
BAB I
PENGERTIAN PERILAKU

ANTI SOSIAL DAN BAHAYANYA

1.1. PENDAHULUAN
Keamanan dan kenyamanan dalam hidup merupakan

dambaan setiap orang. Masyarakat yang hidup rukun dan
damai dalam suatu wilayah, katakanlah itu  daerah atau negara
mencerminkan sebuah kemakmuran bagi daerah atau negara
tersebut. Namun demikian sangat disayangkan kondisi dewasa
ini jarang sekali kita melihat adanya rasa aman dan tentram
yang permanen menyelimuti kehidupan masyarakat pada
umumnya. Entah itu karena tekanan ekonomi ataukah karena
kondisi beban kerja, sehingga banyak masyarakat yang
terkena virus berperilaku anti sosial, yang serangannya tidak
hanya di kota namun terus menjalar hingga ke pelosok desa.

Perilaku anti sosial merupakan sikap atau perilaku yang
tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang
lain ataupun masyarakat secara umum di sekitarnya. Seorang
yang anti sosial menunjukkan sikap yang tidak bertanggung
jawab serta kurang penyesalan terhadap apa yang telah
mereka lakukan, sehingga tindakannya seringkali dapat
merugikan orang lain bahkan dirinya sendiri. Seseorang yang
berkepribadian anti sosial sering melakukan pelanggaran
norma. Mereka sering gagal dalam membina hubungan
interpersonal, dan cenderung sering gagal membangun
kerjasama, sebab pada dasarnya si pelaku tidak menyukai
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adanya keteraturan. Hal ini tentunya sangat bertentangan
dengan keinginan dan kebiasaaan sebagian besar masyarakat.
Perilaku antisosial yang cukup meresahkan ini sangatlah
berdampak besar terhadap kehidupan seseorang, dimana
pelakunya sulit untuk diterima dengan baik di tengah-tengah
kehidupan bermasyarakat. Untuk itu perlu dipahami secara
bijak apa sesungguhnya yang dimaksud dengan perilaku
antisosial dan bahayanya bagi banyak pihak, baik individu,
keluarga maupun masyarakat luas.

1.2. Pengertian perilaku anti sosial
Secara umum perilaku antisosial dapat didefenisikan

sebagai sebuah tingkah laku yang menimbulkan keresahan
dikalangan masyarakat, karena sifatnya yang secara langsung
maupun tidak langsung sangat mengganggu ketentraman
hidup bermasyarakat. Contoh perilaku antisosial antara lain:
mabuk-mabukan, mengebut di jalan raya, membuang sampah
sembarangan, suka berisik, tingkah laku kasar, vandalisme yaitu
suatu sikap kebiasaan yang suka merusak terhadap sesuatu
yang indah, suka mengganggu, meninggalkan kendaraan
secara sembarangan, meminta-minta di jalanan,
penyalahgunaan dan penjualan narkoba, panggilan telepon
bohongan, penggunaan knalpot racing dan perilaku yang
dianggap menyimpang lainnya. Perilaku antisosial seperti ini
cenderung muncul akibat gangguan kepribadian dan
merupakan lawan dari perilaku prososial’ (Lane 1987;
Farrington 1995; Millon et al 1998 dalam Millie 2009).

Antisosial terdiri dari kata anti dan sosial, anti yang berarti
menentang atau memusuhi dan sosial yang berarti berkenaan
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dengan masyarakat. Jadi, antisosial adalah suatu sikap yang
melawan kebiasaan masyarakat dan kepentingan umum. Sikap
antisosial memiliki definisi longgar, namun sebagian besar
setuju dengan ciri-ciri perilaku antisosial seperti yang telah
disebutkan sebelumnya. Secara sederhana, perilaku antisosial
bisa digambarkan sebagai perilaku yang tidak diinginkan
sebagai akibat dari gangguan kepribadian seseorang.

Perilaku antisosial bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa ada
batasan usia, namun karena penyimpangan ini dikategorikan
sebagai penyimpangan ringan dari tatanan sosial yang umum
diterima bersama, secara umum perilaku antisosial tercermati
pelakunya identik dengan anak-anak muda  usia sekolah. Pada
usia tersebut rasa ingin tahu yang tinggi dan sifat mudah
terpancing emosi membuat seseorang  bersikap seenaknya,
tanpa memperdulikan akibat dari perbuatannya.
Penyimpangan yang cenderung kearah kejahatan tidak hanya
merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain, serta
mengganggu ketertiban umum.

Penyimpangan dari norma dan nilai yang dilakukan anak
dan remaja, atas pertimbangan psikologis dan pedagosis
disebut kenakalan remaja dan bukan anak atau remaja jahat.
Dikatakan anak jahat tampaknya tidak sesuai dengan sifat
anak itu sendiri, dimana sejak lahir manusia itu baik, sedangkan
yang menentukan nakal atau tidaknya dipengaruhi oleh faktor
lingkungan dan situasi dimana anak tersebut tinggal dan
bergaul. Tergolong kenakalan remaja dimaksud, apabila
kecendrungan gangguan, sehingga yang berwajib terpaksa
mengambil tindakan terhadapnya dengan jalan melakukan
penyelidikan dan penyidikan, di antaranya menangkap,

3



menggeledah, memeriksa, menyerahkan berkas perkara dan
mengasingkannya.

Menurut Nevid dkk. (2005: 277) gangguan perilaku
antisosial adalah sebuah gangguan perilaku yang ditandai oleh
perilaku antisosial dan tidak bertanggungjawab serta
kurangnya penyesalan untuk kesalahan mereka. Sedangkan
menurut Cleckley (1976 dalam Silitonga, 2010) Orang dengan
gangguan kepribadian antisosial (antisocial personality disorder)
secara persisten melakukan pelanggaran terhadap hak-hak
orang lain dan sering melanggar hukum. Mereka mengabaikan
norma dan konvensi sosial, impulsif, serta gagal dalam
membina hubungan interpersonal dan pekerjaan. Meski
demikian mereka sering menunjukkan kharisma dalam
penampilan luar mereka dan paling tidak memiliki intelegensi
rata-rata. Kathleen Stassen Berger, mengatakan bahwa sikap
antisosial adalah sikap dan perilaku yang tidak
mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain
ataupun masyarakat secara umum disekitarnya. Sikap dan
tindakan antisosial terkadang mengakibatkan kerugian bagi
masyarakat luas karena si pelaku pada dasarnya tidak menyukai
keteraturan sosial seperti yang diharapkan oleh sebagian besar
anggota masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku
menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau
tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan
dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam
masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan
manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan
berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh

4



masyarakat. Namun demikian di tengah kehidupan masyarakat
kadang-kadang masih kita jumpai tindakan-tindakan yang
tidak sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku pada
masyarakat, misalnya seorang siswa menyontek pada saat
ulangan, berbohong, mencuri, dan mengganggu siswa lain.

Beberapa definisi perilaku menyimpang juga dijelaskan
oleh para ahli sosiologi seperti menurut James Worker Van der
Zaden, penyimpangan sosial adalah perilaku yang oleh
sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan
di luar batas toleransi. Robert Muhamad Zaenal Lawang
menyebutkan penyimpangan sosial adalah semua tindakan
yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat dan menimbulkan usaha dari yang berwenang
dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang
tersebut. Selain itu Paul Band Horton mendefenisikan
penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan
sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau
masyarakat.

Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai
masyarakat disebut deviasi (deviation), sedangkan pelaku atau
individu yang melakukan penyimpangan disebut devian
(deviant). Kebalikan dari perilaku menyimpang adalah perilaku
yang tidak menyimpang yang sering disebut dengan
konformitas. Konformitas adalah bentuk interaksi sosial yang
di dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan
kelompok.

Perilaku antisosial ini tidak hanya meresahkan masyarakat
dinegara  berkembang bahkan di banyak negara majupun
situasinya masih selalu menjadi sorotan. Di Indonesia, masalah
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kenakalan remaja sangat menarik perhatian kalangan orang
tua, para pendidik, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh
masyarakat, dan pemerintah. Dalam problema remaja, tidaklah
berlebihan jika pemerintahan memperhatikan secara serius
karena kenakalan remaja merupakan salah satu masalah
nasional yang perlu penanganan secara menyeluruh dan
terpadu dengan mengikut sertakan seluruh lapisan
masyarakat.

Setiap individu memiliki pola – pola perilaku tertentu,
sehingga dapat diketahui bentuk – bentuk perilaku yang
menyimpang ataupun perilaku tidak menyimpang.Tetapi jika
perilaku itu telah menunjukankan adanya gangguan terhadap
ketertiban dan merugikan kepentingan umum, maka perilaku
itu berpotensi dapat merupakan sebagai penyebab terlibatnya
dalam kegiatan kriminalitas. Karena itu, perlu ditemukan
beberapa karakteristik perilaku anak dan remaja yang dapat
mengundang terjadinya kegiatan kriminal. Karakteristik
dimaksud tentu bukanlah karakter atau watak , tetapi cirri khas
anak dan remaja dalam pola tingkah lakunya, terutama
perilaku – perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai
cenderung kearah tindakan atau perbuatan kriminal.

Timbulnya kenakalan remaja bukan hanya merupakan
gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat
semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat
mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Begitu
besar bahaya yang ditimbulkan dari perilaku yang
menyimpang tersebut terhadap masa depan para pelakunya.
Dengan demikian, perlu mendapat pengawasan dan
bimbingan dari semua pihak agar remaja tidak terjerumus ke
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dalam jurang kenakalan yang bersifat serius.
Remaja merupakan anggota lapisan masyarakat yang

relative masih berusia muda. Mereka memiliki kedudukan yang
penting, karena mereka adalah harapan orang tua, masyarakat
dan harapan bangsa yang diharapkan menjadi penerus cita-
cita perjuangan bangsa serta menjadi calon-calon pemimpin
dimasa depan. Remaja merupakan salah satu sumber potensi
bagi bangsa yang harus dikembangkan dan dipersiapkan
untuk berpatisipasi dalam pembangunan. Keluarga, dalam hal
ini orang tua, merupakan faktor yang sangat penting bagi
perkembangan pribadi anak. Oleh karenanya, orang tualah
yang harus memberikan dasar terhadap pendidikan anak
terutama dalam aspek penanaman nilai-nilai positif dalam
berperilaku, agar terhindar dari bahaya dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.

1.3. Bahaya Perilaku Anti Sosial
Sikap perilaku anti-sosial oleh remaja biasanya disebabkan

perbedaan di segi struktur otak dibanding remaja lainnya.
Demikian seperti yang dikutip dari BBC.

Bukan tanpa alasan, dalam penelitian yang sebelumnya
diterbitkan dalam The Journal of Child Psychology and Pcychiatry,
menyebutkan bahwa sikap antisosial berpengaruh terhadap
Perkembangan otak pada remaja. Dalam studi terhadap 40
remaja, para peneliti pemindaian terhadap otak 22 remaja yang
memiliki kelainan perilaku dan 20 remaja yang berperilaku
biasa. Dan hasilnya, ditemukan bahwa perbedaan struktur otak
yang berkaitan dengan wilayah empati dan emosi. Bagian
amygdala pada remaja putri yang memiliki masalah perilaku
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lebih kecil dibandingkan dengan remaja yang tidak memiliki
masalah perilaku. Seperti diketahui, amygdala adalah bagian
otak yang berkaitan dengan rasa takut atau merasakan
ketakutan terhadap orang lain. Bagian lain yang disebut insula
pada remaja bermasalah juga lebih kecil. Insula berkaitan
dengan emosi dan pemahaman terhadap perasaan orang lain.

Dr Andy Calder, salah satu peneliti memaparkan, penyebab
perubahan struktur otak ini bisa dikarenakan kelainan sejak
lahir, yaitu adanya disfungsi otak. Namun juga bisa diakibatkan
oleh pengaruh lingkungan yang menekan anak sejak kecil.
Berangkat dari temuan ini, peneliti menyarankan agar orang
tua melakukan pemindaian otak sejak dini untuk mengetahui
risiko kelainan perilaku pada remaja. Mengetahui kondisi
kelainan perilaku sedini mungkin jauh lebih baik, ketimbang
mengabaikan hal tersebut. Sebab pencegahan dipandang akan
lebih efektif terhindar dari resiko dari pada mengobati.

Bahaya yang ditimbulkan dari tindakan perilaku anti sosial
antara lain:

Mengganggu kenyamanan dan keharmonisan hubungan
antar individu dalam masyarakat, Merusak integrasi sosial pada
masyarakat yang majemuk yang sangat mahal harganya,
Mengganggu keamanan dan ketertiban umum, Menimbulkan
ketegangan dan gangguan kejiwaan bagi warga masyarakat
secara menyeluruh, Memungkinkan terjadinya konflik antar
kelompok yang ada dimasyarakat, Memperbesar hambatan
bagi masyarakat dan bangsa menuju kemajuan. Jika  hal itu
dibiarkan akan terus meluas dan mempengaruhi individu-
individu lain dengan cepat.

Seseorang yang dihukum masyarakat akibat perilaku
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yang melenceng dari norma-norma kehidupan bermasyarakat,
tentunya akan mengalami kesulitan untuk dapat diterima
secara baik dalam kehidupan bernegara. Resiko terburuk yang
akan mengancam dirinya adalah merasa terkucilkan dan tidak
ada yang mau perduli dengan keberadaannya. Jika hal itu
merasuk  kepada diri seseorang gangguan psikis akan terus
menggerogoti perasaannya, sehingga rasa percaya diri yang
rendah justru akan semakin memperburuk keadaan.

Ketidaknyamanan hidup karena merasa tidak diterima di
tengah-tengah masyarakat, akan mempengaruhi fikiran yang
sudah rusak menjadi semakin rusak. Misalnya, jika sesorang itu
berkeinginan untuk bergabung dalam sebuah organisasi dan
menginginkan agar mendapat pengakuan dan bisa diterima
tapi pada kenyataannya hal yang muncul justru bertolak
belakang dengan apa yang menjadi harapan. Disaat kebutuhan
untuk mendapatkan pekerjaan tinggi, namun kesempatan
ternyata tidak ada, sering kali seseorang merasa frustasi dan
nekat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti :
membunuh, merampok, menganiaya, yang semuanya
mengarah kepada kriminalitas. Keadaan seperti ini tentu nya
tidak diharapkan oleh orang tua dan individu itu sendiri.

Melihat begitu besar bahaya yang akan dihadapi oleh
seseorang yang berprilaku anti sosial, diharapkan partisipasi
dari orang tua dan lingkungan agar dapat membantu
mengantisipasi munculnya perilaku tersebut pada anak-anak
di lingkungannya. Untuk dapat berperan dan berpartisipasi
yang tinggi dalam upaya mengantisipasi perilaku anti sosial
dikalangan remaja, dirasa perlu untuk mengetahui terlebih
dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku
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anti sosial pada remaja dengan mempedomani indikasi-
indikasi yang dikemukakan oleh para ahli. Hal ini tentu akan
lebih memudahkan para pengamat seperti orang tua dan
masyarakat disekitarnya mengenali gejala tersebut dan
mengambil tindakan untuk memberikan arahan dan bantuan
terhadap yang bersangkutan. Bantuan dalam hal ini adalah
pertolongan yang akan diberikan tentunya harus melihat
terlebih dahulu kepada faktor penyebab perilaku anti sosial
itu muncul pada diri seseorang. Untuk lebih jelasnya akan
dibahas pada bab II.
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