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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konformitas teman sebaya pada remaja yang masih bersekolah dapat 

berbentuk positif atau negatif. Konformitas menurut Brehm dan Kassin 

(dalam Sarwana, 2009) adalah kecenderungan untuk mengubah persepsi, 

pendapat, perilaku seseorang sehingga konsisten dalam perilaku atau norma 

kelompok. Menurut pendapat Sears (1994) konformitas adalah suatu bentuk 

tingkah laku menyesuaikan diri dengan tingkah laku orang lain, sehingga 

menjadi kurang lebih sama atau identik guna mencapai tujuan tertentu. Sering 

kali orang atau organisasi berusaha agar pihak lain menampilkan perilaku 

tersebut maka itu disebut konformitas.  

Menurut Soerjono Soekanto (2010) konformitas berarti penyesuaian 

diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan norma dan nilai 

masyarakat. Jon M  Shepard (dalam Santrock, 2003) Conformity sebagai “the 

type of social interaction in which an individual behaves toward others in 

ways expected by the group”. Jadi konformitas adalah seseorang berperilaku 

terhadap orang lain sesuai dengan harapan merupakan bentuk interaksi yang 

di dalamnya kelompok. 

Konformitas yang positif contohnya menurut Sears (1991) memiliki 

beberapa tipe, seperti tipe konformitas identifikasi. Jika konformitas diwarnai 

dengan kharisma dari orang yang mempengaruhi sehingga seseorang yang 
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dipengaruhi percaya, mengakui, menerima, tanpa rasa takut akan sanksi atas 

sikap non-konformitasnya, dan juga tanpa harapan akan imbalan atas sikap 

konformitasnya. Sedangkan pada tipe konformitas internalisasi jika 

konformitas diwarnai sikap kebebasan untuk menentukan konformitas atau 

non-konformitas dengan didasarkan pertimbangan rasio, perasaan, 

pengalaman, hati nurani, dan semangat untuk menentukan pilihan-pilihan 

dalam bersikap dan bertingkah laku. Contoh perilaku konformitas positif 

yaitu seorang siswa yang suka menabung dan hemat berbelanja dalam hal 

mainan. Dia bisa mengajak teman dekatnya untuk ikut menabung secara rutin 

dan menghemat uang sakunya untuk keperluan yang lebih baik. 

Konformitas yang negatif contohnya ikut-ikutan teman yang melakukan 

hal negatif seperti minum alkohol atau yang sering disebut minuman keras, 

ada juga yang saingan memiliki HP (handphone) dan lain-lain. Seperti adalah 

satu kasus bagi para remaja yang sedang mencari identitas, salah satu cara 

untuk melakukan identifikasi adalah melalui kelompok teman sebayanya 

yang memiliki kesamaan. Remaja cenderung mengikuti nilai-nilai yang ada 

dalam kelompok tersebut, kecenderungan tersebut dikenal dengan 

konformitas. Salah satu bentuk wujud nyata dari konformitas yaitu intensi 

membeli handphone terbaru. Dengan memiliki handphone dengan merk dan 

fasilitas canggih yang sama dengan kelompok maka kehadiran remaja 

tersebut dalam kelompok akan lebih diterima. 

Baik remaja putra maupun putri pasti melakukan konformitas dengan 

kelompok. Apalagi pada zaman ini handphone sudah dapat dipakai oleh 
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semua kalangan, termasuk remaja sebagai salah satu konsumen yang terbesar. 

Dimana model handphone sekarang sangat trendi dan juga ditunjang dengan 

fasilitas-fasilitas yang canggih. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu 

sorotan bagi remaja yang selalu mengikuti mode-mode terbaru. Dengan 

memakai produk-produk terbaru maka remaja akan merasa tidak ketinggalan 

zaman. Apalagi memiliki handphone yang sama dengan yang kelompok 

pakai baik merk dan fasilitas canggih yang dimiliki handphone tersebut, akan 

menjadi suatu kepuasan psikologis bagi remaja tersebut, dan kehadirannya 

dalam kelompok tersebut diakui. Dalam hal penggunaan alkohol yang sering 

dilakukan oleh pelajar merupakan salah satu akibat dari konformitas terhadap 

teman sebayanya yang dilakukan agar dirinya dapat diterima dalam pergaulan 

kelompoknya dan mengindari penolakan dari teman sebayanya. Seseorang 

yang memiliki tingkat konformitas yang tinggi akan banyak bergantung pada 

aturan-aturan dan norma yang berlaku dalam kelompoknya, termasuk dalam 

berperilaku.  

Dampak perilaku yang terlihat dari pengonsumsian minuman 

beralkohol yang muncul dan terlihat tidak lazim bagi masyarakat adalah 

adanya pengkonsumsian alkohol secara individu, bersama-sama atau 

berkelompok. Pada saat seseorang mengkonsumsi minuman keras secara 

individu akan bisa merasa tenang dan rileks, begitu pula seseorang 

mengkonsumsi minuman keras secara berkelompok dapat dilihat faktor-

faktornya. Misalnya dalam kelompok tersebut terdapat jiwa kelompok. Ketika 
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melakukan ritual minuman keras secara berkelompok hal-hal agresif dan 

ekspresif sering kali terjadi.  

Dampak perilaku yang terlihat yaitu dari fisik, psikis dan sosial pada 

individu atau kelompok yang terlibat. Dampak fisik yang dirasakan biasanya 

akan terasa pusing dikepalanya, mual-mual, badan terasa lemas, mata menjadi 

merah dan bahkan tidak sadarkan diri jika sudah tinggi mabuknya. Terkadang 

juga menimbulkan dampak psikis seperti tidak sanggup mengontrol emosi, 

merasa dirinya paling berani dan akhirnya terjadi kekerasan contohnya 

perkelahian, tawuran, dan perlakuan tidak lazim lainnya. Sedangkan dampak 

sosialnya seperti di jauhi teman lain yang tidak terlibat dalam pengonsumsian 

minuman beralkohol. Dalam sebuah perkumpulan anak remaja atau pelajar 

sekolah yang sedang nongkrong bersama, sering ditemukan individu yang 

tergabung dalam beberapa kelompok terlihat memutarkan gelas sloki berisi 

minuman keras diputar secara bergantian pada saat ritual mengonsumsi 

minuman keras, tempatnya sudah ditentukan dan biasanya jauh dari 

keramaian, beberapa diantaranya merupakan pelajar SMK yang bersekolah di 

salah satu SMK ternama di Salatiga yaitu SMK Muhammadiyah Salatiga. 

SMK Muhammadiyah Salatiga merupakan sekolah yang mayoritas 

siswanya adalah laki-laki. Dari hasil wawancara dengan guru pembimbing, 

beberapa guru bidang studi dan siswa diperoleh hasil bahwa tingkat 

mengonsumsi minuman keras siswa SMK Muhammadiyah Salatiga 

meningkat. Bukti bahwa tingkat penggunaan minuman keras siswa SMK 

Muhammadiyah Salatiga yang meningkat dari tahun sebelumnya adalah dari 
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buku rekaman kasus pelanggaran yang menunjukkan bahwa selama setahun 

terakhir ini telah terjadi dua kasus penyalahgunaan minuman keras atau 

alkohol.  

Berdasarkan hasil interview dengan Wakasek bidang kesiswaan 

diperoleh hasil bahwa pernah ada dua kasus penyalahgunaan minuman 

berlakohol pada siswa di SMK Muhamadiyah. Kasus yang pertama terdapat 

sebelas siswa kelas X yang terlibat minum-minuman keras di Rawa Permai. 

Dalam kasus ini siswa yang terlibat diberi pembinaan dan masih diberi 

kesempatan untuk tetap bersekolah. Lain hal nya pada kasus kedua yang 

melibatkan enam siswa kelas XI yang minum minuman keras di salah satu 

rumah di daerah Pasar Sapi Salatiga, keenam siswa ini dikeluarkan semua 

tanpa kecuali oleh pihak sekolah. Hal ini dikarenakan keenam siswa ini di 

kelas XI sudah mempunyai rekord pelanggaran yang sudah banyak dan 

melebihi batas poin pelanggaran sekolah. Berdasarkan dari data mutasi siswa 

diperoleh bahwa terdapat enam orang siswa dikeluarkan karena 

pelanggarannya sudah melebihi kebijakan sekolah.  

Berdasarkan hasil observasi penulis menjumpai dua orang siswa yang 

sedang ditangani kesiswaan menunjukkan indikasi siswa tersebut 

mengonsumsi alkohol. Hal ini diidentifikasi dari mata siswa yang merah dan 

juga dari bau alkohol pada siswa tersebut. Selain itu berdasarkan interview 

dengan guru Bimbingan Konseling dari sebelas anak yang sebelumnya 

pernah terlibat kasus miras telah menunjukkan perubahan sikap ke arah 

positif setelah diberikan layanan konseling kelompok. Dalam proses 
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konseling diketahui bahwa ada seorang anak yang jujur mengakui bahwa 

dialah yang menjadi provokator mengajak teman-temannya untuk ikut minum 

minuman keras bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa pengonsumsian 

minum minuman keras terjadi karena adanya faktor konformitas negatif 

teman sebaya.  

Dari hasil observasi dan interview dengan guru Bimbingan Konseling 

diperoleh hasil bahwa terdapat indikasi konformitas negatif teman sebaya 

dalam penggunaan minuman beralkohol dampaknya sangat besar dalam 

mempengaruhi sikap siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan 

penelitian “Dampak Konformitas Negatif terhadap Penggunaan 

Minuman Beralkohol Pada Siswa Jurusan Permesinan SMK 

Muhammadiyah  Di Salatiga” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang 

menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dampak 

konformitas negatif terhadap penggunaan minuman beralkohol pada siswa 

jurusan Permesinan SMK Muhammadiyah di Salatiga? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak 

konformitas negatif terhadap penggunaan minuman beralkohol pada siswa 

jurusan Permesinan SMK Muhammadiyah di Salatiga. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara 

teoritik maupun secara praktis, sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritik 

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran khususnya 

tentang dampak konformitas negatif terhadap penggunaan minuman 

beralkohol dan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi disiplin 

keilmuan psikologi khususnya dan seluruh disiplin keilmuan secara 

umum. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak 

sekolah dan orang tua dalam membimbing siswa agar tidak minum 

minuman berakohol karena konformitas negatif teman mengingat 

masa remaja merupakan masa yang rawan untuk terkena pengaruh 

negatif. 

 

 

 

 

 

 


