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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di ere modern seperti sekarang ini semua sudah semakin canggih mulai 

dari teknologi informasi sampai pendidikan tapi mirisnya pergaulan remajapun 

semakin hari semakin bebas.Hal ini dapat dibandingkan bagaimana pergaulan 

remaja pada zaman dulu dengan remaja saat ini,sudah banyak mengalami 

pergerseran nilai-nilai akibat dari salahnya penyerapan kebudayan asing yang 

sebenarya tidak cocok dengan budaya orang Indonesia. 

Kebebasan bergaul pada remaja sudah sampai pada tingkat yang sangat 

mengkhawatirkan. Pratiwi.A (2017) Masa remaja memang dianggap sangat 

menyenangkan, namun tidak lepas dari  masalah atau tekanan yang dihadapi. 

Banyak masalah negatif yang sering timbul dikalangan remaja mulai dari tawuran 

antar kelompok,mabuk-mabukan, penyalahgunaan zat-zat aditif, serta seks bebas.  

Remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa 

dewasa dengan rentang umur 12-22 tahun dimana pada masa peralihan itu 

ditandai dengan perkembangan baik secara fisik dan psikologis. 

(Mönks,knoers,dan haditono 2002). Seperti yang diungkapkan oleh Erikson 

(dalam Sobur, 2011) masa remaja (adolescence) adalah masa pencarian jati diri 

atau  masa perkembangan yang merupakan masa transisi dari anak-anak menuju 

dewasa. Masa ini dimulai pada saat masa puber sekitar pada usia 12 tahun dan 

berakhir pada usia 18 hingga 21 tahun. 
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Banyak remaja yang terombang-ambing dalam ketidakjelasan identitas 

dan kebayakan bingung untuk menghadapi kehidupan.Wilayah pergaulan yang 

rentan tak jarang menjerumuskan remaja pada sisi gelap kehidupan.Teman sebaya 

akan mempengaruhi individu dalam bertindak baik sikap, penampilan, 

pembicaraan dan tingkah lakunya.Pengaruh teman sebaya inilah yang lebih besar 

untuk diikuti daripada pengaruh dalam keluarga karena remaja akan 

menghabiskan waktu lebih lama di luar bersama dengan teman-temanya dari pada 

dengan keluarganya. 

Taylor, Peplau& sears (2009) tipe pengelompokan sosial dibagi menjadi 

lima, yaitu pertama, kategori sosial, merupakan pengelompokan sosial 

berdasarkan atribut yang sama, Kedua, audiens, merupakan sekumpulan orang 

yang memiliki tujuan atau minat yang sama. Ketiga, kerumunan, kumpulan yang 

terdiri dari beberapa orang tapi tidak memiliki interaksi  sosial satu dengan yang 

lain. Keempat, Tim, merupakan kumpulan individu yng saling berinteraksi secara 

reguler untuk mencapai suatu tujuan, misalkan tim olahraga (sepakbola, bola 

basket). kelima, keluarga, kumpulan individu yang disebabkan adanya pertalian 

darah antar anggota.dan keenam organisasi formal, merupakan sekelompok orang 

yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. 

Salah satu contoh ingin bisa diakui dan diterima oleh temannya,remaja 

mencoba untuk merokok,mengkonsumsi alkohol dan mencoba mengunakan obat 

obatan terlarang. Keinginan remaja untuk dipandang oleh teman sebayanya  

merupakan hal  yang sangat penting dalam kehidupannya.Beberapa remaja akan 

melakukan apapun agar bisa diterima sebagai anggota.(Santrock ,2012) 
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McKay&Cole (2012) dalam penelitian yang dilakukannya mengungkap 

kan bahwa masalah penggunaan alkohol banyak dipengaruhi oleh kerentanan dan 

tekanan teman sebaya meskipun penggunaan alkohol di kalangan remaja adalah 

salah satu perilaku normatif di kalangan remaja di Irlandia namun hasilnya 

menunjukan adanya peningkatan meminum alkohol dinilai oleh suatu ukuran 

gabungan dalam kelompok serta penilaian faktor sosial. 

Ana (dalam kompas.com 2016) melaporkan nasib nahas dialami 11 orang 

remaja di daerah Istimewa Yogyakarta yang meninggal karena pesta minuman 

oplosan bersama dengan temannya. Alasannya mengonsumsi minuman keras 

yaitu agar bisa melupakan kesulitan hidup dan bersenang-senang bersama dengan 

teman-teman,Seseorang meminum miras oplosan karena ajakan teman atau 

pengaruh lingkungan dan juga agar bisa diterima oleh komunitasnya.Oleh karena 

itu, orang kebanyakan mengonsumsi miras oplosan beramai-ramai.Ada juga  yang 

mengonsumsi miras demi pengakuan dari orang lain. Yusuf (2000) berpendapat 

terdapat dua aspek kepribadian remaja yang berkembang secara menonjol dalam 

pengalamannya bergaul dengan teman sebaya. Pertama social cognition yaitu 

dimana kemampuan yang berpengaruh kuat terhadap minatnya untuk bergaul atau 

membentuk persahabatan. Kedua adalah conformity yaitu motif untuk menjadi 

sama, sesuai, seragam dengan nilainilai, kebiasaan, kegemaran (hobi), atau 

budaya teman sebayanya. 

Hal inilah yang juga terjadi pada remaja di salah satu desa yang berada di 

kota Pekalongan.Peneliti melakukan pengambilan data awal di salah satu desa 

yang berada di kota Pekalongan ,ternyata banyak  remaja usia 16-18 tahun yang 
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sudah mengkonsumsi minuman keras.Ketika peneliti melakukan wawancara 

kepada tiga remaja. 

subjek yang berinisial I (16) mengatakan “..... alasan saya 

mabok itu karena teman teman saya mabok semua mas, 

kalau saya nggak ikutan saya rak penak sama teman 

teman ku mas, biasane mesti aku di ece-ece mas nk gak 

melu ...”. 

 

kemudian dari hasil wawancara lain yang di lakukan 

peneliti kepada subjek berinisial S (17) mengatakan 

“....biasanya saya minum itu karnamerasa tidak enak saja 

ketika teman-teman sedang minum saya tidak ikut minum 

sendiri ,lebih menyesuaiakan diri saja si dengan  teman-

teman saya mas...”. 

 

kemudian wawancara yang terkakhir dengan remaja 

berinisial AA (16) mengatakan “... biasanya saya minum 

itu e’e karena diajakin temen-teman dan terkadang si saya 

juga minum itu karena memang ingin minum aja gitu 

mas.haha....”. 

 

Dari data wawancara di atas didapatkan gambaran bahwa remaja yang 

mengkonsumsi minumana keras karena merasa tidak enak dengan teman-

temannya dan juga adanya tekanan berupa ejekan yang ditimbulkan oleh 

temannya ketika ada temanya yang tidak minum.Remaja tersebut minum untuk  

menyesuaiakan dengan teman temannya. Perilaku yang dilakukan oleh ketiga 

remaja di atas adalah bentuk dari perilaku conform atau konformitas. 

Baron&Byrne (2005) berpendapat bahwa seseorang melakukan 

konformitas terhadap kelompok hanya karena perilaku individu didasarkan pada 

harapan kelompok atau masyarakat. 
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Bastian (2016) meneliti anak dibawah umur dalam mengkonsumsi 

minuman beralkohol memiliki latar belakang yang hampir sama. Latar belakang 

itu antara lain seperti menghargai pertemanan, rasa penasaran, ingin menambah 

kenalan, atau bahkan ingin dianggap dewasa dan dihargai dalam kelompok. 

subjek penelitiannya mengaku berani untuk mengkonsumsi minuman beralkohol 

karena ajakan dari teman-temannya dan merasa tidak bisa menolak. Selain itu  

juga memiliki rasa penasaran dengan minuman beralkohol sehingga 

memberanikan diri untuk mencobanya alasan lain yang mendominasi anak di 

bawah umur mengkonsumsi minumana beralkhohol adalah untuk memuaskan rasa 

penasarannya pada minuman beralkohol dan tidak bisa menolak ajakan teman 

dengan alasan ingin menghargai kebersamaan kelompok sehingga  berani untuk 

mengkonsumsi miuman beralkohol. 

Berdasarkan dari fenomena-fenomena diatas serta penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka peneliti menemukan rumusan masalah yang akan 

diajukan yakni “Bagaimana konformitas pada remaja yang mengkonsumsi 

minuman beralkhohol?”.Dengan uraian tersebut, maka peneliti tertarik ingin 

melakukan penelitian dengan judul “konformitas pada remaja yang 

mengkonsumsi minuman beralkhohol”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan 

konformitas pada remaja yang mengkonsumsi minuman beralkhohol 
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C. Manfaat Penelitian 

Dari berbagai hal yang telah diungkapkan diatas, manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan pada 

bidang psikologi sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu bahan referensi yang memberikan informasi, khususnya bagi peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama.   

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan mengenai 

perilaku konformitas pada remaja yang mengkonsumsi minuman keras dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas serta dapat memberikan 

informasi bagi masyarakat umum 

 

 

 


