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BAB II
FAKTOR – FAKTOR  PENYEBAB

PERILAKU ANTI SOSIAL

2.1.  Faktor Penyebab perilaku anti sosial
Dominic et al 2002 mengatakan bahwa perilaku antisosial

merupakan pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh media,
seperti meniru adegan kekerasan, ngebut dijalan raya dan
sering melanggar aturan berlalulintas lainnya, meniru kata-
kata kasar dan meniru perilaku konsumtif, yang semua itu
terinspirasi dari melihat tayangan televisi. Perilaku remaja yang
cenderung menyimpang dari norma dan nilai itu merupakan
akibat perkembangan kehidupan manusia diperkotaan yang
semakin kompleks. Juga perkembangan kebudayaan
masyarakat khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan
teknologi yang tidak disertai dengan unsur – unsur yang
membawa kearah positif, misalnya pengaruh video, film – film
yang bernafaskan sadis atau kekerasan dan pornografi.
Keadaan tersebut juga diakibatkan oleh suatu rumah yang sepi,
karena kesibukan kedua orang tua yang sementara tidak
berada dirumah. Pada saat seperti itulah sering muncul
pemikiran anak dan remaja ke arah perilaku yang melanggar
norma dan nilai-nilai yang positif.

Pemicu lain bisa juga disebabkam oleh perkawinan yang
tidak bahagia, pecahnya keluarga karena perceraian/ broken
home, yang akhirnya dapat menimbulkan kebingungan pada
anak. Hal ini dapat menyebabkan gangguan kepribadian.
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Kepribadian dimaksud adalah watak seseorang yang berbeda
dengan orang lain, seperti yang dikemukakan oleh
Koenttjaningrat (1985 : 102), bahwa kepribadian berarti ciri –
ciri watak seseorang individu yang konsisten, yang memberikan
kepadanya suatu identitas sebagai individu yang  khusus.
Kepribadian dapat terganggu oleh kebingungan, misalnya
pemarah, pemalu, pendiam, periang, dan lain – lain akan
berubah dan muncul sementara perilaku menyimpang dari
yang sebenarnya. Hal ini apalagi pada usia remaja yang masih
berada dalam keadaan relative mudah berubah – berubah.

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Sikap Antisosial/Sebab
Terjadinya Sikap Antisosial 
a. Terdapat norma dan nilai sosial yang tidak sesuai atau

sejalan mengenai keinginan masyarakat sehingga dapat
terjadi kesenjangan budaya, baik pola pikir masyarakat. 

b. Adanya ideologi yang dipaksakan untuk masuk ke dalam
lingkungan masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan
guncangan budaya bagi masyarakat yang belum siap
untuk menerima ideologi baru tersebut. 

c. Masyarakat kurang siap untuk menerima perubahan dalam
tatanan masyarkat. Hal tersebut dapat terjadi karena
terdapat perubahan sosial yang menuntut seluruh
komponen agar berubah mengikuti tatanan yang baru.
Dalam perubahan, terdapat komponen yang siap, namun
ada juga yang sebaliknya yang justru bersikap antisosial
karena sepakat dengan perubahan yang terjadi. Seperti
perusakan fasilitas umum. 

d. Ketidakmampuan seseorang untuk memahami atau
menerima mengenai bentuk-bentuk perbedaan sosial



dalam masyarakat sehingga akan mengakibatkan
kecemburuan sosial. Perbedaan-perbedaan dimaknai
sebagai suatu permasalahan yang dapat mengancam
stabiltas masyarakat yang sudah tertata. 

e. Pemimpin yang kurang sigap dan tanggap mengenai
fenomena sosial dalam masyarakat serta tidak mampu
mengartikan keinginan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Wilnes dalam bukunya Punishment and
Reformation sebab-sebab penyimpangan/kejahatan dibagi
menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
1. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang

itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir).
2. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar

(lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti
hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi.
Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan beberapa penyebab
terjadinya penyimpangan seorang individu (faktor
objektif ), yaitu

3. Ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan.
Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma
kebudayaan ke dalam kepribadiannya, ia tidak dapat
membedakan hal yang pantas dan tidak pantas. Keadaan
itu terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak
sempurna, misalnya karena seseorang tumbuh dalam
keluarga yang retak (broken home). Apabila kedua orang
tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan sempurna
maka anak itu tidak akan mengetahui hak dan
kewajibannya sebagai anggota keluarga.
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4. Proses belajar yang menyimpang. Seseorang yang
melakukan tindakan menyimpang karena seringnya
membaca atau melihat tayangan tentang perilaku
menyimpang. Hal itu merupakan bentuk perilaku
menyimpang yang disebabkan karena proses belajar yang
menyimpang. Misalnya, seorang anak yang melakukan
tindakan kejahatan setelah melihat tayangan rekonstruksi
cara melakukan kejahatan atau membaca artikel yang
memuat tentang tindakan kriminal. Demikian halnya karir
penjahat kelas kakap yang diawali dari kejahatan kecil-
kecilan yang terus meningkat dan makin berani/nekad
merupakan bentuk proses belajar menyimpang. Hal itu
juga terjadi pada penjahat berdasi putih (white collar crime)
yakni para koruptor kelas kakap yang merugikan uang
negara bermilyar- milyar. Berawal dari kecurangan-
kecurangan kecil semasa bekerja di kantor/mengelola
uang negara, lama kelamaan makin berani dan
menggunakan berbagai strategi yang sangat rapi dan tidak
mengundang kecurigaan karena tertutup oleh penampilan
sesaat.

5. Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial.
Terjadinya ketegangan antara kebudayaan dan struktur
sosial dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang.
Hal itu terjadi jika dalam upaya mencapai suatu tujuan
seseorang tidak memperoleh peluang, sehingga ia
mengupayakan peluang itu sendiri, maka terjadilah
perilaku menyimpang. Misalnya jika setiap penguasa
terhadap rakyat makin menindas maka lama-kelamaan
rakyat akan berani memberontak untuk melawan
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kesewenangan tersebut. Pemberontakan bisa dilakukan
secara terbuka maupun tertutup dengan melakukan
penipuan-penipuan/pemalsuan data agar dapat mencapai
tujuannya meskipun dengan cara yang tidak benar.
Penarikan pajak yang tinggi akan memunculkan keinginan
memalsukan data, sehingga nilai pajak yang dikenakan
menjadi rendah. Seseorang mencuri arus listrik untuk
menghindari beban pajak listrik yang tinggi. Hal ini
merupakan bentuk pemberontakan/perlawanan yang
tersembunyi.

6. Ikatan sosial yang berlainan. Setiap orang umumnya
berhubungan dengan beberapa kelompok. Jika pergaulan
itu mempunyai pola-pola perilaku yang menyimpang,
maka kemungkinan ia juga akan mencontoh pola-pola
perilaku menyimpang.

Akibat proses sosialisasi nilai-nilai sub-kebudayaan yang
menyimpang. Seringnya media massa menampilkan berita
atau tayangan tentang tindak kejahatan (perilaku
menyimpang) menyebabkan anak secara tidak sengaja
menganggap bahwa perilaku menyimpang tersebut sesuatu
yang wajar. Hal inilah yang dikatakan sebagai proses belajar
dari sub-kebudayaan yang menyimpang, sehingga terjadi
proses sosialisasi nilai-nilai sub-kebudayaan menyimpang
pada diri anak dan anak menganggap perilaku menyimpang
merupakan sesuatu yang wajar/biasa dan boleh dilakukan oleh
pelaku Anti Sosial.

Dengan mengetahui faktor penyebab timbulnya perilaku
antisosial diharapkan anak dan remaja dapat terhindar dari
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permasalahan tersebut. Selain faktor penyebab tentunnya
perlu juga diketahui ciri-ciri dan bentuk-bentuk perilaku
antisosial.

2.2. Ciri-Ciri Perilaku Antisosial
Ada beberapa ciri yang dimiliki oleh seseorang yang anti

sosial, diantaranya :

a. Adanya ketidaksesuaian antara sikap seseorang dengan
norma dalam masyarakat.

b. Adanya seseorang atau sekelompok orang yang berusaha
untuk melakukan perlawanan terhadap norma yang
berlaku dalam masyarakat.

c. Kondisi psikologis seseorang yang bertentangan dengan
apa yang seharusnya.

d. Ketidakmampuan seseorang untuk menjalankan norma
yang ada dalam masyarakat.

Ciri-ciri lain secara diagnostik dari gangguan kepribadian
antisosial menurut Nevid (2005: 279) adalah sebagai berikut:

a. Paling tidak berusia 18 tahun
b. Ada bukti gangguan perilaku sebelum usia 15 tahun,

ditunjukkan dengan perilaku seperti membolos, kabur,
memulai perkelahian fisik, menggunakan senjata,
memaksa ….seseorang untuk melakukan aktivitas seksual,
kekejaman fisik pada orang ….maupun binatang, merusak
atau membakar bangunan secara sengaja, berbohong,
mencuri, atau merampok.
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c. Sejak usia 15 tahun menunjukkan kepribadian yang
kurang, kepedulian yang kurang dan pelanggaran
terhadap hak-hak orang lain, yang ditunjukkan oleh
perilaku sebagai berikut:

Kurang patuh terhadap norma sosial dan peraturan
hukum, ditunjukkan dengan perilaku melanggar
hukum yang dapat maupun tidak dapat
mengakibatkan penahanan, seperti merusak
bangunan, terlibat dalam pekerjaan yang
bertentangan dengan hukum, mencuri, atau
menganiaya orang lain.
Agresif dan sangat mudah tersinggung saat
berhubungan dengan orang lain, ditunjukkan dengan
terlibat dalam perkelahian fisik dan menyerang  orang
lain secara berulang, mungkin penganiayaan terhadap
pasangan atau anak-anak.
Secara konsisten tidak bertanggung jawab,
ditunjukkan dengan kegagalan mempertahankan
pekerjaan karena ketidakhadiran berulang kali,
keterlambatan, mengabaikan kesempatan kerja atau
memperpanjang periode pengangguran meski ada
kesempatan kerja dan atau kegagalan untuk mematuhi
tanggung jawab keuangan seperti gagal membiayai
anak atau membayar hutang; dan/atau kurang dapat
membina hubungan monogami.
Gagal membuat perencanaan masa depan atau
impulsivitas, seperti ditunjukkan oleh perilaku
berjalan-jalan tanpa pekerjaan tanpa tujuan yang jelas.
Tidak menghormati kebenaran, ditunjukkan dengan
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berulang kali berbohong, memperdaya, atau
menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan
pribadi atau kesenangan.
Tidak menghargai keselamatan diri sendiri dan
keselamatan orang lain, ditunjukkan dengan
berkendara sambil mabuk atau berulang kali ngebut.
Kurang penyesalan atas kesalahan yang dibuat,
ditunjukkan dengan ketidakpedulian akan kesulitan
yang ditimbulkan pada orang lain, dan/atau membuat
alasan untuk alasan tersebut.

2.3. Bentuk-Bentuk Sikap Antisosial Berdasarkan
Penyebabnya
Adapun bentuk sikap antisosial sebagai berikut:

a. Sikap antisosial yang muncul karena penyimpangan
(devisiasi) individual 
Penyimpangan individul bersumber dari faktor-faktor yang

terdapat diri seseorang, seperti pembawaan, penyakit, kecelakaan
yang dialami seseorang, atau karena terdapat pengaruh sosial
budaya yang sifatnya unik terhadap individu. Adapun bentuk-
bentuk sikap antisosial antara lain sebagia berikut:

Pembandel, yaitu orang yang tidak mau tunduk pada
peringatan orang-orang yang memiliki kewenangan di
lingkungan tersebut. 
Pelanggar, ialah orang-orang yang melanggar norma-
norma umum atau masyarakat yang berlaku 
Pembangkang, adalah orang yang tidak tunduk pada
nasihat-nasihat orang yang terdapat dilingkungan
tersebut. 
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Penjahat, adalah orang-orang yang mengabaikan norma-
norma umum atau masyarakat yang berbuat sekehendak
hati yang mengakibatkan kerugian-kerugian harta atau
jiwa yang terdapat dilingkungannya ataupun yang berada
di luar lingkungannya sehingga para anggota masyarakat
meningkatkan kewaspadaan dan selalu bersiap-siap untuk
menghadapinya.

b. Sikap antisosial yang muncul karena penyimpangan
situsional 
Penyimpanan situasional adalah fungsi pengaruh

kekuatan-kekuatan situasi yang berada di luar individu atau
dalam situasi ketika individu merupakan bagian yang tidak
terpisahkan di dalamnya. Situasi sosial adalah keadaan yang
berhubungan dengan tingkah laku seseorang dimana tekanan,
pembatasan, dan rangsangan yang datang dari orang atau
kelompok di luar diri orang itu relatif lebih dinamis daripada
faktor-faktor internal yang dapat menimbulkan respons
mengenai hal-hal tersebut. Penyimpangan situasional dapat
selalu kembali jika situasinya berulang. Mengenai kejadian
tersebut, menjadi penyimpangan kumulatif. Macam-macam
bentuk sikap antisosial adalah sebagai berikut...

Degradasi moral atau demoralisasi karena kata-kata keras
dan radikal yang keluar dari mulut para pekerja yang di
PHK secara sepihak oleh perusahaan tempat mereka
bekerja. 
Tingkah laku kasar pada golongan remaja 
Tekanan batin yang dialami oleh perempuan-perempuan
yang mengalami monopause
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Penyimpangan seksual yang terjadi karena seseorang
menunda-nunda perkawinan 
Homoseksual yang terjadi untuk narapidana di lembaga
permasyarakatan. 

c. Sikap antisosial yang muncul karena penyimpangan
biologis 
Penyimpangan biologis adalah faktor pembatas yang

tidak memungkinkan terjadinya dalam memberikan persepsi
atau menimbulkan respons-respons tertentu. Gangguan terjadi
jika individu tidak melakukan suatu peranan sosial tertentu
yang sangat perlu. Pembatasan terhadap gangguan-gangguan
ini sifatnya transbudaya (menyeluruh di seluruh dunia).
Terdapat macam-macam bentuk diferensiasi yang dapat
menghasilkan penyimpangan biologis adalah sebagai berikut:

Ciri-ciri ras, misalnya tinggi badan, roman muka, dan
bentuk badan 
Ciri-ciri karena gangguan fisik, misalnya kehilangan
anggota tubuh dan gangguan sensorik
Ciri-ciri biologis yang aneh, cacat karena luka dan cacat
yang terjadi karena bawaan lahir.
Tidak berfungsinya tubuh secara baik dan tidak bisa
dikendalikan lagi, misalnya epilepsi dan tremor.

d. Sikap antisosial yang bersifat sosiokultural 
Beberapa bentuk sikap dari antisosial dengan sifat

sosiokultural adalah sebagai berikut... 
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Primordialisme, adalah suatu sikap atau pandangan yang
menunjukkan sikap yang berpegang teguh kepada hal-
hal yang sejak semula melekat pada diri individu, misalnya
suku bangsa, agama, ras, ataupun asal usul kedaerahan oleh
seseorang dalam kelompoknya, kemudian meluas dan
berkembang. Primordialisme muncul karena adanya
sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu
kelompok dan keinginan untuk mempertahankan
keutuhan suatu kelompok. Selain dari itu, primordialisme
berkaitan disebabkan dengan nilai-nilai mengenai
keyakinan, misalnya keagamaan dan pandangan hidup.  
Etnosentrims atau fanatisme suku bangsa, ialah suatu sikap
yang menilai kebudayaan masyarakat lain dengan
menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di
masyarakatnya sendiri.  
Sekularisme, yaitu sikap yang lebih mengedepankan hal-
hal yang sifatnya non agamawi, misalnya teknologi dan
ilmu pengetahuan. Orang yang seperti ini cenderung
mengedepankan kebenaran duniawi.  
Hedonisme, adalah suatu sikap manusia yang didasarkan
pada diri mengenai pola kehidupan yang serba mewah,
glamor, dan menempatkan kesenangan materiil di atas
segalanya. Tindakan yang baik menurut hedonisme adalah
tindakan yang menghasilkan kenikmatan. Orang yang
mempunyai sifat seperti ini biasanya kurang peduli
mengenai keadaan di sekitarnya karena yang diburu
adalah kesenangan pribadi.  
Fanatisme, ialah suatu sikap yang mencintai atau menyukai
mengenai suatu hal secara berlebihan. Mereka tidak
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memperdulikan apapun yang dipandang lebih baik
daripada hal yang disenangi tersebut. Fanatisme yang
berlebihan sangat berbahaya karena dapat berujung pada
perpecahan atau konflik. Seperti fanatisme terhadap suatu
ideologi atau artis idola. 
Diskriminasi, adalah sikap yang membeda-bedakan secara
sengaja golongan-golongan yang berkaitan mengenai
kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam diskriminasi,
golongan tertentu diperlakukan secara berbeda dengan
golongan-golongan lain. Pembedaan itu dapat didasarkan
pada suku bangsa, agama, mayoritas, atau bahkan
minoritas dalam masyarakat. Seperti, diskriminasi ras yang
sebelumnya pernah terdapat di Afrika Selatan dimana
seluruh warga ras kulit putih menduduki lapisan lebih
tinggi dibandingkan ras kulit hitam.  

2.3.1. Bentuk-Bentuk Sikap Anti sosial Berdasarkan Sifatnya
a. Tindakan antisosial yang dilakukan secara sengaja

Tindakan antisosial yang dilakukan secara sengaja adalah
tindakan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku, akan tetapi
tidak mempertimbangkan penilaian orang lain terhadap
tindakannya tersebut. Seperti vandalisme atau aksi coret-coret
tembok rumah orang lain.

b. Tindakan antisosial karena tidak peduli
Tindakan antisosial karena tidak peduli adalah tindakan

karena ketidakpedulian si pelaku mengenai keberadaan
masyarakat disekitarnya. Seperti membuang sampah di
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sembarang tempat atau mengebut ketika berkendara di jalan
raya.

Upaya untuk mencegah perilaku anti sosial sebagian besar
diarahkan pada remaja, sifat dari pencegahan ini didasarkan
pada Faktor penyebab perilaku anti sosial.
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