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Abstrak 

  
Organisasi masyarakat merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang 

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan memiliki tujuan untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Fanatisme digambarkan sebagai 
suatu kepatuhan penuh gairah tanpa syarat, antusiasme yang berlebihan terhadap 
suatu hal tertentu, keras kepala, tanpa pandang bulu atau menggunakan cara-cara 
dengan kekerasan, fanatisme juga ditandai dengan adanya pemikiran dogmatis, tidak 
memiliki toleransi terhadap perbedaan dan keinginan untuk memaksakan pandangan 
secara sepihak, rasa harga diri meningkat dan merasa berkuasa, sehingga mendorong 
terjadinya perilaku agresi. 
Banyak organisasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Bali dengan berbagai 
latar belakang pemikiran yang berbeda-beda. Fakta dilapangan sering menimbulkan 
berbagai macam gesekan. Akhir-akhir ini terjadi beberapa kasus kekerasan yang 
dilakukan oleh sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan di Bali sehingga 
menimbulkan keresahan-keresahan di masyarakat.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan fanatisme kelompok dengan 
perilaku agresi. Dalam penelitian ini tidak menggunakan seluruh anggota populasi. 
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota organisasi 
kemasyarakatan Laskar Bali Koordinator lapangan Alas Kedaton yang berusia 18 
hingga 55 tahun serta minimal sudah menjadi anggota selama satu tahun. Jumlah 
sampel pada penelitian ini adalah 62 orang. Reliabilitas skala fanatisme kelompok 
adalah 0.839 dan reliabilitas skala perilaku agresi adalah 0.917. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis korelasi spearman, kerena dari uji Kolmogorov-Smirnov 
sebaran data tidak menunnjukkan distribusi normal. Hasil uji korelasi dalam 
penelitian ini adalah 0,356 p>0,05. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
tidak ada hubungan antara fanatisme kelompok dengan perilaku agresi pada anggota 
organisasi kemasyarakatan Laskar Bali koordinator lapangan Alas Kedaton. 
 
Kata kunci: Fanatisme kelompok, Perilaku agresi, Anggota organisasi 
kemasyarakatan 



The Correlation Between Group Fanatism with Agression Behaviour In 
Members Of Civil Organization 
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Abstract 

 

 Community organization is a civil organization that was founded and formed 
by public voluntarily based on the similarity of the will, aspirations, needs, interest, 
activities and same purposes to participate in development to achive the purpose of 
Unitary States of Indonesia based on Pancasila. Fanaticism is potrayed as a passionate 
compliance without conditions, excessive enthusiasm of a certain thing, stubborn, 
indiscriminately or use means of violence, fanaticism is also characterized by the 
presence of dogmatic thinking, have no tolerance of differences and the desire to 
impose unilateral view, increased sense of self-worth and feel powerful aggression 
behaviour. 
In Bali, there is large number of civil organizations grow and develop with different 
backgrounds, which is often cause some friction. Lately in some case of violence 
carried out by a number of members of those civil organization in Bali, make some 
anxiety in the society. 
This research aims to know the relationship of group fanaticism with behaviour of 
aggression. This research did not use all member from the population. Subject in this 
research is a members of civil organization called Laskar Bali, Alas Kedaton, with 
age from 18 years old to 55 years old and at least have been member for minimum 
one year. Number of samples in this research was 62 peoples. Reliabillity scale of 
group fanaticism is 0,839 and aggression behaviour scale reliabillity is 0.917. 
Analysis method use Spearman correlation test. Correlation test result 0.356 which 
mean p>0.05. So based on the result of this research there is no relations between 
group fanaticism and aggression behaviour on civil organization members at Laskar 
Bali, area coordinator Alas Kedaton. 
 
Keywords: Group fanaticism, Aggression behaviour, Civil organization member 
	

	

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi masyarakat merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang 

menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah organisasi 

yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan memiliki tujuan untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Menurut Manuaba (2014) pada 

dasarnya keberadaan organisasi kemasyarakatan dapat sangat membantu negara 

dalam menjalankan nilai-nilai dan keikutsertaan masyarakat dalam menegakkan nilai-

nilai Pancasila yang merupakan dasar negara. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1985 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan juga menyebut jika organisasi kemasyarakatan selain berfungsi 

sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi warga negara Republik 

Indonesia juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan 

keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat agar aktif dalam mewujudkan masyarakat 

Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Manuaba (2014) menambahkan secara pengertian dan fungsi keberadaan 

organisasi kemasyarakatan sangatlah penting untuk menunjang implementasi dari 

nilai-nilai Pancasila dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan 

bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan 

Pancasila, sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.  

1	



 Menurut Suyono (2013), jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada di 

Indonesia sangat banyak, tercatat ada 139.957 organisasi kemasyarakatan dengan 

rincian 65.577 organisasi kemasyarakatan dibawah kendali Kemendagri (Kementerian 

Dalam Negeri), 25.406 organisasi kemasyarakatan dibawah kendali Kemsos 

(Kementerian Sosial), 48.866 organisasi kemasyarakatan dibawah kendali 

Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta terdapat juga 

108 organisasi kemasyarakatan asing dibawah kendali Kemlu (Kementerian Luar 

Negeri). Khusus pada provinsi Bali, data yang diperoleh dari Badan Kesbangpol 

(Kesatuan Bangsa dan Politik) provinsi Bali, jumlah organisasi kemasyarakatan yang 

sudah terdaftar adalah 996 organisasi kemasyarakatan, jumlah tersebut tidak termasuk 

organisasi kemasyarakatan yang belum terdaftar atau sudah tidak aktif lagi sesuai 

bank data yang dimiliki Kesbangpol provinsi Bali (Isa, 2013). 

 Semakin besar jumlah organisasi kemasyarakatan maka ideologi atau nilai-

nilai yang diajarkan oleh organisasi kemasyarakatan dan diadopsi oleh masyarakat 

akan semakin banyak sehingga rentan menimbulkan gesekan-gesekan yang dapat 

memicu munculnya pertikaian antar organisasi kemasyarakatan, terlebih bagi 

organisasi kemasyarakatan garis keras yang anggotanya cenderung bersifat fanatik 

(Manuaba, 2014). Bidang-bidang fokus dari pada organisasi kemasyarakatan ini juga 

sangat beragam mulai dari bidang keamanan, politik, hak asasi manusia, perlindungan 

wanita dan anak hingga kesejahteraan hewan. Banyaknya organisasi kemasyarakatan 

yang terbentuk di provinsi Bali bisa terjadi karena adanya dua fenomena dan latar 

belakang, yang dijabarkan oleh Camidi (2013) sebagai berikut (1) akibat hubungan 

atau afiliasi organisasi kemasyarakatan dengan partai politik atau penguasa (memaksa 

anggota organisasi kemasyarakatan memiliki keterikatan dengan kekuasaan partai 

atau tokoh masyarakat tertentu) dan (2) lahir dari kelompok atau crowd yang 



mengatasnamakan kekuasaan pada sebuah kawasan atau daerah (memaksa anggota 

organisasi kemasyarakatan memiliki keterikatan dengan kawasan dan anggota 

kelompok tersebut) hingga menciptakan anggota kelompok yang memiliki keterikatan 

kuat antar anggota kelompoknya kemudian menimbulkan suatu rasa fanatisme 

terhadap kelompoknya. Menurut Soeroso (2008) fanatisme merupakan terjalinnya 

keterikatan yang kuat antara anggota kelompok dengan kelompoknya sekaligus 

membedakan dirinya dengan kelompok lain. 

Robles (2013) menyebutkan jika fanatisme digambarkan sebagai suatu 

kepatuhan penuh gairah tanpa syarat, antusiasme yang berlebihan terhadap suatu hal 

tertentu, keras kepala, tanpa pandang bulu atau menggunakan cara-cara dengan 

kekerasan. Robles (2013) juga menambahkan bahwa fanatisme ditandai dengan 

adanya pemikiran dogmatis, tidak memiliki toleransi terhadap perbedaan dan 

keinginan untuk memaksakan pandangan secara sepihak, rasa harga diri meningkat 

dan merasa berkuasa. 

Belakangan ini terjadi beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh 

sejumlah organisasi kemasyarakatan di Bali sehingga menimbulkan keresahan pada 

masyarakat. Kasus pertama yang mendapat perhatian dari peneliti adalah bentrok 

antara anggota organisasi kemasyarakatan X dengan anggota organisasi 

kemasyarakatan Y yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2012 di Padangsambian, 

Denpasar. Bentrokan tersebut terjadi karena anggota organisasi kemasyarakatan Y 

merasa lahannya direbut oleh anggota organisasi kemasyarakatan X sehingga 

bangunan posko dari organisasi kemasyarakatan X yang berada di Padangsambian 

dibakar oleh anggota organisasi kemasyarakatan Y bersamaan dengan dua unit mobil 

dan delapan unit sepeda motor yang diparkir disekitar lokasi kejadian, sejumlah ruko 



yang berada disekitar lokasi pun tak lepas dari kerusakan akibat peristiwa ini 

(Antaranews, 2012). 

Kasus kedua terjadi di desa Karamas, Gianyar pada tanggal 1 Agustus 2013, 

korban dalam kasus pembunuhan ini adalah GWW pemuda berusia 28 tahun seorang 

anggota organisasi kemasyarakatan yang ditemukan telah tewas didalam sebuah 

selokan, pada mayat korban ditemukan luka bacok pada hampir seluruh bagian tubuh, 

sedangkan pelaku pembunuhan ini adalah seorang pemuda berusia 20 tahun anggota 

organisasi kemasyarakatan lain yang berinisial IWS. Sebelumnya sempat terjadi 

kericuhan pada sebuah toko Swalayan di desa Keramas yang melibatkan GWW dan 

IWS, warga yang berada disekitar lokasi tidak menduga jika peristiwa kericuhan ini 

akan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, pelaku IWS sendiri sudah diamankan dan 

akan diproses secara hukum (Prasetya, 2013). 

 Kasus ketiga terjadi didalam lembaga pemasyarakatan Kerobokan, Denpasar 

pada tanggal 17 Desember 2015, saat itu para penghuni blok D yang merupakan 

anggota organisasi kemasyarakatan X yang tengah menjalani masa hukuman 

menyerang narapidana lain di blok C yang dihuni oleh anggota organisasi 

kemasyarakatan Z. Penyerangan tersebut dilakukan menggunakan senjata tajam dan 

benda tumpul sehingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia dilokasi serta dua 

orang lainnya luka berat. Tidak hanya didalam, diluar lembaga pemasyarakatan telah 

menunggu pasukan organisasi kemasyarakatan X yang ingin ikut membalaskan 

dendam namun aksi ini berhasil diredam pihak kepolisian yang meminta mereka 

membubarkan diri. Ketika diperjalanan pulang setelah membubarkan diri tepatnya 

disekitar jalan Teuku Umar, Denpasar pasukan organisasi kemasyarakatan X melihat 

sekelompok orang yang sedang mengendarai sepeda motor mengenakan atribut 

organisasi kemasyarakatan Z seketika kepada sekelompok orang tersebut pasukan dari 



organisasi kemasyarakatan X ini melampiaskan kemarahan dilokasi tersebut sehingga 

dua orang meninggal ditempat dan dua orang lainnya luka berat hingga harus 

dilarikan ke rumah sakit, saat itu seketika suasana kota Denpasar jadi mencekam 

(Setiawan, 2015).  

Kasus keempat terjadi pada tanggal 3 Juni 2016 di desa Batuan, Gianyar 

seorang anggota organisasi kemasyarakatan X yang berinisial DGA dikejar oleh 3 

pria bercadar hingga akhirnya tewas ditebas, ketiga pria bercadar tersebut diketahui 

berinisial MD, BA dan TD, ketiga pelaku tersebut diminta membunuh korban oleh 

DS yang berperan sebagai perencana dalam kasus pembunuhan ini, DS sendiri 

mengakui jika dia yang merencanakan, menyiapkan alat hingga menyuruh MD, BA 

dan TD turun dari mobil untuk mengejar dan menghabisi nyawa korban DS. Menurut 

AKBP Waluya Sik selaku Kapolres Gianyar, motif pembunuhan DGA adalah karena 

DS sebagai perencana merasa sakit hati karena anggota organisasi kemasyarakatan 

yang di ikutinya menjadi korban saat terjadi bentrok organisasi kemasyarakatan di 

lembaga pemasyarakatan Kerobokan sebelumnya (Manggol, 2016). 

Fakta-fakta adanya bentrokan antar organisasi kemasyarakatan tersebut tentu 

menyebabkan kerugian baik bagi para anggota organisasi kemasyarakatan maupun 

masyarakat di lingkungan sekitar tempat terjadinya bentrokan. Tindakan yang 

dilakukan oleh para anggota organisasi kemasyarakatan yang saling bertikai 

menunjukkan adanya tindakan agresi. Menurut Taylor, Peplau, & Sears, (2009) agresi 

adalah setiap tindakan yang diniatkan untuk menyakiti orang lain, agresi juga dapat 

dikategorikan menjadi tiga bagian yang dapat dilihat dari faktor niat, yaitu (1) 

antisocial aggression merupakan tindakan agresif yang melanggar norma sosial yang 

diterima umum, (2) prosocial aggression merupakan tindakan agresif yang 

mendukung norma sosial yang diterima umum, (3) sanctioned aggression merupakan 



agresi yang dimaklumi sesuai dengan norma kelompok sosial individu (Taylor, dkk., 

2009). 

Berdasarkan paparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa sebagian oknum 

anggota organisasi kemasyarakatan lupa terhadap fungsi atau tujuan awal 

didirikannya organisasi kemasyarakatan, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan 

pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat. Kenyataannya masyarakat yang 

masuk ke dalam organisasi kemasyarakatan justru menimbulkan keterikatan yang 

kuat antar anggota kelompok sehingga menimbulkan fanatisme terhadap 

kelompoknya, dimana bentrokan antar organisasi kemasyarakatan merupakan suatu 

hasil dari keterikatan yang kuat antar anggota kelompok sehingga menimbulkan suatu 

perilaku yang bersifat agresi, seperti melukai orang lain dan merusak prasarana umum 

apabila merasa kelompoknya direndahkan atau dirugikan, oleh karena itu maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik perilaku agresi dan 

fanatisme kelompok, yang berjudul "Hubungan fanatisme kelompok dengan perilaku 

agresi pada anggota organisasi kemasyarakatan". 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu, apakah terdapat hubungan fanatisme kelompok dengan 

perilaku agresi pada anggota organisasi kemasyarakatan Laskar Bali Koordinator 

lapangan Alas Kedaton. 

C. Keaslian Penelitian 

 Berdasarkan penelusuran literatur yang sudah peneliti lakukan, penelitian 

tentang hubungan fanatisme kelompok dengan perilaku agresi pada anggota 

organisasi kemasyarakatan khususnya di provinsi Bali belum pernah dilakukan. 

Penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini, yaitu 



penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) tentang hubungan antara identitas sosial 

dan konformitas dengan perilaku agresi pada suporter sepak bola Persisam Putra 

Samarinda. Penelitian Putri menggunakan metode kuantitatif dengan teknik 

pengambilan sampel yaitu accidental sampling. Variabel bebas dalam penelitian Putri 

yaitu identitas sosial dan konformitas, sedangkan variabel tergantung adalah perilaku 

agresi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara identitas sosial 

dan konformitas dengan perilaku agresi pada subjek penelitian tersebut yakni para 

pendukung tim sepak bola Persisam Putra Samarinda yang dibuktikan dengan nilai p 

sebesar 0.003. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh putri 

terletak pada variabel bebas dan variabel tergantung serta responden penelitian. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan variabel fanatisme kelompok sebagai variabel 

bebas dan variabel perilaku agresi sebagai variabel tergantung. Penelitian ini 

menggunakan anggota organisasi kemasyarakatan di yang ada di Bali sebagai 

responden penelitian. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2014) berjudul gambaran identitas diri 

remaja akhir wanita yang memiliki fanatisme K-Pop di Samarinda. Penelitian yang 

dilakukan Jannah merupakan penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus, metode pengambilan data dilakukan dengan 

wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika terdapat 

perbedaan yang bervariasi mengenai status identitas diri yang dicapai remaja, 

fanatisme pada remaja terhadap idola K-Pop dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

terdapat perubahan dalam kehidupan fanatisme, pengaruh objek fanatisme, pengaruh 

dari teman dan komunitas serta adanya pengaruh dari media sosial dalam 

mempengaruhi perilaku remaja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Jannah terletak pada metode penelitian yang digunakan, dimana 



penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantatif dan terdapat dua variabel, 

yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. 

  Penelitian ketiga dilakukan oleh Guswani dan Kawuryan (2011), berjudul 

Perilaku Agresi pada Mahasiswa Ditinjau dari Kematangan Emosi. Tujuan dari 

penelitian Guswani dan Kawuryan adalah untuk menguji secara empirik hubungan 

antara kematangan emosi dengan perilaku agresi pada mahasiswa. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa fakultas teknik dan hukum Universitas Muria Kudus. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan jika terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

kematangan emosi dengan perilaku agresi, sebaliknya semakin rendah kematangan 

emosi maka akan semakin tinggi perilaku agresi, hal ini dibuktikan dengan nilai dari 

koefisien korelasi p = 0.000 atau p < dari 0,01. Perbedaan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terletak pada variabel bebas, pada penelitian yang dilakukan oleh 

Guswani dan Kawuryan menggunakan kematangan emosi sebagai variabel bebas, 

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan variabel fanatisme 

kelompok sebagai variabel bebas. 

  Penelitian keempat dilakukan oleh Pertiwi (2013) dengan judul konformitas 

dan fanatisme pada remaja Korean Wave (Penelitian pada komunitas Super Junior 

fans club ELF “Ever Lasting Friend”) di Samarinda. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan teknik 

sampling snowball sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa remaja 

penggemar Korean Wave berasal dari penyesuaian diri subjek di masyarakat dengan 

terpenggaruh akan sebuah kebudayaan dimasyarakat yang terjadi secara langsung 

maupun tidak langsung. Seluruh subjek dalam penelitian sama-sama melakukan 

konformitas yang berupa pengaruh sosial normatif guna mendapat pengakuan dari 



orang lain, menghindari penolakan dan sebagainya hingga akhirnya menyebabkan 

munculnya perilaku fanatis karena terdapat suatu subjek yang disukai. Perbedaan 

penelitian peneliti dengan penelitian Pertiwi terletak pada metode penelitian, dimana 

pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

 Penelitian kelima dari Yudha dan Christine (2005) berjudul hubungan antara 

kesesakan dan konsep diri dengan intensitas perilaku agresif: studi pada remaja di 

pemukiman kumuh Kelurahan Angke, Jakarta Barat. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kuantitatif dan subjek dalam penelitian ini menggunakan remaja 

berusia 11-24 tahun dan belum menikah yang tinggal di pemukiman kumuh. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan intensi dalam berperilaku agresi baik itu agresi fisik 

maupun agresi verbal dari subjek cenderung rendah, kecenderungan subjek dalam 

penelitian ini berperilaku agresi yang rendah disebabkan karena terdapat banyak yang 

mempengaruhi seseorang untuk berperilaku agresi. Perbedaan peneliti ini dengan 

penelitian Yudha dan Cristine terletak pada subjek penelitian, sedangkan pada 

penelitian ini subjek penelitiannya adalah anggota organisasi kemasyarakatan di Bali. 

 Berdasarkan pemaparan pada beberapa penelitian lain yang serupa, serta 

perbandingannya dengan penelitian ini, maka dapat dilihat terdapat perbedaan antara 

penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan fanatisme kelompok dengan perilaku agresi pada anggota organisasi 

kemasyarakatan Laskar Bali Koordinator lapangan Alas Kedaton. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua hal yaitu manfaat praktis dan 

manfaat teoritis yang dijabarkan sebagai berikut: 



1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

dalam bidang ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial terkait dengan 

komunitas, fanatisme kelompok dan perilaku agresi.  

b. Dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan 

penelitian terkait fanatisme kelompok dan perilaku agresi. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini berguna bagi beberapa pihak dan dapat dilihat 

dari berbagai sisi, antara lain: 

a. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Sebagai referensi tambahan apabila hendak melakukan penelitian dengan 

tema serupa. 

2) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait hubungan 

fanatisme kelompok dengan perilaku agresi pada anggota organisasi 

kemasyarakatan Laskar Bali Koordinator lapangan Alas Kedaton. 

b. Manfaat Lainnya 

1) Dapat membantu masyarakat untuk mengetahui hubungan mengenai 

fanatisme kelompok yang mempengaruhi perilaku individu dalam 

kelompok melalui sudut pandang ilmiah. 

	


