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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab 2 mencakup teori-teori yang dipergunakan untuk pondasi pada 

penelitian. Landasan teori tersebut, meliputi novel, unsur pembangun novel, 

psikologi sastra, perilaku individu, dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku 

individu dalam kehidupan sosial. Pada tiap-tiap sub bab akan dijabarkan secara 

rinci sebagai berikut. 

 

2.1 Novel 

Novel merupakan suatu karya sastra tertulis dengan menawarkan cerita 

yang paling kompleks di antara beberapa karya sastra lainnya. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya alur cerita yang panjang, narasi yang berliku, serta memberikan 

gambaran latar secara utuh. Hal ini sejalan dengan Todorov (1985: 7) yang 

mengungkapkan bahwa novel merupakan suatu karya yang hidup dan utuh. Hal 

tersebut disebabkan pada tiap bagian akan terlihat sesuatu dari beberapa bagian 

lain. 

Para pengarang akan menghadirkan berbagai masalah tentang tokoh 

dengan sifat kemanusiaan atau pun tidak serta tentang kehidupannya dari hasil 

tulisannya berupa novel. Mereka juga akan menampilkan berbagai kearifan hasil 

dari proses kreatif secara spesifik. Di sisi lain, tidak meninggalkan kejadian di 

lingkup sosial (Perwiratama, dkk., 2013: 2). Selanjutnya, dari pengalaman hidup 

pengarang itu sendiri diangkat pada karya sastra yang akan dibuat. Hal ini tentu 

melalui proses penghayatan dan imajinatif, kemudian baru dituangkan kembali ke 
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dalam karya fiksi. Rene Wellek dan Austin Warren dalam (Emzir dan Rohman, 

2015: 6) mengemukakan bahwa kehadiran karya fiksi ini untuk dijadikan sebagai 

pembelajaran. Hal ini didukung dengan bentuknya yang tertulis, sehingga lebih 

mudah untuk dipelajari. 

Beberapa unsur yang terdapat dalam novel dan cerita pendek, yaitu tema, 

penokohan, plot, setting/latar, serta sudut pandang. Namun demikian, jika pada 

cerpen hal ini diolah dengan ringkas, tetapi berbeda dengan novel. Hal ini karena 

kembali kepada pengertian novel sendiri, yaitu suatu karya sastra yang utuh 

dibanding sengan cerita pendek. Di dalam novel, pengolahan peristiwa sosial, 

ekonomi, dan budaya lebih rinci, sehingga novel dapat disebut sebagai karya 

sastra yang kompleks. Dengan demikian, kehadiran unsur pembangun novel ini 

sangatlah penting, sehingga akan dijelaskan lebih rinci pada bab selanjutnya. 

 

2.2 Unsur Pembangun Novel 

Sastra merupakan bangunan cerita dengan dunia baru ditampilkan di 

dalamnya. Dunia ini memang secara sengaja ditampakkan sastrawan sebagai 

proses hasil kreatif dengan kemampuan berimajinasi dan memanfaatkan sisi 

keindahan di dalamnya (Sugiarti, 2016: 101). Dalam hal ini adalah dunia yang ada 

dalam bahasa, kata, dan kalimat. Dunia inilah yang berusaha dibangun oleh 

seorang pengarang dalam sebuah karya sastra. Kata dalam karya fiksi dijadikan 

sarana untuk mewujudkan bangunan cerita yang diinginkan oleh pengarang. Jadi, 

kata digunakan sebagai sarana pengucapan dalam karya fiksi. 

Sastra sebagai karya fiksi berkenaan dengan aktivitas seni dan bermula atas 

proses pembuatan sebuah gagasan ide kreatif. Jadi, sastra hadir dalam kehidupan 
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dengan penciptaan dari seorang pengarang. Proses penciptaan ini tentu melalui 

proses imajinasi dan ekspresi dari pengarang terhadap kehidupan nyata. Hal ini 

sejalan dengan Sugiarti (2009: 165) yang menyatakan bahwa sastra tidak mungkin 

mampu terlepas dari sistem nilai kehidupan serta pengalihan sosial yang 

mengikutinya.  

 Berbagai fenomena yang ada dalam dunia nyata, seorang pengarang 

mampu menciptakan dunia baru dalam karya sastra yang sebelumnya ia liput dari 

realitas kehidupannya. Namun demikian, sebuah penciptaan karya sastra memiliki 

batasan-batasan. Batasan yang dimaksud adalah batasan yang berhubungan 

dengan fenomena yang dijadikan pengarang sebagai inti sari dari karyanya. 

Melalui batasan dalam keilmuan sastra, seorang pengarang akan lebih mudah 

dalam menciptakan karya sastra yang dapat dikaji secara keilmuan, seperti cerita 

pendek, puisi, maupun novel.  

Salah satu genre fiksi, yaitu novel. Pada artian luasnya, novel dapat disebut 

sebagai prosa yang dikarang lebih panjang dari cerpen serta mengungkapkan jalan 

hidup tokoh secara spesifik (Sari, dkk, 2017: 3). Ukuran luas dalam hal ini, yaitu 

berkaitan dengan cerita yang menyajikan jalan cerita secara lengkap. Selain itu, 

secara keseluruhan semua disusun dengan suasana yang bervariasi, baik dari segi 

kepribadian sampai latar sekalipun.  

Adanya alur yang beragam, novel dapat dikatakan sebagai suatu cerita fiksi 

yang totalitas dan bersifat artistik, serta memunculkan permasalahan yang 

kompleks mengenai kehidupan. Sebagai wujud totalitasnya, novel mempunyai 

bagian-bagian atau unsur-unsur, meliputi unsur intrinsik dan ekstrinsik (Akbar, 
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dkk, 2013: 58). Unsur tersebut disusun secara padu dan saling berhubungan satu 

sama lain. Unsur-unsur ini, Berikut akan dijabarkan dua unsur tersebut. 

 

2.2.1 Unsur Intrinsik 

Unsur pembangun suatu karya sastra dari dalam novel dapat disebut dengan 

unsur intrinsik. Unsur tersebut yang membuat teks muncul menjadi teks sastra. 

Secara faktual, unsur intrinsik ini dapat ditemukan ketika seseorang membaca 

suatu karya sastra. Sehubungan dengan hal itu, unsur intrinsik, meliputi, 

tokoh/penokohan, latar/ setting, dan alur (Sumardjo, 1997: 37). Selanjutnya akan 

dijelaskan mengenai macam-macam dalam unsur intrinsik. 

 

a. Tokoh dan Penokohan 

Karya fiksi tidak dapat terhindar dari pembicaraan tentang tokoh maupun 

penokohan. Berkaitan dengan hal ini, tokoh dan penokohan memiliki arti yang 

berbeda. Menurut Jusriani (2015: 4) mengemukakan pemain dalam karya sastra 

disebut dengan tokoh. Hal tersebut dapat dicontohkan untuk menjawab suatu 

pertanyaan: “Siapakah tokoh dalam novel itu?” atau “Ada berapa orang pelaku 

novel itu?”. Sementara itu, apabila membahas tentang posisi tokoh dengan 

beberapa watak pada sebuah cerita, artinya akan mengarah ke istilah penokohan. 

Lebih lanjut, mengenai istilah tersebut, dapat diartikan juga sebagai upaya  

melukiskan secara jelas tentang seseorang yang ditunjukkan dalam sebuah karya 

fiksi. 

Berkaitan pelukisan gambaran tokoh, ini merujuk pada karakter tokoh 

dalam sebuah cerita. Karakter tokoh dalam cerita tentu ditimbang secara berbeda-
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beda. Hal ini berguna untuk tujuan jalan cerita dan nilai estetika cerita tersebut. 

Karakter tokoh pada sebuah karya sastra tentu saja berbeda dengan seseorang 

yang dijumpai pada kehidupan nyata. Secara realitasnya, kepribadian seseorang 

pada kehidupan nyata lebih spesifik dan lengkap. Sebaliknya, pada karya sastra 

hanya menampakkan beberapa karakter saja sesuai dengan kemauan pengarang. 

Upaya dalam menciptakan karakter dalam tokoh, pengarang juga menyatukan 

pengalaman sosial dengan batiniah melalui dunia fiksi (Sugiarti, 2016: 91). 

Dengan demikian, hal tersebut dapat dinikmati oleh pembaca dari segi estetikanya 

maupun jalan ceritanya melalui kehadiran tokoh. 

Tokoh-tokoh dalam karya fiksi dihadirkan sebagai seseorang yang memiliki 

jati diri dan karakter sebagai ciri khasnya. Oleh karena itu, pelaku dalam cerita 

harus dilukiskan sedetail mungkin. Dengan demikian, apa saja yang dilakukan, 

diutarakan, dan dialami benar-benar sebagai tunjangan untuk menggambarkan 

wataknya.  

Penggambaran watak ini harus khas milik dia „tokoh‟. Hal ini sebagai 

penunjang agar dia dapat muncul dengan kualifikasi tertentu. Lalu, mampu 

dibedakan dengan tokoh lain. Dengan demikian, segi kualitas diri, jati diri tokoh 

dengan identitasnya dapat dikenali. Kualitas jati diri tentu berkenaan dengan sifat 

yang tak berwujud sekaligus ciri fisiknya. Keduanya akan saling berhubungan 

satu sama lain.  

Dua ciri kualitas jati diri sejalan dengan pendapat Lukens (dalam 

Nurgiyantoro, 2013: 223) yang mengemukakan bahwa pemahaman tentang tokoh 

dapat dilihat dari segi gabungan kualitas emosi, kemasyarakatan, serta kekuatan 

mental agar mampu dibedakan dengan orang lain. Jadi, memang dapat dibenarkan 
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bahwa dari segi perihal tak terlihat, seperti moral, kekuatan mental, kemanusiaan 

lebih dipentingkan dari pada segi fisik tokoh. 

 

b. Latar/ Setting 

Seseorang akan berhadapan dengan dunia kemungkinan ciptaan pengarang, 

ketika pandangan sudah tertuju pada karya sastra. Dunia kemungkinan ini tentu 

kurang lengkap jika hanya ada tokoh, tema, dan alur. Sebuah karya fiksi tentu 

dibutuhkan dengan adanya latar untuk melengkapi sebuah jalannya cerita. 

Landasan yang mengarah pada aspek waktu, tempat maupun lingkungan 

masyarakat disebut dengan latar/ setting (Nurgiyantoro, 2010: 216). Berkaitan 

dengan hal tersebut, tiga cakupan itu merupakan latar terjadinya peristiwa yang 

diungkapkan ke dalam sebuah karangan fiksi. 

Melalui latar, jalan cerita akan menjadi lebih jelas dan konkret. Tentu saja, 

ini merupakan perihal penting untuk menampilkan kesan pada pembaca secara 

realistis. Latar juga dapat dipahami sebagai salah satu tolok ukur dalam 

memahami berbagai peristiwa yang terjadi dalam karya sastra. Selain itu, latar 

digunakan untuk menciptakan suasana tertentu, sehingga seolah-olah kejadian 

yang ada dalam novel memang benar-benar nyata. Hal tersebut akan 

mempermudah pembaca untuk “mengoperasikan” upaya pengimajinasiannya. 

Lebih lanjut, barangkali dapat turut serta berpikir secara kritis berkenaan dengan 

wawasannya tentang latar.  

Persepsi dan pengetahuan yang telah dimiliki pembaca tentang latar yang 

diangkat ke dalam cerita fiksi, dalam banyak hal akan membantu pemahaman. 

Upaya memberikan kesan meyakinkan bahwa kisah dlam cerita benar-benar ada 
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dapat dilakukan dengan menyesuaikan antara pendeskripsian latar dan persepsi. 

Kesan itu penting dalam rangka membangun kesadaran dan pengembangan 

imajinasi. 

Latar atau setting tidak hanya menampilkan waktu dan tempat saja, akan 

tetapi berkenaan perihal paling utama dari suatu daerah, cara berpikir rakyatnya,  

kegilaan mereka, life style mereka, sampai pada kecurigaan mereka sekalipun 

(Sumardjo, 1988: 76). Melalui berbagai macam hal tentang setting inilah seorang 

pengarang menciptakan karya sastra yang rinci dan kompleks. Jadi,  tidak hanya 

berpikir tentang keadaan suatu wilayah saja, tetapi semua aspek yang berpengaruh 

digabung dalam karya sastra yang ia ciptakan. 

Adapun jenis dari latar, yaitu physical setting dan spiritual setting 

(Nurgiyantoro, 2013: 250). Dari latar yang tampak, misalnya rumah, gedung, 

halaman, jalan, dapat disebut dengan physical setting. Sementara itu, kehadiran 

latar dapat dirasakan saja, namun tidak dapat dilihat, seperti aturan atau norma 

yang memang harus dilaksanakan, baik ketika di sekolah, rumah, lingkup 

masyarakat ataupun daerah lain disebut dengan spiritual setting. 

Kehadiran latar spiritual dan tempat tentu tidak dapat dipisahkan. Hal ini 

dikarenakan, setiap masyarakat yang menduduki tempat tertentu pasti tidak lepas 

dengan suatu nilai dalam bermasyarakat. Nilai tersebut digunakan sebagai pondasi 

untuk menjalin hubungan dengan sesama, maupun dalam mengatur pola hidup. 

dengan adanya pijakan tentang nilai atauran yang ada, baru dikatakan sebagai 

manusia yang dapat memanusiakan manusia yang pada intinya dapat saling 

menghormati dan menghargai. 
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c. Alur 

Alur dengan jalan cerita yakni dua perihal yang saling berkaitan, hanya 

harus tetap digaris bawahi bahwa keduanya berbeda. Pada hakikatnya, jalan cerita 

berisi peristiwa. Namun demikian, sebuah peristiwa tentu bermula dari suatu hal 

yang menjadi penyebabnya. Hal ini sejalan dengan Jusriani (2015: 4) yang 

mengartikan bahwa rangkaian peristiwa atau kejadian dalam sebuah cerita yang 

dialami tokoh-tokohnya dinamakan plot atau alur. Suatu peristiwa ini akan 

tampak mejadi cerita jika melalui proses pengembangan peristiwa. Peristiwa akan 

mulai meningkat apabila ada perihal sebagai penyebab terjadinya peningkatan. 

Dalam hal ini, yaitu konflik. Alur berhubungan tentang permasalahan kejadian, 

tokoh, serta awal mula suatu hal digerakkan hingga membentuk rangkaian cerita 

yang menarik dan selaras. 

Mulai dari sini tampak  sebutan alur untuk dimengerti layaknya rangkaian 

kejadian yang timbul karena adanya penyebab serta dampaknya. Lalu, akan 

muncul sebuah konflik. Namun demikian, konflik dalam karya fiksi tidak bisa 

tiba-tiba dimunculkan begitu saja. Oleh sebab itu, plot dikupas lebih rinci menjadi 

paparan yang meliputi, pengenalan, kemunculan konflik, puncak konflik, klimaks, 

dan penyelesaian. Berkaitan dengan paparan tersebut, dapat dikatakan bahwa 

sebuah cerita memiliki kekuatan yang berasal dari seorang pengarang menggiring 

pembaca untuk menyertai sebabnya konflik, puncaknya konflik, dan akhir dari 

konflik.  

Alur merupakan penggerak tokoh hingga mampu menampilkan individu 

yang menarik dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Hal tersebut 

sebagai bukti bahwa alur yang menjadikan tokoh dalam cerita jadi menarik untuk 
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diperbincangkan. Tokoh tidak akan muncul dan melewati proses perkembangan 

apabila alur tidak menggerakkan, dan sebaliknya. Secara singkat, keduanya 

memiliki keeratan hubungan dalam sebuah cerita, seperti riwayat hidup tokoh, 

peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh, dan hal lain yang berkaitan dengan tokoh. 

Pada hakikatnya, riwayat hidup dan peristiwa yang dialami tokoh tidak dapat 

lepas dari unsur pembangun di luar karya sastra. Oleh sebab itu, berikut akan 

dijabarkan mengenai unsur ekstrinsik pada karya sastra. 

 

2.2.2 Unsur Ekstrinsik 

Ekstrinsik merupakan komponen pembangun di luar kesusastraan. Namun 

demikian, masih mampu memengaruhi susunan yang diciptakan oleh pengarang 

(Rahayu, 2014: 46). Khususnya, ia merupakan unsur yang dapat memengaruhi 

susunan cerita dalam sebuah karya sastra, akan tetapi tidak menyertai jadi bagian 

di dalamnya. Mengenai hal tersebut, tetap saja totalitas susunan cerita cukup 

dipengaruhi adanya unsur ekstrinsik. Hal ini dikarenakan, unsur ini dapat 

memengaruhi isi atau gagasan cerita, setting, tema, dan penokohan yang 

diciptakan oleh pengarang. 

Menurut Wellek & Warren dalam (Nurgyiantoro, 2010: 24) mengatakan 

bahwa unsur ekstrinsik, meliputi kondisi subjektivitas pribadi pengarang yang 

mempunyai keyakinan, pandangan hidup, dan sikap yang secara keseluruhan tentu  

memengaruhi karya yang diciptakan. Unsur ektrinsik selanjutnya, yaitu psikologi 

karya sastra, pengarang, maupun pembaca. Lebih lanjut, suasana wilayah 

pengarang, misalnya sosial, ekonomi, dan politik.  
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Unsur ekstrinsik lebih berfokus pada sisi pengarang karya sastra. Hal ini 

dimisalkan seperti dari mana pengarang berasal, latar belakang pengarang, atau 

dirangkum dalam sebuah biografi pengarang. Sisi kebahasaan dan pesan yang ada 

dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh latar belakang pengarang tersebut. 

Lazimnya, seorang pengarang biasanya menceritakan pengalaman hidupnya ke 

dalam tulisan yang dia buat, seperti pada karya-karya Nh. Dini yang banyak 

menceritakan pengalaman hidupnya dalam karya sastra. Atas lahirnya karya sastra 

yang banyak menceritakan pengalaman hidup ini sangat berkaitan erat dengan 

unsur ekstrinsik pada ranah psikologi sastra.  Hal ini disebabkan karena psikologi 

sastra berkaitan erat dengan ungkapan pengarang yang dituangkan dalam suatu 

karya sastra. 

 

2.3 Psikologi Sastra 

Pendekatan psikologi sastra sangat tepat untuk dijadikan dasar pada 

penelitian ini. Hal ini dikarenakan kajian tentang aspek kejiwaan atau psikologi 

berada dalam ranah karya sastra yang berupa novel. Dengan demikian, tentu 

psikologi sastra sangat penting untuk dijadikan pondasi pada penelitian psikologi 

pada karya sastra. Pernyataan ini tentu didukung dengan adanya penjelasan dari 

Endraswara (2008: 86) yang mengemukakan karya sastra muncul akibat dari 

ekspresi dan pengalaman yang mengendap dalam waktu lama dan memang sudah 

ada pada diri pengarang. Tentunya, pengekspresian jiwa ini sudah melalui proses 

imajinasi. 

Proses imajinasi pengarang akan dituangkan dalam tulisan yang tentu 

melalui beberapa pertimbangan. Pertimbangan ini yaitu tentang ide atau tema 
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cerita yang sudah digagas, alur cerita, serta tokoh-tokoh yang dimunculkan. 

Semua hal ini bersinergi dalam suatu kesatuan untuk membentuk suatu karya 

yang estetik dan bermanfaat bagi pembaca. 

Awal mula kemunculan psikologi sastra sendiri diduga sejak Freud 

sebagai dokter banyak membaca sastra. Hal ini dibuktikan bahwa sejak Freud 

(1886-1939), interpretasi mengenai psikologi terhadap karya sastra mulai 

berkembang. Namun demikian, gagasan seperti ini tidak segera diikuti oleh ahli 

sastra lain. Hal seperti ini mengakibatkan perkembangan analisis psikologi sastra 

di Indonesia sedikit lebih lambat dibandingkan dengan sosiologi sastra. 

Kehadiran psikologi sastra ini sebagai tuntunan keilmuan kesadaran dan 

terutama bawah sadar. Wilayah kejiwaan mau tidak mau akan meningkat dalam 

ekspresi sastra. Dengan demikian, tanpa kehadiran psikologi sastra, kemungkinan 

pemahaman sastra akan timpang. Seperti yang dikatakan Emzir dan Saifur 

Rohman (2015: 188) melalui psikologi sastra tingkat kecerdasan pengarang yang 

tidak jarang melampaui batas wajar kemungkinan akan terlihat. Kurang lebih segi 

ekstrintik sastra mampu dimengerti secara seimbang dengan pendekatan melalui 

psikologi sastra.  

Dengan adanya pemahaman lebih tentang ekstrinsik sastra akan 

mengungkap lebih banyak hal yang terdapat dalam karya sastra. Jadi, tidak hanya 

berpacu pada sisi penokohan maupun alur ceritanya saja. Namun demikian, 

mengupas dari sudut pandang yang berbeda, seperti melalui ilmu psikologi sastra. 

Sastra sebagai dapat diartikan sebagai gejala kejiwaan. Hal ini akan 

tampak melalui perilaku tokoh dalam cerita. Dengan begitu, melalui pendekatan 

psikologi, sebuah karya sastra dapat diteliti. Tidak dapat dipungkiri jika antara 
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sastra dan psikologi sangat dekat kaitannya. Secara tidak langsung suatu karya 

sastra tetap bisa bernuansa kejiwaan, meskipun sastrawan jarang berpikir secara 

psikologis. Jatman dan Roekhan dalam (Endraswara, 2008: 88) menyebutkan 

kesemuanya itu dapat disambut karena keduanya memang ada hubungan lintas 

yang sifatnya tidak langsung serta fungsional. Dalam artian tidak langsung ini 

terjalin akibat suatu asal mula yang sama, yaitu kejiwaan manusia. 

Keduanya juga terikat hubungan fungsional, di mana saling memberikan 

andil untuk sarana memelajari suasana jiwa individu, akan tetapi bedanya terletak 

pada ciri-ciri kejiwaan para manusia imajinasi pengarang. Sementara itu, dalam 

psikologi mengarah pada manusia dalam realita sebenarnya. Namun, kehadiran 

kesemuanya akan turut melengkapi suatu pemahaman yang lebih mendalam 

tentang unsur kejiwaan manusia. 

Pada akhirnya, karya sastra dapat dijadikan objek penelitian tentang 

kejiwaan. Keduanya akan saling membantu. Belajar kejiwaan melalui sastra 

mungkin akan lebih mendetail dibanding melalui riil. Hal ini dikarenakan sastra 

dapat menawarkan berbagai unsur rekaan kejiwaan manusia yang beragam. 

Sebaliknya, psikologi juga akan menawarkan tentang teori kejiwaan manusia. 

Oleh karena itu, dua disiplin ilmu ini akan mendapatkan titik temu jika digabung 

menjadi psikologi sastra. 

Berhubungan dengan psikologi dalam karya sastra, tentu masing-masing 

tokoh memiliki karakter yang menjadi ciri khas dalam diri mereka. Hal tersebut 

terangkum dalam perilaku individu dengan sifat khas yang membedakannya 

dengan individu lain.  

 



22 

 

2.4Perilaku Individu 

Ilmu yang memelajari tingkah laku manusia disebut dengan ilmu psikologi 

(Patty, dkk, 1982: 54). Tingkah laku ini mempersoalkan apa yang diperbuat 

individu dalam lingkungannya dan mengapa ia berbuat seperti yang diperbuatnya. 

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkah laku itu banyak dan bermacam-macam, 

maka tingkah laku individu yang diakibatkannya pun bermacam-macam pula. 

Pada dasarnya, psikologi individual ini menitikberatkan perhatiannya kepada 

perbedaan-perbedaan tingkah laku ini. Hal ini sejalan dengan Rumengan (2006: 

61) yang berpendapat bahwa setiap individu tentu memiliki perilaku yang 

berbeda. Perbedaan ini tidak berarti mengabaikan persamaan-persamaan yang 

terdapat didalamnya. 

Banyak faktor-faktor khusus yang menyebabkan terjadinya perilaku 

individu, sehingga akan sia-sialah usaha seseorang untuk menemukan jawaban 

dari pertanyaan mengenai seberapa banyak faktor penyebab perbedaan individu. 

Akan tetapi, secara umum faktor khusus yang menyebabkan  manusia saling 

berbeda pada dasarnya dapat diredusir ke dalam dua faktor, yaitu hereditas dan 

faktor yang ditimbulkan oleh lingkungan (Patty, dkk, 1982: 54-55). Kedua faktor 

inilah yang menyebabkan adanya perbedaan perilaku individu. Jadi, hereditas 

lebih mengarah kepada kecenderungan untuk berkembang mengikuti pola-pola 

tertentu. Sementara itu, faktor yang ditimbulkan oleh lingkungan ialah segala 

perihal yang mengitari individu pada kehidupannya, baik fisik, maupun psikis. 

Di lain sisi, manusia memang akan ada saatnya ingin sendiri dan tidak 

begitu membutuhkan bantuan orang lain (Putri, dkk., 2012: 325). Hal ini 

dimisalkan ketika seseorang lebih fokus mencari solusi permasalahan ketika dia 
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sedang sendiri. Contoh lainnya, yaitu ada beberapa orang yang lebih konsentrasi 

untuk menulis sesuatu atau mencari ide untuk mengembangkan sebuah penelitian 

dalam keadaan yang sepi. 

 Hal ini berbeda dengan pendapat yang diungkapkan Adler dalam 

(Supratiknya (Ed.), 1993: 241) yang mengungkapkan bahwa manusia pertama-

tama didorong oleh minat sosial. Hal ini dikarenakan, manusia ialah makhluk 

sosial. Ia bergabung dengan manusia lain dalam kegiatan kemasyarakatan dan 

mendahulukan kepentingan sosial sebelum kepentingan individu. Selain itu, 

mengembangkan life style dengan mengorientasikan sisi kemasyarakatan terlebih 

dahulu. 

Adler dalam Suryabrata (2005: 188) mengungkapkan bahwa tujuan hidup 

individu bukanlah untuk mendapatkan kenikmatan, akan tetapi lebih kepada 

mencapai suatu kesempurnaan (superior). Oleh sebab itu, untuk mencapai 

kesempurnaan, perlu adanya rumusan berupa beberapa hal yang perlu dilakukan. 

Adapun cakupan individual menurut Adler, meliputi finalisme semu, rasa rendah 

diri, dorongan kemasyarakatan, gaya hidup, dan diri yang kreatif (Hidayat, 2011: 

64). Beberapa cakupan dalam individual ini saling mempunyai hubungan di antara 

keduanya. Jadi, lima aspek ini tentu tidak dapat dipisahkan karena saling 

berurutan sesuai dengan proses pencapaian dan tingkatan individu. 

 

2.4.1 Finalisme Semu 

Finalisme semu atau dapat disebut dengan tujuan final yang fiktif dan 

subjektif merupakan suatu kepribadian yang dibangun tidak berdasarkan dengan 
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realita yang ada. Jadi, semua pemikiran atau angan-angannya dibangun atas 

keyakinan subjektif orang itu sendiri tentang masa depannya.  

Semua orang pasti memiliki angan-angan dalam hidupnya. Hal ini 

dimisalkan, seperti kata-kata yang mungkin sering diucapkan, yaitu “andai saja” 

atau “seakan-akan”. Kata “seakan-akan” ini merupakan filsafat dari Hans 

Vaihinger yang telah memengaruhi pandangan Adler. Vaihinger dalam 

(Supratiknya (Ed.), 1993: 244) menjelaskan bahwa individu hidup tentu memiliki 

beberapa macam keinginan maupun pemikiran yang sebenarnya bersifat fiktif.   

Cita-cita maupun pemikiran yang hanya bersifat khayalan dan tidak akan 

mungkin terwujud disebut dengan istilah finalisme semu. Sifat semu yang 

dimaksud yaitu sesuatu tidak dapat dibuktikan atau pun dipasangkan pada hal 

sebenarnya. Berbagai gambaran yang bersifat fiktif itu seperti: “Semua manusia 

ditakdirkan sama”, “Kejujuran adalah politik yang paling baik”. Manusia 

kemungkinan akan mampu menghadapi kenyataan secara lebih baik melalui 

berbagai gambaran semu tersebut. Kesemuanya ialah berbagai pangkal penolong 

yang jika sudah tidak ada manfaatnya dapat dibuang.  

Setiap manusia yang hidup, pasti memiliki keinginan untuk kehidupannya. 

Keinginan tersebut berupa keinginan untuk jangka pendek maupun berupa 

harapan-harapan untuk masa depannya. Adler dalam (Suryabrata, 2005: 186) 

mendapatkan buah pikiran bahwa individu lebih banyak dimotivasi oleh berbagai 

harapannya dari pada pengalamannya di masa silam. Harapan semacam itu tidak 

diletakkan pada masa depan untuk dijadikan arahan hidup, namun lebih kepada 

pandangan subyektif di waktu sekarang. 
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 Kesemuanya dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan dari proses psikis 

didapatkan oleh beberapa motif tertentu, meskipun motif ini tidak ditentukan 

secara sadar oleh seseorang yang mengalami. Tentu saja bahwa setiap individu 

memiliki pandangan hidup ke depan secara rahasia yang tidak disadari. Cita-cita 

yang ingin digapai mungkin hanya kesemuan atau harapan yang tidak dapat 

diwujudkan. Meski demikian, semua itu dapat dijadikan sebagai motivasi hidup 

bagi usahanya, karena hal tersebut adalah akar dari keterangan yang tampak pada 

perilakunya. 

 

2.4.2 Rasa Rendah Diri 

Awal mula penyelidikkan Adler, yaitu menyelidiki mengapa jika orang sakit 

itu menderita di bagian-bagian orang tubuhnya. Hal ini dimisalkan dengan orang 

yang menderita sakit jantung, hati, dan paru-paru. Hasil dari penyelidikkan Adler 

menyatakan bahwa pada bagian organ tubuh yang merasa sakit dikarenakan 

adanya ketidaksempurnaan (inferiority), baik pokok atau kelainan pada tahap 

perkembangan. 

Rasa rendah diri identik dengan semua rasa kurang berharga segala rasa 

yang kurang berharga dengan dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan Prawira 

(2013: 231) yang berpendapat bahwa akibat yang ditimbulkan dari kurang mampu 

dan berharga dalam penghidupan disebut dengan rasa rendah diri. Keadaan seperti 

ini bukanlah sebuah ketidaknormalan seseorang, melainkan sebuah dorongan 

untuk menjadikan diri lebih baik.  

Semua orang memulai kehidupannya dalam keadaan yang lemah dan kecil. 

Hingga kemudian orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan 
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kehidupannya untuk mengatasi hal yang kurang dalam dirinya. Adapula seseorang 

dengan perasaan inferior merasa dirinya tidak berdaya dan tidak mampu dalam 

memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Adler menemukan hal seperti itu pada 

anak-anak yang masih butuh bantuan orang tua (Hidayat, 2011: 62). Seorang anak 

memang cenderung meminta dan tidak pernah berusaha untuk meraih apa yang ia 

inginkan. Dengan demikian, anak tersebut dapat dikategorikan ke dalam contoh 

bentuk ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Inferiority bukanlah tanda ketidaknormalan, tetapi malah jadi pemicu dari 

berbagai rupa kesempurnaan pada kehidupan individu (Anggun Lestari dan Lely, 

2015: 145). Inferioritas tentu dapat diatasi dan memang seharusnya segera diatasi. 

Namun demikian, hal ini bergantung dengan pribadi seseorang yang ingin 

meningkatkan kualitas hidupnya atau tidak. Hal ini dikarenakan, inferioritas yang 

berlebihan dapat menimbulkan depresi atau terkucilkan dari lingkungan sekitar. 

Oleh sebab itu, solusinya yaitu dengan berjuang ke arah superior. Melawan 

ketidakmampuan dalam diri sebagai wujud semangat dalam hidup. 

Penanaman rasa kuat dan terus maju merupakan poin penting untuk 

melawan inferiority. Hal tersebut karena setiap manusia pasti akan merasakan 

gejolak dalam dirinya. Gejolak rasa kurang meskipun ia telah lahir dengan 

sempurna. Tindakan yang positif akan membangun motivasi dan selalu bangkit 

dalam keterpurukan. 

 

2.4.3 Dorongan Kemasyarakatan 

Awalnya, Adler hanya mengutamakan keakuan diri yang mencakup 

persoalan rendah diri dan usaha sebagai individu superior (Suryabrata, 2005: 188). 
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Namun demikian, hal ini mengakibatkan Adler memeroleh banyak penolakan. 

Lalu, dia memperluas pendapatnya mencakup dorongan kemasyarakatan. 

Dorongan kemasyarakatan ini bentuk konkritnya, seperti koorperasi, 

kemasyarakatan, hubungan antar individu, dan bergabung pada sebuah 

perkumpulan atau organisasi. Dalam arti luas, dorongan kemasyarakatan 

merupakan motivasi untuk menolong masyarakat dengan tujuan mencapai 

masyarakat yang ideal. 

Dorongan kemasyarakatan ialah tumpuan yang dibawa semenjak seseorang 

dilahirkan. Hal ini sesuai dengan dasar manusia yang merupakan makhluk sosial, 

akan tetapi sebagian kemungkinan memang bawaan. Lebih lanjut, dimungkinkan 

individu mengabdi pada masyarakat itu tidak terlihat secara langsung, akan tetapi 

harus melalui proses bimbingan dan pelatihan. Setelah itu, dorongan 

kemasyarakatan akan terbentuk secara naluriah. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh El-Quussy (1954: 363) yang mengatakan bahwa naluri seperti 

telah kita katakan adalah kesediaan jiwa yang terangsang dalam situasi tertentu. 

Jadi, seseorang yang menyadari nalurinya akan melakukan hal-hal yang berupa 

unsur sosial atau hubungan kemasyarakatan apabila terangsang dengan situasi 

yang terjadi di sekitarnya. 

Salah satu orang yang berpengaruh terhadap naluri sosial adalah keluarga. 

Menurut Adler dalam (Alwisol, 2014: 70) akan terlalu lemah seorang anak jika 

berkembang sendiri. Oleh sebab itu, peran ibu yang mengandung, melahirkan, dan 

menyusui merupakan hal utama dalam membentuk pribadi anak. Jadi, minat sosial 

atau dorongan kemasyarakatan anak dapat ditinjau dari cara ibu dalam mendidik. 

Seorang ibu yang mendorong anak dalam upaya meningkatkan kematangan 
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ketertarikan pada dunia sosialisasi, maka secara otomatis akan membentuk pribadi 

anak yang peduli terhadap lingkungan. 

Apabila mengikuti perkembangan teori Adler, dapat diungkapkan bahwa 

awalnya manusia dianggap dimotivasi oleh dorongan keakuan yang lebih 

mementingkan kekuasaan dan kekuatan. Semua itu digunakan untuk kompensasi 

bagi rasa rendah diri padanya. Sebaliknya, di kemudian hari ternyata di 

menganggap manusia didorong oleh minat sosial yang sebelumnya sudah 

diperoleh semenjak lahir. Tentunya, ditambah dengan menempatkan kepentingan 

masyarakat terlebih dahulu sebelum kepentingan individu sendiri. 

 

2.4.4 Gaya Hidup 

Gaya hidup ialah prinsip untuk dapat dipakai landasan untuk mengetahui 

perilaku orang lain. Hal ini melatar-belakangi ciri khas pada diri seseorang. 

Sejalan dengan Boeree (2005: 153) yang berpendapat bahwa gaya hidup merujuk 

pada cara-cara individu dalam menjalani kehidupan, mengatasi persoalan, dan 

menjalin hubungan dengan individu lain. Namun demikian, tiap individu 

mempunyai tujuan sama, yaitu mencapai superioritas. 

Hal yang bisa membedakan dari manusia lain merupakan cara seseorang 

dalam mengejar tujuan hidup. Boleh dikatakan tak terhingga banyaknya. Selain 

itu, ada pribadi yang lebih suka meningkatkan ilmu pengetahuannya, melatih otot, 

dan sebagainya. Tentu saja life style orang yang pemikir dan olahragawan. Setiap 

perilaku seseorang tentu memang membawa gaya hidupnya. Mulai dari ketika 

mengamati, mengamati, serta melakukan tindakan akan berlaku dengan kekhasan 

dari gayanya. 
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Sebenarnya, gaya hidup tiap orang sudah ada sejak umur tiga sampai lima 

tahun. Lebih lanjut, semua pengalaman yang diperoleh akan dileburkan sesuai 

dengan gaya khasnya. Pada waktu gaya hidup sudah terbentuk secara efektif pada 

kurun tempo yang lama, tingkah laku tidak akan dapat berubah. Hal ini akan 

terjadi pengecualian apabila ada beberapa hal yang terjadi pada dirinya, misalnya 

kecelakaan atau sebuah penurunan kebutuhan ekonomi yang disebabkan oleh 

suatu hal. Peristiwa semacam ini akan mengubah gaya hidup seseorang, walaupun 

harus adanya penyesuaian yang sulit. 

Menurut Ryckman (1999: 123) “These styles emerge as reactions to our 

inferiorities, real or imagined. Once established, they are dificult to modify”. Jadi, 

gaya hidup dapat diartikan sebagai reaksi dari ketidaksempurnaan sebagai bentuk 

konpensasi terhadap dirinya. Hal ini dimisalkan dengan gaya hidup Napoleon 

yang gemar menaklukan itu adalah kompensasi bagi tubuhnya yang kecil. Selain 

itu, seperti keinginan Hitler untuk menguasai dunia adalah kompensasi bagi 

impotensi seksualnya.  

Singkatnya, gaya hidup itu lebih memprioritaskan peningkatan kemampuan 

yang dia miliki untuk menutupi segala kekurangan yang ada pada dirinya. Hal ini 

tentu bersifat manusiawi. Setiap orang akan melakukan hal demikian. Hal ini 

dikarenakan, manusia terbentuk menjadi seseorang yang menginginkan 

kesempurnaan dalam hidupnya. Oleh karena itu, setiap individu akan berusaha 

untuk menyempurnakan hidupnya demi mencapai kebahagiaan yang dia inginkan.  
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2.4.5 Diri yang Kreatif 

Diri yang kreatif ialah penggerak paling pokok sekaligus sebagai pegangan 

filsafat bagi seluruh perilaku (Suryabrata, 2005: 191). Sulitnya dalam 

menyampaikan persoalan tersebut dikarenakan orang lain tidak mampu melihat 

secara langsung, tetapi dapat melihat dari produk yang dihasilkan. Manifestasi ini 

dapat berupa dengan hal-hal yang dia perbuat untuk kehidupannya dan apa saja 

yang dia ciptakan. Hal ini yang tampak antara pemicu yang didapat individu 

dengan respon yang diperbuatnya. 

Diri kreatif juga mampu memberi arti pada hidup seseorang. Tentunya 

dengan menetapkan tujuan hidup sekaligus cara untuk mewujudkannya (Ja‟far, 

2005: 217). Pendayagunaan kreativitas, baik dalam diri maupun dari lingkungan 

tentu dapat dijadikan sebagai jalan untuk mencapai pada taraf hidup yang lebih 

tinggi. Hal ini memang tidak akan terlihat langsung, tetapi butuh proses dan usaha 

yang tidak mudah. Seseorang yang mampu mengembangkan diri untuk lebih 

kreatif dan tidak mudah berpuas diri pasti akan mampu memaknai bahwa hidup 

itu harus berkembang. 

Diri yang kreatif dalam individu dipengaruhi oleh emosi dalam dirinya. 

Emosi ini ada memiliki dua wujud, yaitu emosi konkrit dan emosi abstrak (El-

Quussy, 1954: 371). Emosi konkrit berkisar pada hal-hal yang dapat diraba, 

seperti orang dan benda. Sementara itu, emosi abstrak terpusat pada pengertian 

seperti cinta, keindahan, harga diri, saling menghargai dan kebencian. Emosi 

seperti ini akan membentuk daya kreativitas seseorang. 

Ada beberapa tipe orang yang dapat mendayagunakan ide-ide kreatifnya 

pada waktu merasakan kebahagiaan atau kesedihan. Namun demikian, hal ini 
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bergantung pada pribadi masing-masing individu. Ada juga tipe individu yang 

tidak mampu mengungkapkan sisi kreatifnya karena tidak adanya kebiasaan dan 

pelatihan-pelatihan tertentu. Oleh karena itu, diri yang kreatif lazimnya dapat 

dibangun mulai sejak seseorang mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Hal 

ini disebabkan seperti pada pernyataan sebelumnya bahwa diri yang kreatif adalah 

penggerak utama dalam mengahadapi roda kehidupan. 

Lingkungan rumah tangga adalah salah satu lingkungan yang besar sekali 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan kepribadian seseorang (Patty, dkk, 1982: 60). 

Hal ini sama halnya dengan diri kreatif seseorang yang merupakan salah satu 

aspek kepribadian seseorang dalam segi individu. Lingkungan ini akan 

membentuk individu seseorang untuk masa depannya. Jadi, pengaruh lingkungan 

rumah tangga atau keluarga dapat dijadikan salah satu acuan dari kreativitas 

seseorang. Oleh karena itu, individu harus memerhatikan lingkungan maupun 

kehidupan sosial. Mengingat pentingnya kehidupan sosial, pada bab selanjutnya 

akan dijelaskan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku 

individu. 

 

2.5Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Individu dalam Kehidupan 

Sosial 

Kehidupan setiap individu tidak akan lepas dari pengaruh luar, seperti 

kehidupan sosial atau bermasyarakat. Dalam ruang lingkup masyarakat, selalu ada 

aturan, norma, dan etika yang dibangun oleh masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, 

untuk mempertahankan esensi seseorang dalam kehidupan sosial, perlu adanya 

sikap saling mengerti dan memahami antar individu. Tentu saja hal tersebut akan 



32 

 

berpengaruh pada perilaku individu seseorang. Dengan demikian, perubahan yang 

terjadi pada individu seseorang karena adanya pengaruh sosial disebut dengan 

kontrol individual. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku individu, meliputi 

konformitan, kesepakatan, dan kepatuhan (Kulsum dan Jauhar, 2016: 215). 

Berikut ini akan dijabarkan mengenai beberapa faktor tersebut. 

 

2.5.1Konformitas 

Konformitas merupakan salah satu macam pengaruh sosial yang 

menyebabkan seseorang mengubah tingkah laku dan sikapnya. Hal tersebut guna 

menyesuaikan diri dengan norma/ aturan yang ada (Kulsum dan Jauhar, 2016: 

215). Melakukan konformitas berawal dari kenyataan, berbagai situasi, aturan-

aturan, baik yang tampak maupun tidak. Semua itu mengakibatkan individu  

menyesuaikan diri dengan mengubah tingkah lakunya. 

Biasanya, aturan dalam masyarakat tidak jarang menghasilkan efek yang 

besar pada perilaku seseorang. Seperti halnya, apabila individu memperlihatkan 

tingkah laku tertentu, karena orang lain juga melakukan hal tersebut. Kesemuanya 

itulah yang disebut dengan konformitas (Sears, 1991: 76). Lebih lanjut, ada satu 

norma yang berkenaan dengan konformitas, yaitu norma injungtif. Norma ini 

memberikan pengetahuan tentang individu yang harus melakukan perubahan 

tingkah laku dalam situasi tertentu. 

Hal kecil yang mengandung aturan injungtif, misalnya ketika seseorang 

bertemu dengan orang asing, maka jangan terlalu mendekat pada orang itu. 

Contoh lainnya, seseorang harus mengantre terlebih dahulu ketika akan menabung 

atau mengambil uang di Bank. Hal tersebut membuktikan bahwa sebenarnya 
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semua orang memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan tempat di 

mana orang tersebut tinggal dan dengan siapa ia melakukan interaksi (Suryawati 

dan Kun, 2001: 119). 

Turner dalam (dalam Adi Surya, 1999: 66) mengatakan bahwa penyebab 

konformitas yang paling mendasar adalah pengaruh normatif dan 

informasional.Normatif lebih mengarah pada dorongan untuk menyesuaikan diri 

sebagai dampak dari ketercapaian harapan positif untuk dapat diterima di suatu 

kelompok tertentu sekaligus terhindar dari penolakan. Selanjutnya, pengaruh 

informasional lebih kepada seorang individu yang menyesuaikan diri atas akibat 

dari menerima pendapat dalam kelompok. 

Beberapa hal yang paling umum memengaruhi seorang individu melakukan 

konformitas, yaitu adanya pengaruh kuat dari orang yang dia sukai, kerukunan 

dalam kelompok, desakan sosial, norma injungtif, dan ukuran dari sebuah 

kelompok (Kulsum dan Jauhar, 2016: 217-218). Seorang individu akan 

melakukan konformitas ini biasanya, agar disukai oleh orang lain, takut 

dikucilkan, keinginan untuk merasa benar, dan konsekuensi kognitif. 

Dampak dari seseorang mengikuti aturan yang berlaku dalam kehidupan 

sosial, yaitu tidak akan terjadinya suatu kekacauan yang akan merugikan diri 

sendiri dan masyarakat. Pada awalnya, hal ini seseorang dibuat untuk mengikuti 

harapan masyarakat pada situasi tertentu. Namun demikian, berperilaku yang 

sesuai aturan akan membuat kehidupan sosial menjadi damai. 

Namun demikian, tidak semua individu melakukan konformitas.  Seorang 

individu tidak akan melakukan konformitas karena ingin dirinya beda dari yang 

lain. Tidak ingin dianggap sama dengan kelompok tertentu. Adapula individu 
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yang menolak adanya aturan dalam masyarakat ataupun kelompok. Hal ini 

dikarenakan individu tersebut memang tidak ingin menyesuaikan diri. Bagi 

individu seperti itu menganggap bahwa tidak ada paksaan dalam melakukan 

norma sosial yang ada.  

 

2.5.2Kesepakatan 

Setiap individu dalam menjalani aktivitasnya tidak akan lepas dari sebuah 

kesepakatan. Baik itu kesepakatan dalam jual-beli, bermusyawarah, maupun 

dalam menentukan tujuan untuk melakukan aktivitas tertentu. Namun demikian, 

kesepakatan lebih sering dilakukan dalam kegiatan untuk memengaruhi seseorang 

agar menyetujui apa yang kita katakan. Oleh sebab itu, kesepakatan dapat 

diartikan sebagai wujud dari pengaruh sosial yang berawal dari permintaan secara 

langsung dari seseorang pada orang lain (Kulsum dan Jauhar, 2016: 221). Sejalan 

dengan Sardjono (2009: 77) mengemukakan kesepakatan ialah sebuah proses 

dalam meleburkan dua atau beberapa pendapat menjadi suatu pemikiran yang 

sama. Contoh yang mudah adalah ketika si pelaku ingin membujuk targetnya agar 

berkata “ya” atas kesepakatan yang ditawarkan. 

Bermula dari hubungan pertemanan dan perasaan suka berbagai prinsip 

dasar kesepakatan dimulai. Seseorang cenderung tertarik dengan suatu tawaran 

dari teman atau orang yang disukainya dari pada orang asing hingga akhirnya 

muncullah tingkah laku yang sama. Hal ini sejalan dengan Santoso (2010: 21) 

yang menyatakan bahwa kesepakatan yang diambil biasanya akan melahirkan 

tingkah laku suatu kelompok secara seragam dan bersama. Selain itu, komitmen 

dan konsisten dalam membujuk terget. Seorang individu akan merasa yakin 
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apabila si pembujuk mampu mempertahankan pembicaraannya atau tidak plin-

plan. 

Seseorang juga akan menyepakati permintaan apabila sesuatu yang 

ditawarkan terkait dengan isu berkurangnya ketersediaan suatu barang. 

Sebaliknya, seseorang tidak akan memenuhi permintaan apabila  sesuatu yang 

ditawarkan tidak berkaitan dengan isu tersebut. Jadi, semua bergantung dengan 

situasi dalam masyarakat. Adapula prinsip seorang individu menerima 

permintaan, yaitu adanya timbal balik atau responitas. Secara umum, orang akan 

secara suka rela memenuhi permintaan dari seseorang yang pada waktu 

sebelumnya sudah mengulurkan tangan pada orang tersebut. Dengan kata lain, 

seorang individu akan berpandangan untuk memiliki keharusan memberikan 

timbal balik atas apa yang sudah diperbuat oleh orang lain kepadanya. 

Berikutnya adalah penguatan sosial. Secara umum, orang akan dengan suka 

rela melakukan suatu perbuatan atas permintaan orang lain, jika apa yang 

dilakukan konsisten dengan perihal yang dipercaya. Dengan kata lain, permintaan 

tersebut sesuai apa yang individu tersebut pikirkan. Individu ini menginginkan 

dirinya untuk menjadi benar. salah satu cara menempuh itu dengan melakukan 

tindakan maupun berpikiran seperti orang lain. Tindakan meniru orang lain ini 

adalah akibat dari kesepakatan yang secara otomatis dilakukan individu guna 

memenuhi kesepakatan yang sebelumnya telah dilakukan. 

Prinsip kesepakatan yang terakhir, yaitu kekuasaan. Mayoritas individu 

akan melakukan permintaan dari orang yang lebih berkuasa darinya. Hal ini 

dikarenakan, orang yang memiliki kekuasaan otomatis akan berpengaruh terhadap 

apa yang dilakukan seorang individu tersebut. Misalnya, seorang pembantu rumah 
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tangga akan melakukan apa yang disuruh oleh majikannya. Majikan ini memiliki 

kuasa atas pembantu rumah tangga tersebut, karena merasa bahwa dirinya adalah 

seseorang yang mempekerjakan dan menggaji pembantu ini. 

 

2.5.3 Kepatuhan 

Kepatuhan merupakan suatu faktor yang memengaruhi individu untuk untuk 

melakukan suatu tindakan tertentu atas perintah dari orang lain. Dapat dikatakan 

bahwa kepatuhan adalah wujud paling langsung dari pengaruh sosial (Kulsum dan 

Jauhar, 2016: 225). Hal ini pasti akan memengaruhi perilaku individu dalam 

kehidupannya di masyarakat.  

Biasanya, kepatuhan ini lebih sering terjadi di dalam suatu institusi, 

misalnya di sekolah, militer, maupun dalam ruang lingkup perusahaan. Kepatuhan 

ini terjadi apabila individu memperlihatkan tingkah laku tertentu karena adanya 

sebuah tuntutan, meskipun sebenarnya mereka lebih menginginkan untuk tidak 

menunjukkannya (Sears, 1991: 76). Adanya kepatuhan dari individu ini akan 

memengaruhi efektivitas suatu instansi dalam mencapai visi misinya. Oleh karena 

itu, kontrol dari individu sangatlah berpengaruh penting. 

Berbagai strategi mampu menolong untuk memperkecil kemungkinan 

terjadinya kepatuhan yang bersifat merusak. Salah satunya, memberikan 

peringatan pada individu tersebut untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah 

diperbuat. Ditambah lagi, memberikan peringatan bahwa kepatuhan melebihi 

batas wajar tentu tidak tepat dan dapat mempertanyakan maksud dari figur 

otoritas. Figur otoritas merupakan seseorang yang kita dengar apa yang dia 
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katakan. Apapun yang dikatakan oleh orang tersebut mampu mengubah 

kehidupan kita menjadi berbeda dari sebelumnya. 

Figur otoritas sangatlah berperan penting dalam merealisasikan aturan-

aturan yang dibuat agar dipatuhi oleh seorang individu yang terlibat di dalamnya. 

Pada dasarnya, kepatuhan seorang individu ini semestinya berasal dari kerelaan 

individu sendiri untuk berdedikasi dengan atasan atau figur otoritas (Nugraha, 

2012: 36). Hal ini dapat dikatakan sebagai wujud kesetiaan. Jadi, tidak ada unsur 

paksaan ketika individu mematuhi perintah dari orang lain. 

Namun demikian, adanya figur otoritas mampu menyebabkan sebuah 

kepatuhan yang merusak. Hal tersebut misalnya, seorang anak buah yang 

dibebaskan dari tanggung jawab oleh atasannya. Setelah adanya suatu 

permasalahan yang menimpanya, orang tersebut menjawab “Saya hanya 

menjalankan perintah.” Hal seperti ini tentu akan merusak citra dari figur otoritas 

tersebut dan akan membuat kekacauan. Dengan demikian, kepatuhan yang 

berlebihan juga akan tetap menyebabkan kekacauan, bukan kedamaian. 


