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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konformitas 

2.1.1 Pengertian Konformitas 

 Menurut pendapat Baron dan Byrne (2005) mengemukakan 

konformitas adalah suatu sikap individu untuk mengubah perilakunya 

dengan mengambil norma-norma yang ada dengan menerima ide-ide atau 

aturan yang menunjukkan bagaimana individu harus bersikap dalam 

kondisi tertentu. Baron, Bans dan Brans Combe (dalam Sarwono, 2009) 

memberi pengertian bahwa konformitas adalah suatu bentuk pengaruh 

sosial di mana individu merubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai 

dengan norma sosial. Sedangkan Sarwono (2009) menambahkan bahwa 

konformitas adalah perilaku sama orang lain yang didorong oleh 

keinginannya sendiri. Myers (2010) menyatakan bahwa pengaruh 

konformitas pada kelompok menghasilkan suatu perubahan kepercayaan 

sebagai akibat dari tekanan kelompok, terlihat dari adanya kecenderungan 

seseorang untuk selalu menyamakan perilakunya terhadap perilaku 

kelompok, sehingga terhindar dari keterasingan ataupun celaan. 

 Konformitas adalah suatu bentuk tingkah laku menyesuaikan diri 

dengan tingkah laku orang lain, sehingga menjadi kurang lebih sama atau 

identik guna mencapai tujuan tertentu, pendapat dari Sears (1994). Asch 

(dalam Sears, 1991) mengatakan bahwa konformitas hanya terjadi dalam 
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situasi ambigu, yaitu apabila orang merasa amat tidak pasti mengenai apa 

standar perilaku yang benar. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konformitas 

pada remaja adalah perubahan perilaku seseorang dengan mengambil 

norma yang ada guna menyesuaikan diri dengan tingkah laku orang lain, 

sehingga menjadi kurang lebih sama atau identik guna mencapai tujuan 

tertentu. 

 

2.1.2 Konformitas pada Kelompok Sebaya 

Kelompok sebaya adalah lingkungan kedua setelah keluarga. 

Kelompok sebaya sering diartikan sebagai kelompok yang terdiri dari 

beberapa orang sahabat dekat dan teman-teman luar lainnya, yang 

memiliki tingkat usia yang relatif sama untuk berbagi pengalaman. 

Kelompok sebaya menyediakan suatu lingkungan, yaitu tempat 

teman sebayanya dapat melakukan sosialisasi dengan nilai yang berlaku, 

bukan lagi nilai yang ditetapkan  oleh orang dewasa, melainkan oleh 

teman seusianya, dan tempat dalam rangka menentukan jati dirinya 

(Santrock, 2003). Namun apabila nilai yang dikembangkan dalam 

kelompok sebaya adalah niai negatif maka akan menimbulkan bahaya 

bagi perkembangan jiwa individu. 

Peranan penting kelompok sebaya terhadap individu berkaitan 

dengan sikap, minat, dan perilaku remaja adalah perilaku meniru. 

Sehingga sangat penting bagi remaja untuk menyamakan perilaku dengan 
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teman sebayanya agar mendapat kesempatan bagi dirinya untuk diterima 

oleh kelompok sebaya menjadi besar. Menurut Sears (1994) 

menyesuaikan diri dengan tingkah laku orang lain sehingga menjadi 

kurang lebih sama atau identik guna mencapai tujuan tertentu disebut 

konformitas. 

Dari pemaparan di atas dapat dinyatakan bahwa konformitas teman 

sebaya timbul karena pengaruh besar sebagai kelompok yang terdiri dari 

beberapa orang sahabat dekat dan teman-teman luar lainnya, serta 

merupakan teman-teman yang seusia atau teman-teman sosial berbagai 

pengalaman. 

 

2.1.3 Aspek-aspek Konformitas 

Sears (1994) mengemukakan aspek konformitas secara eksplisit 

diantaranya yaitu : 

a) Penyesuaian Diri 

Kekompakan yang tinggi menimbulkan tingkat konformitas yang 

semakin tinggi. Alasan utamanya adalah bahwa bila orang merasa dekat 

dengan anggota kelompok lain, akan semakin menyenangkan bagi 

orang lain untuk mengakui orang tersenut dalam kelompok, dan 

semakin menyakitkan bila orang lain mencela. Kemungkinan untuk 

menyesuaikan diri akan semakin besar bila seseorang mempunyai 

keinginan yang kuat untuk menjadi anggota sebuah kelompok tertentu.  

 

b) Perhatian terhadap Kelompok 

Peningkatan konformitas terjadi karena anggotanya enggan 

disebut sebagai orang yang menyimpang, dan penyimpangan 

menimbulkan resiko ditolak. Orang yang terlalu sering menyimpang 

pada saat-saat yang penting diperlukan, tidak menyenangkan, dan 

bahkan bisa dikeluarkan dari kelompok. 

 

c) Tekanan karena Ganjaran, Ancaman, atau Hukuman 
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Salah satu cara untuk menimbulkan ketaatan adalah dengan 

meningkatkan tekanan terhadap individu untuk menampilkan perilaku 

yang diinginkan melalui ganjaran, ancaman, atau hukuman karena akan 

menimbulkan ketaatan yang semakin besar. Semua itu merupakan 

insentif pokok untuk mengubah perilaku seseorang. 

 

d) Harapan Orang Lain 

Seseorang akan rela memenuhi permintaan orang lain hanya 

karena orang tersebut mengharapkannya. Misalnya, bila seseorang 

menyatakan kepada orang lain bahwa mereka harus menyumbang 

sejumlah uang, dan memberikan peringatan kepada orang lain apabila 

tidak menyumbangkan sejumlah uang maka orang lain akan 

memberikan uang lebih banyak. Salah satu cara untuk memaksimalkan 

ketaatan adalah dengan menempatkan individu dalam situasi yang 

terkendali, di mana segala sesuatunya diatur sedemikian rupa sehingga 

ketidaktaatan merupakan hal yang hampir tidak mengkin timbul. 

 

Selanjutnya Sarwono (2009) mengungkapkan aspek-aspek 

konformitas pada teman sebaya sebagai berikut: 

a) Kepercayaan  

Tingkat kepercayaan terhadap mayoritas akan menurun bila 

terjadi perbedaan pendapat, meskipun orang yang berbeda pendapat 

itu sebenarnya kurang ahli bila dibandingkan anggota lain yang 

membentuk mayoritas. Bila seseorang sudah tidak mempunyai 

kepercayaan terhadappendapat kelompok, maka hal ini dapat 

mengurangi ketergantungan individu terhadap kelompok sebagai 

sebuah kesepakatan.   

b) Persamaan derajat 

Bila dalam suatu kelompok terdapat satu dua orang saja tidak 

sependapat dengan anggota kelompok yang lain maka konformitas 

akan turun. Kehadiran orang yang tidak sependapat tersebut 

menunjukkan terjadinya perbedaan yang dapat berakibat pada 

berkurangnya kesepakatan kelompok. Jadi dengan persamaan 

pendapat antar anggota kelompok maka konformitas akan semakin 

tinggi. 

c) Penyimpangan terhadap kelompok  

Bila orang mempunyai pendapat yang berbeda dengan orang 

lain dia akan dikucilkan dan dipandang sebagai orang yang 

menyimpang, baik dalam pandangannya sendiri maupun dalam 

pandangan orang lain. Bila orang lain juga mempunyai pendapat yang 

berbeda, maka tidak akan dianggap menyimpang dan tidak akan 

dikucilkan. Jadi kesimpulan bahwa orang yang menyimpang akan 

menyebabkan penurunan kesepakatan merupakan aspek penting dalam 

melakukan konformitas. 
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2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konformitas 

 Menurut Rahayu Sumarlin (2009), bahwa faktor yang dapat 

mempengaruhi terjadinya konformitas adalah: 

1.  Memiliki ikatan yang kuat terhadap kelompoknya. 

2. Merasa bahwa kelompoknya merupakan hal yang penting dalam 

hidupnya dan sangat besar pengaruhnya. 

3. Ukuran kelompok karena besarnya jumlah anggota kelompok yang 

sangat berpengaruh dan cenderung untuk lebih memilih anggota 

kelompok dengan jumlah yang banyak. 

4. Suara bulat karena lebih memilih keputusan bersama dari pada 

memperhatikan pendapat sendiri. 

5. Status karena tingginya status seseorang yang ada dikelompok 

dianggap bisa dijadikan contoh karena ada sesuatu hal yang lebih dari 

orang tersebut. 

6.  Tanggapan umum seperti lebih percaya fakta dari pada kabar yang 

baru didengar. 

7. Komitmen umum seperti tidak mempunyai komitmen terhadap 

siapapun. 

8. Pengaruh informasi karena subjek bisa memperoleh informasi dari 

kelompoknya tersebut. 

9.  Kepercayaan terhadap kelompok karena subjek sudah mengenal lama 

kelompoknya sehingga subjek percaya terhadap pendapat 

kelompoknya. 

10. Kepercayaan yang lemah terhadap penilaian diri sendiri karena merasa 

tidak percaya diri dan tidak yakin kepada diri sendiri sehingga 

membuat subjek menjadi bergantung kepada teman-temannya. 

11. Rasa takut terhadap celaan sosial dan penyimpangan seperti mau 

melakukan apa saja untuk kelompok agar tidak disisihkan dan di cela. 

 

Berbeda lagi faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas pada 

sekelompok sebaya menurut pendapat Sears (1994) mengungkapkan, 

yaitu: 

a. Pengaruh Informasi 

Pengaruh informasi di mana individu merasa kelompoknya 

memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai dunia sosialnya 

dibangdingkan dengan dirinya sendiri, sehingga mengikuti pendapat 

atau opini dan perilaku kelompok sebagai pandian baginya. 

b. Kepercayaan terhadap kelompok 

Dalam situasi konformitas, individu mempunyai suatu 

pandangan dan kemudian menyadari bahwa kelompoknya menganut 
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pandangan yang bertentangan. Individu ingin memberikan informasi 

yang tepat, oleh karena itu semakin besar kepercayaan individu 

terhadap kelompok sebagai sumber informasi yang benar, maka 

seseorang akan mengikuti apapun yang dilakukan kelompok tanpa 

memperdulikan pendapatnya sendiri. Demikian pula bila kelompok 

akan semakin meningkat. 

c. Kepercayaan yang lemah terhadap penilaian sendiri 

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi rasa percaya diri 

dan tingkat konformitas adalah tingkat keyakinan orang tersebut pada 

kemampuannya sendiri untuk menampilkan suatu reaksi. Semakin 

lemah kepercayaan seseorang akan penilaiannya sendiri, semakin 

tinggi tingkat konformitasnya. Sebaliknya, jika seseorang merasa 

yakin akan kemampuannya sendiri akan penilaian terhadap sesuatu 

hal, semakin turun tingkat konformitasnya. 

d. Rasa takut terhadap celaan sosial 

Celaan sosial memberikan efek yang signifikan terhadap sikap 

individu karena pada dasarnya setiap manusia cenderung 

mengusahakan persetujuan dan menghindari celaan kelompok dalam 

setiap tindakannya. Tetapi, sejumlah faktor akan menentukan 

bagaimana pengaruh persetujuan dan celaan terhadap tingkat 

konformitas individu. 

e. Rasa takut terhadap penyimpangan 

Rasa takut dipandang sebagai orang yang menyimpang 

merupakan faktor dasar hampir dalam semua situasi sosial. Rasa takut 

akan dipandang sebagai orang yang menyimpang ini diperkuat oleh 

tanggapan kelompok terhadap perilaku menyimpang. 

 

2.1.5 Konformitas Negatif  

2.1.5.1 Pengertian Konformitas Negatif 

Menurut Soerjono Soekanto (2000) konformitas negatif adalah 

suatu bentuk sikap yang negatif dalam penyesuaian diri seseorang dalam 

mayarakat/kelompok karena dia terdorong untuk mengikuti kaidah-kaidah 

dan nilai-nilai yang ada. Konformitas juga memiliki sisi positif dan sisi 

negatif, dari sisi positif, yaitu masyarakat akan berfungsi lebih baik ketika 

orang-orang tahu bagaimana berperilaku pada situasi tertentu, dan ketika 

mereka memiliki kesamaan sikap dan tata cara berperilaku. Kemudian dari 
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sisi negatif  juga bisa menghambat kreatifitas berfikir kritis. Dari 

konformitas negatif bisa dilihat mengenai hal-hal negatif yang ada didalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya berperilaku yang menyimpang, 

menghambat kreatifitas berfikir dan kurangnya informasi tentang 

bagaimana berperilaku yang baik. 

Konformitas negatif adalah proses dimana tingkah laku seseorang 

terpengaruh atau dipengaruhi oleh orang lain di dalam suatu kelompok 

yang mengarah pada tindakan yang tidak benar. Cara seseorang 

terpengaruh ada bermacam-macam, ada yang secara langsung ataupun 

tidak langsung, (Alexa, 2014). 

 

2.1.5.2 Ciri-ciri Konformitas 

Ciri-ciri konformitas menurut Sears (Savitri Sukrisno, 2005) adalah 

terwujudnya: 

a. Kekompakan 

Kekuatan yang dimiliki kelompok menyebabkan remaja 

tertarik dan ingin tetap menjadi anggota kelompok yang disebabkan 

perasaan suka antara anggota kelompok serta harapan memperoleh 

manfaat dari anggotanya. Semakin besar rasa suka anggota yang satu 

terhadap anggota yang lain, dan semakin besar harapan untuk 

memperoleh manfaat dari keanggotaan kelompok, serta semakin besar 

kesetiaan mereka, akan semakin kompak kelompok tersebut. Seorang 

remaja yang dekat dengan anggota kelompoknya yang lain akan 
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membuat anggota kelompok yang lain menerima remaja tersebut dan 

diakui dikelompoknya. 

Jika remaja tersebut berperilaku menyimpang dari norma yang 

telah diterapkan kelompoknya, akan semakin besar kemungkinan 

remaja tersebut akan dicela atau tidak diterima dalam kelompok. 

Remaja yang memiliki rasa kekompakan yang besar akan merasa takut 

akan hal ini. Tetapi jika mereka memiliki pendirian pada diri sendiri 

yang kuat bahwa pendapatnya benar (atau tidak lagi menyukai 

kelompoknya), ia tidak akan menganggap serius masalah ini, walaupun 

akhirnya akan dikucilkan dari kelompok.   

b. Kesepakatan 

Pendapat kelompok yang sudah dibuat memiliki tekanan kuat 

sehingga remaja harus loyal dan menyesuaikan pendapatnya dengan 

pendapat kelompok.  Kesepakatan juga berarti subyek setuju, mufakat, 

sependapat, dan sehati dengan kelompoknya. Seseorang yang 

dihadapkan pada keputusan kelompok yang bulat akan mendapat 

tekanan yang kuat untuk menyesuaikan pendapatnya. Seorang  remaja 

juga berusaha untuk sepakat terhadap pendapat kelompoknya karena 

adanya perasaan takut untuk menjadi anggota kelompok yang 

menyimpang dan dikucilkan.         

c. Ketaatan 

Tekanan atau tuntutan kelompok membuat remaja rela 

malakukan apapun walaupun remaja tersebut tidak menginginkannya. 
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Jika ketaatan tinggi, maka semakin tinggi pula konformitasnya. 

Ketaatan juga berarti senantiasa menurut pada kelompoknya. 

Kesetiaan dan kepatuhan seperti tidak menolak jika diajak pergi oleh 

teman-teman kelompok dan berusaha bertingkah laku sesuai dengan 

aturan kelompok, serta tidak menentang pendapat teman-teman dalam 

kelompok. 

Dalam rentang waktu pendidikan formal, dihitung dari SD-

SMA/SMK, selama 12 tahun seorang anak menghadapi berbagai jenis 

model tekanan pertemanan. Karena tidak ingin dipandang ‘beda’, banyak 

kasus-kasus tekanan pertemanan yang terjadi. Anak-anak menuntut 

orangtuanya untuk memenuhi permintaan mereka, supaya dapat ‘bergaya’ 

sama dengan temannya. Kadang-kadang kebutuhan untuk sama itu tidak 

sekedar untuk bergaya, tapi juga untuk melegalkan hal-hal yang negatif 

seperti tawuran, mencontek, merokok, penggunaan minuman beralkohol 

dan penyalahgunaan obat-obatan. Alasan-alasan yang dikemukakan pada 

umumnya sama, yaitu “Awalnya ikutan teman” atau “Tidak enak sama 

teman, kalau tidak ikutan”. Dalam rentang waktu yang relatif lama itu 

juga, sikap konformis yang dilakukan kemungkinan besar dapat berubah 

menjadi pola kebiasaan dan melekat pada kepribadian seseorang anak, 

(Sarwono, 2009).  

Hal senada diungkapkan Savitri Sukrisno (2005) yang menyatakan 

bahwa konformitas kelompok dalam pergaulan sekolah dapat 

memunculkan perilaku negatif pada seorang pelajar. Perilaku negatif yang 
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dimungkinkan muncul karena konformitas adalah perilaku agresif; seperti 

kerusuhan, tawuran, mencontek, merokok, penggunaan minuman 

beralkohol, penyalahgunaan obat-obatan dan lain-lainnya.  

Selanjutnya Oktaviano (2010) menyatakan bahwa kuatnya pengaruh 

kelompok dalam lingkungan sekolah akan mempengaruhi perilaku dan 

sifat konformis pada diri pelajar. Dan bukan suatu hal yang mustahil, sikap 

konformis dalam rentang waktu yang relatif lama akan menjadi bagian dari 

kepribadian seseorang siswa didik. Mereka terbiasa untuk selalu sama, 

bersikap konformis, sehingga selalu merasa tidak nyaman bila harus 

‘beda’. Sikap ini dapat terus berlanjut saat anak terjun ke masyarakat. 

Tidak memiliki pendapat sendiri, selalu ikut suara terbanyak, tidak punya 

prinsip, merupakan karakteristik ‘paling parah’ para konformis. 

 

2.2 Masa Remaja 

2.2.1 Definisi Masa Remaja 

Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa 

remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula 

disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-

anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak 

dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. 

Menurut Baumrind (1994) memberikan definisi karakter sebagai berikut: 

“Karakter menunjuk pada kebiasaan positif dan sudah diolah sebagai 

tanggung jawab sosial, komitmen moral, disiplin diri, dan kemantapan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Tahun
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Anak-anak
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dengan kumpulan seluruh orang yang dinilai menjadi tidak sempurna, 

cukup memadai, atau patut dicontoh.” Variasi gagasan-gagasan tentang 

nasehat nilai secara terus menerus dimana karakter dapat diolah dengan 

pengasuhan yang baik, lembaga sekolah, dan sosialisasi, dan hal ini dapat 

dengan segera menjadi kebiasaan sehari-hari. 

Menurut psikologi, remaja adalah suatu periode transisi dari masa 

awal anak anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira 

kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. 

Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat 

dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan 

perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, 

perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara.  

Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas 

sangat menonjol (pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis) dan 

semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Dilihat dari bahasa 

inggris "teenager", remaja artinya yakni manusia berusia belasan tahun. 

Dimana usia tersebut merupakan perkembangan untuk menjadi dewasa. 

Oleh sebab itu orang tua dan pendidik sebagai bagian masyarakat yang 

lebih berpengalaman memiliki peranan penting dalam membantu 

perkembangan remaja menuju kedewasaan. Remaja juga berasal dari kata 

latin "adolensence" yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa.  

Menurut Hurlock  (2009), istilah adolensence mempunyai arti yang 

lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mental&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Emosional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
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fisik. Remaja memiliki tempat di antara anak-anak dan orang tua karena 

sudah tidak termasuk golongan anak tetapi belum juga berada dalam 

golongan dewasa atau tua. Seperti yang dikemukakan oleh Calon dalam 

Monks (1994) bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi 

atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak 

lagi memiliki status anak. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004) masa 

remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang 

mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa 

dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 

tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.  

Menurut Zakiah Darajat (1990) remaja adalah masa peralihan di 

antara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami 

masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun 

perkembangan psikisnya. Siswa bukanlah anak-anak baik bentuk badan 

ataupun cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang 

telah matang. Hal senada diungkapkan oleh Santrock (2003) bahwa remaja 

(adolescene) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa 

anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan 

sosial-emosional. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para 

ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. 

Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu : 

1. 12 – 15 tahun 

2. masa remaja awal, 15 – 18 tahun 

http://id.wikipedia.org/wiki/Fisik
http://id.wikipedia.org/wiki/Anak-anak
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tua&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Transisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Wanita
http://id.wikipedia.org/wiki/Pria
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Psikis&action=edit&redlink=1
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3. masa remaja pertengahan, dan 18 – 21 tahun 

4. masa remaja akhir. 

Menurut pendapat Monks, Knoers, dan Haditono membedakan 

masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-remaja 10–12 tahun, 

masa remaja awal 12–15 tahun, masa remaja pertengahan 15–18 tahun, 

dan masa remaja akhir 18–21 tahun. Menurut Deswita (2006) definisi 

yang dipaparkan oleh Sri Rumini & Siti Sundari, Zakiah Darajat, dan 

Santrock tersebut menggambarkan bahwa masa remaja adalah masa 

peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia 

antara 12-22 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan 

baik itu pematangan fisik, maupun psikologis. 

 

2.2.2 Masa Remaja atau Masa Pencarian Jati Diri 

Remaja, merupakan masa perubahan dari yang semula anak-anak 

menuju ke arah kedewasaan. Masa ini juga sering disebut masa peralihan 

atau masa pencarian jati diri seseorang. Pada masa ini, para anak remaja 

mulai akan berhadapan dengan masalah dunia yang mungkin dulu belum 

mereka hadapi sebelumnya di masa anak-anak. Cinta, persahabatan, 

konflik, persaingan, dan sebagainya, akan satu persatu menjadi bagian dari 

masa remaja siswa sebelum akhirnya siswa mengenal dunia dalam 

menginjak usia dewasa. Remaja memang rentan terhadap hal-hal baru. 

Mereka kadang tak bisa untuk membedakan mana hal yang baik dan mana 

hal yang buruk. Alasan utamanya, karena mereka masih dalam masa 
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pencarian jati diri, sehingga apa yang mereka anggap nyaman dan mereka 

enjoy dengan hal tersebut, maka siswa juga akan menjalaninya saja.  

Tidak sedikit remaja yang justru menjalani hal yang tidak semestinya 

(penyimpangan), seperti misalnya seks bebas, narkoba, mabuk-mabukan, 

judi, tawuran dan sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang mestinya para 

remaja hindari pada masa pencarian jati diri siswa. Jika seorang remaja 

sudah terjebak dalam dunia yang busuk (merusak) maka akan sulit bagi 

mereka untuk keluar dari itu dan akan menimbulkan pembawaan hingga ia 

dewasa nanti. 

2.2.3 Tonggak Ukur Remaja 

Hurlock (2009) masa remaja adalah masa tonggak ukur untuk 

perjalanan menuju dewasa. Pengalaman yang dihadapi sekarang dan  yang 

hendak dicapai menjadi cerminan dan acuan untuk masa dewasa.  

a. Kenapa Remaja Berperilaku Menyimpang 

Masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Mereka hanya 

sekedar mencari dan terus mencari apa yang ada dalam diri mereka 

dan itu akan menjadi hal yang tak terkendali apabila tidak ada 

seseorang yang menjadi pendamping mereka (orang terdekat). 

Pengaruh adalah bisikan kuat yang menuntun para remaja untuk 

berperilaku menyimpang dan tidak semestinya. Pengaruh dari luar 

(misal: teman, media masa, lingkungan) sangat kuat meraski pikiran 

mereka. 

b. Siapa yang harus bertanggung jawab 

Setiap individu masing-masing yang harus bertanggung jawab 

terhadap apa yang mereka jalani, namun justru yang harus berperan 

aktif untuk bertanggung jawab terhadap masa remaja ini adalah orang 

terdekat mereka (orang tua). Orang tua akan menjadi promotor dan 

protektor bagi setiap hal yang akan dijalani anak remaja pada masa 

ini. Orang tua yang wajib mengarahkan dan orang tua juga yang harus 

menjauhkan terhadap hal-hal yang mungkin bersifat buruk terhadap 

anaknya dalam masa ini. 
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c. Apa solusi terbaiknya 

Solusi terbaik untuk menghindari remaja berperilaku 

menyimpang adalah dengan pembekalan pendidikan dari keluarga, 

sekolah, dan agama. Jika hal-hal tersebut sudah menjiwai dalam diri 

individu, maka para remaja akan dapat menfilter sendiri perbuatan 

mereka. Karena ingat, masa ini adalah masa pencarian jati diri, jadi 

keleluasaan tetap dipegang kuat oleh individu masing-masing. Untuk 

itu solusi terbaik adalah menanamkan hal-hal tadi (pendidikan dari 

keluarga, sekolah, dan agama) pada individu dalam porsi yang cukup 

dan dapat menjadi bekal untuk mereka dalam siap memasuki masa ini. 

 

2.2.4 Karakteristik dan Tugas Perkembangannya  

Batasan usia remaja menurut Kartono (1990), dibagi tiga yaitu : 

1. Remaja Awal (12-15 Tahun) 

Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat 

pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif sehingga minat 

anak pada dunia luar sangat besar dan pada saat ini remaja tidak mau 

dianggap kanak-kanak lagi namun sebelum bisa meninggalkan pola 

kekanak-kanakannya. Selain itu pada masa ini remaja sering merasa 

sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas dan merasa kecewa. 

2. Remaja Pertengahan  (15-18 Tahun) 

Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan tetapi 

pada masa remaja ini timbul unsur baru yaitu kesadaran akan 

kepribadian dan kehidupan badaniah sendiri.Remaja mulai menentukan 

nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran 

filosofis dan etis. Maka dari perasaan yang penuh keraguan pada masa 

remaja awal maka pada rentan usia ini mulai timbul kemantapan pada 

diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja menimbulkan kesanggupan 

pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang 

dilakukannya. Selain itu pada masa ini remaja menemukan diri sendiri 

atau jati dirnya. 

3. Remaja Akhir  (18-21 Tahun) 

Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah 

mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan 

sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan 

menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian 

tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukannya. 

 

 

 

http://belajarpsikologi.com/batasan-usia-remaja/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepercayaan-diri/


23 
 

2.3 Alkohol Atau Minuman Keras 

2.3.1 Pengertian Alkohol 

Maria (2009) pada awalnya alkohol (dalam bahasa arab al-kuhul) 

menunjukkan pada kosmetik yang digunakan untuk menghitamkan 

lingkaran alis, merupakan bedak murni yang sering digunakan dalam 

make-up, selanjutnya ahli kimia Eropa membuatnya melalui destilasi 

untuk beberapa kegunaan. Sampai saat sekarang sudah beragam macam 

minuman beralkohol yang dikonsumsi manusia. Masing-masing negara 

memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam mengkonsumsi minuman 

beralkohol, baik itu jumlah keseluruhan alkohol yang dikonsumsi, jenis-

jenis minuman keras maupun situasi dimana minuman beralkohol 

dikonsumsi. Adapun alkohol yang terkandung dalam minuman keras 

adalah etanol. 

Menurut Supratikya (1997) alkohol merupakan jenis depresan atau 

penenang yang menyerang dan mengumpulkan pusat-pusat penting 

didalam otak, sehingga penilaian dan proses rasional lainnya dalam diri 

seorang alkoholik menjadi terganggu disamping kontrol dirinya pun 

menjadi lemah. Alkohol/minuman keras adalah minuman yang berasal 

dari tumbuh-tumbuhan terutama anggur, nanas, jagung, gandum dan lain-

lain yang berguna untuk mengawetkan makanan dan sebagai obat-obatan 

dmana orang yang minumnya secara berlebihan akan mengakibatkan 

mabuk bahkan bisa mengakibatkan seseorang yang meminumnya menjadi 

gila (Tabrani, 1992). Menurut Budiarjo (1991) alkohol adalah senyawa 
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kimia organik yang berperan sebagai obat peringan pada aktifitas sistem 

syaraf pusat. Alkohol adalah minuman yang sifatnya menimbulkan 

ketagihan. 

Di Indonesia, minuman beralkohol yang diimpor diawasi 

peredarannya oleh negara. Dalam hal ini diamanatkan kepada Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Departemen Keuangan. Dalam istilah 

Kepabeanan dan Cukai; minuman beralkohol disebut sebagai MMEA 

(Minuman Mengandung Ethyl Alkohol). Impor/pemasukan MMEA dari 

luar negeri dilakukan khusus oleh importir khusus. Di samping MMEA 

Impor, Bea Cukai juga memiliki kewenangan untuk mengontrol secara 

penuh pendirian pabrik MMEA dalam negeri. Setiap badan usaha yang 

hendak memproduksi MMEA, maka wajib memiliki NPPBKC (Nomor 

Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai). Menurut Keputusan Mentri 

Perindustrian dan Perdagangan RI No. 360 / MPP / Kep / 10 / 1997, 

minuman beralkohol adalah adalah minuman yang mengandung etanol 

yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat 

dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik 

dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, 

menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara 

mencampur konsentrat dan etanol. 

Kesimpulan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa alkohol adalah 

zat yang sering disalahgunakan manusia, dimana zat tersebut diperoleh 

dari peragian/fregmentasi yang menghasilkan senyawa kimia organik yang 
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mengandung etanol dimana ukurannya sangat kecil yang dapat terangkut 

oleh aliran darah, sehingga dapat masuk kedalam setiap sel dan berakibat 

terganggunya aktivitas otak dan sistem syaraf yang mengakibatkan 

seseorang menjadi mabuk, gila, dan bahkan juga mengakibatkan kematian. 

 

2.3.2 Penggolongan Minuman Keras 

Dalam farmakoterapi-info (2009) minuman beralkohol atau minuman 

keras ini sendiri dibagi dalam 3 golongan, A, B, dan C. 

a. Golongan A : kadar etanol 1%-5% (bir) 

b. Golongan B : kadar etanol 5%-20% (anggur/wine) 

c. Golongan C : kadar etanol 20%-45% (Whiskey, Vodca, TKW, 

Manson House, Johny Walker, Kamput). 

(http://yosefw.wordpress.com/2008/05/14/mau-tau-tentang-minuman-

beralkohol/). 

 

2.3.3 Tipe Pengguna Alkohol 

Maria (2009) mengemukakan tiga subtipe peminum ataupun 

pengguna alkohol yang telah dikenal luas dalam literatur yaitu  : 

1. Peminum masalah stadium awal (early stage problem drinker) 

Atau yang dikatakan masih belum memenuhi sindroma ketergantungan 

alkohol yang lengkap. 

2. Peminum bergabung (Affiliatif drinker) 

Yang cenderung minum setiap hari dalam jumlah sedang di dalam 

lingkungan sosial. 

3. Peminum terisolasi skizoid  (skizoid-isolated) 

Yang menderita ketergantungan berat dan cenderung minum secara 

berpesta pora dan sering kali sendirian.  

 

http://yosefw.wordpress.com/
http://yosefw.wordpress.com/2008/05/14/mau-tau-tentang-minuman-beralkohol/
http://yosefw.wordpress.com/2008/05/14/mau-tau-tentang-minuman-beralkohol/
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Ada dua macam jenis ketergantungan alkohol yaitu ketergantungan 

Gamma dan ketergantungan Delta. Ketergantungan alkohol Gamma 

menurut penelitian di Amerika Serikat, yang paling sering ditemukan 

adalah ketergantungan alkohol pada orang yang aktif didalam Alcoholic 

Anonimus (AA), yaitu memiliki masalah pengendalian. Dicirikan bahwa 

orang tersebut tidak mampu berhenti minum jika telah dimulai. Jika 

minum berhenti sebagai akibat kesehatan yang buruk atau tidak memiliki 

uang, mereka mampu berhenti dalam periode waktu yang bervariasi. 

Ketergantungan alkohol delta lebih umum di Eropa daripada di Amerika 

Serikat, orang yang ketergantungan alkohol harus minum dalam jumlah 

tertentu setiap harinya tetapi tidak menyadari hilangnya kontrol. Gangguan 

pengguna alkohol mungkin tidak ditemukan sampai orang harus berhenti 

minum karena suatu alasan dan selanjutnya merasakan gejala putus 

alkohol (Maria, 2009). 

Maria (2009) mengemukakan tipe pengguna alkohol bisa dibagi 

menjadi 4 tipe dari alkoholisme: 

a. Alkoholisme antisosial yang ditandai oleh predominasi laki-laki, 

prognosis buruk, onset masalah berhubungan dengan alkohol yang 

awal, dan suatu hubungan erat dengan gangguan kepribadian antisosial. 

b. Alkoholisme kumulatif secara perkembangan (development cumulative 

alcoholism). Melibatkan suatu kecenderungan primer untuk 

menyalahgunakan alkohol yang di eksaserbasi dengan waktu saat 

harapan kultural meningkatkan kesempatan untuk minum. 

c. Alkoholisme afek–negatif lebih sering pada wanita daripada laki– laki. 

Menurut hipotesis, wanita lebih mungkin menggunakan alkohol untuk 

mengatur mood dan untuk membantu hubungan sosial. 

d. Alkoholisme terbatas secara perkembangan (developmentally limited 

alcoholism). (Maria, 2009) 
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2.3.4 Pembagian Keterlibatan dengan Alkohol 

Kartono (2000) keterlibatan dibedakan menjadi dua yaitu alkoholik 

dan mantan alkoholik. 

a. Pengertian Alkoholik 

Alkoholism (alkoholik) adalah kecanduan atau pengguna terlalu 

berlebih-lebihan minum minuman yang mengandung alkohol. 

Gangguan kekacauan pribadi, dimana seseorang minum minuman 

berlakohol dalam kuantitas besar, dan tidak mampu mengontrol cara 

minumnya (Kartono, 2000). 

Alkoholik adalah sesorang yang ketagihan minuman alkohol, 

kejangkitan akan ketagihan akohol dan benar-benar mengakibatkan 

gejala-gejala yang ditinggalkan ketika seseorang tidak lagi minum 

minuman alkohol lagi (Budiarjo dalam Haryono 2010). 

Menurut Supratiknya (2007) alkoholik adalah orang yang 

bermasalah berupa biasa minum minuman beralkohol, sehingga 

kebiasaannya itu merugikan atau mengganggu penyesuaian dirinya dari 

segi kesehatan, hubungan dengan orang lain, dan pelaksanaan tugas 

pekerjaannya sehari-hari. 

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan alkoholik 

adalah seseorang yang bermasalah dengan kecanduan/ketagihan minum 

minuman beralkohol secara berlebihan, sehingga kebiasaan tersebut 

mempengaruhi serta merugikan kesehatan, hubungan dengan orang 

lain, dan pelaksanaan pekerjaannya sehari-hari. 
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b. Pengertian Mantan Alkoholik 

Menurut Salim (dalam Haryono 2010) pengertian mantan dalam 

istilah bahasa inggris adalah ex bila diartikan adalah dahulu atau 

sebelumnya. Menurut Endarmoko (2006) mantan adalah bekas. 

Sedangkan Zaiin (1994) mantan adalah bekas atau pernah menjadi. 

 Alkoholik adalah seseorang yang bermasalah dengan 

kecanduan/ketagihan minum minuman beralkohol secara berlebihan, 

sehingga kebiasaan tersebut mempengaruhi serta merugikan kesehatan, 

hubungan dengan orang lain, dan pelaksanaan pekerjaannya sehari-hari. 

Jadi mantan alkoholik adalah individu yang pernah menjadi 

pecandu alkohol, di mana individu tersebut sekarang telah berhenti 

untuk tidak lagi mengkonsumsi alkohol karena alasan tertentu. 

 

2.3.5 Faktor-faktor  Pengkonsumsian Alkohol 

Latar belakang yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi 

minuman berlakohol sangatlah bervariasi. Ada yang sekedar coba-coba 

yang kemudian menyebabkan suatu ketagihan yang pada akhirnya menjasi 

suatu ketergantungan. Adapula faktor-faktor pekerjaan dan profesi 

seseorang. Selain itu adapula yang disebabkan untuk mengurangi 

ketegangan, kecemasan, dan beberapa masalah jiwa lainnya. Tak jarang 

orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan bentuk 

pelarian terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Selain itu 

pengkonsumsian minuman beralkohol dapat pula disebabkan oleh aspek 
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positif yang dapat menimbulkan perasaan bahagia, perasaan percaya diri 

dan euforia pada seseorang. Konsumsi alkohol juga disebabkan oleh 

komponen genetik (Fauziah 2004). 

Menurut Hawari (dalam Haryono 2009), terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi seseorang untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, 

meliputi : 

a. Faktor keluarga  

Diantara faktor penyebab lainnya, keluarga selalu menjadi tersangka 

utama penyebab penyalahgunaan alkohol. Pasalnya keluarga 

merupakan lingkungan terdekat yang secara tidak langsung 

mempengaruhi kepribadian dan perilakunya. 

b. Faktor kepribadian 

Kepribadian pengguna alkohol juga turut berperan dalam perilaku ini. 

Pada remaja, biasanya penyalahgunaan alkohol memiliki konsep diri 

dan harga diri yang rendah. Perkembangan emosi yang terhambat, 

dengan ditandai ketidakmampuan individu mengekspresikan emosinya 

secara wajar, mudah cemas, pasif, agresif dan cenderung depresi, juga 

turut mempengaruhi. 

c. Faktor kelompok teman sebaya (peer group) 

Kelompok atau teman sebaya yang menggunakan alkohol, memiliki 

kemampuan yang cukup kuat mempengaruhi orang-orang disekitarnya 

untuk menggunakan alkohol. 

d. Faktor kesempatan 

Semakin mudahnya untuk mendapatkan minuman beralkohol, bisa 

dibilang sebagai pemicu penyebab maraknya pengkonsumsian alkohol 

saat ini. 

 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi seseorang untuk meminum minuman beralkohol, 

diantaranya : faktor keluarga, faktor kepribadian, faktor kelompok teman 

sebaya dan faktor kesempatan. Selain itu ada juga yang disebabkan untuk 

mengurangi ketegangan dan kecemasan serta dapat pula memberikan efek 

positif seperti menimbulkan perasaan bahagia, percaya diri dan euforia. 
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2.3.6 Dampak Minum-Minuman Keras Atau Alkohol 

Kekacauan dan kerusakan kepribadian yang disebabkan karena nafsu 

untuk minum yang bersifat kompulsif, sehingga penderita akan minum 

minuman beralkohol secara berlebihan dan dijadikan kebiasaan dinamakan 

alkoholisme (Chaplin, 1995). Pengertian alkoholisme tersebut juga 

mencakup tidak dapat dikendalikannya kemampuan berpantang atau 

adanya perasaan tidak dapat hidup tanpa minum (Atkinson dkk., 1992). 

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek 

samping ganggguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi 

berpikir, merasakan, dan berprilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan 

reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif 

alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan 

menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. 

Individu yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, 

seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan 

lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan 

terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara 

berjalan yang tidak mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan 

psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, 

bicara ngawur, atau kehilangan konsentrasi. Individu yang sudah ketagihan 

biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, 

yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Individu akan sering 

http://id.wikipedia.org/wiki/Efek_samping
http://id.wikipedia.org/wiki/Efek_samping
http://id.wikipedia.org/wiki/Saraf
http://id.wikipedia.org/wiki/Mabuk
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gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak 

berhalusinasi. 

Akibat penyalahgunaan alkohol atau minuman keras (Herawati, 

2009): 

a. Gangguan Fisik: meminum minuman beralkohol banyak, akan 

menimbulkan kerusakan hati, jantung, pangkreas dan peradangan 

lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat 

penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya. 

b. Gangguan Jiwa: dapat merusak secara permanen jaringan otak 

sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, 

kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. 

c. Gangguan Kamtibmas: perasaan seorang tersebut mudah tersinggung 

dan perhatian terhadap lingkungan juga terganggu, menekan pusat 

pengendalian diri sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan 

agresif dan bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan-tindakan 

yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi 

akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.  

 

Penggunaan minuman beralkohol menimbulkan dampak buruk 

terhadap dan merusak fungsi hati, pankreas, pencernaan, otot, darah dan 

tekanan darah, kelenjar endokrin dan jantung. 

 

Oktaviano (2010) mengemukakan dampak penyalahgunaan alkohol 

bagi pelakunya adalah sebagai berikut: 

a. Menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, merusak fungsi 

organ vital tubuh: otak, jantung, ginjal, hati dan paru-paru sampai 

kepada kematian sia-sia yang tak patut ditangisi. 

b. Menimbulkan biaya yang sangat besar baik untuk membeli narkoba 

yang harganya sangat mahal, maupun untuk biaya perawatannya yang 

juga sangat mahal, sehingga dapat membuat keluarga orang tua 

bangkrut dan menderita. 

c. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman keamanan 

masyarakat. 

d. Menimbulkan kecelaan diri yang bersangkutan dan orang lain. 

e. Perbuatan melanggar hukum yang dapat menyeret pelakunya ke 

penjara. 
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f. Memicu tindakan tidak bermoral, tindakan kekerasan dan tindak 

kejahatan. 

g. Menurunkan sampai membunuh semangat belajar adalah perbuatan 

menghancurkan masa depan. 

h. Merusak keimanan dan ketakwaan, membatalkan ibadah agama karena 

hilangnya akal sehat. 

 

 

2.4 Penelitian Relevan 

Penelitian Cipto dan Joko Kuncoro (2010) “Konformitas Terhadap 

Kelompok Dengan Perilaku Minum Minuman Beralkohol pada Remaja”, 

hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

konformitas terhadap kelompok dengan perilaku minum minuman berakohol 

pada remaja. Remaja lebih banyak di luar rumah bersama dengan teman-

teman sebaya sehingga pengaruh teman sebaya pada sikap, minat, penampilan 

dan perilaku lebih besar daripada pengaruh keluarga. Bila anggota kelompok 

mencoba minum minuman beralkohol maka remaja cenderung mengikutinya 

tanpa mempedulikan perasaan mereka sendiri. 

Penelitian Rahayu Sumarlin (2011) “Perilaku Konformitas Pada 

Remaja Yang Berada di Lingkungan Peminum Alkohol”, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa remaja yang berada di lingkungan peminum ini 

memiliki gambaran konformitas negatif karena pernah melakukan sesuatu 

walaupun itu bertentangan dengan hati nurani dan tidak dapat menolak ajakan 

sesuatu dari temannya dengan tujuan agar bisa diterima oleh teman-

temannya. Penerimaan seperti adanya tekanan dari kelompok untuk 

melakukan sesuatu. Prososial seperti pernah melakukan hal-hal yang bersifat 
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positif dan melakukan sesuatu sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 

Netral seperti melakukan sesuatu agar tidak disisihkan dan agar tidak 

menyinggung perasaan temannya. Anti sosial seperti merugikan diri sendiri 

dan orang lain. 

 


