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BAB I          

PENDAHULUAN 

BAB 1 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

        Secara umum, olahraga Bela diri adalah suatu akifitas gerak yang digunakan 

untuk membela diri dari serangan musuh. Bela diri sendiri sering didefinisikan 

sebagai sistem pertarungan menyerang dan bertahan, baik yang melibatkan latihan 

tangan kosong maupun menggunakan senjata. Bela diri jug memiliki berbagai 

macam seni yang berasal gerakan maupun jurus. Salah satunya yakni seni beladiri 

pencak silat yang merupakan olahraga beladiri yang sangat familiar di Indonesia 

bahkan sampai ke mancanegara. 

         Seni beladiri pencak silat memiliki berbagai macam aliran seperti Tapak 

Suci, Pagar Nusa, Kera Sakti, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), dan lain 

sebagainya. Sebagian besar individu atau kelompok menganggap olahraga beladiri 

sebagai stigma yang negative seperti halnya agresivitas dimana stigma tersebut 

sering terjadi dalam ranah latihan maupun pertandingan sehingga agresivitas 

sendiri dipandang sebagai suatu hal yang umum dalam olahraga beladiri. (Brown, 

2009).  

           Menurut Chaplin (2011) dalam konteks bahasa Indonesia berpendapat 

bahwa agresivitas dapat diartikan sebagai suatu kecendrungan perilaku yang 

mengarah pada kontak secara fisik sehingga diranah masyarakat, perilaku agresi 

sering muncul dalam hal yang berkaitan dengan permusuhan, pertikaian, tawuran, 

dsb. Oleh Haryono (2010) menambahkan pula bahwa munculnya agresivitas 
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sangat dipengaruhi oleh dua faktor antara lain faktor internal yang terdiri dari 

personality (Kepribadian) dan Fisiologi atau kebutuhan jasmani rohani, serta 

factor Eksternal (Luar) meliputi Lingkungan atau tempat tinggal yang meliputi 

masyarakat dan keluarga. Dalam Lingkungan masyarakat terdapat kelompok 

masyarakat yang terdiri dari sebagian masyarakat yang menyatu dalam satu 

kelompok tertentu sehingga kelompok ini juga berpengaruh besar pada individu 

untuk melakukan agresi. Biasanya pola kebiasaan yang ada didalam kelompok 

tersebut akan mempengaruhi individu agar mudah melakukan adaptasi dan 

interaksi social dengan kelompoknya. 

            Dari tahun ke tahun populasi individu maupun kelompok dalam 

melakukan agresi semakin meningkat secara signifikan. Dalam hal ini 

menjelaskan bahwasannya maraknya agresi muncul dan tumbuh oleh semua 

kalangan baik remaja, orang tua, dan anak-anak. Dari survey yang pernah ada 

sebelumnya, menunjukkan sekitar 103 orang dari mayoritas remaja yang 

cenderung lebih banyak melakukan agresi khususnya yang paling dominan berasal 

dari kaum laki-laki. Hal ini dibuktikan dari persentase keagresifan pada remaja 

laki-laki dan perempuan yakni pada remaja laki-laki berkisar 66.02% dari 66 

orang dan remaja perempuan berjumlah 33.98% dari 35 orang. Oleh sebab itu, 

kalangan remaja berjenis kelamin laki-laki lebih berani melakukan tindakan 

kekerasan, atau yang lebih agresif sehingga perilaku tersebut sangat rentan dalam 

mendorong remaja untuk bertindak melampaui batas, melakukan kontak fisik 

yang melanggar norma masyarakat. (Rina, 2011). 
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        Seperti contoh fenomena yang terjadi pada lingkungan masyarakat yakni 

oknum beladiri pencaksilat. menurut masyarakat setempat di kota Madiun, Jawa 

timur, perseteruan antar perguruan pencak silat seperti PSHT (Persaudaraan Setia 

Hati Terate) dengan Winongo sering terjadi setiap bulan Syuro (Kompasiana, 

2011). Terlebih lagi konflik antar perguruan pencak silat baik PSHT dengan 

Winongo juga terjadi kembali di provinsi Jawa Timur khususnya kota Kediri. 

Namun perisitiwa tersebut disebabkan lantaran konflik internal atau masalah 

pribadi dari salah satu anggotanya. (Detik, 2011). 

        Data tersebut ditambahkan melalui hasil wawancara peneliti dengan subjek 

berinisial AR yang seorang anggota warga PSHT tingkat 1 mengungkapkan 

bahwa saat dirinya melihat salah seorang anggotanya diejek perguruan lain, reaksi 

subjek AR merasa tidak terima. Akan tetapi AR mengatakan bahwa dirinya 

memilih diam dengan alasan selama perguruan lain tidak memulai masalah 

dengan cara fisik. Selain itu, apabila subjek AR mengetahui anggota rekannya 

mengalami suatu masalah seperti terlibat perkelahian dengan masyarakat baik 

preman maupun oknum-oknum tertentu, maka AR memilih untuk bersikap netral 

dimana dirinya tidak menggunakan fisik. Namun AR lebih memilih 

menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mencari tahu sebab akibat dari 

kejadian yang dialami oleh anggota rekannya. Bahkan ketika AR ditanya terkait 

bagaimana reaksi dirinya saat melihat anggota rekannya sakit akibat terlibat 

perkelahian dengan perguruan lain, AR menjawab bahwa dirinya lebih memilih 

untuk menjenguk rekannya. Dalam hal lain pewawancara juga menanyakan 

kepada AR terkait bagaimana perasaan para rekan-rekannya saat berada di 
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kompetisi atau pertandingan. Subjek AR mengatakan bahwa secara emosional 

teman-temannya merasa senang dan tidak tertekan.     

       Lain halnya dengan subjek berinisial N yang juga seorang warga PSHT 

tingkat 1 mengatakan saat melihat salah seorang anggotanya diejek oleh 

perguruan lain, maka reaksi subjek N adalah emosi. Bahkan N menambahkan 

bahwa dalam kondisi tersebut. Ia melibatkan dirinya untuk mempertanyakan 

masalah yang dialami oleh rekannya. Selain itu, apabila subjek N mengetahui 

anggota rekannya mengalami suatu masalah seperti terlibat perkelahian dengan 

masyarakat baik preman maupun oknum-oknum tertentu, maka N memilih untuk 

ikut membantu rekannya dengan cara mencari solusi agar permasalahan yang 

dialami oleh anggota rekannya bisa terselesaikan. Disamping itu saat N ditanya 

terkait bagaimana reaksi dirinya saat melihat anggota rekannya sakit akibat 

terlibat perkelahian dengan perguruan lain, N menjawab lebih memilih menjenguk 

rekannya. Dalam hal lain pewawancara juga menanyakan kepada N terkait 

bagaimana perasaan para rekan-rekannya saat berada di kompetisi atau 

pertandingan. Subjek N mengatakan bahwa sebagian dari teman-temannya ada 

yang merasa tegang dan sebagian yang lain merasa tenang. 

       Sejalan dengan fenomena di atas, Baron dan Byrne (2003) berpendapat 

bahwa agresivitas adalah suatu kecenderungan perilaku yang muncul dari dalam 

diri seseorang dan dapat melukai individu lain baik secara fisik maupun psikis. 

Ditambahkan oleh Sarwono (2005) berpendapat, agresivitas bisa muncul oleh 

adanya dorongan dari anggota kelompok terhadap seseorang agar ikut menjadi 

bagian dari kelompok dan bertindak sesuai keinginan dari kelompoknya. 
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Terutama agresivitas pada setiap anggota kelompok berpeluang memberikan 

respon-respon negatif dalam diri individu agar bertindak sesuai tujuan dan 

keinginan kelompoknya meskipun tindakannya bersifat mengancam atau 

merugikan orang lain. 

         Berdasarkan realita-realita yang ada dalam kehidupan nyata, Agresivitas 

sering terjadi dalam keseharian masyarakat seperti fenomena yang sudah lama 

terjadi sekitar 9 tahun yang lalu di daerah Bojonegoro yakni kasus bentrok antara 

KS (Kera Sakti) dengan PSHT yang dipicu oleh perkataan saling ejek. (Detik, 

2008). Serupa dengan fenomena tersebut, juga muncul kasus yang melibatkan 

konflik antara PSHT dengan Dewan Muda Complex (DMC) yang diduga oleh 

adanya provokasi dari pihak ketiga terkait dalam kasus pembunuhan salah seorang 

anggota PSHT yang notabennya adalah mahasiswa UNISRI. (Kompasiana, 2014). 

Fenomena di atas terbukti dan sesuai dengan Berkowitz (1995) bahwa agresivitas 

secara umum bisa dilakukan kapanpun oleh individu maupun kelompok guna 

untuk melukai orang lain baik secara fisik atau psikis dengan maksud dan tujuan 

tertentu.  

            Hal ini dikuatkan oleh penelitian dari Riauskina, dkk (2005) bahwa salah 

satu dampak dari kekerasan yang paling jelas terlihat adalah kesehatan fisik. 

Dampak lain yang kurang terlihat, namun berefek jangka panjang adalah 

menurunnya kesejahteraan psikologis (psychological well-being) dan penyesuaian 

sosial yang buruk. Dari penelitian yang dilakukan Riauskina dkk., ketika individu 

mengalami kekerasan, korban merasakan banyak emosi negatif (marah, dendam, 

kesal, tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman, terancam) namun tidak berdaya 
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menghadapinya. Dalam jangka panjang emosi-emosi ini dapat berujung pada 

munculnya perasaan rendah diri bahwa dirinya tidak berharga. Mengingat dampak 

tersebut akan menyebabkan perubahan perilaku pada individu dalam bertindak 

agresi.  

           Selain agresivitas dipengaruhi oleh keberadaan kelompok. Maka pengaruh 

anggota kelompok dapat berperan andil terhadap diri individu atau dikenal dengan 

istilah kohesivitas (Cohesiveness) atau secara harafiahnya adalah ketertarikan 

individu dengan suatu kelompok yang timbul dari interaksi antara individu dengan 

anggota kelompok. Menurut Festinger (dalam Sarwono, 2005), kohesivitas adalah 

Keterikatan individu dalam kelompok (group cohesiveness) yang didasari oleh 

rasa ketertarikan individu dengan anggota kelompoknya. 

          Pendapat lain oleh Ivancevich (2007), mengatakan bahwa kohesivitas 

dianggap sebagai sebuah kekuatan yang mampu mengikat seluruh anggota 

kelompok dimana perilaku kohesif yang kuat akan mengikat seluruh anggota 

kelompok agar tetap berada dalam kelompok dan mencegah adanya pengaruh 

anggota yang ingin keluar dari kelompok. 

          Robbin & Judge (2008), juga berpendapat bahwa kohesivitas dalam 

kelompok itu ada karena motivasi individu untuk tinggal di dalam kelompok dan 

apabila individu sudah diterima dalam kelompok maka kebiasaan dan pola 

tingkah lakunya akan sama dengan semua anggota kelompok. Kesamaan orang-

orang dalam satu kelompok akan menjadikan satu anggota lebih kompak satu 

sama lain. Sejalan dengan hal tersebut, Walgito (2007) berpendapat adanya peran 

kohesivitas kelompok sangat penting terhadap perilaku setiap anggota kelompok 
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dimana anggota yang kohesif akan memberikan respon positif terhadap para 

anggota kelompoknya. 

           Hal ini didukung oleh penelitian Wicaksono & Prabowo (2010), bahwa 

kohesivitas muncul karena indikasi dari latar belakang kelompok (jumlah anggota, 

latar belakang atau tempat tinggal, teman sebaya, dan tujuan yang sama), kegiatan 

kelompok (mengikuti kompetisi atau pertandingan), dan kebersamaan kelompok 

(proses menumbuhkan kebersamaan kelompok, saling bantu membantu saat 

pertandingan atau keseharian). 

          Kesimpulan dari fenomena yang didapat melalui wawancara AR, N, dan 

realita diatas menjelaskan bahwa keberadaan setiap anggota dalam PSHT 

(Persaudaraan Setia Hati Terate) sangat mempengaruhi sikap dan perilaku 

individu yang berada dalam kelompok tersebut. Sehingga dalam segala hal baik 

aktivitas maupun masalah pribadi individu atau kelompok akan sangat 

mempengaruhi visi dan misi anggota kelompoknya. Seperti contoh perkelahian 

dengan perguruan lain atau semacamnya. Ini menunjukkan kecendrungan 

melakukan kekerasan fisik masih banyak dilakukan oleh kebanyakan kelompok 

atau oknum pada umumnya. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya nilai-nilai 

persaudaraan dan kebersamaan kelompok. Sesuai dengan teori Forsyth (2006), 

bahwa kekuatan sosial merupakan salah satu diantara empat aspek penting yang 

tiga diantaranya terdiri dari kesatuan kelompok, daya tarik kelompok, dan kerja 

sama kelompok dalam pembentukan kohesivitas kelompok. Dari bukti wawancara 

kedua subjek di atas menyatakan bahwa tidak semua anggota PSHT memiliki cara 

pandang yang sama dalam menyikapi setiap permasalahan kehidupan. Beberapa 
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diantaranya ada yang menyelesaikan masalah melalui kekerasan fisik dan ada 

yang melalui cara beradu argumen atau berunding tanpa menimbulkan agresi. Hal 

ini pun juga sejalan dengan teori Buss (dalam Morgan, 1989) bahwa agresivitas 

dikategorikan menjadi 8 jenis yaitu agresivitas fisik aktif langsung dan tak 

langsung, agresivitas fisik pasif langsung dan tak langsung, agresivitas verbal 

aktif langsung dan tak langsung, dan agresivitas verbal pasif langsung dan tak 

langsung. Oleh sebab itu Ravn (2007) dalam penelitiannya, berpendapat bahwa 

terdapat pengaruh antara kohesivitas kelompok terhadap kecenderungan individu 

dalam melakukan agresi.  

          Kenyataan yang terjadi tersebut membuat kelompok beladiri PSHT lebih 

banyak melakukan agresi secara fisik dalam menyelesaikan permasalahan. Salah 

satu contoh seperti tawuran antar perguruan beladiri lain, Hal itu mungkin 

disebabkan karena kohesivitas berperan penting dalam pembentukan agresivitas 

meskipun tindakan tersebut melanggar norma-norma yang ada di organisasi 

PSHT. Hal tersebut sesuai dengan Lott (dalam Sarwono, 2005) bahwa adanya 

kohesifitas kelompok akan menimbulkan reaksi berupa perilaku agresi terhadap 

gangguan dari luar (eksternal) apabila suatu kelompok tidak bisa menerima 

perbedaan dari kelompok lain. 

          Sebaiknya, kohesivitas kelompok berperan penting dalam pembentukan 

perilaku setiap anggota kelompok. Dengan adanya kohesivitas kelompok, maka 

individu atau setiap anggota kelompok PSHT harus mampu mengendalikan diri 

dan mencegah terjadinya perilaku agresif agar tidak berdampak buruk pada 
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lingkungan masyarakat baik oknum masyarakat pada umumnya atau pun 

perguruan-perguruan beladiri lain. 

            Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah “apakah terdapat hubungan antara kohesivitas kelompok 

dengan agresivitas pada peserta didik PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) kota 

Surakarta?”. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti “Hubungan antara 

kohesivitas kelompok dengan agresivitas pada peserta didik PSHT (Persaudaraan 

Setia Hati Terate) kota Surakarta”. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui hubungan antara kohesivitas kelompok dengan Agresivitas 

pada peserta didik PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Kota Surakarta. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar peran kohesivitas kelompok dengan 

Agresivitas pada peserta didik PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Kota 

Surakarta. 

3. Untuk mengetahui tingkat Kohesivitas kelompok pada peserta didik PSHT 

(Persaudaraan Setia Hati Terate) Kota Surakarta. 

4. Untuk mengetahui tingkat tingkat Agresivitas pada peserta didik PSHT 

(Persaudaraan Setia Hati Terate) Kota Surakarta. 
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C.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan dan menambah 

pengetahuan yang telah ada tentang hubungan antara kohesivitas kelompok 

dengan agresivitas pada peserta didik Perguruan Pencak Silat PSHT 

(Persaudaraan Setia Hati Terate) se-Kota Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Penulisan ini diharapkan agar kohesivitas pada kelompok pencak 

silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) berperan penting dalam 

pembentukan agresivitas setiap peserta didik PSHT (Persaudaraan Setia 

Hati Terate). 

b. Bagi universitas  

         Menambah bahan referensi atau bacaan bagi mahasiswa terkait 

dengan hubungan antara kohesivitas kelompok dengan agresivitas pada 

peserta didik Organisasi Beladiri Pencak Silat PSHT (Persaudaraan Setia 

Hati Terate) se-Kota Surakarta. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

        Dapat dijadikan sebagai dasar bagi penelitilain untuk melakukan 

penelitian selanjutnya terkait dengan pengaruh kohesivitas kelompok 

terhadap agresivitas pada anak didik Organisasi Beladiri Pencak Silat 

PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) se-Kota Surakarta. 




