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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tugas akhir merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa setingkat 

strata satu (S1) untuk menyelesaikan tugas akhir atau program studinya. Tugas akhir 

merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan 

analisisnya dalam mengkaji, menganalisis, memecahkan, dan menyimpulkan 

masalah yang ditelitinya. Keharusan menyusun tugas akhir dimaksudkan, agar 

mahasiswa mampu menerapkan ilmu dan kemampuan sesuai dengan disiplin ilmu 

yang dimiliki kedalam kenyataan yang dihadapi, tugas akhir juga merupakan tolak 

ukur sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap ilmu yang dimiliki. 

Pada umumnya mahasiswa dapat menyelesaikan teori tepat waktu, tetapi 

perjalanan studi menjadi tersendat-sendat ketika menyusun tugas akhir. Mahasiswa 

pada awalnya memiliki semangat, motivasi dan minat yang tinggi terhadap tugas 

akhir namun keadaan itu menurun seiring dengan kesulitan-kesulitan yang dialami. 

Kesulitan-kesulitan saat penyusunan tugas akhir oleh mahasiswa sering 

dirasakan sebagai suatu beban yang berat, akibatnya kesulitan-kesulitan yang 

dirasakan tersebut berkembang menjadi sikap yang negatif yang akhirnya dapat 

menimbulkan suatu kecemasan dan hilangnya motivasi, yang akhirnya dapat 

menyebabkan mahasiswa menunda penyusunan tugas akhir bahkan ada yang 

memutuskan untuk tidak menyelesaikan tugas akhirnya.  

Seiring dengan kesulitan-kesulitan yang di alami tersebut, beberapa 

mahasiswa mengabaikan  tugas akhirnya, terutama pada mahasiswa pecandu alkohol. 

Karena pada dasarnya mahasiswa pecandu alkohol memiliki sifat yang berbeda di 

bandingkan dengan mahasiswa yang non alkohol.  Mahasiswa pecandu alkohol 

memiliki kehidupan yang kurang teratur, juga prestasi dan hasil akademiknya relatif 
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kurang baik, meskipun mahasiswa tersebut sebenarnya mempunyai potensi dan 

kemampuan yang cukup. 

Mahasiswa pecandu alkohol biasanya mempunyai orientasi yang rendah 

terhadap tugasnya sebagai mahasiswa. Berdasarkan pengamatan peneliti, mahasiswa 

pecandu alkohol biasanya lebih senang berkumpul dengan mahasiswa yang juga 

mengkonsumsi minuman beralkohol. Hal-hal yang dibicarakan juga tidak jauh dari 

hal-hal yang berhubungan dengan minuman beralkohol. 

Begitu banyak faktor yang menyebabkan mahasiswa menjadi pecandu 

alkohol. Dalam berbagai kasus yang sering muncul, faktor genetik (biologi) dan 

faktor pembelajaran dari  orang lain sangat menentukan seseorang itu akan menjadi 

seorang alkoholik atau tidak. Kecanduan alkohol disebabkan karena adanya 

pengaruh teman sebaya yang memberikan tekanan pada seseorang untuk 

memunculkan perilaku tertentu. Pergaulan bebas dan konformitas yang semakin 

tinggi menyebabkan perilaku alkoholisme terus berkembang dan semakin meluas, 

karena pengaruh inilah semua kelompok usia bisa memiliki perilaku alkoholisme.  

Kebiasaan mengkonsumsi alkohol juga banyak terjadi pada mahasiswa di 

kota Semarang, dimana berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

terlihat mulai banyak muncul kasus-kasus alkoholisme dikalangan mahasiswa di kota 

Semarang. Hampir setiap hari mahasiswa yang mengalami alkoholisme 

mengkonsumsi alkohol dan mengadakan pesta alkohol di tempat-tempat kos bahkan 

ada beberapa mahasiswa yang sampai menjadi penjual minuman beralkohol 

(http://itsnasahma.blogspot.com). 

Mahasiswa yang sudah kecanduan dengan alkohol pasti akan melakukan apa 

saja demi mencapai apa yang diinginkan. Walau kecanduan alkohol tidak setinggi 

kecanduan obat terlarang lainnya, akan tetapi pengaruhnya tetap saja destruktif. Akal 

jadi hilang, malu terangkat, dan secara fisik terjadi gangguan dalam tubuhnya.  

Yang mula-mula diserang oleh alkohol adalah bagian otak yang menyangkut 

daya berpikir secara terang dan jelas. Daerah vital ini akan mempengaruhi yang 
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lainnya. Bagi yang sudah kecanduan, dia akan merasa ada yang hilang ketika tidak 

menenggaknya. Dari dampak-dampak yang dihasilkan oleh alkohol tersebut secara 

langsung dapat mempengaruhi proses pengerjaan tugas akhir bagi mahasiswa 

pecandu alkohol. 

Melihat fenomena dan realita diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimanakah motivasi pada mahasiswa pecandu alkohol dalam menyelesaikan 

tugas akhir. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut maka peneliti mengambil 

judul tentang “MOTIVASI MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR PADA 

MAHASISWA PECANDU ALKOHOL”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan pokok 

pada penelitian ini adalah : bagaimanakah motivasi menyelesaikan tugas akhir pada 

mahasiswa pecandu alkohol. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah  untuk mengetahui motivasi menyelesaikan tugas akhir pada 

mahasiswa pecandu alkohol. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan 

memperkaya wawasan dalam bidang ilmu psikologi, khususnya Psikologi 

Klinis. 
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2. Secara Praktis 

Bagi mahasiswa dan masayarakat umum dapat memberikan informasi 

yang jelas mengenai dampak dari meminum minuman beralkohol yang 

berpengaruh terhadap motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir. 

 


