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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya perilaku merupakan segala sesuatu yang dilakukan individu 

dan yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku 

dapat diukur dengan melihat apa yang dilakukan seorang individu dan mendengarkan 

apa yang dikatakannya, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan menangani perasaan, 

sikap, pemikiran dan proses mental yang melatarbelakangi dan yang sedang terjadi. 

Seperti dikemukakan oleh Mubarok (2000) bahwa perilaku manusia dapat berwujud 

perbuatan, perkataan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan juga 

dapat bersifat fisik serta kegiatan mental.  

Azwar (1997) mengatakan bahwa perilaku merupakan reaksi yang dapat 

bersifat sederhana atau kompleks, artinya stimulus yang sama belum tentu 

menimbulkan reaksi yang sama. Perilaku yang dilakukan oleh beberapa orang belum 

tentu bermakna satu, tetapi mungkin memiliki dua makna atau lebih. 

Menurut baron dan Byrne (Rahmah, 2003) perilaku yang mempunyai tujuan 

menyakiti badan atau perasaan disebut agresi. Perilaku agresi mempunyai 

konsekuensi hampir sama dengan kenakalan remaja pada umumnya, akan tetapi 

cakupan korban lebih luas yaitu diri sendiri atau orang lain. Jadi perilaku agresi dapat 

merugikan diri sendiri dan orang lain. Kecenderungan perilaku agresi adalah 
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keinginan subyek untuk  melukai  badan  atau  perasaan  baik  pada  diri sendiri atau 

orang lain dengan kata-kata atau alat.   

Menurut Freud (Koeswara, 1988) agresi adalah penyaluran kebutuhan naluri 

kematian yang ditekan oleh suatu sistem kepribadian yang disebut ego agar berada 

dalam taraf tidak sadar, karena perilaku agresi dalam bentuk apapun dan kepada 

siapapun tidak dapat diterima secara sosial dan selalu berhadapan dengan kendali 

masyarakat, norma, dan hukum. Namun demikian akan selalu ada kemungkinan 

bahwa agresi tersebut muncul menembus barikade pertahanan ego. Hal ini  karena 

agresi sangat dipengaruhi oleh kondisi dan faktor- faktor tertentu yang mengarahkan 

atau mencetuskannya. Dengan demikian dorongan agresi berkembang dan terwujud 

oleh beberapa sebab yang mempengaruhinya. Ada kalanya dorongan agresi 

termanifestasi dalam wujud  perilaku agresi akan tetapi dorongan agresi juga dapat 

terwujud dalam bentuk emosi agresi. Hal ini tampak pada ekspresi wajah dan 

dorongan agresi seperti ini hanya menjadi keinginan agresi atau kecenderungan agresi 

saja. 

Memahami perilaku agresi sebagai salah satu permasalahan sosial pada 

individu sebaiknya dipahami pula paradigma sebab-sebab munculnya suatu perilaku 

dalam kehidupan manusia/individu. Fenomena agresi telah berkembang menjadi 

masalah umum terutama pada remaja yaitu kenakalan remaja. Pandangan yuridis 

kadang berpendapat bahwa agresi pada remaja sebagai perilaku yang melanggar 

norma atau aturan yang telah diformalisasikan dengan berdasar pada hukuman  yang  

sesuai  dengan  jenis pelanggaranya.  
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Agresivitas remaja selama ini menunjukkan gejala yang meningkat, hal ini 

dapat diketahui dari peristiwa yang kurang terpuji bahkan seringkali justru 

merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang ada. Mereka tidak 

lagi hanya mencoret-coret tembok, membolos, kebut-kebutan di jalan raya atau pun 

berkelahi, perilaku agresi yang mereka lakukan saat ini merambah kesegi-segi 

kriminal secara yuridis formal, menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam 

kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya pencurian, pencopetan, 

pemerasan, pemerkosaan, pembunuhan atau perundang-undangan pidana di luar 

KUHP, misalnya pelacuran, penyalahgunaan obat terlarang. 

Agresivitas remaja khususnya pelajar dalam tindak kekerasan menunjukkan 

tingkat yang mengkhawatirkan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kapolda dan 

Kaditserse Polda melaporkan bahwa selama tahun 2005 di Yogyakarta terdapat 350 

pelaku kejahatan yang diamankan, 95 diantaranya berstatus mahasiswa, 41 pelajar, 22 

karyawan, dan sisanya penggangguran, preman, dan mereka yang “berprofesi” 

sebagai pembuat rusuh. Data-data tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa 

hampir 40 persen dari pelaku kejahatan kekerasan adalah mahasiswa dan pelajar yang 

berusia muda dan kalangan terdiri. Dikabarkan pula adanya berita remaja siswa SMU 

yang rela membunuh kakak kelasnya sendiri karena kakak kelasnya mengejek, juga 

bentrok yang terjadi antar mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia (UMI 

Makasar), serta tawuran antar pelajar STM di Jakarta.  (www.jogyes.blogspot.com. 

2007) 
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Masa remaja yang dikenal sebagai masa transisi dari masa kanak-kanak ke 

masa dewasa dalam perkembangannya sering menimbulkan konflik tersendiri bagi 

remaja maupun lingkungannya. Konflik emosional yang dialami remaja pada 

umumnya disebabkan adanya perubahan drastis akibat perkembangan pesat, baik 

fisik maupun psikis. Pada masa perkembangannya remaja memiliki ciri 

perkembangan yang khas dan menonjol. Perkembangan remaja meliputi semua aspek 

yaitu aspek fisiologis, aspek psikologis dan aspek sosial. Perkembangan fisiologis 

ditandai dengan berfungsinya beberapa hormon tubuh dan mulai adanya perubahan 

suara. Perkembangan psikologis meliputi keadaan emosi, kognisi dan pemahaman 

terhadap keadaan diri pribadinya (Mussen, 1989). 

 Sarwono (1990) mengemukakan bahwa perilaku yang dilakukan remaja tidak 

selalu merupakan gejala yang mengacu pada tekanan ekonomi, sosial serta kelompok 

sub budaya, tetapi lebih sering merupakan fenomena yang mengacu pada situasi 

pribadi remaja itu sendiri.   Ini seiring dengan perkembangan psikologisnya, remaja 

cenderung berperilaku sesuai dengan harapan dan keinginan serta penilaiannya 

sendiri.  Keadaan ini membuat remaja sulit menerimanya apabila tidak sesuai dengan 

harapan sehingga remaja mencari pelarian dari keadaan yang tidak menyenangkan 

tersebut,  dengan mencari perhatian, remaja melakukan hal-hal negatif, biasanya 

perilaku yang dianggap baik bagi dirinya namun bagi orang lain justru merugikan, 

remaja cenderung menilai sesuatu dan bertindak atas pandangan dan penilaiannya 

sendiri. Remaja tidak membedakan antara hal-hal atau situasi-situasi yang 

dipikirkannya sendiri dengan yang dipikirkan orang lain.  Secara ekstrim remaja 
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mementingkan pendapat orang lain terhadap dirinya. Pikiran ini berdasarkan 

pengharapan bahwa dirinya akan menjadi pusat perhatian. Kondisi tersebut dapat 

diartikan sebagai egosentrisme. 

Menurut Kartono (1989), egosentrisme merupakan perhatian yang amat 

berlebihan terhadap diri sendiri sehingga individu merasa bahwa dirinya adalah 

seseorang yang penting, dan menjadi tidak peduli pada dunia luar dirinya. 

 Penilaian yang berpusat pada dirinya sering dialami remaja tanpa disadarinya, 

dengan perilaku tersebut remaja dapat mewujudkan harapan-harapannya yang kadang 

tidak sesuai dengan harapan orang lain atau lingkungan bahkan ditolak karena 

melanggar hukum.  Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku remaja yang 

menyimpang selain faktor dari luar yaitu lingkungan, namun faktor dari dalam diri 

individu itu sendiri dan salah satunya kondisi psikologis, ini berkaitan dengan       

pola pikir dan persepsi remaja terhadap situasi maupun masalah yang dialaminya. 

Tetapi faktor lainnya yang mempengaruhi juga tidak dapat diabaikan sehingga dapat 

dikatakan sangat kompleks dan tidak keluarga yang tidak harmonis, kesulitan 

ekonomi dan sebagainya (Hurlock, 1992) 

Monks (1999) berpendapat bahwa pemusatan pada diri sendiri banyak 

ditentukan oleh pandangannya sendiri, segala perasaan dan pandangannya hanya 

berpusat pada diri sendiri. Individu yang memiliki egosentris dalam pergaulannya 

senantiasa mengharapkan dan berpikir orang-orang sekitar memahami dan mengerti 

semua kemauan dan pemikirannya. Namun  seringkali lingkungan memberikan  
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reaksi yang berbeda dengan  yang diharapkan,  bahkan tidak jarang lingkungan 

menolak dan menjauhi 

Remaja lebih memiliki kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru dan 

menantang atau melakukan suatu hal yang sensasional, sehingga biasanya individu 

pencari sensasi tinggi cenderung tertarik pada ide- ide yang spekulatif, aneh dan 

ilmiah, cara pandang inilah yang berbeda dan menjadikan seseorang itu menjadi 

kreatif. Namun menurut Wolker dan Roberts (Faradiana, 2001), kecenderungan ini 

dapat mengarah pada perilaku negatif apabila individu pencari sensasi tinggi merasa 

hanya menemukan tantangan melalui cara-cara yang negatif, misalnya dengan kebut-

kebutan di jalan, seks bebas dan yang paling ngetren yaitu penyalahgunaan narkotika, 

alkohol dan zat adiktif. 

Remaja pada dasarnya memiliki kecenderungan yang tinggi untuk mengetahui 

dan melakukan eksplorasi terhadap hal-hal baru dan berbeda yang ada dilingkungan 

sekitar. Kecenderungan ini dipicu oleh adanya rasa ingin tahu (curiousity drive) yang 

dimiliki. Hasil penelitian selama ini menunjukkan bahwa kecenderungan eksplorasi 

didorong oleh adanya stimulus baru yang bervariasi dan kompleks (Franken dalam 

sugiyarto, 2004). 

Menurut Chaplin (1995) mencari sensasi adalah mencari pengalaman 

elementer yang timbul apabila suatu perangsang merangsang atau membangkitkan 

suatu reseptor. Pencarian sensasi dianggap sebagai suatu ciri sifat (trait) yang 

ditandai dengan kebutuhan akan berbagai macam sensasi dan pengalaman baru, luar 
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biasa dan kompleks, serta kesediaan mengambil resiko fisik dan sosial untuk 

memperoleh pengalaman tersebut. 

Kecenderungan remaja untuk mencari sensasi tinggi dapat mengarah pada 

perilaku yang positif bila ia menemukan tantangan dari perilaku atau aktivitas yang 

yang dilakukannya, misalnya : menjadi seniman, melakukan olah raga beresiko tinggi 

seperti mendaki gunung, mendayung, menyelam. Namun kecenderungan ini dapat 

mengarah ke perilaku negatif apabila individu pencari sensasi tinggi merasa hanya 

menemukan tantangan melalui cara-cara yang tidak bisa diterima masyarakat, 

misalnya mengendarai sepeda motor dengan mengebut dijalan raya tanpa memakai 

helm atau melakukan seks bebas. Individu yang mencari sensasi tinggi memiliki 

keinginan untuk mengaktualisasikan dirinya secara kurang terpuji, dan agresif. 

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik satu benang merah yang 

menghubungkan egosentrisme dan kecenderungan mencari sensasi dengan perilaku 

agresi pada remaja. Berdasarkan permasalahan itu, maka penulis merumuskan 

masalah “Apakah ada hubungan antara egosentrisme dan kecenderungan mencari 

sensasi dengan perilaku agresi pada remaja?”. Untuk menjawab permasalahan di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul 

“Hubungan antara egosentrisme dan kecenderungan mencari sensasi dengan perilaku 

agresi pada remaja”. 
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B.  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui hubungan antara egosentrisme dan kecenderungan mencari sensasi 

dengan perilaku agresi pada remaja. 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh egosentrisme dan kecenderungan mencari 

sensasi terhadap perilaku agresi pada subjek penelitian. 

3. Mengetahui sejauhmana egosentrisme pada subjek penelitian. 

4. Mengetahui sejauhmana kecenderungan mencari sensasi pada subjek penelitian. 

5. Mengetahui sejauhmana perilaku agresi pada subjek penelitian 

C. Manfaat Penelitian 

Apabila terdapat hubungan antara egosentris dan kecenderungan mencari 

sensasi dengan perilaku agersi, maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat 

sebagai berikut : 

1. Mampu memberikan pengertian di kalangan remaja untuk mengembangkan 

kecenderungan mencari sensasi ke arah yang positif dan tidak mengembangkan 

egosentrisme sehingga remaja dapat mencegah timbulnya perilaku agresi yang 

mengarah pada hal-hal yang negatif. 

2.  Bagi orang tua, hasil penelitian dapat memberikan informasi tentang hubungan 

egosentrisme dan kecenderungan mencari sensasi dengan perilaku agresi pada 

remaja sehingga orang tua dapat mencermati, mengamati dan mengarahkan 

anaknya dengan bimbingan yang baik agar anak mampu mengeksplorasi segala 

keinginan dan kebutuhannya pada masa remaja secara benar. 



 9 

3.  Bagi Kalangan Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana pemikiran dan 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya psikologi perkembangan dan 

psikologi sosial yang berkaitan dengan egosentrisme dan kecenderungan mencari 

sensasi dengan perilaku agresi pada remaja. 
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