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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja merupakan transisi periode kanak-kanak menuju 

individu yang dewasa, biasanya individu pada masa ini berada dalam 

rentang usia 13 hingga 20 tahun. Di era modern ini, remaja lebih banyak 

menghadapi tuntutan dalam pergaulan maupun dalam permasalahan 

sehari-hari. Banyak remaja yang dalam menghadapi masalah atau 

menghindari masalah dengan cara mencari ketenangan melalui bahan 

adiktif berbahaya, misalnya alkohol (Santrock, 2005). Keputusasaan 

remaja dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari melalui 

alkohol merupakan sebuah permasalahan yang serius bagi kesehatan. Dari 

tahun ke tahun, peminat alkohol remaja semakin meningkat. Hal ini 

didukung oleh hasil penelitian Lembaga Riset Kesehatan Dasar yang 

menemukan pada 2007 jumlah remaja pengonsumsi alkohol masih di 

angka 4.9%, namun dalam kurun waktu 7 tahun yakni hingga 2014 angkat 

tersebut meningkat hingga 23% dari total remaja yakni 63 juta jiwa. 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa bahkan pada tahun 2014, 

sudah terdapat sekitar 14.4 juta remaja mengonsumsi alkohol 

(Liputan6.com, 2015).  

Pengonsumsian alkohol menurut Twiford (dalam Yafi, 2018) 

adalah perilaku meminum minuman yang mengandung alkohol, yang 
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dapat diukur dari beberapa aspek seperti, frekuensi atau seberapa sering 

munculnya perilaku meminum-minuman keras, lalu durasi atau berapa 

lama individu telah mengonsumsi minum-minuman keras, dan aspek 

terakhir adalah intensitas atau seberapa kekuatan yang dimiliki individu 

mengomsumsi minuman keras. Definisi mengonsumsi alkohol yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ketika remaja pernah mencoba-

coba meminum minuman yang mengandung alkohol, atau saat ini sedang 

rutin atau terbiasa mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol 

(Yafi, 2018).  

Di Indonesia sendiri, pengonsumsian alkohol tidak lagi menjadi 

sebuah fenomena yang baru. Berdasarkan pada data Dewan Perwakilan 

Daerah Republik Indonesia (2015), diketahui bahwa pada tahun 2014 

Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) menemukan 23% atau sekitar 

14,4 juta remaja Indonesia yang mengonsumsi alkohol. Hal ini didukung 

oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) DKI Jakarta pada 

tahun 2017 mengenai perilaku mengonsumsi alkohol remaja di daerah 

Jabodetabek, hasil penelitian tersebut menemukan bahwa dari 327 

responden terdapat 84% anak remaja berusia 12-18 tahun mengonsumsi 

alkohol (Kompas.com, 2017). Selain itu, masih dari sumber yang sama, 

ditemukan di Jakarta Pusat, terdapat 65.3% remaja yang sedang 

mengeyam pendidikan di SMP pernah atau sedang mengonsumsi alkohol. 

Jenis alkohol yang dikonsumsi remaja ini adalah alkhol jenis oplosan, 

dengan alasan mudah didapatkan dan harga cukup murah. Di Bogor, 
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sebanyak 35 remaja diamankan polisi karena sedang nongkrong sembari 

mengonsumsi alkohol jenis oplosan (Tribunbogor, 2016).  Dari tahun ke 

tahun, peminat alkohol remaja semakin meningkat. Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian Lembaga Riset Kesehatan Dasar yang menemukan pada 

2007 jumlah remaja pengonsumsi alkohol berada di angka 4,9%. Namun 

semenjak tahun 2014 meningkat menjadi 23% dari total jumlah remaja 

saat ini, yakni sekitar 63 juta jiwa (iNews Sore, 2018).  

Indonesia sendiri memiliki jenis alkohol yang dibuat secara 

tradisional dari methanol yang umumnya digunakan sebagai pelarut atau 

bahan bakar sehingga tentu memiliki dampak yang buruk ketika 

dikonsumsi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lakpesdam pada 

remaja yang mengonsumsi alkohol tradisional menemukan bahwa 

sebanyak 71.5% responden membeli minuman alkohol tradisional di 

warung jamu (Kompas.com, 2017). Berdasarkan artikel berita iNews 

(2018) memberitakan bahwa ditemukan sebanyak empat remaja tewas dan 

14 remaja lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Tugu Ibu Depok karena kritis 

akibat terlalu banyak menenggak alkohol oplosan jenis gingseng di daerah 

Pondok Cina, Depok (iNews, 2018). Selanjutnya pada hari yang sama, 

tujuh remaja asal Duren Sawit, Jakarta Timur juga tewas akibat 

mengonsumsi alkohol oplosan tinggi jenis Ginseng yang dibeli di salah 

satu warung jamu. Tiga korban tewas saat dibawa ke Puskesmas, 

sementara korban lainnya tewas setelah mendapat penanganan medis di 

Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Hal ini tentu saja 

menjadi salah satu masalah yang memprihatinkan di kalangan remaja.  
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Remaja yang mengonsumsi alkohol secara rutin dan berlebihan 

tentu tidak baik untuk kesehatan remaja itu sendiri. Kandungan yang 

dimiliki alkohol dinilai dapat menyebabkan penyakit jantung yang 

membahayakan, stroke, dementia, gagal jantung, kanker, penyakit hati dan 

masalah medis lainnya (American Heart Association; Fuchs dalam 

Papalia, Olds & Feldman, 2011). Selain masalah kesehatan, 

pengonsumsian alkohol juga dapat menimbulkan masalah pada kesehatan 

mental dan masalah emosional (Aquilano dalam Changlawa, Ndrumo, 

Barasa & Poipoi, 2012), seperti misalnya perilaku kasar, pemarah, mudah 

tersinggung dan melakukan perilaku yang brutal (Anang dalam Rori, 

2015). Selain itu, pengkonsumsian alkohol juga akan mengakibatkan 

pengurangan fungsi motorik (Sullivan, Harris, Pfefferbaum, 2010), 

depresi, rendahnya harga diri, penyerangan seksual, dan risky behavior 

(Nolen-Hoeksema, 2004). Adapun secara biologis, perkembangan otak 

remaja juga masih belum dewasa, sehingga hal ini dapat membawanya 

kepada risky behavior atau perilaku berbahaya (Steinberg & Scott dalam 

Papalia et. al., 2011). Selain itu, pengonsumsian alkohol yang dimulai 

sejak remaja juga memiliki risiko yang tinggi untuk mengakibatkan 

terjadinya ketergantungan dan penyalahgunaan alkohol pada saat dewasa 

(Andersen dalam Malmberg, Overbeek, Monshhouwer, Lammers, 

Vollebergh & Engels, 2010).   

Setiap tahunnya, alkohol menjadi penyebab kematian 3.3 juta 

manusia di seluruh dunia berdasarkan data yang didapatkan dari World 

Health Organization (WHO). Sebuah hasil penelitian dari The Lancet 
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menyebutkan bahwa tidak kurang dari 2.8 juta orang meninggal setiap 

tahunnya diakibatkan oleh pengonsumsian alkohol. Selain itu di jurnal 

yang sama juga menyebutkan bahwa alkohol juga adalah penyebab 

kematian prematur dan kecacatan urutan ketujuh secara global pada tahun 

2016. Di Indonesia, sebanyak 23% dari remaja setidaknya pernah dan 

rutin mengonsumsi alkohol (detik.com, 2017). Selain itu didapatkan juga 

bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Maula dan Yuniastuti (2017) 

menunjukkan bahwa penyalahgunaan alkohol remaja dengan frekuensi 

sering sebanyak 55,7% dan jarang 44,3% pada remaja. 

Resiko-resiko pengonsumsian alkohol pada remaja seperti yang 

telah dikemukakan di atas, sesungguhnya dapat dilindungi oleh 

religiusitas (Amoateng & Bahr dalam Knight, Sherritt, & Chang, 2014). 

Hal ini dikarenakan religiusitas pada dasarnya memiliki pengaruh yang 

kuat pada pengonsumsian alkohol, banyak kalangan yang berpandangan 

bahwa agama dapat digunakan sebagai alat penghambat untuk 

mengonsumsi alkohol (Michalak, Trocki & Bond dalam Drabble, Trocki 

& Klinger, 2016). Selain itu, religiusitas juga dianggap sebagai sumber 

kekuatan yang dapat menolak dorongan dari luar untuk terlibat dalam 

perilaku berbahaya (Storch dalam Moore et. al., 2011). Adapun pada 

penelitian sebelumnya, dikemukakan bahwa individu yang memiliki 

kepercayaan yang kuat cenderung kecil kemungkinannya untuk 

mengonsumsi alkohol (Ginn dalam Moore, Berkley-Patton & Hawes, 

2011). Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Kendler 

(dalam Sharma, 2006) pada 1.902 anak kembar, ditemukan adanya 
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hubungan antara religiusitas dan substance use, ditemukan juga personal 

devotion memiliki hasil yang negatif signifikan dengan level 

mengonsumsi alkohol individu.  Di Indonesia sendiri, penelitian terkait 

pengonsumsian alkohol dan religiusitas telah dilakukan oleh Samsuri 

(2016) yang melihat hubungan antara religiusitas dan harga diri terhadap 

perilaku pengonsumsian alkohol pada mahasiswa. Perbedaanya dengan 

penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Samsuri memiliki tiga 

variabel dan memiliki karakteristik partisipan yang berfokus kepada 

mahasiswa.  

Secara definisi, religiusitas ini pada dasarnya diartikan sebagai 

tingkat kedekatan atau sejauh mana kedekatan hubungan individu dan 

Tuhan yang diyakini dalam agamanya (Saroglou, 2011). Religiusitas juga 

dapat diartikan sebagai pandangan yang diekspresikan melalui 

kepercayaan, narasi, simbol dan praktek penyembahan yang menjadi 

pengalaman batin individu, menghubungkan satu dengan yang lain dan 

mengorientasikan perilaku individu (Peterson dalam Bodford dan 

Hussong, 2013). Emmons dan McCullough (2004) menyatakan bahwa 

religiositas akan mengarahkan individu pada kesadaran bahwa segala 

sesuatu yang terjadi dalam hidup bukanlah hal yang kebetulan melainkan 

ada satu karunia yang didapatkan yang bukan oleh karena kekuatan 

mereka sendiri. Saroglou (2011) mengemukakan bahwa religiusitas ini 

dibagi menjadi empat dimensi, yaitu believing, bonding, belonging dan 

behaving. Dimensi believing adalah kepercayaan individu atas adanya satu 

atau beberapa tuhan, mahluk ilahi, ataupun dewa. Dimensi bonding adalah 
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pengalaman transenden individu supaya dapat berhubungan dengan tuhan 

melalui ritual seperti berdoa dan mengikuti ibadah agama. Dimensi 

behaving adalah dimensi yang menjelaskan bahwa agama adalah dasar 

untuk membentuk moral individu. Terakhir adalah dimensi belonging, 

yaitu dimensi yang menjelaskan bahwa komunitas yang diikuti oleh 

individu akan menjadi acuan normanya (Saroglou, 2011).    

Salah satu alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan 

karena peneliti melihat bahwa 83% orang di Indonesia adalah individu 

yang mempercayai adanya Tuhan dan rutin melakukan ibadah berdasarkan 

survey yang dilakukan oleh Pew Research Center (2018). Di sisi lain, 

berdasarkan data yang sudah di jabarkan diatas bahwa sebanyak 55.7% 

remaja di Indonesia sering mengonsumsi alkohol (Maula dan Yuniastuti, 

2017). Berdasarkan teorinya, seharusnya apabila tingkat religiusitas 

semakin tinggi maka tingkat penyalahgunaan alkohol seharusnya semakin 

rendah. Selain itu, penelitian yang serupa juga sudah pernah dilakukan 

oleh Wills, Yaegar, dan Sandy (2013) yakni melihat hubungan antara 

religiositas dan penggunaan alkohol pada remaja. Namun penelitian 

tersebut dilakukan di New York dengan latar budaya masyarakat bebas. 

Hasilnya didapati bahwa terdapat hubungan signifikan negatif pada 

religiusitas dan pengonsumsian alkohol. Pada penelitian kali ini, peneliti 

ingin melihat hubungan antar variabel yang sama namun dengan 

partisipan remaja di Indonesia yang memiliki latar belakang budaya timur 

yang cenderung lebih tertutup. Selain itu, salah satu hal lain yang 

menambah urgensi dari penelitian ini adalah dampak yang disebabkan 
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oleh pengonsumsian alkohol itu sendiri, seperti yang telah dijabarkan 

diatas.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengonsumsian alkohol dengan 

religiositas pada remaja di Jabodetabek?”   

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap 

terhadap alkohol dengan religiositas pada remaja di Jabodetabek.    

 

1.4 Manfaat Penelitian   

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Memberikan sumbangsih dalam bidang Psikologi Sosial, Psikologi 

Perkembangan, dan Psikologi Positif. 

2. Dapat menjadi salah satu acuan kepada penelitian selanjutnya yang 

akan membahas mengenai pengonsumsian alkohol dan religiositas.   

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :   
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1. Jika hipotesis yang diajukan peneliti benar, maka hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi remaja 

bahwa religiositas memiliki hubungan dengan pengonsumsian 

alkohol, 

2. Dapat memberikan gambaran kepada remaja mengenai faktor-

faktor yang dapat menyebabkan remaja memiliki sikap positif 

terhadap alkohol.    

3. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada para psikolog 

dalam memberikan psikoedukasi kepada remaja mengenai 

pengonsumsian alkohol dan religiositas.  

4. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan awareness untuk 

orangtua dan guru di sekolah sehingga dapat mengedukasi 

bagaimana seharusnya remaja bersikap terhadap alkohol 

 

 


