
 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Agresivitas Verbal 

1. Pengertian Agresivitas Verbal 

Agresi merupakan perilaku yang bertujuan untuk menyerang atau 

menyakiti orang lain secara fisik maupun psikologis yang disalurkan dalam 

banyak cara (Salmivalli, 2000). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pakaslahti 

dan Keltikangas-Jarvinen menyebutkan bahwa terdapat empat tipe atau bentuk 

dari agresi, yaitu perkelahian, berdebat, menipu dan bullying (dalam Salmivalli, 

2000). Agresi adalah sebuah perilaku atau tindakan yang merupakan hasil dari 

adanya provokasi baik dalam bentuk fisik maupun verbal dari orang lain (Byrne, 

2005). Agresi sendiri memiliki empat komponen yaitu agresi fisik, agresi verbal, 

kemarahan, dan permusuhan (Buss & Perry, 1992). 

Menurut Vissing dan Straus (1991) agresivitas verbal merupakan 

komunikasi yang secara khusus bertujuan untuk melukai orang lain secara 

psikologis. Straus dan Sweet (1992) menambahkan bahwa agresi verbal 

merupakan sebuah perilaku komunikasi yang dilakukan seseorang dengan tujuan 

untuk menyakiti orang lain secara psikis. Agresi verbal didefinisikan oleh 

Infante dan Wigley (dalam Levine, 2004) sebagai perilaku individu yang 

mempengaruhi seseorang untuk menyerang konsep diri orang lain. Buss dan 

Perry (1992) menyebutkan bahwa agresi verbal dilakukan dengan menyakiti 

atau merugikan orang lain baik dengan kata- kata maupun perilaku motorik. 

Dari beberapa definisi tentang agresivitas verbal menurut tokoh-tokoh di 

atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa agresivitas verbal merupakan 

sebuah perilaku agresif yang menyerang konsep diri seseorang dengan tujuan 

untuk menyakiti dan merugikan orang lain secara psikis atau mental yang 

dilakukan secara verbal maupun motorik. 

2. Aspek-aspek Agresivitas Verbal 

Buss (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2009) mengelompokkan  agresivitas 

verbal menjadi beberapa aspek, yaitu: 

a. Agresivitas verbal aktif langsung, yaitu tindakan agresivitas verbal yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan secara 

langsung dengan individu atau kelompok lain seperti menghina, memaki, 

marah, mengumpat. 



b. Agresivitas verbal pasif langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan dengan- 

individu atau kelompok lain namun tidak terjadi kontak verbal secara 

langsung, seperti menolak bicara, bungkam. 

c. Agresifitas verbal aktif tidak langsung, yaitu tindakan agresivitas verbal 

yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak 

berhadapan secara langsung dengan individu atau kelompok lain yang 

menjadi targetnya, seperti menyebar fitnah, mengadu domba.  

d. Agresi verbal pasif tidak langsung, yaitu tindakan agresivitas verbal yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan 

dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya dan tidak 

terjadi kontak verbal secara langsung, seperti tidak memberi dukungan, 

tidak menggunakan hak suara. 

Infante (1986) menjabarkan ada delapan aspek penting dari perilaku 

agresivitas verbal, kedelapan aspek tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Character Attacks (Menyerang karakter), menyerang atau mengganggu 

karakter seseorang secara lisan. 

b. Competence Attacks (Menyerang kompetensi), meremehkan dan 

menganggap rendah kemampuan orang lain secara lisan. 

c. Insults (Penghinaan), dengan sengaja menghina, menista, mencemooh, 

dan mencaci maki dengan tujuan menyiksa orang lain. 

d. Maledictions (Mengutuk), dengan sengaja mengutuk atau mengeluarkan 

sumpah serapah pada orang lain. 

e. Teasing (Menggoda), dengan sengaja mengejek, menyindir, dan mengolok 

orang lain dengan maksud bermain-main atau untuk menggoda orang lain. 

Walaupun begitu, orang lain tetap tahu maksud sesungguhnya. 

f. Ridicule (Ejekan), dengan sengaja menertawakan orang lain. 

g. Profanity (Berkata kotor), mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan dan 

tidak senonoh kepada orang lain. 

h. Nonverbal Emblems (Isyarat nonverbal), menunjukkan isyarat yang buruk 

pada orang lain menggunakan ekspresi wajah, gesture tubuh dan ekspresi 

mata. Secara tidak langsung digunakan untuk menunjukkan sikap 

bermusuhan. 

 

Berdasarkan uraian di atas agresivitas verbal anggota atau partisipan dan 

simpatisan terhadap kelompok lain sering dijumpai hampir disetiap media sosial 

dan dikelompokkan menjadi perilaku agresivitas verbal aktif dan pasif, langsung 

dan tidak langsung.  



3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresi Verbal 

Baron dan Byrne (2005) menyebutkan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi seseorang dalam melakukan agresivitas verbal: 

a. Faktor Eksternal merupakan faktor-faktor yang memiliki keterkaitan 

dengan lingkungan sosial yang ada di sekitar individu dapat dalam bentuk 

kata-kata dan atau tindakan orang lain. Faktor agresi secara sosial antara 

lain yaitu rasa (1) frustasi yang merupakan pengalaman dan perasaan yang 

tidak menyenangkan ketika sesuatu atau seseorang menghalangi individu 

untuk mencapai sesuatu. Faktor yang selanjutnya adalah (2) provokasi 

langsung baik secara verbal  dari orang lain yang memicu individu untuk 

menyamai ataupun melebihi provokasi tersebut, (3) agresi yang 

dipindahkan kepada orang lain yang dianggap bukan figur otoritas, (4) 

pemaparan kekerasan baik secara fisik maupun verbal di media membuat 

individu yang melihatnya mengimitasi perbuatan tersebut. Faktor yang 

terakhir adalah (5) keterangsangan secara seksual dan agresi yang 

meningkat dapat meningkatkan perilaku agresif. 

b. Faktor Internal adalah faktor-faktor dari dalam diri individu seperti 

perilaku dan karakteristik yang memicunya melakukan perilaku yang 

agresif baik secara fisik maupun verbal. Faktor-faktor pribadi yang 

memicu perilaku agresif antara lain adalah (1) pola perilaku manusia, pola 

perilaku tipe A cenderung lebih mudah marah dan lebih agresif 

dibandingkan individu dengan pola perilaku tipe B, (2) tingkat narsisme 

yang tinggi akan menimbulkan reaksi agresi yang tinggi terhadap perilaku 

orang lain yang mengancam egonya yang besar dan faktor pribadi yang 

terakhir adalah (3) perbedaan gender di mana laki-laki dan perempuan 

memiliki tingkat agresivitas yang berbeda. 

c. Faktor Situasional merupakan faktor-faktor penyebab agresi baik fisik 

maupun verbal yang berkaitan dengan situasi di mana perilaku agresif 

tersebut muncul atau terjadi. Faktor situasional yang mempengaruhi agresi 

antara lain suhu dan udara yang tinggi serta konsumsi alkohol dapat 

meningkatkan agresivitas seseorang baik secara fisik maupun verbal. 

Sedangkan faktor-faktor agresivitas verbal menurut Barbara Khare, ada 

beberapa macam diantarnya:  

a. Faktor Kepribadian 

Temuan-temuan mengenai peran kepribadian dalam agresi memang 

masih terbatas jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang 

melihat dampak berbagai faktor situasional dalam agresi (Krahe, 2005). 

Sekalipun demikian beberapa konstruk kepribadian telah diusulkan untuk- 



menjelaskan berbagai perbedaan individu dalam agresi. Barbara Khare 

(2005) menyatakan beberapa konstruk kepribadian dapat menyebabkan 

perbedaan individu dalam perilaku agresi, antara lain: 

1) Iritabilitas 

Caprara (dalam Krahe, 2005) menyatakan aspek iritabilitas mengacu 

pada kecendrungan untuk bereaksi secara impulsif, kontroversial, atau 

kasar terhadap provokasi atau sikap tidak setuju bahkan yang paling 

ringan sekalipun, yang bersifat habitual. Orang-orang yang dalam 

keadaan irratable memperlihatkan tingkat agresi yang meningkat 

dibandingkan individu-individu yang nonirratable. 

2) Kerentanan Emosional 

Caprara (dalam Krahe, 2005) menyatakan kerentanan emosional 

didefinisikan sebagai kecendrungan individu untuk mengalami 

perasaan tidak nyaman, putus asa, tidak kuat dan ringkih. Orang-orang 

yang rentan secara emosional memperlihatkan agresivitas verbal yang 

lebih tinggi. 

3) Pikiran Kacau Versus Perenungan 

Caprara (dalam Krahe, 2005) menyatkan pikiran kacau versus 

perenungan menggambarkan sejauh mana seseorang 

yangmendapatkan stimulus agresivitas vebal langsung menanggapi 

secara negatif atau mampu memikirkan pengalaman tersebut. 

4) Kontrol Diri 

Konstruk kontrol diri mengacu pada hambatan internal yang 

seharusnya mencegah keterlepasan kecendrungan respon agresivitas 

verbal. Penelitian Baumeister dan Boden (dalam Krahe, 2005) 

berdasarkan temuan bahwa perilaku kriminal seringkali dibarengi 

dengan kekurangan kontrolan diri pada berbagai aktifitas lainnya 

(perokok berat, konsumsi alkohol yang berlebihan) mendukung 

pendapat bahwa masalah kontrol diri secara umum mendasari perilaku 

agresivitas verbal. 

5) Harga Diri  

Harga diri telah lama dianggap sebagai faktor penting yang 

menjelaskan perbedaan individu dalam agresivitas verbal. Secara 

umum, diasumsikan rendahnya harga diri akan memicu perilaku 

agresivitas verbal,bahwa perasaan negatif mengenai “diri” akan 

membuat orang lebih berkemungkinan menyerang orang lain (Krahe, 

2005). Tetapi dalam penelitian Baumeister dan Boden (dalam Krahe, 

2005), mereka berpendapat bahwa individu-individu dengan harga-



diri tinggi lebih rentan terhadap perilaku agresivitas verbal, terutama 

dalam menghadapi stimulus negatif yang dipersepsikan sebagai 

ancaman terhadap harga diri mereka yang tinggi. 

6) Gaya Atribusi Bermusuhan 

Konsep ini mengacu pada kecendrungan kebiasaan seseorang untuk 

menginterpretasi stimulus ambigu dengan cara bermusuhan dan 

agresivitas verbal.  Hasil penelitian Burks (dalam Krahe, 2005) 

menunjukan bahwa struktur pengetahuan mengenai permusuhan 

menyebabkan anak-anak menginterpretasi stimulus sosial dengan cara 

yang lebih negatif sehingga mereka lebih berkemungkinan 

berkemungkinan untuk merespon dengan cara agresivitas verbal. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka faktor yang mempengaruhi perilaku 

agresivitas verbal adalah faktor kepribadian yang meliputi iritabilitas, 

kerentanan emosional, pikiran kacau versus perenungan, kontrol diri, harga diri, 

gaya atribusi bermusuhan. Adapun salah satu faktor agresivitas verbal yaitu 

kontrol diri hal itu terjadi karena kurangnya kontrol diri pada kegiatan minum 

minuman keras dapat mendasari kegiatan agresivitas verbal. memiliki kontrol 

diri yang baik artinya dapat mencegah terjadinya agresivitas verbal. 

B. Fanatisme 

1. Pengertian Fanatisme 

Fanatik adalah antusiasme yang berlebihan dan tidak rasional terhadap 

sesuatu hal yang ada, atau pengabdian terhadap suatu teori, keyakinan, ataupun 

garis tindakan yang menentukan sikap yang sangat emosional dan misinya 

praktis tak mengenal batas-batas Orever (dalam Budi, 2004). 

JP Chaplin (Kamus Lengkap Psikologi, 2008) fanatik yaitu satu sikap yang 

penuh semangat yang berlebihan terhadap satu segi pandangan atau satu sebab. 

Menurut EYD, kata fanatisme sendiri berakhiran isme yang berarti faham. 

Fanatik berbeda dengan fanatisme, fanatik merupakan sifat yang timbul saat 

seseorang menganut fanatisme (faham fanatik), sehingga fanatisme itu adalah 

sebab dan fanatik merupakan akibat. 

Menurut Chung dkk. (dalam Jannah, 2014) fanatisme didefinisikan 

sebagai pengabdian seseorang yang luar biasa untuk sebuah objek, dimana 

pengabdian terdiri dari gairah, keintiman, dan dedikasi yang luar biasa. Objek 

dapat mengacu pada sebuah merek, produk, orang, acara televisi, atau kegiatan 

konsumsi lainnya. Fanatik cenderung bersikeras terhadap ide-ide mereka yang-



menganggap diri sendiri atau kelompok mereka benar dan mengabaikan semua 

fakta atau argumen yang mungkin bertentangan dengan pikiran atau keyakinan. 

Mubarok (2010) menjelaskan bahwa fanatisme adalah sebuah pandangan 

atau faham yang dipegang oleh suatu kelompok yang membela tentang sesuatu 

yang tidak bisa diganggu gugat akan keyakinannya. Thorne dan Bruner (2006) 

mendefinisikan fanatisme adalah seseorang dengan keinginan besar atau minat 

tertentu, terhadap orang, kelompok, tren, karya seni atau ide yang menunjukkan 

perilaku ekstrim dilihat oleh orang lain sebagai konvensi sosial, disfungsional, 

dan melanggar. 

Beberapa definisi  dan beberapa tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa 

fanatisme adalah pengabdian yang luar biasa untuk sebuah objek, di mana 

pengabdian terdiri dari gairah, keintiman, dan dedikasi luar biasa pada objek 

tersebut. Objek dapat mengacu pada sebuah merek, produk, orang, acara televisi 

atau kegiatan konsumsi lainnya. 

2. Aspek-aspek Fanatisme 

Aspek-Aspek Fanatisme menurut Wolman (dalam Patriot, 2001) yaitu: 

a. Rasionalitas adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh akal dan 

pikiran manusia dapat dipahami sesuai dengan kemampuan otak. 

Sehingga orang-orang yang mempunyai pikiran yang kurang rasional 

biasanya tidak dapat menerima apa yang ada dan yang sedang terjadi 

menimpanya atau disekelilingnya. Hal tersebut berimbas pada tindakanya 

pada saat itu, yang lebih mengedepankan emosi sesaat saja tanpa melihat 

norma-norma yang berlaku yang sudah baku di dalam masyarakat. 

Dampaknya sangat merugikan diri sendiri dan orang lain, terlebih bila 

tidakan tersebut disertai dengan tindakan agresifitas tentunya efeknya 

akan lebih besar lagi. 

b. Pandangan Yang Sempit, pandangan yang menganggap kelompoknya 

eksklusif atau apapun yang ada dalam kelompoknya sebagai sesuatu yang 

paling benar dari pada kelompok yang lain. 

c. Bersemangat Mencapai Tujuan, adanya tujuan-tujuan yang sangat 

diinginkan untuk diraih, sehingga dalam mencapai tujuan tersebut bersifat 

menggebu-gebu dan sangat bersemangat. 

Menurut Goddard (2001) aspek-aspek dalam fanatisme adalah: 

a. Besarnya minat pada suatu jenis kegiatan 

b. Sikap pribadi maupun kelompok terhadap kegiatan tersebut 

c. Lamanya individu menekuni satu jenis kegiatan tertentu 

d. Motivasi yang datang dari keluarga 



Penjelasan diatas menyebutkan bahwa ada beberapa aspek fanatisme, 

diantarnya  rasionalitas, pandangan yang sempit dan bersemangat mencapai 

tujuan. Aspek yang lain merupakan besarnya minat pada suatu jenis kegiatan, 

sikap pribadi maupun kelompok terhadap kegiatan tersebut, lamanya individu 

menekuni satu jenis kegiatan tertentu dan motivasi yang datang dari keluarga 

merupakan dari aspek-aspek fanatik. 

3. Faktor-faktor Fanatisme 

Ada empat faktor yang menumbuhkan fanatisme menurut Haryatmoko 

(2003) yaitu: 

a. Memperlakukan kelompok tertentu sebagai ideologi, ideologi di dunia 

bermacam- macam dan setiap kelompok mempunyai ideologi yang 

berbeda- beda. Bukan hanya itu setiap kelompok juga memiliki ciri khas 

masing-masing dalam beideologi, fanatisme terjadi salah satu faktornya 

adalah memperlakukan kelompok tertentu sebagai ideologi. Terjadi karena 

ada kelompok yang mempunyai pemahaman eksklusif dalam pemaknaan 

hubungan- hubungan sosial. 

b. Sikap standar ganda, kelompok organisasi yang satu dengan kelompok 

organisasi yang lain selalu memakai standar yang berbeda untuk 

kelompoknya masing-masing. 

c. Komunitas dijadikan legitimasi etis hubungan sosial, sikap tersebut bukan 

mensakralkan hubungan sosial, tetapi lebih kepada pengklaiman tatanan 

sosial tertentu yang mendapat dukungan dari kelompok tertentu. 

d. Klaim kepemilikan organisasi oleh kelompok tetentu, sikap tersebut 

seringkali seseorang menegidentikkan kelompok sosialnya dengan 

organisasi tertentu yang berperan aktif dan hidup di masyarakat. 

Menurut Andar Ismail (2008) faktor-faktor yang menyebabkan fanatisme 

ialah: 

a. Antusiasme berlebihan, seseorang yang mempunyai semangat yang 

berlebihan yang tidak  berdasar pada akal sehat tetapi berdasar pada emosi 

yang tidak terkendali. Ketiadaan akal sehat itu mudah membuat orang 

yang fanatik melakukan hal-hal yang tidak proporsional, sehingga 

melakukan hal-hal yang tidak waras yang cenderung merugikan diri 

sendiri dan orang lain. 

b. Pendidikan, seseorang yang berpendidikan dan berwawasan luas dapat 

menimbulkan benih-benih sikap yang solider atau fanatisme yang positif, 

begitu juga sebaliknya indoktrinasi yang kerdil dapat mengakibatkan 

benih-benih fanatisme yang cenderung ke arah fanatisme negatif.-



Maksudnya adalah ketika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi dan 

wawasan yang luas terhadap pengetahuan yang ada, maka rasa solidaritas 

yang muncul dalam diri orang tersebut karena dapat mengerti dan 

memahami  serta dapat menempatkan suatu hal pada tempatnya. Berbeda 

dengan orang yang diberi doktrin secara terus menerus karena tidak 

diimbangi dengan wawasanya yang luas, sehingga bukan pengembangan 

diri berdasarkan wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki 

tetapi pembentukan diri yang dipaksakan berdasarkan doktrin yang 

diberikan secara terus menerus akan menimbulkan bibit fanatisme dalam 

dirinya. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka faktor yang mempengaruhi 

fanatisme adalah memperlakukan kelompok tertentu sebagai ideologi, sikap 

standar ganda, komunitas dijadikan legitimasi etis hubungan sosial, klaim 

kepemilikan organisasi oleh kelompok tetentu. Adapun salah satu faktor 

fanatisme yang lain yaitu antusiasme berlebihan dan pendidikan. Seseorang 

yang berpendidikan dan berwawasan luas dapat menimbulkan benih-benih sikap 

yang solider atau fanatisme yang positif, begitu juga sebaliknya indoktrinasi 

yang kerdil dapat mengakibatkan benih-benih fanatisme yang cenderung ke arah 

fanatisme negative 

C. Prasangka 

1. Pengertian Prasangka 

Prasangka adalah sebagai penilaian atau pendapat yang diberikan oleh 

seseorang tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, Chambers English 

Dictionary (dalam Brown, 2005). Hal senada juga diberikan oleh Hogg (2002), 

yang menyatakan bahwa prasangka merupakan sikap sosial atau keyakinan 

kognitif yang merendahkan, ekspresi dari perasaan yang negatif, rasa 

bermusuhan atau perilaku diskriminatif kepada anggota dari suatu kelompok 

sosial tertentu sebagai akibat dari keanggotaannya dalam kelompok tertentu. 

Karakteristik dan perilaku aktual dari individu hanya sedikit berperan. 

Baron dan Graziano (1991) mendefinisikan prasangka sebagai suatu sikap 

negatif terhadap kelompok sosial tertentu. Dalam hal ini, Baron dan Graziano 

(1991) menyatakan bahwa prasangka merupakan aspek yang penting dari 

hubungan antar kelompok. Burchell dan Fraser (2001) juga mendefinisikan 

prasangka sebagai sikap negatif atau sikap tidak suka terhadap suatu kelompok 

dan anggotanya. 



Senada dengan Baron dan Grazino (1991), Burchell dan Fraser (2001) 

juga menyatakan bahwa prasangka merupakan studi tentang relasi antar 

kelompok. Definisi yang dikemukakan oleh Baron dan Graziano (1991) serta 

Burchell dan Fraser (2001) telah mengkhususkan prasangka sebagai bagian dari 

kajian ilmu-ilmu sosial yang membahas tentang dinamika kelompok, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa objek prasangka adalah kelompok sosial tertentu. 

Berdasarkan definisi prasangka menurut beberapa ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa prasangka adalah suatu bentuk sikap negatif terhadap 

anggota suatu kelompok tertentu yang dapat menimbulkan perilaku diskriminasi 

hingga kekerasan. Penilaian ini didasarkan hanya pada keanggotaan seseorang 

(individu) dalam suatu kelompok bukan karena karakteristik individu maupun 

perilaku aktualnya. 

2. Aspek-aspek Prasangka 

Baron dan Graziano (1991) mendefinisikan prasangka sebagai suatu sikap 

negatif terhadap kelompok sosial tertentu. Sebagai suatu sikap, prasangka 

mempunyai tiga aspek dasar yaitu kognitif, afektif, dan konatif (Mann dalam 

Azwar 2003). 

a. Aspek kognitif 

Aspek ini melibatkan apa yang dipikirkan dan diyakini oleh subjek 

mengenai objek prasangka. Stereotip adalah salah satu contoh bentuk dari 

aspek kognitif. 

b. Aspek afektif 

Aspek ini melibatkan perasaan atau emosi (negatif) individu yang 

berprasangka ketika berhadapan atau berpikir tentang anggota kelompok 

yang tidak mereka sukai. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar 

paling dalam dan bertahan sebagai komponen sikap. Aspek ini sering 

disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Namun, 

perasaan pribadi seringkali dapat berbeda perwujudannya dengan perilaku 

aktual individu. Azwar (2003) menambahkan bahwa reaksi emosional 

banyak dipengaruhi oleh kepercayaan (apa yang dipercayai) sebagai 

sesuatu yang benar dan berlaku bagi objek tertentu. 

c. Aspek konatif 

Aspek ini melibatkan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara 

tertentu (negatif) atau bermaksud untuk melakukan tindakan (negatif) 

tersebut terhadap kelompok yang menjadi target prasangka. 



Sedangkan menurut Geartner, Jones, kovel (dalam Soeboer, 1990) 

mengemukakan tiga aspek prasangka yaitu dominative, ambivalent, dan 

aversive. 

a. Dominatative  

Individu dalam aspek ini mengekspresikan sikap negatifnya 

(prasangka) secara terbuka terhadap target prasangka. Individu dapat 

melakukan tindakan berupa penyerangan atau perilaku-perilaku agresif 

pada target prasangka. Individu dalam tipe ini berusaha untuk memelihara 

posisi superior/eksklusivitas kelompoknya. 

b. Ambivalent 

Individu dalam asspek ini merasa bersimpati pada target prasangka 

dan diwaktu bersamaan juga merasa khawatir target prasangka dapat 

merugikan mereka. Pada aspek ini, individu dapat mengekspresikan 

perasaan negatif mereka pada target prasangka. 

c. Aversive 

Individu dalam tipe ini dapat berinteraksi dan mengadakan kontak 

dengan ramah dan sopan terhadap objek prasangka. Individu tipe ini akan 

menunjukkan sikap positif dan bersedia membantu anggota kelompok 

target prasangka. Namun, sesungguhnya Individu dalam tipe ini berusaha 

sebisa mungkin untuk tidak melakukan interaksi dengan target prasangka. 

 

Dari penjelasan diatas, bahwa aspek konatif merupakan ekspresi dari 

aspek kognitif dan afektif. Tindakan seseorang akan dipengaruhi oleh penalaran 

dan perasaan untuk bertindak. Aspek konatif ini berwujud kecenderungan untuk 

berbuat sesuatu misalnya kecenderungan memberi, kecenderungan menjauhkan 

dan sebagainya. Aspek  ini merupakan ekspresi dari aspek kognitif dan afektif. 

Tindakan seseorang akan dipengaruhi penalaran dan perasaannya, demikian 

halnya dengan prasangka. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prasangka 

Baron dan Byern (dalam Fattah Hanurawan, 2012) mengemukakan bahwa 

terdapat empat faktor utama penyebab terjadinya prasangka. 

a. Konflik antar kelompok secara langsung 

Teori realistik mengemukakan bahwa umumnya konflik antar 

kelompok secara langsung timbul sebagai akibat dari terjainya kompetisi 

antar kelompok untuk menguasai komoditi-komoditi yang dipandang 

memiliki nilai yang berharga, dalam hal ini prasangka dapat tumbuh subur 

karena perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan, perumahan yang layak,-



sekolah unggulan atau kepemilikan lainnya. Kompetisi yang berlanjut 

akhirnya akan menimbulkan pandangan negative terhadap kelompok lain 

dengan segenap konsekuensinya, termasuk prasangka dan diskriminasi 

(Esses, Semenya & Stelz, 2004). 

b. Kategorisasi sosial 

Pembagian dunia sosial menjadi dua kategori ekstrem yang saling 

terpisah satu dengan yang lain antara "kita" dan "mereka". John Turner 

dan Henry Tajfel (Myers, 2002) menjelaskan bahwa : 

1) "kita" mengelompokkan orang-orang termasuk dirinya sendiri 

kedalam kategori-kategori tertentu, seperti menciptakan label. Contoh 

: Islam-Nasrani, Jawa-Madura merupakan sebagai suatu cara paling 

sederhana untuk menjelaskan keberadaan orang lain. 

2) "kita" mengidentifikasi diri kita kedalam kelompok tertentu (sebagai 

kelompok dalam) dan membuat semacam penilaian berdasarkan 

identifikasi tersebut. Contoh : A mengdentifikasi dirinya sebagai fans 

club sepak bola Bonek mania. 

3) "kita" membandingkan diri kita dengan kelompok lain (luar) berpijak 

penilaian positif yang bersifat bias kepada kelompok sendiri. 

c. Proses kognisi sosial 

Cara individu untuk berfikir tentang orang lain dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan prasangka. Beberapa gejala prasangka 

adalah: 

1) Korelasi ilusif, kecenderungan individu untuk membuat kesimpulan 

tentang adannya hubungan variable, meskipun kenyataannya 

hubungan itu sebenarnya tidak ada. Contoh : tindakan kriminal warga 

kulit hitam lebih cepat menjadi berita yang menonjol bagi banyak 

warga. 

2) Ilusi tentang keseragaman kelompok luar, kecenderungan individu 

untuk mempersepsi kesimpulan bahwa anggota suatu kelompok 

tertentu memiliki banyak kesamaan, ketimbang apabila ia 

mempersepsi kelompoknya sendiri secara negative hal ini berdasarkan 

interaksi antar kelompok, sehingga saling mengenal yang kemudian 

membawa kesimpulan kognitif. 

3) Streotip, pengetahuan dan keyakinan tentang ciri-ciri anggota suatu 

kelompok sosial yang sering kali bersifat negatif. 

 

Menurut Brigham (1986) prasangka dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang berbeda. Pola interaksi antar kelompok dapat membuat anggota-



kelompok berprasangka. Pada level kognitif, membuat perbandingan antara 

ingroup dan outgroup dapat meningkatkan prasangka. Faktor sosial dan 

perbedaan norma sosial juga berperan. Pettigrew (dalam Brigham, 1986) 

mengatakan bahwa tekanan konformitas dan norma dapat berhubungan dengan 

prasangka. Menurut Pettigrew, Peran norma sosial yang berupa peraturan dalam 

sebuah kelompok yang menyatakan tindakan atau sikap apa yang pantas 

merupakan hal yang penting. Hampir sebagian orang memilih untuk konform 

terhadap norma sosial kelompok mereka. Peningkatan dan ekspresi prasangka 

terhadap orang lain diperoleh dari kecenderungan ini (dalam Baron dan Byrne, 

2000).  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka faktor yang mempengaruhi 

prasangka adalah faktor konflik antar kelompok secara langsung, kategorisasi 

sosial, proses kognisi sosial. Adapun salah satu faktor prasangka yang lain yaitu 

pola interaksi antar kelompok dapat membuat anggota kelompok berprasangka 

pada level kognitif, membuat perbandingan antara ingroup dan outgroup dapat 

meningkatkan prasangka. 

D. Kerangka Berpikir 

Fanatisme (X1) dan prasangka (X2) merupakan variabel independen (variabel 

bebas) yang diperkirakan memiliki hubungan dengan tingkat agresivitas verbal (Y) 

partisipan partai politik di media sosial. Seperti yang sudah peneliti uraikan diatas 

bahwasannya fanatisme merupakan kondisi individu dalam menentukan sebuah 

keyakinan ketika menerima sebuah ideologi. Fanatisme partisipan partai politik 

merupakan kecenderungan individu yang memiliki antusiasme berlebihan terhadap 

sesuatu dan terkadang, tidak rasional. Oleh karena itu fanatisme sering tampak pada 

munculnya sikap menyerang kelompok lain atau partai lain di media sosial. Orang 

yang fanatisme menganggap benar apapun yang menjadi kebijakan partai politiknya 

dan berpotensi perang wacana di media sosial. Seperti yang kita ketahui, individu 

yang fanatik sering membuat narasi pembenaran di media sosial. Adanya berbagai 

kepentingan dari setiap kelompok atau partai politik  yang berbeda dapat 

menyebabkan munculnya prasangka pada kelompok atau partai politik lain.  

Prasangka merupakan pandangan negatif terhadap kelompok atau partai 

politik lain. Sebagaimana anggota atau simpatisan dan partisipan partai politik ingin 

memperkuat eksistensi partai politiknya. Sehingga banyak partisipan yang 

mengkritik kebijakan-kebijakan dari lawan politiknya dengan perang wacana dan 

narasi pembenaran di media sosial. Selain itu menumbuhkan doktrin dengan-



membuat berita-berita negatif dan menyebarkan berita-berita bohong (hoax) untuk 

mengalahkan lawan politiknya melalui media sosial.  

Berdasarkan penjelasan diatas, jika tingkat fanatisme individu tinggi, maka 

kemampuan untuk melakukan sebuah dorongan agresivitas verbal dalam diri 

individu itu akan muncul. Namun sebaliknya jika tingkat fanatisme rendah, maka 

dorongan-dorongan yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri dapat tertahan. 

Tidak hanya itu saja, pada penelitian berikut akan diteliti sebuah perilaku agresivitas 

verbal partisipan partai politik di media sosial. Tentunya prasangka yang dimiliki 

oleh pengguna internet juga dirasa memiliki hubungan dengan perilaku agresivitas 

verbal. Jika individu memiliki prasangka yang baik tentang kabar berita dimedia 

sosial dan menerapkannya dengan rasa kedisiplinan yang tinggi. Maka 

kecenderungan perilaku agresivitas verbal dimedia sosial akan berkurang atau 

bahkan tidak ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka Berpikir 

E. Hipotesis 

Berdasarkann kerangka berfikir yang sudah peneliti uraikan diatas yang 

menghubungkan antara fanatisme (X1) dan prasangka (X2) dengan tingkat 

agresivitas verbal (Y), maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :  

Hipotesis mayor:  Ada hubungan fanatisme dan prasangka dengan  agresivitas verbal 

     partisipan partai politik di media sosial.  

Antusiasme 

Menyerang Kelompok 

 

Pembenaran yang 

dilakukan kelompok 
Doktrin-doktrin 

pembenaran dan 

menyerang pihak lain 

Ingroup/outgroup 

Eksistensi 

Agresivitas verbal 

Wacana/narasi 

Negatif 



Hipotesis minor  :  

1. Ada hubungan fanatisme dengan agresivita verbal partisipan partai politik di 

media sosial.  

2. Ada hubungan prasangka dengan agresivitas verbal partisipan partai politik 

di media sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


