menurun apabila 

terjadi perbedaan pendapat, meskipu orang yang berbeda pendapat 

sebenarnya kurang ahli bila dibandingkan anggota lain yang membentuk 

mayoritas. Bila seseorang sudah tidak mempunyai kepercayan terhadap 

kelompok, maka hal ini dapat mengurangi ketergantungan individu 

terhadap kelompok sebagai sebuah kesepakatan. 

2. Persamaan pendapat  

 Bila dalam suatu kelompok terdapat satu orang saja tidak sependapat 

dengan anggota kelompok yang lain, maka konformitas akan menurun.  

Kehadiran orang yang tidak sependapat tersebut menunjukkan terjadanya 

perbedaan serta berakibat pada berkurangnya kesepakatan kelompok. Jadi 

dengan persamaan antar kelompok maka konformitas akan semakin 

tinggi.           

3. Penyimpangan terhadap pendapat kelompok  

 Apabila individu mempunyai pendapat yang berbeda dengan individu 

lain, maka individu tersebut akan dikucilkan dan dipandang sebagai orang 

yang menyimpang, baik dalam padangan sendiri maupun pandangan 

orang lain. jadi individu yang menyimpang akan menyebabkan penurunan 

kesepakatan.        

c. Aspek Ketaatan  

Jika ketaatan tinggi, maka konformitasnya juga tinggi. Ketaatan tersebut 

dapat dipengaruhi oleh hal – hal sebagai berikut :   
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1. Tekanan karena ganjaran, ancaman atau hukuman 

 Salah satu cara untuk menimbulkan ketaatan adalah menignkatkan 

perilaku yang diinginkan melalu ganjaran, ancaman atau hukuman karena 

akan mnimbulkan ketaatan yang semakin besar. Semua itu merupakan 

intensif pokok untuk mengubah perilaku seseorang. 

2. Harapan orana 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 memaksimakan ketaatan adalah menempatkan individu dalam 

situasi yang terkendali, segala sesuatu yang diatur sehingga ketidaktaatan 

merupakan hal yang hampir tidak mungkin terjadi.  

Aspek – aspek konformitas menurut Baron dan Byrne (2005) terdapat 

dua dasar pembentukan konformitas yaitu :  

1. Pengaruh normatif 

 Merupakan penyesuaian diri dengan keinginan atau harapan 

orang lain untuk mendapatkan penerimaan. Baron dan Byrne (2005) 

menambahkan bahwa dalam pengaruh ini individu berusaha untuk 

mematuhi standar norma yang ada didalam kelompok. Apabila norma 

dilanggar, maka efeknya adalah penolakan maupun pengasingan oleh 

kelompok pada individu. 
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2. Pengaruh informasional  

 Merupakan penyesuaian individu ataupun keinginan indivdu 

untuk memiliki pemikiran yang sama sebagai akibat dari adanya 

pengaruh menerima pendapat maupun asumsi pemikiran kelompok 

dan beranggapan bahwa informasi dari kelompok ebih kaya dari pada 

informasi milik pribadi.    

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

aspek – aspek konformitas terbagi dua tokoh. Menurut Sears aspek – 

aspek konformitas ada tiga meliputi : kekompakan, kesepakatan, dan 

ketaatan. Sedangkan menurut Baron dan Byrne ada dua spek yaitu : 

normatif dan informasional.  

3. Bentuk-Bentuk Konformitas   

Menurut Myers (2012) bentuk konformitas ada tiga, yaitu :    

a. Penerimaan (acceptance) yaitu ketika individu bertindak dan meyakini 

sesuai tekanan sosial baik dari individu atau kelompok.  

b. Pemenuhan (compliance), yaitu konformitas atas permintaan atau 

tekanan sosial tapi individu tidak menyetujui. 

c. Kepatuhan (obedience), yaitu bertindak sesuai dengan perintah langsung.  

4. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Konformitas   

Faktor – faktor yang mempengaruhi konformitas adalah sebagai 

berikut :   

a. Kohesivitas (Baron dan Byrne, 2003)   
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Kohesivitas didefinisikan sebagai derajat ketertarikan individu terhadap 

kelompok. Semakin besar kohesivitas, maka akan semakin tinggi 

keinginan individu untuk konform dengan kelompok. 

b. Ukuran kelompok (Baron dan Byrne, 2003)   

Jumlah anggota kelompok yang semakin besar akan mempengaruhi tinggi 

rendahnya konformitas dalam kelompok.  

c. Jenis norma yang berlaku (Baron dan Byrne, 2003)   

Norma sosial yang berlaku dapat berupa norma deskriptif atau norma 

injungtif. Norma deskriptif yaitu norma yang hanya mengindikasikan apa 

yang sebagian besar orang yang lakukan pada situasi tertentu. Norma 

injungtif yaitu norma yang menetapkan tingkah laku apa yang diterima 

atau tidak diterima pada situasi tertentu.  

d. Identitas sosial (Sears, 2004)   

Salah satu faktor penentu kepercayaan kelompok adalah tingkat keahlian 

anggotanya. Sejauh mana pengetahuan mereka tentang suatu topik. Sejauh 

mana kewenangan mereka untuk memberikan informasi. Semakin tinggi 

tingkat keahilan kelompok itu dalam hubungannya dengan individu, 

semakin tinggi tingkat kepercayaan dan penghargaan individu terhadap 

mereka.  

 Faktor ini juga didukung oleh penelitian Mela Rospita (2016) yang 

berjudul “Hubungan Identitas Sosial dengan Konformitas Pada Komunitas 

Hijabers Pekanbaru”. Hal yang sama dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Utami dan Silalahi (2013) dengan judul penelitian “Hubungan Antara 
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Identitas Sosial dengan Konformitas Pada Anggota Komunitas Virtual 

Kaskus Regional Depok”. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh 

Kadeq (2013) “Hubngan Identitas Sosial dan Konformitas dengan Perilaku 

Agresi pada Suporter Sepakbola Perisasam Putra Samarinda. 

Berdasakan ketiga penelitian diatas menyatakan bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi konformitas adalah identitas sosial. Sears 

(2004) mengemukakan identitas sosial yang merupakan pengetahuan 

tentang kelompok juga sebagai alasan yang kuat untuk melakukan 

konformitas. Kemudian disini dapat dimpulkan bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi konformitas adalah identitas sosial.  

Menurut Taylor, dkk (2009) yang mempengaruhi konformitas adalah 

sebagai berikut :   

a. Ukuran kelompok   

Konformitas biasanya menignkat apabila ukuran kelompok meingkat.   

b. Keseragaman kelompok   

 Seseorang yang berhadapan dengan mayoritas yang kompak akan 

cenderung untuk ikut menyesuaikan diri dengan mayoritas, tetapi jika 

kelompok itu tidak kompak, maka ada menurunnya konformitas. 

c. Komitmen Kelompok  

 Konformitas dipengaruhi oleh kekuatan ikatan antara indvidu dengan 

kelompok. Komitmen adalah semua kekuatan positif atau negatif yang 

membuat inidividu tetap berhubungan atau tetap setia dalam kelompok.  
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d. Keiniginan Individuasi  

 Kesediaan seseorang untuk melakukan hal-hal secara publik membedakan 

mereka dari orang lain yang membuat mereka tampil beda.   

Berdasarkan pendapat ahli diatas, bahwa faktor-faktor yang 

mempengruhi konformitas secara garis besar terbagi menjadi tiga faktor. 

Baron dan Byrne mengemukakan bahwa yang mempengaruhi konformitas 

ada tiga meliputi : kohesivitas, ukuran kelompok, dan jenis norma sosial 

yang berlaku pada situasi tertentu. Sedangkan Sears mengemukakan 

bahwa identitas sosial yang merupakan pengetahuan tentang kelompok 

juga sebagai alasan yang kuat untuk melakukan konfromitas. Selanjutnya 

Taylor dkk, mengemukakan faktor yang mempengaruhi konformitas 

meliputi : ukuran kelompok, keseragaman kelompok, komitmen kelompok 

dan keinginan individuasi.  

B. Identitas Sosial  

1. Identitas sosial  

 Tajfel (dalam Utami dan Silalahi, 2013) identitas sosial adalah bagian 

dari diri seseorang yang berasal dari pnegetahuan mereka tentang 

keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikan nilai 

emosional dari kenaggotaan tersebut. Sarwono (2005) ciri khas Tajfel adalah 

non reduksionis, yaitu membedakan antara proses (yang membedakan 

seseorang dari orang lain) dan proses identitas sosial (uang menentukan 



20 
 

apakah dengan ciri – ciri tertentu termasuk atau tidak termasuk dalam 

kelompok tertentu.   

Baron dan Byrne (2003) mendefinisikan identitas sosial sebagai 

seseorang tentang didalam atribut yang dibaginya bersama dengan orang lain, 

seperti gender dan ras.  Identitas sosial merupakan identitas yang melekat 

pada seseorang dengan identitas kelompokya (Baron dan Byrne, 2003). 

Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri yang berasal dari keanggotaan 

dalam satu atau lebih kelompok sosial, dan dari evaluasi yang diasosikan 

dengannya (Taylor dkk, 2009). Sedangkan menurut Deux (dalam King, 2010) 

yaitu diri kita dalam kaitannya dengan keanggotaan kita dalam kelompok.  

Sherman (dalam Baron dan Byrne, 2003) setiap orang berusaha 

membangun sebuah identitas sosial (social identity), sebuah representasi diri 

yang membantu kita mengkoseptualisasikan dan mengevaluasi diri kita, kita 

akan dapat mengetahui siapa diri kita (self) dan siapa yang lain (others).         

Berdasarkan pendapat para ahli diatas,maka dapat disimpulkan bahwa 

identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang, berasal dari apa 

yang diketahui  tentang keanggotaannya dalam suatu kelompok, kemudian 

identitas tersebut melekat pada individu dan kelompoknya.  

2. Komponen-Komponen Identitas Sosial  

Menurut Tajfel (dalam Ellemers 1999) mengembangkan identitas 

sosial yang dari tiga kategori :   

a. Cognitive component (self categorization) 



21 
 

 Kesadaran kognitif akan keanggotaannya dalam kelompok, seperti self 

categorization, individu mengkategorisasikan dirinya dengan kelompok 

tertentu yang akan menentukan kecenderungan mereka untuk berperilaku 

sesuai dengan keanggotaan kelompoknya.   

b. Evaluative component (group self esteem)  

 Merupakan nilai positif atau negatif yang dimiliki individu terhadap 

keanggotaannya dalam kelompok, seperti group self esteem. Evaluative 

component ini menekankan pada nilai – nilai yang dimiliki individu 

terhadap keanggotaan kelompoknya.  

c. Emotional component (affective commitment) 

 Emotional component ini lebih menekankan pada seberapa besar perasaan 

emosional yang dimiliki individu terhadap kelompoknya (affective 

commitment). Komitmen afektif cenderung lebih kuat dalam kelompok 

yang dievaluasi secara positif karena kelompok lebih berkontribusi 

terhadap social identity yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa identitas 

individu sebagai anggota kelompok sangat penting dalam menunjukkan 

keterlibatan emosionalnya yang kuat terhadap kelompoknya walaupun 

kelompoknya diberikan karakteristik negatif.       

 Berdasarkan uraian diatas komponen identitas sosial dibagi 

menjadi tiga yaitu : cognitive component (self categorization), evaluative 

component (group self esteem) dan emotional component (affective 

commitment) atau komitmen untuk kelompok.  
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3. Teori Identitas Sosial Dalam Perspektif Islam 

 Pentingnya sebuah kerjasama diantara sesama manusia adalah 

merupakan buah dari pada suatu stimulan yang khusus. Semangat tubuh atau suku 

yang pada permulaannya menyatukan keturunan-keturunan yang sah, dari darah 

yang sama yang disebut „ashabiyah, suatu langkah diatas golongan yang lainnya 

dan yang akhirnya menganggkatnya pada kekuasaan yang agung.  

 Sistem pemerintahan keturunan, dianggap sebagai bentuk 

pemerintahan yang wajar bagi manusia. Sistem ini, bersandarkan pada dinasti 

yang terbentuk, tumbuh, mundur dan lenyap, untuk memberikan tempat pada 

dinasti selanjutnya. Tiga generasi cukup untuk menyelesaikan proses ini. 

Kecenderungan untuk kemajuan dengan demikian, tak berarti, karena manusia 

tetap pada dasarnya sama terhadap diri sendiri . 

 Teorinya tentang semua yang disaksikannya dan dinyatakannya 

dalam kitab al muqaddimah yaitu peradaban manusia (Al-Umron Al basyari) dan 

masyarakat kemanusiaan (Alijtima‟ Al Insani). Hubungan sosial manusia adalah   

memiliki tabiat madani (spirit atau sosial). Maksudnya, manusia itu harus 

memiliki hubungan sosial yang menurut istilah disebut Al-Madinah (kesipilan 

atau kependudukan).  

 Ini sama dengan makna Al-„Umran (peradaban), hubungan sosial 

merupakan sesuatu yang urgen dalam kehidupan manusia, jika hubungan sosial 

tidak ada, maka tidak sempurna wujud mereka dan tidak terwujud apa yang 

dikehendaki oleh Allah berupa memakmurkan dunia dengan mereka dan 
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menjadikan mereka sebagai khalifah-Nya di bumi. Inilah makna Al-„Umran 

(peradaban). Jika hubungan manusia sudah terbangun maka harus ada pula pihak 

yang menolak kezaliman diantara mereka karena sifat memusuhi dan menzalimi 

merupakan bagian watak manusia. 

 Manusia pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu 

makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dalam mempertahankan 

kehidupannya, sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial 

merupakan sebuah keharusan. 

 Menurut Ibnu Khaldun (1986) ada dua kategori kelompok sosial 

sebagai berikut : 

a. Badawah  

Masyarakat yang tinggal di pedalaman masyarakat primitif, atau yang 

tinggal di daerah gurun. Khaldun sering menyebut kelompok ini dengan 

istilah masyarakat badui. Mereka membatasi dirihidup menurut kebutuhan 

dalam hal makanan, pakian, tempat tinggal dan dalam seluruh ihwal serta 

kebiasaan. Mereka tidak melampaui lebih dari itu dan tidak mencari 

kebutuhan hidup yang enak dan mewah.       

b. Hadharah  

Masyarakat yang identik dengan kehidupan kota, khaldun menyebutnya 

masyarakat beradab atau memiliki peradaban atau disebut juga masyarakat 

kota. Masyarakat kota sering berurusan dengan kehidupan yang enak, 
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mewah, dan mengikuti hawa nafsu. Jiwa mereka telah dikotori oleh 

berbagai macam akhlak tercela. Sedangkan masyarakat badui meskipun 

juga berurusan dengan dunia, namun masih dalam batas kebutuhan, dan 

bukan dalam kemewahan, hawa nafsu dan kesenangan. Penduduk kota 

malas dan suka mudah-mudah, mereka tenggelam dalam kenikmatan dan 

kemewahan.  

Semua kekuatan yang ada di dunia hanya ada di tangan Tuhan 

(Allah). Dia-lah yang mencukupi segalanya tanpa terpecah. Hal ini, 

merupakan bukti kekuatan Allah, karena kekuatan itu menyebar kepada 

segala yang maujud, baik yang bersifat universal maupun yang partikular. 

Kekuatan itu juga tercakup dan terkandung dalam setiap aspek, tidak hanya 

dalam aspek yang tampak, ketersembunyian, bentuk dan materi saja, namun 

ia berada dengan kemandiriannya sendiri, yang memulai dengan yang satu 

dan kesatuan (keesaan). Menurut tipologi Ibn Khaldun, itu identik dengan 

Dzat ilahi, yang pada hakikatnya satu dan sederhana. 

C.  Aktivis Dakwah Kampus 

1. Pengertian Dakwah Kampus    

Secara bahasa dakwah adalah sebuah aktivitas ntuk menyeru sesama 

manusia kepada ketaatan kepada Allah dan kepada islam, sedangkan orang – 

orang yang berdakwah disebut du‟at sebagai bentuk jamaknya dan da‟i adalah 

bentuk tunggalnya. Aktivis dakwah merupakan juru dakwah atau sebutan 

dalam islam disebut dengan da‟i atau dalam jumlah yang jamaknya disebut 
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du‟at. Bagi laki – laki mereka sering disebut dengan ikhwan dan perempuan 

disebut dengan akhwat (Nurjaman, 2011).  

Sedangkan menurut Mahri (2013) dakwah kampus adalah 

implementasi dakwah Ilallah dilingkup perguruan tinggi, dimaksudkan untuk 

menyeru kalangan akademisi kejalan islam dengan memanfaatkan berbagai 

sarana formal yang ada dikampus. Dakwah kampus merupakan salah satu 

bagian dari dakwah secara umum. Dakwah kampus khususnya dirinya 

bergerak dalam sebuah miniatur masyarakat kecil yang bernama kampus. 

Dakwah kampus juga merupakan dakwah ammah harokatudz dzahiroh dalam 

lingkup perguruan tinggi. Dakwah yang sifatnya terbuka, berorientasi kepada 

rekrutmen dakwah dikalangan civitas akademik secara umum, dan 

aktivitasnya dapat dirasakan oleh civitas akademika 

(http//www.hudzaifah.orgArticle465.phtml).             

Di UIN Suska Riau terdiri dari delapan Fakultas yaitu : Fakultas 

Ekonomi dan Sosial, Fakultas Psikologi, Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Pertanian dan Pertenakan, Fakultas Ushuludin, 

Faklutas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan 

Fakultas Sain dan Teknologi. Oleh karena itu, masing – masing Rohis 

(Kerohanian Islam), adapun nama induk dari masing – masing Rohis semua 

Fakultas tersebut adalah FKII Asy-Syams (Forum Kajian Islam Intensif) 

FKII Asy-Syams (Forum Kajian Islam Intensif) adalah induk semua 

dari Rohis yang ada didalam kampus UIN Suska Riau, dengan demikian 
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masing – masing Rohis yang ada di UIN Suska Riau adalah berada dibawah 

naungan FKII (Forum Kajian Islam Intensif). 

Adapun nama masing – masing Rohis yang ada dikampus UIN Suska 

Riau yaitu : Fakultas Ekonomi dan Sosial (ISC Al-Iqtishodi), Fakultas 

Psikologi (PDC-Insight), Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (DCC Al-

Fatih), Fakultas Pertanian dan Peternakan (FSI An-Nahl), Fakultas Ushuludin 

(Alfata Al-Muntazhar), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FK Masya), 

Fakultas Tarbiyah (FS Nuri) dan Fakultas Sain dan Teknologi (FU Assalam).  

D. Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir menggambarkan secara spesifik pola pikir hubungan 

antara variabel-variabel  didalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini ada dua 

variabel yaitu identitas sosial dan konformitas. Konformitas merupakan 

mengubah sikap dan perilaku ataupun penampilan karena adanya pengaruh orang 

lain ataupun kelompok. Lebih lanjut Sears dkk (2004) menambahkan konformitas 

adalah suatu situasi dimana seseorang berusaha menyesuaikan dirinya dengan 

keadaan didalam kelompok sosialnya karena individu merasa ada tuntutan, 

tekanan atau desakan untuk menyesuaikan diri. Seseorang menampilkan perilaku 

tertentu disebabkan karena orang lain menampilkan perilaku tersebut.   

Perilaku ini tidak muncul dengan sendiri, namun ada pengaruh dari orang 

lain atau kelompok, sehingga individu terseret kedalam kelompok. Konformitas 

merupakan perubahan perilaku sebagai akibat dari tekanan kelompok, 

konformitas mencerminkan perubahan perilaku sebagai hasil tekanan kelompok 

secara nyata atau hanya imajinasi. Hal ini terlihat dari kecenderungan seseorang 
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untuk selalu menyamakan perilakunya terhadap tekanan kelompok sehingga dapat 

terhindar dari celaan, keterasingan maupun cemoohan (Myers, 2005). 

Baron dan Byrne (2005) menjelaskan konformitas merupakan suatu jenis 

pengaruh sosial dimana individu mengubah sikap  dan tingkah laku mereka agar 

sesuai dengan norma sosial  yang ada.  

Sears dkk (2004) mengemukakan bahwa aspek konformitas meliputi 

Kekompakan (penyesuaian diri, perhatian terhadap kelompok), Kesepakatan 

(kepercayaan, persamaan pendapat, penyimpangan terhadap pendapat kelompok), 

dan Ketaatan (tekanan karena ganjaran, ancaman atau hukuman, harapan orang 

lain).     

Kesesuaian antara perilaku seseorang dengan perilaku orang lain yang 

didorong oleh keinginannya sendiri, konformitas terjadi dari kesamaan antara 

perilaku individu dengan perilaku orang lain atau perilaku dengan norma, yang 

disebut konformitas (Sarwono, 2005). Konformitas terjadi apabila sejumlah orang 

dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para 

anggota untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. 

Dengan adanya konformitas, maka akan timbul identitas sosial karena 

ketika individu sudah berkonformitas, maka akan hilang pendapat individu dan 

yang akan muncul adalah pendapat kelompok, karena individu merasa pendapat 

kelompok merupakan bagian dari diri individu yang berasal dari pengetahuan 

individu didalam kelompok tersebut.           

Salah satu faktor penting yang membentuk konformitas adalah identitas 

sosial. Tajfel (dalam Utami dan Silalahi, 2013) identitas sosial merupakan bagian 
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dari diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaannya 

dalam suatu kelompok sosial bersamaaan dengan signifikan nilai emosional dari 

keanggotaan tersebut.  

Taylor dkk (2009) mengatakan social identity theory merupakan teori 

yang mengatakan bahwa konsep diri individu sebagian berasal dari keanggotaan 

dalam in-group. Hal ini diperkuat oleh penelitian Mela Rospita (2016) bahwa 

hasil penelitian menjunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

identitas sosial dengan konformitas dan pada dasarnya faktor yang mempengaruhi 

konformitas adalah salah satunya identitas sosial.  

Utami dan Silalahi (2013) dalam penelitannya yang berjudul “Hubungan 

Identitas Soial dengan Konformitas Pada Anggota Komunitas Virtual Kaskus 

Regional Depok”. Saat pertemuan, para anggota komunitas ada yang mengenakan 

kaos atau baju dengan gambar atau tulisan Kaskus yang didesain dan telah 

diproduksi dengan beragam versi, kemudian ada pin, stiker dan lain sebagainya 

yang digunakan untuk membedakan dengan yang lainnya, sekaligus menunjukkan 

identitas mereka sebagai anak Kaskus. Kemudian dalam penelitian Putri (2013) 

tentang “Hubungan Identitas Sosial  dengan Konformitas dengan Perilaku Agaresi 

Pada Suporter Sepak Bola Perisasam Puutra Samarinda.  

Semakin inidividu menilai kelompok dengan baik, menganggap dirinya 

bagian dari kelompok, maka kelompok akan merasa konform dengan aturan yang 

ada didalam kelompok, ini disebabkan individu telah mengkategoisasikan dirinya 

dengan kelompok. Hal ini diperkuat oleh teori Tajfel (dalam Ellemers 1999) yang 

mengatakan kesadaran kognitif akan keanggotaanya dalam suatu kelompok 
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seperti; Self categorization yaitu dimana individu mengkategorisasikan dirinya 

dengan kelompok tertentu yang akan menentukan kecenderungan mereka untuk 

berperilaku.   

E. Hipotesis 

Berdasarkan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis 

merumuskan hipotesis untuk penelitian ini adalah terdapat hubungan antara 

Identitas Sosial dengan Konformitas Pada Aktivis Dakwah Kampus UIN Suska 

Riau.   

 


