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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Kuliah adalah cita-cita dari sebagian besar lulusan SMA, bahkan kuliah 

hingga luar kota, luar daerah sampai luar provinsi dilakukan untuk mengejar cita-

cita. Seperti di Universitas Muhammadiyah Surakarta mahasiswanya berasal dari 

berbagai daerah di indonesia. Daerah asal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta tidak hanya terbatas pada luar daerah Solo raya,  namun ada juga yang 

berasal dari luar provinsi dan luar pulau. Harapan mereka ketika masuk ke 

Universitas adalah belajar selama periode tertentu sehingga memperoleh gelar 

sarjana. Waktu 24 jam  sehari akan mereka gunakan untuk mengerjakan tugas-

tugas sebagai mahasiswa. Pada siang hari mereka kuliah lalu pada malam hari 

mereka mengerjakan tugas-tugas yang di berikan oleh dosen itu sudah menjadi hal 

yang biasa dilakukan oleh Mahasiswa setiap hari nya. Namun kenyataannya 

fenomena penggunaan waktu di malam hari justru digunakan untuk melakukan 

aktivitas dugem atau clubbing. 

Dugem merupakan suatu aktifitas yang dilakukan saat di dalam night club 

pada larut malam. Ketika dugem beberapa hal yang dilakukan seperti menikmati 

musik yang dimainkan oleh DJ, menikmati minuman beralkohol dan berkenalan 

dengan orang baru. Aktifitas tersebut  dilakukan secara berulang-ulang dengan 

berbagai tujuan sehingga membentuk pola perilaku. Mahasiswa yang 

mengunjungi night club berasal dari ekonomi yang kurang mampu sampai dengan 
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yang mampu namun mayoritas berasal dari ekonomi mampu. Mahasiswa yang 

datang untuk dugem biasanya berkelompok dengan teman kuliahnya ataupun 

dengan teman sebayanya. 

Berita yang dimuat oleh Habshy (2015) menunjukkan fenomena clubbing 

ternyata tidak hanya melanda kaum eksekutif, tetapi juga melanda kaum ABG. 

Mayoritas para clubbers adalah para generasi muda yang memiliki status sosio-

ekonomi yang cukup baik. Ini terlihat dari kebutuhan-kebutuhan yang menopang 

aktivitas clubbing yang jelas membutuhkan dana ekstra. Mulai dari pemilihan 

pakaian yang bermerk, properti, kendaraan, hingga perangkat clubbing itu sendiri. 

Hal tersebut terjadi di kota Surakarta terutama di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang rata-rata mahasiswa nya bernuansa Islami, 

dimana Universitas Muhammadiyah Surakarta menjadi salah satu  referensi dalam 

menuntut ilmu setelah lulus SMA/SMK, selain itu di karenakan Kota Surakarta 

dikenal murah dari segi makanannya, sehingga banyak pelajar yang berasal dari 

luar Kota Surakarta memilih untuk nmenuntut ilmu di Kota Surakarta. Dari data 

yang diambil oleh peneliti dengan menyebar angket pertanyaan terbuka kepada 30 

orang mahasiswa dan hasilnya 20 orang mahasiswa pernah berkunjung ke klub 

malam, dari 20 orang mahasiswa yang pernah berkunjung ke klub malam 

didapatkan 5 orang mahsiswa yang bersedia menjadi informan penelitian ini.. 

Sebagian besar Mahasiswa yang berkunjung ke klub malam adalah Laki-laki. 

Erikson (dalam Santrok, 1996) berpendapat bahwa bentuk perilaku 

menyimpang remaja merupakan suatu bentuk upaya untuk membentuk identitas 

diri, meskipun identitas tersebut bernilai negatif. Kegagalan dalam menemukan 
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identitas tersebut menimbulkan banyak masalah yang dapat menghambat 

perkembangan pribadinya dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sosialnya. Salah satu penyebab dari kegagalan remaja dalam membentuk identitas 

dan penyesuaian diri terhadap lingkungan adalah karena kurangnya harga diri 

yang dimiliki. 

Kecenderungan untuk mengikuti keinginan dan norma kelompok disebut 

dengan konformitas. Remaja melakukan konformitas teman sebaya tidak hanya 

perilaku yang ditiru melainkan dalam mengambil keputusan, banyak remaja yang 

kesulitan memutuskan sesuatu namun pertimbangan dari teman sebaya yang 

biasanya di dengarkan oleh remaja daripada orang tua (Cash dalam Rahmayanthi, 

2017). Mestinya mahasiswa dalam suatu Universitas dapat mengikuti organisasi-

organisasi atau kelompok aktivitas kemahasiswaan di Kampus yang dapat ditiru 

dan menghasilkan bentuk konformitas yang positif. Remaja lebih banyak 

menghabiskan waktu bersama teman-temannya, membentuk sebuah kelompok 

dan melepaskan diri dari pengaruh orang tuanya (Rahmayanthi, 2017). Remaja 

sering dipengaruhi oleh orang lain yang mereka kenali, mereka membeli pakaian 

yang mirip dengan teman sebayanya, mengunjungi restoran karena teman mereka 

pergi kesana, dan mendengarkan musik yang didengarkan teman mereka. Dengan 

mengadopsi selera orang lain, remaja menunjukkan bahwa mereka termasuk 

dalam kelompok tertentu. Setelah mengikuti perilaku atau saran orang lain yang 

mereka asosiasikan, mereka akan diakui di dalam kelompok (Stallen, Smidts, & 

Sanfey  2013). 
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Mahasiswa merupakan bagian dari civitas academia yang harus di didik 

dan dibina agar memiliki kemampuan dan kualitas yang kompeten karena mereka 

diharapkan dapat berperan menentukan perkembangan indonesia. Mahasiswa 

yang seharusnya menuntut ilmu dan menjalankan amanah dari orang tuanya 

kenyataanya tidak sesuai yang diharapkan orang tua mereka. 

Besarnya pengaruh konformitas teman sebaya dalam pencarian identitas 

diri dapat menimbulkan kegagalan, sehingga menimbulkan perilaku yang tidak 

dapat diterima oleh lingkungan sosial atau masyarakat (Hidayati, 2016). Namun, 

pengaruh sosial juga bisa memotivasi orang untuk melakukannya berperilaku 

prososial (Nook, dkk, 2016). 

Fenomena konformitas bisa terjadi pada kelompok kecil atau keseluruhan 

masyarakat, sebagai akibat pengaruh teman sebaya atau tekanan kelompok. 

Konformitas dapat memiliki efek baik atau buruk tergantung pada situasi (Tang, 

Wu & Sun, 2013). 

Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa mestinya menjadi pribadi 

yang baik, namun mengapa mahasiswa  tertarik dengan dugem yang jelas-jelas 

aktivitas-aktivitasnya mengajak pada keburukan dan perilaku menyimpang dari 

norma sosial yang ada. Jika disukai oleh orang lain menjadi salah satu kebutuhan 

dasar manusia, hal ini tidak mengherankan bahwa individu yang mendapat 

tekanan dari lingkungan sekitar mereka akan mendapat pengaruh pada perilaku 

dan berpikir lingkungannya. Dalam pengertian ini, khususnya untuk konformitas 

di masa remaja, ketika kelompok sosial memiliki efek yang paling signifikan pada 
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kehidupan individu (Newman & Newman dalam Machu, Koevarova, Koprivova, 

2016). 

B. Rumusan masalah 

Peneliti telah merumuskan pertanyaan yang akan digunakan sebagai dasar 

dari penelitian ini yaitu, “Bagaimana konformitas kelompok pada mahasiswa yang 

menyukai Dugem?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui dan 

mendiskripsikan konformitas pada Konformitas Kelompok Pada Mahasiswa yang 

menyukai Dugem (Clubbing)  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 1) bidang ilmu 

psikologi sosial dan terutama yang berkaitan dengan konformitas untuk  

menambah wawasan berkaitan dengan konformitas pada mahasiswa, 2) subjek 

untuk memahami dampak apa yang di dapat dari konformitas yang negatif 

tersebut, 3)  orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya selama kuliah dan 

jauh dari pantauan orang tua, dan 4) peneliti selanjutnya bermanfaat sebagai dasar 

untuk penelitian selanjutnya.. 




