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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI), mahasiswa/i didefinisikan 

sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri 

maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. 

Mahasiswa/i dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam 

berpikir dan kerencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan 

cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap 

mahasiswa/i yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.  

Mahasiswa/i adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu 

ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk 

perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan 

universitas (Hartaji 2012). Seorang mahasiswa/i dikategorikan pada tahap 

perkembangan yang usianya 18-25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa 

reamaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas 

perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pemantapan pendirian hidup (Yusuf, 

2012).  

Menurut Siswoyo (2007) mahasiswa/i dapat didefinisikan sebagai individu 

yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta 

atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa/i dinilai 

memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan 
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kerencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat 

merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang 

merupakan prinsip yang saling melengkapi. 

Istilah adiksi berasal dari bahasa Latin “addícō” yang berarti “diperbudak 

oleh” atau “terikat” (Smith, 2015). Istilah adiksi sering melekat pada suatu zat dan 

dipandang sebagai ketergantungan. Secara ilmiah, individu dianggap adiksi ketika 

mereka tanpa henti mengejar sensasi, apakah itu zat seperti alkohol atau perilaku 

seperti perjudian, terlepas dari konsekuensi terhadap kesehatan maupun 

kesejahteraan mereka (Miller,dkk, 2011). 

Adiksi pada dasarnya mengacu kepada istilah penggunaan alkohol atau obat-

obatan terlarang, adiksi atau kecanduan merupakan ketergantungan yang bersifat 

tetap dan kompulsif pada suatu perilaku atau zat (Febriandari,dkk,2016). 

Sedangkan menurut (Hardanti,dkk,2013) menyatakan bahwa pengertian adiksi 

adalah suatu perilaku yang tidak sehat atau merugikan diri sendiri yang berlangsung 

terus-menerus dan sulit untuk diakhiri oleh orang yang bersangkutan.  

Kriteria umum dari seorang adiktif, diantaranya: menjadi terobsesi dengan 

(terus-menerus memikirkan) objek, aktivitas atau substansi, mencari atau terlibat 

dalam perilaku meskipun itu penyebabnya bahaya (masalah fisik; pekerjaan yang 

buruk atau prestasi belajar, masalah dengan teman, keluarga, sesama pekerja) dan 

terlibat secara kompulsif dalam aktivitas tersebut, yaitu:  melakukan aktivitas 

berulang, bahkan jika dia tidak mau dan sulit untuk berhenti (Engs, 2012). 

Seseorang dapat dikatakan mempunyai perilaku adiktif terhadap alkohol 

diantaranya: ketidakmampuan untuk mengurangi atau bahkan berhenti 
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mengkonsumsi alkohol,  mempunyai keinginan mengkonsumsi alkohol 3 kali atau 

lebih dalam seminggu, mengalami kenaikkan penggunaan baik kadar, maupun 

intensitas dan frekuensi konsumsi, sudah mengkonsumsi alkohol selama 1 tahun 

atau lebih, mempunyai toleransi dan intensitas yang besar terhadap alkohol, 

memunculkan gangguan baik fisik maupun psikis apabila tidak mengkonsumsi, 

mempunyai keinginan untuk mendapatkan efek yang lebih keras dibandingkan 

dengan yang biasa dikonsumsi (Taylor, 2009). 

Seorang yang memiliki perilaku adiktif terhadap alkohol memiliki tanda-

tanda, yaitu selalu merasa ingin minum alkohol, sekalipun saat itu sebenarnya tidak 

terlalu berhasrat untuk mengkonsumsinya, begitu bangun tidur yang ada dipikiran 

adalah segera mendapatkan alkohol (Suteja (2013). Perilaku adiktif terlihat dari 

tindakan seseorang, yaitu: (a) suatu tindakan yang kebiasaan, dilakukan secara 

teratur, dan diulang; (b) perilaku yang tampaknya bersifat kompulsif dan setidaknya 

sebagian di luar kendali kesadaran seseorang; dan (c) tindakan yang tidak selalu 

melibatkan obat. Pada awalnya, adiksi dikaitkan dengan penggunaan yang 

berlebihan dari obat-obatan dan alcohol atau substance abuse (Miller,dkk, 2011) 

Beberapa penyebab perilaku adiksi yang pertama antara lain, withdrawal: 

minum alkohol secara rutin kemudian berhenti dan akan muncul gejala-gejala fisik 

dan psikis. Kedua, toleransi minum alkohol secara rutin kemudian dosis dinaikan 

mencapai efek yang diinginkan terlepas dari bagaimana kecanduan itu terlihat. 

Seseorang biasanya memiliki adiksi alkohol jika mereka sangat bergantung pada 

minuman dan tidak bisa tetap sadar untuk waktu yang lama (Karsono, 2004). 
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Data awal untuk penelitian ini, penulis melakukan wawancara tiga orang 

perempuan yang mempunyai perilaku adiksi pada minuman beralkohol. Subjek 

berinisial SA berusia 20 tahun yang merupakan mahasiswi semester 6 salah satu 

Universitas  di Kudus. SA menyatakan bahwa dirinya sudah aktif mengkonsumsi 

alkohol selama empat tahun, tepatnya ketika duduk di bangku kelas 3 SMA hingga 

saat ini. Karena banyaknya tekanan dari rumah sehingga membuat dirinya menjadi 

cemas, stress, untuk mengurangi rasa itu SA memilih untuk banyak menghabiskan 

waktunya bersama teman-teman disekolah, sejak saat itu subjek dikenalkan oleh 

kelompoknya dengan minuman keras. Awalnya hanya coba-coba, karena minuman 

keras dinilai dapat memberi efek tenang pada diri subjek, akhirnya subjek 

mempunyai keinginan yang lebih tinggi untuk terus mengkonsumsi minuman keras 

sampai sekarang. Kebiasaan tersebut membuat subjek mudah cemas ketika tidak 

mengkonsumsi alkohol, SA juga merasakan bahwa alkohol menjadi kebutuhan 

primer ditambah juga dengan konformitas temannya yang sering mengkonsumsi 

alkohol membuat subjek sulit meninggalkan alkohol. 

Subjek kedua berinisil LC berusia 21 tahun merupakan mahasiswi semester 

8 salah satu Universitas di Kudus dan saat ini dalam kondisi kecanduan terhadap 

alkohol. LC pertama kali mengkonsumsi alkohol ketika dipaksa oleh teman 

perempuan sekelompoknya dan subjek tidak berani menolak ajakan temannya 

karena takut dan cemas akan dijauhi oleh kelompok perempuan di kampusnya. 

Karena subjek takut dan merasa cemas jika ia dijauhi oleh kelompok perempuannya 

secara terpaksa subjek selalu mengikuti ajakan kelompoknya, subjek merasa 

kecanduan dengan alkohol karena intensitas mengkonsumsinya cukup rutin setiap 
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minggunya sehingga kondisi tersebut sulit meninggalkan alkohol sampai sekarang 

ini.   

Subjek ketiga berinisial WR berusia 21 tahun mahasiswi semester tujuh di 

salah satu perguruan tinggi di Kudus. WR merupakan orang yang memiliki 

kepribadian cemas karena beban banyaknya tugas kuliah. Atas rekomendasi 

temannya, subjek diajak untuk datang ke sebuah club malam untuk sejenak mencari 

ketenangan. Berdasarkan pengalaman tersebut subjek merasa dirinya nyaman 

dengan minuman alkohol, sehingga setiap kali subjek merasa dirinya sedang resah 

dan cemas akan beban tugas kuliahnya, alkohol sering kali menjadi pelariannya. 

Saat ini perilaku adiksi tersebut sulit untuk dikurangi oleh subjek, terlebih ketika 

sedang berkumpul dengan teman-teman sebayanya, minum-minuman keras sulit 

ditolak oleh subjek. Oleh sebab itu subjek sudah ketergantungan dengan alkohol 

hampir 3 tahun dan sulit untuk berhenti minum alkohol, ketika dua hari tidak 

mengkonsusmsi subjek merasa dirinya ada yang kurang. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku adiksi menurut Ghodse (2002) 

adalah karakteristik individu, yaitu karakteristik psikologis individu seperti 

kerentanan kepribadian yang dapat mengakibatkan pecandu alkohol mudah 

bergantung pada heroin, lalu kokain. Pecandu berdasarkan beberapa penelitian 

menunjukkan memiliki gangguan kepribadian. 

Neuroticism merupakan penggambaran dari emosi negatif yang berlawanan 

dengan stabilitas emosi (John & Srivastava, 2009). Teori kepribadian Eysenck dan 

Eysenck (2007), neurotisme terkait dengan toleransi yang rendah terhadap stres 

atau rangsangan permusuhan. Ini disebabkan oleh kecenderungan orang neurotik 
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untuk bangkit dengan cepat ketika distimulasi dan untuk menghambat emosi secara 

perlahan. Melalui kepribadian big five dari Costa & McCrae (Feist & Feist,2009) 

didapatkan suatu gambaran umum skor penyalahgunaan zat, termasuk konsumsi 

alkohol. Pada dimensi kepribadian neuroticism individu yang memiliki skor yang 

tinggi cenderung lebih emosional dan tidak stabil sehingga individu tersebut 

cenderung mungkin untuk konsumsi alkohol. 

Individu yang neuroticism lebih rentan mengalami stress, sehingga 

membutuhkan mood management strategy (Matthews,dkk,2009). Pada kepribadian 

neuroticism, individu cenderung lebih emosional dan tidak stabil sehingga individu 

tersebut cenderung mungkin untuk konsumsi alkohol. Kepribadian neuroticism 

cenderung memiliki kecemasan, rasa rendah diri, dan self-consciousness yang 

tinggi sesuai dengan facet yang dimiliki neuroticism yaitu anxiety, angry hostility, 

depression, self-consciousness, impulsiveness dan vulnerability (Costa & McCrae, 

2009) 

Adapun Feist & Feist (2009) berpendapat bahwa kepribadian (personality) 

adalah sebuah pola dari sifat yang relatif menetap dan berkarakteristik unik, dimana 

memberikan konsistensi dan individualitas pada perilaku seseorang. Sifat atau trait 

menunjukkan perbedaan individual dalam berperilaku, perilaku konsistensi 

sepanjang waktu, dan stabilitas perilaku dalam berbagai situasi. 

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Humaidah, 2013) 

menyatakan bahwa sesorang yang memiliki gangguan kecemasan dan gangguan 

emosional cenderung melakukan perilaku konsumsi alkohol untuk menghilangkan 

kecemasan, kegelisahan dan frustasi. Sesuai dengan pendapat Eysenck (Terraciano 
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& Costa, 2008) bahwa orang yang memiliki skor tinggi dalam neuroticism akan 

melakukan perilaku konsumsi alkohol, merokok, dan penggunaan zat-zat adiktif 

untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan atau kekhawatiran. Seseorang yang 

memiliki kepribadian neuroticism yang tinggi, depresi, dan kurangnya kontrol diri 

cenderung melakukan perilaku konsumsi alkohol untuk mengurangi ketegangan 

dan kecemasan atau kekhawatiran yang dirasakan. Sedangkan penelitian dari 

Amelia (2009) menyatakan bahwa memiliki skor yang tinggi pada neuroticism, 

yaitu depresi merupakan salah satu karakteristik dari sifat kepribadian yang dimiliki 

dalam mengkonsumsi alkohol dan merokok. 

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku adiksi menurut O’Sears (2001) 

adalah konformitas teman sebaya, menyebutkan bahwa konformitas merupakan 

suatu perilaku yang ditampilkan oleh seseorang karena disebabkan orang lain juga 

menampilkan perilaku tersebut. Sedangkan menurut Taylor & Sears (2005) 

konformitas adalah tendensi untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang 

agar sesuai dengan perilaku orang lain. 

Myers (2006) mengungkapkan bahwa konformitas pada dasarnya adalah 

perubahan perilaku sebagai akibat dari tekanan kelompok di mana remaja 

cenderung untuk selalu menyamakan perilakunya dengan kelompok acuan 

sehingga dapat terhindar dari celaan maupun keterasingan. Sedangkan Wahyuni 

(2011) mengungkapkan bahwa semakin banyak remaja mengonsumsi alkohol maka 

semakin besar kemungkinan teman-temannya adalah mengkonsumsi alkohol juga 

dan sebaliknya. Berdasarkan fakta tersebut ada dua kemungkinan yang terjadi, 

pertama remaja jadi terpengaruh teman-temannya atau bahkan remaja tersebut 
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dipengaruhi oleh diri remaja tersebut yang akhirnya mereka semua menjadi 

mengkonsumsi alkohol.  

Seorang remaja agar dapat diterima dalam suatu kelompok, remaja harus 

mengikuti kegiatan kelompok yang akan diikutinya. Pengaruh kelompok sebaya 

dengan perilaku beresiko kesehatan pada remaja dapat terjadi melalui mekanisme 

peer sosialization, dengan arah pengaruh berasal kelompok sebaya, artinya ketika 

remaja bergabung dengan kelompok sebayanya maka seorang remaja akan dituntut 

untuk berperilaku sama dengan kelompoknya, sesuai dengan norma yang 

dikembangkan oleh kelompok tersebut (Joewana, 2008) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Chazuma (2019), dalam Alkoholik di 

Kalangan Mahasiswa Perempuan yang mengkonsumsi minuman beralkohol karena 

ajakan dari teman sebaya. Pengaruh dari teman sebaya sangatlah kuat karena 

sebagian besar waktu mereka dihabiskan bersama dengan teman sebaya. Hampir 

semua informan mahasiswa perempuan yang mengkonsumsi minuman beralkohol 

mengatakan bahwa pertama kali mulai mengkonsumsi minuman beralkohol karena 

ajakan dari teman- teman sebaya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Umami (2008), pada studi kasus dalam 

penyalahgunaan alkohol pada mahasiswa wanita dari hasil penelitian ditemukan 

bahwa latar belakang kedua subjek melakukan penyalahgunaan alkohol karena 

faktor internal (rasa ingin tahu akan hal baru, menginginkan perubahan dalam hidup 

dan pribadi yang mudah dipengaruhi), dan faktor eksternal (adanya tekanan dari 

keluarga, dan konformitas teman sebaya yang kurang baik). Dampak yang 

dirasakan oleh kedua subjek adalah terjadinya perubahan secara fisik, psikologis 
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dan akademis. Secara psikologis, dampak yang ditimbulkan adalah kurang 

memiliki motivasi dalam berprestasi, dan memiliki gambaran diri negatif. Namun 

meskipun mahasiswi tersebut memandang dirinya negatif, bukan berarti mereka 

memandang masa depan mereka juga suram. 

Berdasaran uraian permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini akan 

mengkaji tentang bagaimana hubungan antara kepribadian neuroticism dan 

konformitas teman sebaya terhadap perilaku adiksi minuman alkohol pada 

mahasiswi. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris mengenai 

hubungan antara kepribadian neuroticism dan  konformitas teman sebaya dengan 

perilaku adiksi terhadap minuman alkohol pada mahasiswi. 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang psikologi pendidikan tentang adiksi terhadap konsumsi 

alkohol dilihat dari kepribadian neuroticism dan konformitas teman sebaya pada 

mahasiswi 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswi 

Hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan serta informasi mengenai 

hubungan antara kepribadian neuroticism dan konformitas teman sebaya 

dengan adiksi terhadap konsumsi minuman alkohol pada mahasiswi 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini menjadi acuan dalam mengembangkan peneliti 

selanjutnya dengan tema yang sama, terutama penelitian yang meneliti 

hubungan antara kepribadian neuroticism dan konformitas teman sebaya 

terhadap perilaku adiksi minuman beralkohol 


