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Banyaknya persoalan yang dihadapi individu, terkadang  berujung pada stres. Stress 

dapat membuat individu memilih untuk mengkonsumsi alkohol agar merasa jauh dari 

masalah. Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan alkohol oleh remaja adalah keturunan, 

pengaruh keluarga, aspek-aspek tertentu dalam hubungan dengan teman biasa, etnis, dan 

karakteristik kepribadian. Penyalahgunaan alkohol oleh remaja berkaitan dengan 

hubungannya dengan orang tua dan teman sebaya. Kelompok teman sebaya adalah faktor 

penting dalam penyalahgunaan alkohol oleh remaja. Salah satu hal yang diindikasikan 

mempengaruhi penyalahgunaan alkohol adalah peer support. 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Laiyah Nurul Islam Bades Pasirian Lumajang, 

dengan tujuan (1) untuk mengetahui tingkat peer support yang ada di Madrasah Aliyah Nurul 

Islam Bades Pasirian Lumajang, (2) untuk mengetahui tingkat penyalahgunaan alkohol di 

Madrasah Aliyah Nurul Islam Bades Pasirian Lumajang,(3) Untuk membuktikan seberapa 

besar pengaruh peer support terhadap penyalahgunaan alkohol di Madrasah Aliyah Nurul 

Islam Bades Pasirian Lumajang.  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Subjek penelitian ini berjumlah 47 

responden yang dipilih dengan dengan menggunakan metode Cluster Random Sampling. 

Dalam pengumpulan data, menggunakan metode angket berupa skala psikologi. Analisa data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier sederhana dengan menggunakan 

bantuan sotfwere SPSS 16,0 for windows.  

  Hasil dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa (1) tingkat peer support di 

Madrasah Aliyah Nurul Islam Bades Pasirian Lumajang mayoritas berada pada kategori 

tinggi dengan prosentasi 51,06%, (2)sedangkan tingkat penyalahgunaan alkohol di Madrasah 

Aliyah Nurul Islam Bades Pasirian Lumajang mayoritas berada pada kategori rendah dengan 

prosentase 48,93%. (3) adanya pengaruh yang signifikan peer support dengan 

penyalahgunaan alkohol di Madrasah Aliyah Nurul Islam Bades Pasirian Lumajang sebesar 

86,3% dengan p=0,000 dan dinyatakan hipotesis diterima.  
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