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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman ini, banyak orang sudah tidak asing lagi dengan kasus-

kasus mengenai penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan 

terlarang atau sering disingkat narkoba. Narkotika atau yang sering disebut 

narkoba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono, 1988, h.609) 

memiliki pengertian sebuah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan 

rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang. Soedjono 

(1973, h.3) menuliskan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan 

akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai 

seperti mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat 

berpengaruh pada perilaku manusia, berupa penenang, perangsang, dan 

menimbulkan halusinasi.  

Penyalahgunaan narkoba saat ini tak mengenal profesi atau kalangan 

dalam strata ekonomi. Mulai dari artis, polisi, pedagang, hingga pejabat 

terlibat kasus penyalahgunaan narkoba (Maharani, 2012, kompas.com). 

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jendral Budi 

Waseso, narkoba sudah beredar hingga pada anak-anak di taman kanak-

kanak. Anak-anak menjadi korban dengan mencampur narkoba dalam 

makanan atau minuman. Hal ini terjadi karena anak-anak merupakan target 

tujuan pemasaran narkoba yang dilakukan oleh para pengedar (Nurdin, 

2016, Kompas.com). 
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Hal ini bisa dilihat dari pengguna maupun pengedar narkoba yang 

selalu meningkat. Menurut Kombes Sumirat Dwiyanto sebanyak 70 persen 

pengguna narkoba di Indonesia saat ini adalah pekerja di usia produktif. 

Sebanyak 22 persen lainnya adalah pelajar dan mahasiswa serta 8 persen 

adalah kategori lain (Ihsanuddin, 2014, Kompas.com). 

Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara-negara lain pun 

narkoba merupakan masalah serius. Tidak sedikit orang yang salah 

mempersepsikan tentang narkoba bahwa narkoba hanya eksis pada 

kalangan tertentu. Pada saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa narkoba 

sudah memasuki seluruh dimensi kehidupan individu dan masyarakat. Satu 

hal yang terpenting adalah tidak ada orang yang benar-benar kebal terhadap 

penyalahgunaan narkoba (Amriel, 2008, h.6). 

Di awal November 2017, BNNP Sulawesi telah menangkap salah 

satu pengedar narkoba yang masih berumur 18 tahun dengan jenis kelamin 

perempuan dan sedang menempuh pendidikan di salah satu SMK di 

Kendari (Fua, dalam liputan6.com). Berdasarkan hasil survei yang 

dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerja sama 

dengan pusat penelitian kesehatan UI tahun 2016 diperoleh angka 

prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa 

sebesar 1,9% atau 2 dari 100 orang pelajar dan mahasiswa yang 

menyalahgunakan narkoba (Supriyanto,dalam Tribunnews.com). 

Ganja adalah salah satu jenis narkoba yang paling banyak digunakan 

oleh anak-anak muda, satu dari tiga mahasiswa telah mencoba ganja dan 

satu diantara tujuh menggunakannya setiap minggu (Soedjono, 1973, h.69). 

Prevalensi penyalahgunaan ganja berkisar 2,9% - 4,3% per tahun dari 
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populasi penduduk dunia yang berumur 15-64 tahun. Data BNN 

menunjukan pengguna ganja di Indonesia mencapai 3,2 juta orang dari total 

5 juta orang penyalahguna NAPZA (bnn.go.id dalam Anjani, 2016, h.25). 

Ganja menurut Kaplan  adalah sebuah tanaman atau tumbuhan 

budidaya penghasil serat, tetapi lebih dikenal sebagai salah satu bagian dari 

narkoba, ganja dikonsumsi dengan cara dikeringkan dan dipotong kecil-

kecil lalu digulung menjadi rokok (Widodo dan Surjaningrum, 2014,h.73). 

Menurut Cannabis and Cannabinoid Research (dalam Piomelli dan Russo, 

2016,h.45), Cannabis Sativa sering digambarkan sebagai ganja yang 

mempunyai efek menggembirakan energik, sedangkan Cannabis Indica 

digambarkan sebagai ganja yang mempunyai efek santai dan menenangkan.  

Tumbuhan ganja yang secara teknis dikenal dengan Canabis Sativa 

dan termasuk jenis tanaman perdu yang mengandung zat psikoaktif  

“Tetrahrocannbinol”. Zat ini adalah zat yang dapat mempengaruhi mental, 

emosi dan tingkah laku orang yang memakainya. Adanya zat inilah dari 

penelitian ilmiah terakhir ternyata ganja dapat menimbulkan 

ketergantungan fisik. Pada tahun 1954 dan 1957 World Health Organization 

(WHO) memperkuat pandangannya yang menyatakan bahwa ganja tidak 

memiliki nilai therapeutic (pengobatan), kemudian dalam tahun 1961 suatu 

konfrensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang obat – obatan 

narkotika di New York memutuskan untuk memperkuat pengawasan 

produksi dan perdagangan bahan–bahan yang berasal dari ganja dengan 

tujuan menghentikan penggunaannya di luar bidang kedokteran (Siahaan, 

2015, h.80). 



4 
 

 
 

Banyak efek negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi ganja. 

Konsumsi ganja dalam dosis rendah dapat menyebabkan hilaritas (berbuat 

gaduh), oquacous euphoria (euphoria terbahak-bahak tanpa henti), 

perubahan persepsi ruang dan waktu, berkurangnya kemampuan koordinasi, 

pertimbangan, dan daya ingat, mengalami  peningkatan kepekaan visual dan 

pendengaran (tapi lebih ke arah halusinasi), conjunctivitis (radang pada 

saluran pernafasan), dan bronchitis (radang pada paru-paru) (Liska dalam 

Widodo, Surjaningrum, 2014, h.73). 

Pemerintah Indonesia menggolongkan ganja ke dalam tumbuhan 

illegal yang termasuk dalam jenis narkotika golongan satu yang terdapat 

pada Undang-Undang No 35 tahun 2009 (Abbiyyu, 2016, h.300). Ganja 

merupakan jenis narkotika yang memiliki daya adiktif yang tinggi 

(Abbiyyu, 2016, h.302). Di Indonesia ganja merupakan jenis narkoba yang 

paling banyak dipakai saat pertama kali seseorang mengenal jenis narkoba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Jenis Narkoba yang Digunakan Pertama Kali Dipakai 
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Ganja mengalami peredaran yang pesat terlebih di kalangan pelajar 

dan mahasiswa dikarenakan narkoba jenis ganja adalah narkotika yang 

mudah didapat dengan harga yang dapat dijangkau oleh para pelajar. 

Dikalangan pelajar dan mahasiswa ganja memiliki banyak nama samaran 

seperti 4.20, cimeng, gelek, pejuang senyum, dan masih banyak lainnya. 

Ganja dijual lebih murah dari pada jenis narkoba lainnya. Saat ini ganja bisa 

didapat dengan harga Rp.100.000,00/ empat sampai lima linting ganja. 

Soedjono (1973, h.72) mengatakan bahwa ganja dipakai sebagai “social 

drug”dari anak-anak muda yang biasanya digunakan untuk merilekskan diri 

dan untuk menyamakan diri bersama dengan teman-temannya.  

Berdasarkan survey yang dilakukan BNN pada tahun 2016 di seluruh 

provinsi di Indonesia angka tertinggi pemakaian ganja terjadi pada masa 

sekolah yang awalnya hanya coba-coba. Angka penyalahgunaan ganja 

dikalangan pelajar dan mahasiswa terdapat diantara angka 40% sampai 

50%. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan jenis narkotika yang lainnya, 

seperti shabu, pil koplo, trihex, dextro yang hanya berkisar di angka 0% 

sampai 20% (Mulyani, dkk, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2. Penyalahgunaan Narkotika di Tahun 2016 

Menurut Bell, Wechsler, & Johnston (dalam Buckner J.D, dkk, 2007, 

h.1), 60-73% mahasiswa  merupakan pengguna aktif ganja dan sekitar 

sepertiga dari mahasiswa yang merupakan pengguna ganja mendukung 

untuk melegalkan ganja (Kilmer et al., 2006 dalam Buckner J.D, dkk, 2007, 

h.1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono, 1988, h.543) 

mahasiswa adalah seseorang yang sedang mengikuti sekolah atau belajar 

diperguruan tinggi. Belakangan ini telah didapati beberapa kasus ganja 

yang melibatkan mahasiswa,seperti mahasiswa di perguruan tinggi yang 

terdapat di Magelang yang memakai uang saku untuk membeli ganja 

(Fitriana, 2016, dalam kompas.com). Penyalahgunaan ganja juga semakin 

marak terjadi dikarenakan rasa kecanduan yang ditimbulkan setelah 

memakai ganja. Terdapat empat mahasiswa yang berasal dari Riau yang 

sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta 
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yang telah menjadi pelaku penyalahgunaan ganja dikarenakan rasa candu 

yang ditimbulkan pada saat pemakaian ganja (Ari, 2015, Kompas.com). 

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti pada 5 orang 

pemakai ganja di salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah, didapatkan 

bahwa penyebab mahasiswa dapat menjadi pemakai ganja dikarenakan rasa 

penasaran yang tinggi dan harganya yang dapat dijangkau oleh mahasiswa. 

Mahasiswa memakai ganja karena ganja dapat membantu untuk menjadi 

lebih rileks, berimajinasi dalam menghadapi tugas kuliah dan menjadi 

pelarian saat sedang menghadapi suatu masalah. Selain itu menurut mereka 

ganja dapat merubah kepribadian seorang pemakai menjadi pendiam, 

pemarah, semangat belajar menurun, menurunnya daya ingat dan 

menimbulkan sikap masa bodoh bahkan terhadap dirinya sendiri.  

Perilaku penyalahgunaan ganja yang dilakukan mahasiswa saat ini 

tentunya akan membawa pengaruh buruk bagi mahasiswa itu sendiri. 

Menurut Anang (Zulfikar, 2013,Tribunnews.com) perilaku penyalahgunaan 

yang dilakukan mahasiswa dan pelajar yang merupakan generasi muda saat 

ini dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia 

dikemudian hari karena banyak efek negatif yang ditimbulkan ganja. 

Berdasarkan penelitian Newcomb (dalam Atwoli L, dkk, 2011, h.2) 

penggunaan zat narkotika dikalangan pelajar dan mahasiswa dikarenakan 

nilai akademik yang rendah, kurangnya religiusitas individu, penggunaan 

alkohol dini yang dilakukan individu, rendah diri, tekanan mental, 

hubungan buruk dengan orang tua, kurang kesesuaian sosial 

(penyimpangan), sensasi mencari, dan penggunaan narkoba yang dilakukan 

lingkungan individu. Menurut Zebua dan Nurdjayadi (Lestari dan Fauziah, 
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2016, h.718), suatu tuntutan dari kelompok teman sebaya terhadap 

anggotanya baik tertulis maupun tidak tertulis dan tuntutan ini mempunyai 

pengaruh yang kuat yang dapat menyebabkan munculnya perilaku-perilaku 

tertentu pada anggota kelompok disebut konformitas.  

Wiggins mengatakan (dalam Ardyanti & Tobing, 2017, h.31) 

konformitas itu suatu kecenderungan yang dilakukan individu dalam 

mengikuti keinginan teman satu kelompok serta norma yang ada dalam 

suatu kelompok. Menurut Baron dan Byne (2005, h.53) konformitas adalah 

suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah 

laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. 

Menurut Santrock (dalam Sholikhah & Dhania,2017, h.45)  

konformitas kelompok bisa berarti kondisi dimana seseorang mengadopsi 

sikap atau perilaku dari orang lain dalam kelompoknya karena tekanan dari 

kenyataan atau kesan yang diberikan oleh kelompoknya tersebut. 

Pengaruh konformitas teman sebaya dalam kelompok teman sebaya 

tidak dapat hanya didiamkan begitu saja. Kehidupan kelompok teman 

sebaya dapat menyebabkan seorang remaja mengalami perubahan 

pandangan, sikap, dan perilaku. Hal ini terjadi dikarenakan konformitas 

dibentuk dari lingkungan sosial seorang mahasiswa. Konformitas kelompok 

teman sebaya dapat memberikan efek negatif dan positif bagi mahasiswa. 

Hal ini dikarenakan kehidupan seorang mahasiswa lebih banyak di luar 

rumah sehingga mereka akan terpengaruh oleh lingkungan, tergantung 

dengan bagaimana seorang mahasiswa dapat menjaga dirinya. 

Norma sosial dan nilai-nilai yang sudah disepakati dalam satu 

kelompok menjadi salah satu bentuk pengaruh supaya terdapat kesamaan 
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dalam berperilaku di dalam suatu kelompok. Konformitas kelompok teman 

sebaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu usaha yang 

dilakukan seorang individu atau remaja untuk menyesuaikan diri dalam 

lingkungan sosial meskipun disertai dengan desakan yang berasal dari 

teman-teman sebayanya. Peneliti menduga usaha untuk menyesuaikan diri 

dan supaya diterima dalam kelompok teman-temannya menyebabkan 

mahasiswa dapat melakukan perilaku penyalahgunaan ganja. 

Berdasarkan fakta-fakta di atas dan masih terbatasnya penelitian 

tentang hubungan konformitas teman sebaya dengan perilaku 

penyalahgunaan ganja dan berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan 

peneliti yang mengindikasi terdapatnya perilaku penyalahgunaan ganja 

pada mahasiswa, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Perilaku Penyalahgunaan Ganja Pada Mahasiswa Ditinjau Dari 

Konformitas Teman Sebaya”. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik Hubungan 

Antara Konformitas Teman Sebaya Dengan Perilaku Penyalahgunaan 

Ganja Pada Mahasiswa. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dan ilmu pada Psikologi Kesehatan dan Psikologi Sosial 

terlebih dengan perilaku penyalahgunaan narkoba dalam hubungannya 

dengan konformitas teman sebaya. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi perguruan 

tinggi bahwa saat ini terdapat banyak mahasiswa yang telah melakukan 

perilaku penyalahgunaan ganja dan perguruan tinggi dapat melakukan suatu 

tindakan pada mahasiswa-mahasiswa yang diketahui melakukan perilaku 

penyalahgunaan ganja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


