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SARI 

Desi Maria Ulfah, 2005, Faktot-faktor Penggunaan Minuman Keras di kalangan 
Remaja di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. 
 
Kata Kunci : Faktor-faktor, Minum-minuman keras, Kalangan remaja 

Kebiasaan minum-minuman keras di kalangan remaja merupakan  
fenomena yang sering sekali terjadi di Indonesia. Banyak faktor-faktor yang 
menyebabkan mereka menghabiskan waktu luangnya untuk minum-minuman 
keras. Berbagai resiko dan permasalahan akan senantiasa menghadang kalangan 
remaja yang seharusnya mendapatkan kontrol dari orang tua maupun masyarakat. 
Semakin banyaknya remaja yang minum-minuman keras apabila dibiarkan 
tentunya akan menghambat keperibadian seseorang dan yang lebih jauh lagi 
perkembangann bangsa Indonesia. Karena kalangan remaja merupakan generasi 
penerus bangsa dan aset bangsa yang akan melanjutkan dan mengisi 
pembangunan bangsa Indonesia. 
 Permasalahan yang akan di kaji dalam penerlitian ini adalah : (1)Faktor-
faktor apakah yang mendorong kalangan remaja minum-minuman keras di Desa 
Losari?, (2) Bagaimanakah pergaulan kalangan remaja di Desa losari?, (3) Sejauh 
mana kontrol orang tua terhadap kalangan remajanya di Desa Losari?. Penelitian 
ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong penggunaan 
minum-minuman keras di kalangan remaja di Desa Losari, (2) Untuk mengetahuai  
pergaulan kalangan remaja di Desa Losari, (3), Untuk mengetahui kontrol orang 
tua terhadap kalangan remajanya di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten 
Purbalingga. 
 Penelitian menggunakan metode kualitatif dan mengambil lokasi di Desa 
Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Fokus dalam penelitian ini 
adalah faktor penggunaan minuman keras di kalangan remaja di Desa Losari, 
Sumber data dalam penelitian ini adalah kalangan remaja yang minum-minuman 
keras, orang tua, masyarakat, tokoh agama, pendidik, perangkat desa, perangkat 
keamanan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang digunakann yaitu teknik triangulasi, sedangkan metode analisis yang di 
gunakan bersifat deskriptif analisis dalam penelitian ini akan di peroleh gambaran 
tentang keadaan kalangan remaja yang minum-minuman keras yang berakibat 
terjadinya berbagai kenakalan remaja di Desa Losari Kecamatan Rembang 
Kabupaten Purbalingga. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang mendorong 
kalangan remaja minum-minuman keras, karena rasa ingin tahu.  Karena pada 
dasarnya masa remaja merupakan masa dimana segala sesuatunya yang muncul 
kepermukaan ingin dicobanya. Dan karena lingkungan yang mendukung untuk 
minum-minuman keras serta tersedianya minuman keras di toko-toko di Desa 
Losari. Biasanya kalangan remaja yang sering minum-minuman keras berasal dari 
keluarga ekonomi menengah, oleh karena itu dalam minum-minuman keras 
dengan cara patungan.  
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 Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat di simpulkan banyaknya 
kalangan remaja minum-minuman keras, karena lingkungan pergaulan yang 
sering minum-minuman keras dalam jangka waktu yang lama. Kurangnya 
pengendalian diri kalangan remaja itu sendiri karena tidak dilandasi dengan 
keimanan yang kuat. Kurangnya konrtol orang tua. Walaupun segala upaya telah 
di lakukan oleh berbagai pihak misalnya dengan diadakan  penyuluhan, 
memberikan bantuan modal, agar kalangan remaja yang belum bekerja 
mempunyai kesibukan. Dan aparat keamanan yang setiap saat melakukan rasia 
baik terhadap kalangan remaja maupun terhadap masyarakat yang masih menjual 
minuman keras. Akan tetapi hal tersebut belum optimal dikarenakan Peraturan 
Daerah (PERDA) kurang tegas. Dan dengan segera di buatnya Peraturan Daerah 
(PERDA) yang baru di harapkan akan lembih mendapatkan hasil yang optimal 
 Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi kalangan remaja pada 
khususnya dan orang tua, masyarakat, pendidik, aparat desa dan aparat keamanan 
pada umumnya. Kalangan remaja di harapkan dapat mencermati faktor-faktor 
yang mendorong minum-minuman keras, terutama berkaitan dengan pengendalian 
untuk menghindari lingkungan pergaulan yang sering minum-minuman keras. 
Demikian juga orang tua dalam mengontrol kalangan remajanya agar lebih 
intensif dan bersikap tegas. Untuk masyarakat, pendidik, aparat desa, aparat 
keamanan saling bekerjasama untuk menghilangkan atau meminimalkan 
penggunaan minum-minuman keras di kalangan remaja. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat 

menggantikan generasi-generasi terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental 

yang lebih baik, mempengaruhi dan menentukan ciri individual dalam 

bertingkah laku terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu kita harus 

berupanya untuk memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan yang 

dialami oleh kalangan remaja. Memahami kalangan  remaja berarti memahami 

berbagai masalah dan kesulitan, yang dialaminya dengan pemahaman itu 

maka akan membantu kita sebagi orang tua, pendidik, dan masyarakat agar 

masalah kebiasaan minum-minuman keras di kalangan remaja tidak akan 

berkepanjangan dan bertambah parah.  

Di dalam keadaan yang normal, maka lingkungan pertama yang 

beerhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudaranya, serta mungkin 

kerabat dekatnya yang tinggal satu rumah. Melalui lingkungan seperti itulah si 

anak mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup yang berlaku 

sehari-hari. Melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi  

awal. Orang tua, saudara, maupun kerabat terdekat lazimnya mencurahkan 

perhatiannya untuk mendidik anak, supanya anak memperoleh dasar-dasar 

pola pergaulan hidup yang benar dan baik, melalui penanaman serta 

penyaringan.(Soekanto,1990:494-495) 

1 



 1

Di desa Losari Kecamatan Rembang yang termasuk usia remaja 

berjumlah 848 orang. Mereka dihadapkan pada berbagai kontradiksi dan 

aneka ragam pengalaman moral yang menyebabkan mereka bingung mana 

yang baik untuk mereka. Hal ini nampak jelas yang terjadi pada kebiasaan 

minum-minuman keras di kalangan remaja, terutama mereka-mereka yang 

hidup di kota-kota besar di Indonesia yang berusaha mencoba 

mengembangkan diri kearah yang disangka maju dan modern dimana 

berkecemuk beraneka ragam kebudayaan asing yang masuk seolah-olah tanpa 

saingan (Darajat, 1970:132 ). 

Seorang remaja yang masih dalam masa mencari jati diri selalu 

berusaha mencoba-coba hal-hal yang baru, sehingga apabila tidak adanya 

kontrol dari orang dewasa maka kalangan remaja tersebut akan terjerumus 

dalam perbuatan yang bersifat negatif. Dalam hal ini, kebiasaan minum-

minuman keras di kalangan remaja, banyak sekali kasus-kasus yang dialami  

seringkali membahayakan diri sendiri dan juga orang lain seperti yang di 

beritakan di harian suara merdeka terjadinya pembunuhan terhadap temannya 

sendiri (Suara Merdeka 14 April:2001), akan tetapi sampai sekarang ini di 

Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga  sebatas 

perkelahian. Akibat dari minim-minuman keras, seseorang menjadi lebih 

berani dari biasanya dan mudah tersinggung yang memicu perkelahian. 

Tawuran antar pelajar (Suara Merdeka, 22 Juni 2001). Tingkah laku yang 

masih dipandang ringan masih merupakan kenakalan yang umumnya 

dilakukan oleh kalangan remaja. 
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Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuansi 

modernisasi dan industrialisasi telah mempengaruhi kehidupan manusia. 

Sabagai individu, keluarga, masyarakat dan bangsa. Dalam masyarakat 

moderen dan industri yang bercorak sekuler, terdapat ketidak pastian 

fundamental dibidang nilai, moral dan etika kehidupan oleh karena itu maka 

satu-satunya kepastian dewasa ini dan terlebih lagi untuk masa datang adalah 

kehidupan individu. Tetapi persoalan-perseolan tersebut dengan ketidak 

pastian, tidak semua orang mampu untuk menyesuaikan diri (adaptasi) yang 

pada giliranya remaja akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang 

lain dan salah satunya adalah penyalahgunaan minuman keras (Djajoesman, 

1999: 45). 

Masalah minuman keras dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat 

pada umumnya tidak berkisar pada apakah minuman keras boleh atau di 

larang dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah siapa ynag boleh 

menggunakannya, di mana, bilamana, dan dalam kondisi yang bagaimana, 

akibatnya orang awam berpendapat bahwa minuman keras merupakan suatu 

stimulant. Sedangkan stimulant itu sendiri adalah meningkatkan keaktifan 

susuanan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan 

fisik seseorang,  padahal sesungguhnya minuman keras merupakan racun 

protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf. Akibatnya, 

seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, 

baik secara fisik, psikologis maupun sosial namun perlu di catat bahwa 
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ketergantungan pada minuman keras merupakan suatu proses tersendiri, yang 

memakai waktu. (Soekanto, 1990:418). 

 

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Ketika berbicara mengenai minuman keras, sama dengan berbicara 

masalah yang bersifat dilematis. Di salah satu pihak minuman keras 

menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di bidang 

kesehatan minuman keras menyebabkan turunnya produktifitas serta 

meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan, di bidang sosial 

menyebabkan keadaan keluarga tidak harmonis. Bertambahnya jumlah 

kecelakaan lalu-lintas, serta meningkatnya angka kesenjangan sosial dalam 

masyarakat. Di sisi lain pemerintah mengharapkan sebagai sumber 

penghasilan yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau penjualan atau 

pemakaiannya diawasi dan dibatasi (Sasangka, 2003:105). 

   Hasil observasi pendahuluan tanggal 27 April 2004 yang penulis 

lakukan menunjukan banyak terjadi kenakalan remaja, berawal dari seringnya 

kalangan remaja nongkrong di pinggir jalan, sampai larut malam, sehingga 

pada saat itu sering digunakan untuk minum-minuman keras. Sedangkan 

kalngan remaja yang masih sekolah akan berakibat terhadap presrasinya yang 

kurang baik, karena dengan sering keluar malam, tidak ada waktu untuk 

belajar. Karena umumnya kalangan remaja di desa Losari yang mempunyai 

kebiasaan minum-minuman keras adalah, kalangan remaja dengan 

perekonomian menengah kebawah, oleh karena untuk mendapatkan minuman 
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keras, dengan cara patungan. Sedangkan apabila tidak mempunyai uang 

kalangan remaja sering melakukan tindakan seperti memalak. Hal itu masih 

banyak di jumpai di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten 

Purbalingga, yaitu berkelahi karena kalangan remaja yang sedang minum-

minuman keras menjadi lebih berani dari biasanya.  

   Apabila dilihat dari pergaulan kalangan remaja di Desa Losari 

dapat dikatakan bebas, karena seringnya kalangan remaja nongkrong pada 

malam hari dan berakibat penggunaan minum-minuman keras. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut maka penulis merasa perlu untuk mengangkat 

permasalahan ini, mengingat peranan orang tua, pendidik, masyarakat dan 

pemerintah sangat menentukan bagi generasai muda yang takwa, cerdas dan 

terampil merupakan penentu masa depan bangsa dan negara. Namun demikian 

peneliti hanya membatasi, faktor-faktor yang mendorong minum-minuman 

keras di kalangan remaja, pergaulan kalangan remaja serta,  kontrol orang tua 

terhadap kalangan remajanya di Desa Losari Kecamatan Rembang kabupaten 

Purbalingga. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian ini akan menggali 

beberapa hal yang berkaitan faktor- faktor penggunaan minuman keras di 

kalangan remaja di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.  

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut  
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1.3.1 Faktor-faktor apakah yang mendorong kalangan remaja menggunakan 

minum-minuman keras di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten 

Purbalingga? 

1.3.2 Bagaimanakah pergaulan kalangan remaja di desa Losari Kecamatan 

Rembang Kabupaten Purbalingga? 

1.3.3 Sejauhmana kontrol orang tua terhadap kalangan remajanya di Desa 

Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga? 

 

1.4 tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong penggunaan 

minum-minuman keras kalangan remaja di Desa Losari Kecamatan 

Rembang Kabupaten Purbalingga. 

1.4.2 Untuk mengetahui pergaulan kalangan remaja di Desa Losari 

Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. 

1.4.3 Untuk mengetahui kontrol orang tua terhadap kalangan remajanya di 

Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi produk masukan positif bagi 

orang tua pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. 
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1.5.2 Sebagai sumbangan yang berharga bagi kalangan remaja terhadap 

pengaruh perkembangan globalisasi dari sisi negatif. 

1.5.3 Untuk menambah pengalaman penulis dengan kiprah nyata yang 

belum pernah penulis dapatkan sebelumnya. 

 

1.6 Batasan Operasional 

Agar mudah dimengerti dan dipahami dengan jelas arahan judul skripsi ini, 

maka istilah-istilah pokok dalam judul ini perlu dibatasi dan dijelaskan 

seperlunya sebagai berikut. 

1.6.1 Faktor 

Berarti : Sesuatu yang turut serta menyebabkan atau mempengaruhi 

sehingga sesuatu terjadi (Kamus Bahasa Indonesia, 1988:239). 

1.6.2 Penggunaan 

Berarti : peroses perbuatan, cara mempergunakan, sesuatu, pemakaian, 

dalam hal ini adalah penggunaan minuman keras dikalangan remaja 

(Kamus Bahasa Indonesia, 1988:286). 

1.6.3 Minuman Keras 

Berarti : Memasukan air (atau benda cair) kedalam mulut dan 

meneguknya minuman tersebut minuman yang memabukan seperti bir, 

anggur, arak, tuak (Kamus Bahasa Indonesia, 1988:585).   

1.6.4 Kalangan 

Berarti : Lingkaran, Gelanggang dalam hal ini pengkhususan pada 

kalangan remaja (Kamus Bahasa Indonesia, 1988:379). 
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1.6.5 Remaja 

Berarti : Mulai dewasa, sudah sampai umur negatif untuk kawin dan 

bukan anak-anak lagi (Kamus Bahasa Indonesia, 1996:739). 

 

1.7 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan 

skripsi, bagian isi skripsi dan bagian akhir skripsi. 

 Bagian Pendahulaun skripsi terdiri dari : halaman judul, halaman 

pengesahan, sari, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar bagan, daftar tabel, daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima Bab yang kemudian terbagi dalam sub-sub 

Bab sebagai pengelompokan Bab-bab tersebut. 

BAB 1       : PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang,    identifikasi 

dan pembatasan masalah, perumusan masalah, permasalahan, 

tujuan manfaat penelitian, batasan operasional dan sistematika 

skripsi. 

BAB   II    : TELAAH KEPUSTAKAAN, berisi tentang pengaturan dan 

kandungan minuman keras, faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunaan minuman keras di kalangan remaja, Akibat 

kalangan remaja kebiasaan minum-minuman keras, 

penanggulangan kebiasaan minum-minuman keras di kalangan 

remaja, faktor-faktor penyebab kenakalan remaja. 
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BAB   III   : METODE PENELITIAN. Menguraikan tentang dasar 

penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, subjek penelitian, 

sumber data penelitian, metode pengumpulan data, objektifitas 

dan keabsahan data, metode analisis data. 

BAB   IV   : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN, berisi uraian hasil 

penelitian, gambaran mengenai obyek penelitian, profil sumber 

data penelitian dan pembahasan 

BAB   V    : PENUTUP, berisi simpulan yang menguraikan simpulan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan dan sekaligus 

memberikan saran terhadap obyek yang diteliti dari pihak-

pihak yang terkait. 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

digunakan sebagai acuan untuk penyusunan skripsi ini. 
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BAB II 

TELAAH KEPUSTAKAAN 

2.1 Pengaturan dan kandungan minuman keras 

Pengaturan minuman beralkohol yang pada umunnya disebut sebagai 

minuman keras, terdapat dalam peraturan mentri kesehatan tentang minuman 

keras Nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77. Di dalam peraturan tersebut,  minuman 

keras digolongkan sebagai berikut: 

Golongan A : Kadar Etanol 1-5% 
Golongan B : Kadar etanol 5-20% 
Golongan C : Kadar etanol 20-55% (Sasangka : 2003 : 107) 
Di bawah ini contoh-contoh minuman keras dengan kadar kandungannya. 
-  Anggur  : mengandung 10-15% 
- Bir : mengandung 2-6%  
- Brandy (Bredewijn)  : mengandung 45% 
- Rum : mengandung 50-60 % 
- Likeur : mengandung 35- 40 % 
- Sherry/Port : mengandung 15-20% 
- Wine (anggur)  : mengandung 10-15% 
- Wisky (Jenewer)  : mengandung 35-40%(Sasangka, 2003:107). 
 
Dari prosentase alkohol yang terdapat dalam bermacam-macam minuman 

tersebut diatas, dapat dikategorikan dari golongan mana minuman tersebut, 

apakah golongan A, golongan B, golongan C. 

Pada umumnya seseorang yang minum-minuman keras untuk bersantai 

dan akan berhenti minum tanpa kesukaran. Namun apabila seseorang mualai 

tergantung pada minuman keras, maka timbulah apa yang disebut 

alkoholisme. 

Seseorang pecandu minuman keras tidak dapat lagi berhenti minum tanpa 

merasakan akibat yang buruk bagi dirinya. Ia menjadi tergantung pada 

minuman keras, secara fisik maupun psikologis. Minuman keras merupakan 

10 
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penekanan (depresant) terdapat aktifitas di bagian susuan saraf pusat. 

Peminum minuman keras akan kekuranagn rasa pencegah atau sifat 

menghalangi. Ia merasa bebas dari rasa tanggungjawab dan kegelisahan 

pengawasan terhadap pikiran dan badan terancam akibat dirinya mabuk 

(Sasangka, 2003:107). 

Seseorang pecandu minuman keras dimulai dengan meminum- minuman 

lebih banyak dari yang lain, yang akhirnya menyebabkan hang over (perasaan 

sakit esok harinya setelah minum terlalu banyak). Hal tersebut bisa 

disembuhkan dengan minum lagi sehingga tidak bisa pisah dari minuman 

keras. 

Pemakai merasa tegas, euforia, hambatan dirinya kurang sehingga  

berbicara lebih banyak dari biasanya, merasa lebih bebas dalam hubungan 

antar personal, muka kelihatan kemerah-merahan karena tekanan darah dan 

denyut jantung meningkat. Peminum akan gelisah, tingkah lakunya kacau, 

bicara cadel, berjalan semponyongan (Sasangka,   2003:108). 

 

2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Minuman keras di 

Kalangan Remaja 

Puspitawati (2004) menyebutkan beberapa remaja terjerumus dalam 

masalah minuman keras karena dipengaruhi lingkungan pergaulan antara lain 

sebagai berikut : 

2.2.1 Remaja yang selalu minum-minuman keras selalu mempunyai 
“kelompok pemakai”. Awalnya remaja hanya mencoba-coba karena 
keluarga atau teman-teman yang yang menggunakannya, namun ada 
yang kemudian menjadi kebiasaan. 
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2.2.2 Pada remaja yang “kecewa” dengan kondisi diri dan keluarganya, 
Sering menjadi lebih suka untuk mengorbankan apa saja demi 
hubungan baik dengan teman-teman sebanyanya. 

2.2.3 Adanya “ajakan” atau “tawaran” dari teman serta banyaknya film dan 
sarana hiburan yang memberikan contoh “model pergaulan moderen” 
biasanya mendorong remaja minum-minuman keras secara 
berkelompok. 

2.2.4 Apabila remaja telah menjadi terbiasa minum minuman keras dan 
karena mudah mendapatkannya, maka remaja akan memakainya 
sendiri sehingga tanpa disadari lama-kelamaan akan ketagihan.  

 
Penggunaan minuman keras di kalangan remaja umumnya karena 

minuman keras tersebut menjanjikan sesuatu yang menjadi rasa 

kenikmatan, kenyamanan dan kesenangan dan ketenangan. walaupun hal 

itu dirasakan secara semu, sedangakan  menurut Noegroho Djajoesman di 

sebabkan oleh beberapa faktor antara lain : 

2.2.5 Lingkungan sosial 
 

.Motif ingin tahu, bahwa remaja selalu mempunya sifat selalu ingi tahu 

segala sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya. 

Misalnya saja ingin tahu bagaimanakah rasanya minuman keras. 

.Kesempatan, karena kesibukan orang tua maupun keluarga dengan 

kegiatannya masing-masing atau akibat broken home, kurang kasing 

sayang dan sebagai maka dalam kesempatan terebut kalangan remaja 

berupanya mencari pelarian dengan cara minum-minuman keras. 

.Sarana dan prasarana, sebagai ungkapan rasa kasih sayang terhadap 

putra-putrinya terkadang orang tua memberikan fasilitas dan uang 

yang berlebihan. Namun hal tersebut disalahgunakan untuk 

memuaskan segala keinginan dirinya antara lain berawal dari minum 

minuman keras. 



 12

2.2.6 Keperibadian 
 

.Rendah diri, rendah diri dalam pergaulan masyarakat, karena tidak 

dapat mengatasi perasaan tersebut maka untuk menutupi kekurangan 

dan agar dapat menunjukan eksistensi dirinya. Maka menyalah 

gunakan minuman keras sehingga dapat merasa mendapatkan apa yang 

diangan-angankan antara lain lebih aktif, lebih berani dan sebagainya. 

.Emosional, emosi remaja pada umunnya masih labil apabila pada 

masa puberitas, pada masa tersebut biasanya ingin lepas dari ikatan 

aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tua untuk memenuhi 

kehidupan peribadinya, sehingga hal tersebut menimbulakn konflik 

pribadi. Dalam upaya untuk melaksanakan konflik pribadi tersebut ia 

mencari pelarian dengan minum-minuman keras dengan tujuan untuk 

mengurangi ketagihan dan aturan yang diberikan oleh orang tua 

(Djajoesman, 1999 : 5-6). 

Puspitawati menyebutkan ciri-ciri perilaku remaja yang minum-

minuman keras antara lain sebagai berikut : 

.Perubahan perangai atau perilaku seperti : yang biasanya periang tiba-tiba 
menjadi pemurung,  mudah tersinggung dan cepat marah tanpa alasan 
yang jelas. 
.Sering menguap dan menhantuk,  malas, melamun dan tidak 
memperdulikan kebersihan dan penampilan diri. 
.Menjadi tidak disiplin, atau sering kabur, baik di rumah maupun di 
sekolah. 
.Nilai rapor atau prestasinya menurun. 
.Bersembunyi di tempat gelap atau sepi agar tidak terlihat orang. 
.Lebih banyak bergaul dengan orang-orang tertentu saja yang mempunyai 
ciri-ciri dan tanda-tanda diatas. 
.Mencuri apa saja milik orang tua atau saudara untuk membeli minuman 
keras. 
.Sering cemas, mudah stress atau gelisah, sukar tidur. 
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.Pelupa, seperti orang bego atau pikun. 

.Mata merah seperti mengantuk terus atau memakai kacamata hitam 
(Puspitawati:2004). 
 

2.3 Akibat Kalangan Remaja Minum-minuman Keras 

2.3.1 Farmologi 
 

Bahwa minuman keras larut dalam air sebagai molekul-molekul kecil 

sehingga dengan waktu yang relatif singkat dapat dengan cepat di 

serap melalui pencernaan kemudian disebarluaskan keseluruh jaringan 

dan cairan. Pada jaringan otak, kadar minuman keras lebih banyak 

daripada yang berada dalam darah maupun urain sehingga dalam 

waktu 30 menit pertama penyerapan mencapai 58% kemudian 88% 

dalam 60 menit pertama selanjutnya 935 dalam 90 menit pertama 

(Djajoesman, 1999:9) 

2.3.2 Ganguan kesehatan fisik 
 

Djajosman (1999:9) menyatakan, meminum minuman keras dalam 

jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama menimbulkan 

kerusakan dalam hati, jantung pankreas, lambung dan otot. Pada 

pemakaian kronis minuman keras dapat terjadi pergeseran hati, 

peradangan pangkreas dan peradangan lambung. 

2.3.3 Gangguan kesehatan jiwa 
 

Meminum minuman keras secara kronis dalam jumlah berlebihan 

dapat menimbulkan kerusakan jaringan otak sehingga menimbulkan 

gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemapuan belajar, dan 

gangguan jiwa tertentu. 
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2.3.4 Gangguan kesehatan jiwa 
 

Akibat minuman keras, alam perasan seseorang menjadi berubah, 

orang menjadi mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan 

terganggu yang pada giliranya tersingkirkan dari lingkungan sosialnya 

dan atau dikeluarkan dari pekerjaannya. 

2.3.5 Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
(KAMTIMBAS) 

 
Akibat dari minum-minuman keras akan menekan pusat pengendalian 

seseorang, sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif. 

Karena keberaniannya dan keagresipan serta tertekannya pengendalian 

diri tersebut seseorang melakukan gangguan Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat (KAMTIMBAS) baik dalam bentuk pelanggaran norma-

norma dan sikap moral bahkan tidak sedikit melakukan tindakan 

pidana dan kriminal (Djajoesman, 1999:9). 

 

2.4 Penanggulangan Kebiasaan Minum-minuman Keras di Kalangan 

Remaja  

Menurut Life dan Hearlth (1969:4) deteksi dini merupakan sebuah 

bentuk perlindungan. Tanda-tanda seorang terlibat dalam minum-minuman 

keras adalah sebagai berikut: 

2.4.1 Sulit diajak bicara secara harmonis saat kalangan remaja sedang 
minum-minuman keras. 

2.4.2 Minum-minuman keras pada saat ia sedang tertekan 
2.4.3 Minum untuk menenangkan sarafnya. 
2.4.4 Minum sampai benar-benar mabuk. 
2.4.5 Tidak bisa mengingat seluruh tindakan saat ia sedang minum-minuman 

keras. 
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2.4.6 Menyembunyikan minuman keras. 
2.4.7 Berbohong tentang kebiasaan minum-minuman keras. 
2.4.8 Lupa makan sejak ia sedang mabuk. 
2.4.9 Mengabaikan keluarga saat ia sedang mabuk (Hakim, 2004:166). 

 
Penanggulangan bersifat preventif menurut Widjaja (1985:26) 

menjelaska upaya untuk pencegahan terhadap penggunaan minum-minuman 

keras yaitu mempersempit pengaruhnya, Pengawasan harus dilakukan dengan 

ketat baik di rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Menjauhkan remaja dari 

kemungkinan-kemungkinan terlibatnya dalam minum-minuman keras, yaitu 

dengan mengisi waktu luang dengan rekreasi keterampilan remaja seperti olah 

raga, kesenian, kursus-kursus  dan kegiatan positif lainnya. 

Di sekolah-sekolah : penegakan disiplin, ketertiban, kesopanan, 

kesusilaan, saling hormat menghormati, pengawasan di perketat dengan lebih 

bersifat eduktif dan persuasif, keaktifan guru yang mengajar, jarang terlalu 

banyak batal, dengan dalih atau alasan apapun juga. 

Perlu ditingkatkan pendidikan agama, budi pekerti dan memperkuat 

keperibadian dasar kebudayaan bangsa. Dalam lingkungan tempat tinggal, 

tokoh-tokoh formal dan non formal diharapkan dapat berperan serta secara 

aktif dalam membina dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada 

para remaja (Widjaja, 1985:26). 

Puspitawati menjelaskan cara untuk menghindari minum-minuman 

keras adalah dengan sikap menolak untuk meminumnya, karena sadar penuh 

terhadap konsekuensi yang akan diakibatkanya. Sikap menolak untuk pertama 

adalah menjauhkan diri dari mereka yang memakai apabila remaja merasa 

sulit untuk bisa menolak tawaran. Sikap menolak yang lain adalah tidak mau 
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ikut-ikutan minum-minuman keras, meskipun sehari-hari tetap bergaul dengan 

mereka, hanya saja harus tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan “tidak” 

jika ditawari untuk minum-minuman keras.  

Contoh menolak secara biasa saja seperti : “nggak ah, kalau nyobain 

nanti kebablasen….”.Sikap menolak secara keras mungkin perlu dilakukan 

jika seseorang mendesak remaja secara keras. Cukup katakan dengan tegas 

penuh percanya diri: “tidak!!” Apabila remaja tidak mampu mengatasi 

bujukan orang yang menginginkan remaja menjadi peminum-minuman keras 

maka jangan segan-segan untuk minta bantuan  atau nasehat dari orang yang 

dipercaya (Puspitawati:2004). 

 

2.5 Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja 

Kenakalan remaja muncul karena beberapa sebab baik salah satu maupun 

bersamaan sehubungan dengan banyaknya faktor yang menyebabkan 

kenakalan remaja maka untuk mempermudah pembahasaan penulis 

kelompokan menjadi dua yaitu : 

2.5.1 Faktor intern 

Faktor Intern adalah Satu hal yang menyebabkan remaja 

bertingkah tertentu yang datang dari dirinya sendiri (Kartono, 1986:122) 

adapun faktor-faktor penyebab kenakalan remaja yang datang dari dirinya 

dalah  : 

2.5.1.1 Frustasi negatif yang dimasukan dalam adaptasi yang salah 

terhadap tuntutan zaman yang serba komples sekarang ini, anak 



 17

menjadi salah bentuk dan salah bertingkah laku bahkan menjadi 

agresif, ugal-ugalan, liar dan selalu menggunakan jalur kekerasan. 

2.5.1.2 Gangguan tanggapan dan pengamatan pada remaja pengolahan 

yang keliru dan salah atas kenyataan yang ada sehingga timbul 

interprestasi yang keliru dan salah akibat jauhnya remaja menjadi 

agresif menghadapi tekanan-tekanan dan bahaya yang timbul 

sehingga anak menjadi liar cepat marah dan cepat menyerang. 

2.5.1.3 Gangguan berfikir dan iteligensi pada diri kalangan remaja 

Orang dewasa jiwanya terganggu akan memperalat fikirannya 

untuk membela dan membenarkan gambaran-gambaran semu dan 

tanggapan-tanggapan salah. Akibatnya reaksi dan tingkah laku 

anak menjadi salah, bisa liar dan selalu mencari jalan kekerasaan. 

2.5.1.4 Gangguan emosional atau perasaan pada remaja jika keinginan dan 

kebutuhan tidak terpenuhi maka remaja akan cenderung frutasai, 

yang bisa disebabkan oleh perlakuan orang tua yang sejak kecil 

tidak adil, tak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. 

Kelembutan, perhatian dan kebaikan. Sebagai akibat jauhnya anak 

melakukan reaksi over gemar berkelahi serta selalu  cenderung 

pada kekerasan.  

Proses internalisasi yang keliru lebih lanjut di terangkan oleh 

Kartini Kartono adalah : 

Dalam bentuk ketidak mampuan mereka melakukan adaptasi 
terhadap lingkungan sekitarnya, dengan kata lain mereka 
melakukan mekanisme pelarian diri dan pembelaan diri yang salah 
atau tidak rasional dalam wujud : kebiasaan agresif, pelanggaran 
terhadap norma baik sosial maupun hukum yang diwujudkan 
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dalam bentuk kejahatan, kekerasan kebiasaan berkelahi massal dan 
sebagainya (Kartono, 1986:111) 
 
Dalam teori psikogenis Kartini Kartono menerangkan sebagai 

berikut : Sebab tingkah laku atau perbuatan deliquen anak-anak 

atau remaja dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain 

dipengaruhi oleh faktor intergelensia, ciri keperibadian, motifasi, 

konflik batin, rasional yang controversial dan lain-lain (Kartono, 

1986:26). Maka jelaslah dari beberapa pendapat ahli tersebut 

bahwa kenakalan remaja juga datang dari dalam diri, mereka 

memperpraktekan konflik batinnya untuk mengurangi beban-beban 

yang mereka rasakan dari dalam jiwa lewat tingkah laku yang 

agresif, implusif dan primitive. Karena itu kejahatan mereka 

berkaitan dengan temperamen, konstitusi, jiwa, yang semrawut, 

konflik bati dan frutasi yang akhirnya di tampilkan secara 

sepontan.  

Dari pendapat Kartini Kartono menjelaskann keadaan 

psikologis remaja yang mengalami kegoncangan di bawah usia 

21 tahun  yang banyak melakukan kenakalan remaja (Kartono, 

1986: 8). 

2.5.2  Faktor Ekstern  

Kartini Kartono berpendapat bahwa faktor ekstern adanya tindak 

kenakalan remaja adalah semua perangsang dan pengaruh dari luar yang 

menimbulkan tingkah laku tertentu pada anak-anak remaja      (Kartono, 
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1986:111). Faktor ini disebut pula faktor sosial yang dapat dibagi menjadi 

tiga kelompok yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

2.5.2.1  Lingkungan Keluarga 

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalm masyarakat yang 

peranannya besar sekali dalam perkembangan sosial, terlebih pada 

awal-awal perkembangan kepribadian selanjutnya. 

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama bagi 

perkembangan, pertumbuhan kepribadian remaja. Oleh sebab itu 

keluarga mempunyai peranan yang penting dalam memberikan 

corak bagi proses pembentukan kepribadian remaja. Diantara 

kemungkinan-kemungkinan yang dapat menimbulkan kenakalan 

remaja yang datangnya dari lingkuangan keluarga adalah sebagai 

berikut : 

.Kurang pengertian orang tua tentang pendidikan  

Cara mendidik yang salah banyak membawa akibat yang negatif 

bagi perkembangan dan pembentukan keperibadian remaja. Maka 

perlu diperhatikan dalam mendidik anak adalah keseluruhan 

perlakuan yang diterima anak dari orang tuanya. Dalam hal ini 

anak merasa disayangi, diperhatikan dan diindahkan dalam 

keluarga. Namun demikian tidak semuanya diberikan secara 

berlebihan karena dalam hal ini dalam memberikan kasih sayang 

kepada remaja harus pada hal yang wajar.  

Dalam kaitan ini Zakiyah Darajat mengatakan bahwa : 
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Apabia si anak merasa perlu tidak disayangi oleh orang tuanya dan 
merasa kurang  diperhatikan oleh kedua orang tuanya, ia akan 
mencari kesenangan itu dengan bermacam-macam jalan. Misalnya 
dengan kelakuan yang menarik perhatian sering mengeluh, 
berkelahi, mengganggu orang lain, tidak mau yang diperintah 
orang tua dan sebagainya (Darajat, 1983:115). 

 
Dari uraian diatas, jelaslah bahwa pendidikan yang diberikan oleh 

orang tua sangatlah penting dalam perkembangan kepribadian 

anak. Oleh karena itu, orang tua haruslah memperhatikan 

pendidikan yang salah akan membawa akibat yang negatif pada 

anak.  

.Kurangnya pendidikan agama  

Pendidikan agama yang intensif diberikan remaja sejak kecil 

sehingga dapat dijadikan benteng moral yang kokoh sebagai filter 

dari pengaruh-pengaruh negatif dan liar. Zakiyah Darajat dalam 

kaitan ini menerangkan bahwa : 

Dengan tidak kenalnya anak dengan jiwa agama yang benar maka 
lemahlah hati nuraninya, karena tidak terbentuk dari nilai-nilai 
masyarakat atau agama yang diterimanya, waktu ia masih kecil jika 
hati nuraninya lemah atau unsur pengontrol yang ada pada anak 
yang kosong dari nilai-nilai yang benar maka sudah barang tentu 
mereka mudah terperosok kedalam kelakuan yang tidak baik dan 
menurutkan pada yang menyenangakan pada waktu itu saja, tanpa 
pemikiran akibat selanjutnya (Darajat, 1983 :114). 

 
Dari keterangan diatas, maka dapatlah diambil suatu pengertian, 

bahwa apabila remaja itu tidak condong dari nilai-nilai agamanya 

yang diterimanya sejak kecil, maka akan berbuat tidak baik 

sehingga kenakalan remaja akan mendapatakan peluang seluas-

luasnya. 
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.Disharmoni Keluarga atau perpecahan keluarga 

Keutuhan keluarga merupakan faktor yang penting dalam 

perkembangan remaja sehubungan dengan disharmoni keluarga, 

Kartini Kartono menjelaskan sebagai berikut, bahwa keluarga yang 

berantakan merupakan sumber yang subur untuk memunculkan 

deliquen sebabnya antara lain : anak kurang mendapatkan kasih 

sayang tuntutan pendidikan orang tua terutama bimbingannya 

kebutuhan fisik dan psikis pada anak-anak mendapatkan latihan 

fisik dan mental yang dan perlu untuk hidup untuk hidup 

bermasyarakat dan bersosialisasi (Darajat, 1986:59). 

Maka apabila adanya ketentraman dalam keluarga terpenuhi akan 

terpenuhi adanya kasih sayang. 

.Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi yang tinggi maupun yang rendah dapat 

menyebabkan remaja menjadi nakal, pada keluarga yang 

berekonomi tinggi mungkin karena orang tua selalu sibuk dengan 

kegiatan-kegiatan luarnya bahkan terlalu asik mengejar materi 

sedangkan di kalangan ekonomi rendah bisa terjadi akibat terlalu 

sibuk mencari nafkah tambahan sehingga lupa menyediakan waktu 

untuk keperluan pendidikan anaknya. 

2.5.2.2  Lingkungan Sekolah 

Meskipun sekolah merupakan lembaga pendidikan dimana 

situasinya berisikan pendidikan, namun tidak jarang menimbulkan 
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kenakalan, karena sekolah merupakan tempat berkumpulnya dan 

berinteraksinya antara anak remaja yang berbeda. 

 Sehubungan dengan ini Sudarsono menjelaskan  bahwa : 

Proses pendidikan yang kurang menguntungkan, anak dalam 

perkembang jiwanya kerap kali memberikan pengaruh langsung 

atau tidak langsung terhadap peserta didik di sekolah sehingga 

dapat menimbulakan kenakalan remaja (Sudarsono, 1990:130). 

Pendidikan yang kurang menguntungkan dan simpatik tidak 

mempunyai dedikasi dan profesi : tidak menguasai metodik, 

Sehingga menyampaikan materi dangkal yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan siswa  dan tidak menarik minat peserta didiknya, begitu 

juga ada guru yang tidak mempunyai kesabaran, tidak mempunyai 

humor dan mudah tersinggung. 

Dari keadaan tersebut, jelas pendidikan kurang menciptakan proses 

belajar mengajar yang baik. Akibatnya timbul kekecewaan pada 

diri peserta didik  dan tidak lagi mempunyai kesempatan untuk 

belajar, maka timbul model membolos, tidak kerasan di sekolah 

sehingga pada giliranya akan tertarik pada hal-hal yang bersifat 

non sekolah. Artinya akan berbuat semuanya sebagai pelarian 

ketidakpuasan di sekolah. 

Jika guru tidak mampu memberikan contoh dan keperibadiannya 
yang betul-betul baik kepada murid maka nasehat guru itu tidak 
akan dianggap sebagai nasehat bahkan akan di anggap remeh dan 
guru yang tidak adil dan tidak bijaksana dalam menghadapi murid-
muridnya akan membawa akibat tidak di indahkannya semua 
nasehat dan semua petunjuknya. Guru seperti itu tidak akan 
mempunyai wibawa  (Darajat, 1986:119). 
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Dari uraian diatas jelaslah bahwa lingkungan di sekolah yang 
kurang menguntungkan bagi perkembangan remaja, akan 
mempengaruhi pribadinya. Hanya sumber itu belum berasal dari 
guru, fasilitas, norma-norma, tingkah-laku maupun interaksi antara 
guru dan lain atau karena bentuk lain. 
 
Norma-norma tingkah-laku pendidik yang tidak tidak kompak 

misalnya, ini juga merupakan sumber kenakalan. Sebab dalam 

mengatur anak didik perlu adanya norma-norma yang sama bagi 

setiap pendidik dan norma itu harus dimengerti oleh anak didik 

sehingga terdidik tidak bingung. 

2.5.2.3 Lingkungan Sosial Masyarakat 

Dalam pengertian ini dibatasi pada lingkungan dimana kalangan 

remaja tinggal, dalam pergaulan masyarakat terjadi interaksi 

beranekaragam kepribadian dan pandangan hidup, hal ini sangat 

mempengaruhi sikap dan tingkah laku remaja. Seperti diterangkan 

oleh Zakiyah Darajat : 

Apabila golongan tua atau dewasa dalam masyarakat mempunyai 

satu pendirian yang tetap yaitu anak-anak harus tunduk dan patuh 

pada peraturan-peraturan, terhadap kebiasaan yang turun temurun 

tanpa boleh mengajukan bantahan dan pertanyaan, maka anak-

anak akan merasa bahwa orang tua dan orang dewasa tidak 

memahami dan tidak menghargai mereka. Akibatnya mereka akan 

mempertahankan diri terhadap perlakuan masyarakat yang kurang 

menyenangkan itu, Bahkan mereka akan selalu berusaha meneliti 

dan menyelidiki kesalahan-kesalahan orang tua dan orang dewasa 
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sebagai balasan terhadap perlakuan mereka. Akan hilanglah 

penghargaan mereka kepada orang tua dan orang dewasa bukan 

karena kedurhakaan mereka, ataupun keburukan budi pekerti 

mereka, akan tetapi sebagai akibat kurang mempunyai 

kemampuan mereka menerima dan memahami tindakan orang tua 

yang menunjukan kurang pengertian dan penghargaan kepadanya 

atau timbulah yang dinamkan kenakalan anak-anak remaja 

(Darajat, 1983:120). 

 
Dalam kenyataannya anak dari kalangan miskin, memiliki rendah 

diri dalam masyarakat sehingga anak tersebut melakukan perbuatan 

melawan hukum terhadap milik orang lain. Terlihat adanya kompensasi 

dari remaja tersebut untuk hidup sama dengan orang kaya (Sudarsono, 

1991:  131). 

Dari pendapat itu dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor, 

ekonomi, faktor pengangguran, mass media serta fasilitas rekreasi akan 

memjadi faktor penyebab kenakalan remaja. Seperti gambar-gambar 

porno, film detektif, kejahatan sebagai peran utama dan action lainnya 

yang penuh kekerasan dengan latar belakang balas dendam, hal-hal 

semacam ini akan mempengaruhi perilaku kalangan remaja. 
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 

 

   Dalam penyusunan suatu karya ilmiah agar dapat diperoleh hasil 

yang maksimal, maka diperlukan beberapa metode, karena metode memegang 

peranan yang sangat penting. Demikian juga dalam penyusunan skripsi ini, 

penulis akan menggunakan metode penelitian guna memperoleh dan 

menganalisa data yang diperlukan agar terpenuhinya syarat yang di perlukan 

dalam penulisan skripsi. 

    Berkaitan dengan penyusunan skripsi ini akan penulis sajikan 

langkah-langkah yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. 

3.1 Dasar Penelitian 

 Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu 

penelitian yang tepat dapat memperlancar proses penelitian dan hasil yang 

diperoleh dapat dipercanya dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut 

Moleong penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data 

deskritif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku  

yang dapat diambil (Moleong, 2002:3). 

 Penelitian kualitatif tidak bertujuan menguji atau membuktikan kebenaran 

suatu teori, tetapi teori yang ada dikembangkan dengan menggunakan data 

yang dikumpulkan 

28 
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 Digunakannya pendekatan ini, karena yang diteliti perilaku sebagian 

masyarakat yang tidak bisa dinyatakan dengan angka-angka seperti pada 

penelitian kuantiatif. Metode penelitian digunakan karena tiga alasan : 

3.1.1 Menyesuaikan metode kulitatif apabila behadapan dengan kenyataan   

ganda. 

3.1.2  Metode ini menyesuaikan secara langsung hakikat hubungan antara  

penelitian dengan responden. 

3.1.3 Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuiaokan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapinya (Moleong, 1990:5).  

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian yang berjudul “ Faktor-faktor penggunaan minuman 

keras dikalangan remaja di Desa Losari Kecamatan Remabang Kabupaten 

Purbalingga”, mengambil lokasi penelitian di Desa Losari Kecamatan 

Rembang Kabupaten Purbalingga dan khususnya pada kalangan remaja yang 

minum-minuman keras. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam 

penelitian kulitatif. Penentuan fokus penelitian mempunyai dua maksud 

tertentu. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini 

fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, Penetapan fokus ini untuk 
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memenuhi kriteria inkuiri – eklusi atau memasukan – mengeluarkan suatu 

informasi yang baru diperoleh dilapangan (Moleong, 2000:64), yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor penggunaan minuman keras di 

kalangan remaja di desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah remaja yang minum-

minuman keras di desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. 

Batasan umur kapan diketahui atau dikatakan remaja dalam bukunya Sarlito 

Wirawan Sarwono dijelaskan sebagai berikut : Sebagai pedoman umur dapat 

mengunakan batasan usia 11-24 tahun yang belum menikah, untuk remaja 

Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 

3.4.1 Usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual 

mulai tampak. 

3.4.2 Kebanyakan masyarakat Indonesia usia 12 tahun dianggap belum 

dewasa sehingga masyarakat tidak memperlakukan mereka sebagai 

anak-anak. 

3.4.3 Batas usia 24 tahun merupakan batas usia maksimum untuk memberi 

peluang bagi mereka yang batas usia tersebut masih menggantungkan 

diri pada orang lain. 

3.4.4 Dalam definisi di atas setatus perkawinan sangat menentukan karena 

arti perkawinan sangat penting di negara kita secara menyeluruh, 

seseorang yang sudah menikah dalam usia berapapun dianggap dan 
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diperlakukan sebagai seorang yang sudah dewasa, baik secara hukum 

maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Karena itu definisi 

remaja dibatasi bagi mereka yang belum menikah (Sarwono, 1991:14). 

 

3.5 Sumber data Penelitian  

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 

1998:114), yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah kalangan 

remaja yang mempunyai kebiasaan minuman-minuman  keras di Desa Losari, 

perangkat desa, aparat keamanan serta dilengkapi dengan data-data dari 

dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang mendukung penelitian.  

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah satu metode atau cara 

yang dilakukan peneliti untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat 

di pertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi : 

3.6.1 Wawancara (interview) 

Dalam penelitian ini metode wawancara sebagai cara paling utama 

dalam pengumpulan data  (Sarapiah Faesal, 1990:60). Dalam penelitian 

kualitatif biasanya digunakan teknik wawancara sebagai cara utama 

pengumpulan data atau informasi. 

Wawancara atau interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara 
mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan pula. Ciri utama dari dari 
wawancara atau interview adalah kontak langsung dengan tatap muka 
antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi 
(intertviewee). (Maman Rahman, 1999:83). 
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Metode wawancara dalam penelitian ini berupa interview yang 

mendalam terhadap informasi. Wawancara mendalam ini dilakukan untuk 

mencari data-data, faktor-faktor yang mempengaruhi kalangan remaja 

minum-minuman keras. Adapun responden dan informan yang 

diwawancarai dalam penelitian ini antara lain : 

3.6.1.1 Kalangan remaja yang minum-minuman keras 3 orang 

3.6.1.2 Perangkat Desa Losari : 1 orang 

3.6.1.3 Aparat keamanan :  3 orang 

3.6.1.4 Keluarga atau orang tua : 2 orang 

3.6.1.5 Pendidik (Guru) : 3 orang 

3.6.1.6 Masyarakat di Desa Losari : 4 orang 

3.6.2 Metode Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pengamatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak dalam penelitian. Dalam penelitian 

ini peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap objek 

penelitian  di tempat penelitian yang dilakukan. Adapun yang diobservasi 

dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor penggunaan minuman keras dan 

di kalangan remaja di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten 

Purbalingga.  

3.6.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. (Arikunto, 1998:236). 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data dalam 

penelitian. 
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3.7 Objektifitas dan Keabsahan Data 

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran 

temuan hasil penelitian dalam kenyataannya di lapangan. Menurut Lincoln 

dan Gupa untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian kualitatif antara 

lain digunakan taraf kepercayaan data (Credibility). Teknik yang digunakan 

untuk melacak credibility dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

(triangulatioan). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfatkan sesuatu yang lain diluar data ini (Lexy J moleong, 1997:178).  

  Selanjutnya Denzen (dalam Lexy J Meleong, 1997:178) membedakan 

empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penelitian,  dan 

teori, dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi 

sumber dan triangulasi metode, yang dapat dilihat dalam bagan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

Proses atau teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mengecek dan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil 

observasi dan data pelengkap lainnya. 

 

 

 

 

Sumber Data 

Wawancara 

Pengamatan 
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3.8  Metode Analisis Data 

Menurut Patton dalam bukunya Moleong, analisis data adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola, katagori dan 

satuan uraian dasar. Selanjutnya Bogdan dan Taylor mendefinisiakan  analisis 

data  sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema 

dan merumuskan hipotesis (ide) seperti  yang disarankan oleh data dan 

sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Jika 

dikaji, pada dasarnya definisi yang pertama lebih menitikberatkan data, 

sedangkan yang kedua lebih menekankan pada maksud dan tujuan analisis 

data. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses 

pengorganisasikan dan pengurutan data ke dalam pola, katagori dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti disarankan oleh data (Moleong, 2000:103). 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif 

analisis. Dalam penelitia ini akan diperoleh gambaran tentang keadaan 

kalangan remaja yang minum-minuman keras yang berrakibat  terjadinya 

berbagai kenakalan remaja di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten 

Purbalingga. 

Analisi data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu : 

3.8.1 Pengumpulan data 
 

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

3.8.2 Reduksi data 
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Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari cacatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan mengarahkan dan 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverivikasi. (Miles dan Huberman, 1992:16). 

3.8.3 Penyajian data 
 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkian penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Menurut Miles dan Huberman (1992:18) penyajian data 

merupakan analisis merancang deretan dan kolom-kolom dalam 

sebuah matrik untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk 

data yang dimaksudkan dalam kontak-kontak matrik. 

3.8.4 Menarik kesimpulan / ferifikasi 
 

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan dilapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang 

harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokan yaitu 

merupakan faliditasnya. (Miles dan Huberman, 1992:19). 
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Tahapan analisis data kualitatif di atas dapat dilihat pada bagan berikut ini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Miles dan Huberman dalam terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi 
(1992:20) 
 
Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif 

terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden dan 

informan. 

 

 

 

Pengumpulan Data 

Penarikan Kesimpulan 
/Verifikasi 

Reduksi Data Sajian Data 

Pengumpulan Data

Reduksi Data Sajian Data 

Penarikan Kesimpulan/ 
verifikasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Lokasi Penelitian 

 Daerah penelitian yang digunakan sebagai objek penelitian adalah di 

Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Desa Losari dengan 

luas wilayah 717,525 hektar yang terletak 1 Km sebelah timur Ibu kota 

Kabupaten Purbalingga. Desa Losari terletak pada ketinggian 175 m dari 

permukaan air, sawah dan pegunungan. Secara administratif, Desa Losari 

mempunyai batas-batas yang terdiri : 

- Sebelah Utara =  Desa Tanalum 

- Sebelah Selatan  = Desa Bantarbarang 

- Sebelah barat = Desa Bodaskarangjati 

- Sebelah timur = Desa Gunungwuled 

 Di Desa Losari memiliki 5 (lima) Rukun Warga (RW) dan mempunyai 

37 (tiga puluh tujuh) Rukun Tetangga (RT). 

4.1.2 Komposisi Penduduk   

 Berdasarkan data Tahun 2004, jumlah penduduk Desa Losari berkisar 

8.247 jiwa, yang terdiri dari 2,778 Kepala Keluarga (KK) dan menurut data 

monografi Desa Losari bahwa jumlah menurut jenis kelamin yaitu jumlah laki-

laki 4.081 jiwa serta jumlah perempuan 4.166 jiwa. Berikut ini jumlah penduduk 

menurut usia pada Tabel 1: 
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Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Usia di Desa Losari 

No Penduduk Menurut Usia Jumlah 

1. 0 – 5 tahun   846 orang 

2. 6 – 15 tahun 1.979 orang 

3. 16 – 25 tahun 1.845 orang 

4. 26 – 55 tahun 3.269 orang 

5. 55 tahun ke atas    308 orang 

 JUMLAH 8.247 orang 

Sumber : Data Monografi Desa Losari Tahun 2004 

 Berdasarkan Tabel 1 jumlah penduduk yang terbanyak yaitu pada usia 26 

– 55 Tahun, Terjadinya perubahan dalam komposisi jumlah penduduk, selain 

ditentukan oleh faktor jumlah kelahiran dan kematian juga ditentukan oleh 

urbanisasi. 

4.1.3 Pendidikan 

 Berdasarkan komposisi penduduk menurut pendidikan, dapat diketahiu 

jumlah penduduk Desa Losari dari tingkat Sekolah Dasar (SD), sampai jenjang 

Perguruan Tinggi (PT). Tingkat pendidikan penduduk dilihat sebagi berikut : 

5.600 pada tingkat Sekolah Dasar (SD); 890 pada tingkat  Sekolah Menengah 

Pertama (SMP);355 pada tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU);dan 276 yang 

telah mencapai Perguruan Tinggi (PT). Data selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel 2 : 
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Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Losari 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. Perguruan Tinggi 176 orang 

2. SMA 355 orang 

3. SMP  890 orang 

4. SD 5.600 orang 

5 Belum/Tidak Sekolah 1.126 orang 

 Jumlah 8.247 orang 

Sumber :Data Monografi Desa Losari Tahun 2004 

 
4.1.4 Mata Pencaharian 

 Dari data monografi Desa Losari Tahun 2004 diketahui bahwa pekerjaan 

penduduk sangat berfariasi, meliputi : Pensiunan, pegawai Negeri Sipil (PNS), 

Pedagang atau wiraswasta, Buruh bangunan, petani dari sekian banyak pekerjaan 

penduduk di Desa Losari, yang paling banyak adalah Petani. Untuk lebih jelasnya 

dapat di lihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk di Desa Losari 

No Mata Pencaharian Penduduk Jumlah 

1. Petani 3. 475 orang 

2. Pensiunan     150 orang 

3. Buruh Bangunan      250 orang 

4. Pedagang/Wiraswasta   2.755 orang 

5. Pegawai Negeri         75 orang 

6. Lain – lain 1.542 orang 

 JUMLAH 8.247 orang 

Sumber : Dara Monografi Desa Losari Tahun 2004 
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4.1.5 Keagamaan 

 Penduduk di Desa Losari dalam kehidupan keagamaan sekarang ini 

terjalin dengan baik, karena di desa Losari semua penduduknya menganut agama 

islam, sehingga kerukunan antar warga terjalin dengan baik. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat Tabel 4 di bawah ini : 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Losari 

No Penduduk Menurut Agama Jumlah 

1. Islam 8.247 orang 
2. Kristen - orang 

3. Katholik - orang 

4. Hindu - orang 
5. Budha - orang 
6. Lain-lain - orang 
 JUMLAH 8,247 orang 

Sumber : Data Monografi Desa Losari Tahun 2004 

 Berdasarkan uraian di atas, tidak ada penduduk yang menganut selain 

agama Islam, walaupun pada kenyatannya ada penduduk yang menikah dengan 

lain agama. Banyaknya jumlah penduduk  yang memeluk agama Islam, dapat  

diketahui dengan tersedianya tempat ibadah, yang dapat dilihat dari Tabel 5 : 

 
Tabel 5 Jumlah Tempat Ibadah di Desa Losari 

No Nama Ibadah Jumlah 
1. Masjid 1 

2. Mushola 8 
3. Gereja - 
4. Pura - 
5. Wihara - 

Sumber : Hasil penelitian 2005 
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4.2 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah penduduk Desa Losari 13 orang responden, 

dimana 11 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang berjenis kelamin 

perempuan, mereka berusia antara 20-62 Tahun. Dan informan berjumlah 3 orang 

diantaranya : Toni Merupakan anak kedua dari dua bersaudara, kakannya laki-

laki, keduanya pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

(Wawancara 25 Maret 2005 pukul 19.00). Sedangkan Sandi juga dalam 

keluarganya, anak kedua dari tiga bersaudara, adiknya perempuan yang sudah 

berumah tangga. Dalam hal pendidikan Sandi maupun kedua adiknya, sampai 

jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) (Wawancara 26 Maret 2005 pukul 10.30) 

 Dulnyanto dalam keluarganya merupakan anak kedua dari empat 

bersaudara, kakaknya yang pertama perempuan yang sudah berumah tangga, 

pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). Sedangkan kedua adiknya laki-laki 

semua, adik pertamanya, pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar (SD) sedangakan 

adiknya yang terakhir karena perekonomian keluarganya semakin mapan, maka 

adiknya dapat menamatkan  sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) (Wawancara 

10 April 2005 pukul 03.00). 

4.3 Faktor-faktor Penggunaan Minuman Keras di Kalangan Remaja 

 Penggunaan minuman keras di kalangan remaja di Desa Losari 

Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga tidak asing lagi, khususnya bagi 

kalangan remaja berjenis kelamin laki-laki. Karena Seorang yang  sudah 

memasuki usia remaja biasanya suka mecoba-coba hal yang baru. Pada umumnya 

tidak ada perbedaan  yang berarti antara kalangan remaja yang tergolong ekonomi 
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menengah keatas dan ekonomi menengah ke bawah. Penggunaan minuman keras 

di kalangan remaja pada dasarnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

kalangan remaja diantaranya adalah sebagai berikut: 

4.3.1 Rasa ingin tahu 

 Penggunaan minuman keras di kalangan remaja pada umumnya karena 

minuman tersebut menjanjikan sesuatu yang menjadi rasa kenikmatan, 

kenyamanan, kesenangan dan ketenangan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Noegroho Djajoesman (1999:5) bahwa kalangan remaja selalu 

mempunyai sifat ingin tahu segala sesuatu yang belum, atau kurang di ketahui 

dampak negatifnya. Jadi salah satu faktor-faktor penggunaan minuman keras di 

kalangan remaja karena rasa ingin tahu, walaupun dengan perkembangan ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi  (IPTEK), kemungkinan besar segala informasi dapat 

diserap oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan didukung adanya listrik masuk desa 

yang dapat menjangkau desa terpencil sekalipun. Sebagaimana yang terdapat di 

Desa Losari sekarang ini dapat menikmati berbagai program Stasiun Televisi 

(TV), sehingga menambah wawasan maupun hiburan. Maraknya Stasiun Televisi 

(TV), yang menayangkan berbagai berita kriminalitas dan berbagai dalih 

kriminalitas yang terjadi di Indonesia biasanya berawal dari minum-minuman 

keras. Dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tidak 

dapat dipungkiri  kalangan remaja sudah banyak yang tahu apa itu minuman 

keras.  

 Dari uraian di atas salah satu perkembangan Imu Pengetahuan dan 

Teknologi  (IPTEK) adanya Stasiun Televisi (TV), Di samping banyak kelebihan 
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juga terdapat segi negatif yang ditimbulkan. Di sini dapat kita lihat dengan 

merebahnya berbagai acara hiburan seperti sinetron, yang kadang kala tidak 

mendidik melainkan mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Hal tersebut 

seperti adanya penanyangan sinetron, memunculkan kehidupan yang penuh 

bergelimpangan harta, dan tingkah laku yang tidak mengarah pada pendidikan 

nilai dan moral kalangan remaja. Nilai itu sendiri merupakan dasar pertimbangan 

bagi individu untuk melakukan sesuatu, moral merupakan perilaku yang harus di 

lakukan atau di hindari, sedangkan sikap merupakan kesiapan (predisposisi) 

individu untuk mersespon atau bertindak terhadap objek sebagai manifestasi dari 

sistem nilai dan moral yang ada di dalamnya, sistem nilai mengarahkan pada 

pembentukan nilai-nilai moral tertentu yang selanjutnya akan menentukan sikap 

individu sehubungan dengan objek nilai dan moral tersebut. Dengan sistem nilai 

yang di miliki individu akan menentukan perilaku mana yang harus di lakukan 

dan harus di hindari yang akan nampak dalam sikap dan perilaku nyata sebagai 

manifestasi dari sistem nilai dan moral yang mendasarinya (Hariyadi 

Sugeng,1993: 77). 

 Tayangan hiburan, diberbagai setasiun Televisi (TV) yang menyuguhkan  

sinetron sebagai unggulannya, kebanyakan mengarah pada segi komsumtif, tanpa 

mempertimbangkan segi nilai dan moral. Tindakan sadisme selalu muncul di 

dalamnya dan kenyataannya kalangan remaja sangat menggemarinya. Hal ini 

sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan karakter kalangan remaja. 

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang begitu cepat pengaruh-pengaruh 

dari luar tidak dapat dielakan lagi, pengaruh tersebut tidak semua mengarah pada 
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segi positif, sehingga perlu adanya filter untuk menentukan perbuatan yang harus 

dilakukan, maka perlu disesuikan dengan keperibadian bangsa. 

Sandi (20) bukan nama sebenarnya pertama minum-minuman keras pada saat 

masih duduk di bangku SMA, secara singkat dapat di lihat dalam Bagan 1: 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
      Bagan 1 Rasa Ingin Tahu (Sandi) 
 

  Ia tergolong remaja yang masih lugu dan polos, hal tersebut dilihat dari 

umurnya yang lebih muda di bandingkan teman sepergaulanya.  Dari keluguan 

dan kepolosanya, sering di manfatkan temanya untuk menemani berkumpul 

dengan teman yang lain, mengadakan pesta minum-minuman keras. Tanpa 

berusaha menolak, sebab takut temannya marah, sehingga menuruti semua 

permintaan temannya.  

“Ayo kancani aku nginum, kur sedela ko, mengko ning kana bisa kumpul 
karo kanca linyane asikkan bareng-bareng?. Ben ora kuper!, ko ora 
gelemkan dicap kuper?. Mangkane ko tek eseng kumpul karo kancane 
aku”. (Ayo temani aku minum cuma sebentar saja koh, nanti di sana bisa 
berkumpul dengan teman-teman yang lain?, asikan bersama-sama biar 
tidak dikatakan kuper?. Kamu tidak maukan dikatakan kuper! makanya 
kamu saya ajak kumpul-kumpul dengan teman ku). (Wawancara 26 Maret 
2005,  pukul10.30) 
 

 Karena seringnya melihat teman-temannya minum, ia mulai tetarik 

mencobanya, sehingga walaupun sebelumnya sudah tahu, rasa minuman keras 

Seringnya diajak teman 
menemani minum, 

ditawari minum 

Pertama minum-

minuman keras 

Tanpa di sadari 
menjadi ketagihan 
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tersebut beserta akibat yang ditimbulkan. Di samping itu merasa takut, apabila 

temannya marah, dan akhirnya kehilangan teman-temannya.   

 Pada saat itu, ia ditawari temannya satu botol minuman dengan jenis 

kolesom atau Anggur Beranak (AB) yang dulu harganya Rp 9.000,00. Minuman 

tersebut dioplos dengan kratiendeng dan fanta, rasanya manis asam, ia juga 

mengatakan “rasa minuman  tergantung oplosannya”. Minum untuk beberapa 

saat tidak ketagihan, akan tetapi dengan  seringnya minum-minuman keras, lama-

kelamaan ketagihan, untuk mengatasi hal tersebut, pada waktu malam hari sering 

minum-minuman keras  dengan cara patungan. 

 Ia juga mengatakan minuman keras apabila diminum dengan dosis yang 

cukup mengakibatkan untuk melakukan segala aktifitas menjadi lebih ringan. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Sandi ; 

“Mba nginum angger dosise pas, ngo nglakukaken aktifitas lewih ringan, 
ngomonge lewih lancar, dolan karo kancane lewih semangat, nggo turu 
lewih enak. Terus sing penting dadi lewih wani karo seurunge nginum 
(Mba minum kalau dosis pas, untuk melakukan aktifitas lebih ringan, 
bicaranya lebih lancar, main bersama temannya lebih semangat, untuk 
tidur lebih enak. Terus yang penting jadi lebih berani dari sebelum 
minum). (Wawancara 26 Maret 2005, pukul 10.30) 

 
 Dari kelebihan-kelebihan yang di timbulkan tersebut, Sandi dan teman-

temannya untuk saat ini tidak mempunyai keingin berhenti minum-minuman 

keras, akan tetapi setelah menikah ada keinginan untuk berhenti, hal tersebut 

sesuai apa yang dikatakannya : 

“Mengko angger uwis duwe anak bojo, aku kepengin mandek masalahe 
duwit penghasilane kerja nggo nguripi bojo karo anake aku 
mengko”(Nanti apabila sudah menikah dan mempunyai anak, saya ingin 
berhenti minum. Masalahnya uang penghasilan kerja untuk menghidupi 
Istri dan anak saya nanti). (Wawancara 26 Maret 2005, pukul 10.30) 
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 Dari uraian di atas, walaupun Sandi mempunyai kebiasaan minum-

minuman keras, masih ada keinginan untuk berhenti minum, apabila sudah 

berumah tangga, uang hasil kerjanya tidak hanya untuk membeli minuman keras, 

karena mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah istri dan anak-anaknya 

kelak. 

 Hal tersebut sesuai kejadian yang dialami Toni (23) bukan nama 

sebenarnya, pertama minum-minuman keras pada saat masih duduk di bangku 

Sekolah Menengah Atas (SMA)  kelas III secara singkat dapat di lihat dalam 

Bagan 2 : 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
      Bagan 2 Rasa ingin tahu (Toni) 
 

  Sebagai tempat pertama kali minum-minuman keras di pinggir sungai 

bodas, kejadian tersebut pada waktu malam hari pukul 19.30. Semuanya 

berjumlah 10 orang, yang belum sama sekali minum-minuman keras ada 5 orang 

termasuk dirinya. Jenis minuman keras arak bali, yang pada saat itu harganya Rp 

4.000,00, rasanya sengar dan tidak enak. 

 Sedangakan kelima temannya yang sudah terbiasa minum-minuman keras 

menurut pengakuanya, tidak merasakan keluhan apapun. Dari kejadian tersebut  

dalam jangka waktu yang lama tidak minum-minuman keras, tetapi seringnya 

Pertama Minum-

minuman keras 

Ditawari teman 

untuk minum-

i k

Beberapa waktu, 

 berhenti minum 

Di perantauan 

minum kembali 
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kumpul dengan teman sepergaulanya, ia pun tidak bisa menghindarinya, hampir 

setiap malam minum-minuman keras. Hal tersebut sesuai dengan perkataanya: 

“Aku sering nginum karo kanca-kancane, kadang-kadang sekang jam 
19.30 nganti jam 03.00 esuk. Sing seringe tempate ning pinggir kali 
bodas, ningkana seurunge nginum kur nongkrong-nongkrong biasa., karo 
gitaran seuwise bosen kari nginum”(Aku sering minum bersama teman-
teman, kadang-kadang dari jam 19.30 sampai pukul 03.00 pagi. Seringnya 
tempat yang digunakan di pinggir sangai bodas, disana sebelum minum 
cuma nongkrong-nongkrong biasa, diselingi memainkan gitar, setelah 
bosan baru minum). (Wawancara 25 Maret 2005, pukul 19.00) 

 
 Pada saat malam hari kalangan remaja di Desa Losari mempunyai 

kebiasaan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan sampai larut malam. Hal 

tersebut memang sudah menjadi kebiasaan sebagai remaja yang mau dikatakan 

gaul, apabila dilihat dari tingkat umur  kadang berbeda. Akan tetapi apabila ada 

kecocokan di antara kedua belah pihak, bisa terjalin persahabat yang akrab. 

Sehingga hal tersebut  secara tidak langsung dituntut kalangan remaja yang masih 

sekolah dapat membagi waktu antara belajar dan bermaian.   

 Sedangkan yang terjadi pada Dulyanto (24) bukan nama sebenarnya 

Pertama minum pada saat usia 16 Tahun, pendidikan terakhirnya adalah Sekolah 

Dasar (SD), ia tidak melanjutkan sekolah walaupun prestanya pada saat itu adalah 

tergolong baik yaitu memperoleh nem 29,1, akan tetapi karena biaya hidup untuk 

makan saja susah, sehingga tidak melanjutkan sekolah. Orang tuanya bekerja 

sebagai petani, sehingga untuk mengurangi beban orang tuanya, memutuskan 

untuk bekerja di Tegal di daerah panggung baru bersama teman-temannya. Di 

sana mulai mengadu nasib dengan menjual siomay, setiap hari  mendapatkan hasil 

Rp20.000,00, dan berusaha bekerja dengan giat, dengan harapan mendapatkan 
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uang yang banyak. Sehingga ia dapat memperbaiki hidup keluarganya yang  serba 

kekurangan. 

 Pertama minum, karena melihat teman-temannya seperantauan sedang 

minum-minumaan keras.  Secara singkat dapat dilihat dalam Bagan 3 di bawah 

ini: 

   

 

 

 

 

         Bagan 3 Rasa Ingin Tahu (Dulyanto) 
 

 Pada saat itu ia melihat teman-temannya sedang duduk-duduk santai di  

depan rumah, temannya berjumlah 6 orang. Sambil bercerita kesana kemari dan 

sesekali berkelakar sehingga memunculkan kehangatan di dalamnya,  pada saat 

itu, ia melihat botol-botol minuman dan satu gelas yang berwarna putih yang 

berada di tengah-tengah mereka. Temannya mulai menuangkan isi boto minuman 

itu pada gelas tersebut, kemudian secara bergiliran teman-temannya mulai 

meminumnya. Berdasarkan pengakuannya sempat ditawari untuk minum: 

“Ayo maring ngene pada nginum ½ gelas bae nggo anget-anget, ora-
papa ora cuman minuman biasa ko, anyo dijajal disit mengko angger ora 
doyan ya ora papa”(Ayo kemari ini minum ½ gelas saja, untuk hangat-
hanget, anyo mencoba dulu nanti kalu tidak suka ya tidak apa-apa). 
(Wawancara 10 April 2005, pukul 03.00) 

 

Pertama minum, 

Melihat teman 

 

Ditawari teman 
 

Ketagihan 
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 Dengan bujukan teman-teamannya akhirnya tertarik untuk  mencobanya,  

pada saat itu, ia benar-benar tidak tahu kalau minuman tersebut, minuman keras 

yang bersifat memabukan. Hal tersebut sesuai dengan pengkuannya :  

“Memang inyong uwis pernah ngerti bentuk botol minuman, tapi pas 
semono bentuk botole ora pada karo sing aku werung sebelume. Terus ya 
aku ora ngira blas minuman kae, minuman keras” (Memang saya sudah 
pernah tahu bentuk botol minuman, tapi pada waktu itu bentuk botolnya 
tidak sama dengan yang aku lihat sebelumnya. Terus ya akau tidak 
mengira sama sekali kalo yang diminum teman-temanku minuman keras). 
(Wawancara 10 April, 2005, pukul 03.00) 

 
 Sesuai dengan anjuran temannya,  ia pun minum ½ gelas,  jenis minuman 

Ketan Hitam (KTI) yang dioplos dengan krtiendeng dan fanta karena rasanya 

enak, sehingga ia, berkeinginan untuk menambah takarannya,  ternyata teman-

temannya tidak menolak, sehingga  membeli minuman keras, dengan cara 

patungan. 

 Ia menyerahkan uang untuk patungan Rp10.000,00 sedangkan teman-

temannya pun demikian, menyerahkan uang beraneka ragam dan tidak dibatasi 

besarnya, setelah uangnya terkumpul kedua temannya, berangkat membeli 

minuman keras, mereka membeli di sebuah toko milik orang cina. Jarak toko 

tersebut dengan kontraknya tidak begitu jauh sehingga tidak harus menunggu 

lama untuk melanjutkan minum-minuman keras. Secara lengakapnya ia 

menceritakan sebagai berikut : 

“Duwite sing uwis dikumpulaken bisa nggo tuku 6 (enam) botol minuman 
jenis Ketan Hitam (KTI), dioplos karo 4 (papat) botol fanta. ora ngaggo 
suwe kancane sing dikon  tuku minuman uwis bali. Karo nggawa 
bungkusan palastik warnane ireng isi minuman. Kancaku ora sabaran 
langsung mbuka isi plastik lan mbuka botol minuman terus nuangaken 
niang gelas di campur semending fanta, karo giliran aku karo kancane 
nginum, karo diselingi guyon-gunyon ora desadari minumane entong, 
terus  sirahku mumet banget, nggo mlaku angel banget”  
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(Uangnya yang terkumpul bisa untuk membeli 6 (enam) botol minuman 
jenis Ketan Hitam (KTI) , dioplos dengan 4 (empat) botol fanta. Tidak 
begitu lama temannya yang diperintahkan untuk membeli minuman 
pulang. Dengan membawa bungkusan plastik berwarna hitam berisi 
minuman. Teman ku yang sudah tidak sabar langsung membuka plastik 
yang berisi minuman keras. Terus menuangkanya kedalam gelas dengan 
dicampur dengan sedikit fanta. Dengan cara giliran aku dan teman ku 
minum, dengan diselingi tertawa  tidak disadari minuman itu habis, aku 
merasa kepalaku pusing banget untuk berjalan berat sekali). (Wawancara 
10 April 2005, jam 03.00) 

 
 Dari uraian di atas sudah jelas bahwa membeli minuman keras dengan 

cara patungan memiliki keuntungan tersendiri, hal tersebut terbukti dengan 7 

(tujuh) orang, bisa mendapatkan 6 (enam) minuman keras, jenis Ketan Hitam 

(KTI), dioplos dengan fanta. Dengan cara bergiliran minuman keras itu 

diminum, sehingga lama-kelamaan habis, dan yang di rasakan pada saat itu 

kepalanya pusing.. 

4.3.2 Mengatasi masalah dengan minum-minuman keras  

 Toni (bukan nama sebenarnya) mengaku dengan minum-minuman keras 

sebagai pelarian dari masalah yang sedang dihadapi. Karena pada saat itu, tidak 

bisa menyelesaikan suatu masalah secara dewasa sehingga, cenderung melakukan 

jalan pintas untuk menyelesekanya, yaitu dengan minum-minuaman keras, hal 

tersebut di dukung lingkungannya dan teman sebaya yang terbiasa minum-

minuman keras. Sehingga apabila ada masala selalu minum-minuman keras, 

karena merasakan dengan minum-minuman keras semua masalah menjadi  hilang 

sesaat. Walaupun setelah minum tidak menyelesaikan masalah. hal tersebut sesuai 

dengan pengkuannya : 

“Seringe nginum gara-garane agi ana masalah karo pacare, mbojo karo 
wonglinya, jerene si dijodohaken ning wong tuane. Tapi aku ora bisa 
terima, iyong ngerasa dikhianati, padahal iyong egin seneng banget karo 
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kae” (Seringnya minum gara-garanya, sedang ada masalah dengan 
pacarku, dia menikah dengan orang lain, katanya si dijodohkan sama 
orangtuanya. Tapi saya tidak bisa terima, saya merasa dikhianati, padahal 
aku masih cinta sekali sama dia). Wawancara 25 maret 2005, jam 19.30) 

 
 Dari permasalahan itu, ia berusaha menghilangkan rasa sakit hatinya 

dengan minum-minuman keras, selain dengan itu untuk melupakannya, sering 

pergi ketempa-tempat yang sepi seperti “curug” (air terjun), untuk menenangkan 

diri, bersama dengan teman-temannya. Jarak “curug” (air terjun) cukup jauh, 

untuk menuju kesana harus melewati jalan setapak, yang di bawahnya adalah 

jurang yang terjal. Tempatnya di dusun Tenalum daerahnya masih alami dan 

penduduknya belum begitu padat, walaupun jaraknya cukup jauh tapi tidak 

diperdulikanya, karena dengan pergi ketempat tersebut, dengan harapan  

melupakan semua masalah, secara singkat dapat dilihat pada Bagan 4 di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 
Bagan 4 Pelarian Masalah yang di Hadapi (Toni) 
 
 Temannya berjumlah 8 orang yang semuanya adalah  laki-laki, berangkat 

pagi hari pukul 09.00 WIB, setelah naik angkot, ia harus berjalan kaki untuk 

menuju ketempat tujuan. Di dalam perjalanan sambil sesekali istirahat untuk 

melepaskan lelah. Pada saat istirahat ada saja yang dibicarakan, kadang kala 

Minum sebagai pelarian, 

Masalah yang dihadapi/ 

Dengan pergi ke “curug” 

Menjadi ketagihan Muntah darah 
Mulai berhenti 

       Minum 
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temanya ada yang  membikin lucu sehingga teman-temannya tertawa di buatnya. 

Tidak terasa sampai ke tempat tujuan. Kemudian di sana mencari tempat yang 

nyaman untuk istirahat, beberapa lama kemudian, temanya menemukan tempat 

yang nyaman untuk duduk-duduk. yaitu di atas batu besar yang dapat memuat 8 

orang untuk duduk di atasnya. Pada saat itu “curug’ dalam keadaan sepi karena 

hanya beberapa orang saja yang berada di sana. Akan tetapi apabila hari minggu 

atau setelah lebaran biasanya banyak anak-anak muda yang berkunjung kesana. 

 Di sana, ia tidak banyak bicara, dan lebih cenderung diam, dari raut 

mukanya kelihatan tidak bergirah dan terlihat lesu, ia juga mengaku di sana 

sempat dinasehati teman dekatnya. 

“Sing uwis ya uwis aja dipikiraken bae, kaya wong wadon kur siji tok, ko 
maring merene ben masalahe ilang aja dipikiraken bae. Angger kaya 
kuwe bae ya ora ngerampungaken masalah, Wong pacarmu ya uwis 
seneng, malahan ko nyiksa awake dewek” (yang sudah ya sudah jangan 
dipikirkan saja, emangnya orang perempuan hanya satu saja, kamu kesini 
supanya melupakan masalah malahan dipikirkan saja. Kalau seperti ini 
saja ya tidak menyelesaikan masalah). (Wawancara 25 Maret 2005, waktu 
19.30) 

 
 Dari pengakuannya di atas, ia hanya diam tanpa berusaha untuk 

menjawab pertanyaan temannya,  walaupun berusaha melupakan masalah,  akan 

tetapi, karena pacarnya merupakan cinta pertamanya, sehingga sulit 

melupakannya.  Setelah beberapa lama duduk-duduk di atas batu,  karena takut 

akan turun hujan akhirnya  memutuskan untuk pulang. Setelah itu karena merasa 

kelelahan kemudian teman-temannya langsung pulang kerumahnya masing-

masing. Kebiasaan minumnya pun tidak hilang, apabila mengingat masalah 

tersebut, ia selalu minum-minuman keras. Baru setelah satu tahun, sudah bisa 

melupakan pacaranya, dan sedikit demi sedikit mengurangi minum-minuman 
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keras. Hal tersebut berawal dari muntah darah, yang diduga karena kelebihan 

dosis, yang ia rasakan badannya lemas dan nafsu makannya menjadi berkurang. 

Secara lengkapnya ia mengungkapkan sebagai berikut : 

“aku pas mutah getih, rasane getihe dipaksa dipompa kon meto, awake 
aku lemes banget. Emboke sing ana ning jero kamar langsung melbu ning 
kamar, terus emboke ngongkon kon diperiksakaken ning dokter, tapi aku 
ora gelem aku kepengin ning umah bae ora usah digawa ning dokter 
utawa ning rumah sakit” (Saya pada waktu mutah darah, rasanya 
darahnya sedang dipompa keluar, terus tubuhku lemas sekali. Ibuku yang 
masih ada didalam kamar langsung keluar masuk menuju kekamarku, 
setelah itu ibuku menyarankan untuk memeriksakan ke dokter atau di 
rumah sakit). (Wawancara 25 Maret 2005, pukul 19.30) 

 
 Berawal dari kejadian tersebut, mulai mengurangi sedikit demi sedikit,  

caranya mengurangi berkumpul dengan teman sepergulanya yang mempunyai 

kebiasaan minum,  ternyata mendapatkan hasil memuaskan, yaitu mulai berhenti 

minum. Dengan berjalannya waktu berusaha menjalin hubungan dengan gadis 

lain. Ia berkenalan dengan seorang gadis karena dirasa ada kecocokan kemudian,  

memutuskan untuk meningkah. 

 
4.3.3 Minum-minuman keras memicu perkelahian 

 Sandi mengaku seringnya minum-minuman keras, tidak pernah 

dikarenakan ada masalah . Ia juga mengaku apabila, mempunyai uang kemudian 

ada teman yang mengajak minum, tidak pernah menolak.  Karena sudah menjadi 

kebiasaannya minum-minuman keras, sehingga kapan pun dan di mana pun 

minum-minuman keras. Ia juga mengakui dengan minum-minuman keras 

emosinya menjadikan tidak bisa di kendalikan dan mudah tersinggung. Hal 

tersebut terjadi karena disuruh temannya untuk memukuli orang, secara 

singkatnya dapat dilihat dalam  Bagan 5 di bawah ini: 
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     Bagan 5 Minum Memicu Perkelahian (Sandi) 
 

 Terjadi perkelahian berawal  dari temannya yang menyuruh untuk 

memukuli orang, dengan imbalan minuman keras, karena pada saat itu,  

berprinsip teman adalah segala-galanya sehingga, ia berusaha untuk 

membantunya. Pada saat itu bulan Nopember tahun 2004 setelah lebaran. 

Temannya berjumalah 6 orang, sedang berada di rumah Sandi. kemudian ada 

Sutanto (bukan nama sebenarnya) menghampiri dirinya dengan teman-temanya. 

Kemudian Sutanto meceritakan duduk persoalannya, 

“Aku duwe masalah karo wong, wong kuwe ngerebut pacarku, sing sakiye 
dadi bojone, gara-garane pacarku duwe penyakit, terus berobat ning 
dukun, ning dukun di omongi ‘ben koe mari kudu ningkah karo anak ke  
sakit hati banget karo bojone pacarku, sing tega ngerebut pacarku”. 
aku’, pacarku kepengin mari, akire gelem nikah karo anake, aku ngerasa 
(Aku punya masalah dengan orang, orang itu merebut pacarku, yang 
sekarang jadi pacarnya, gara-garanya pacarnya saya punya penyakit, terus 
ia berobat ke dukun, terus di sana disurung menikah dengan anak nya 
supaya penyakitnya sembuh) (Wawancara 26 Maret 2005, jam 10.30) 

 
 Dari ceritannya tersebut, ia merasa kasihan, hal tersebut dengan bukti mau 

membantunya untuk melampiaskan rasa sakit temannya Susanto. Mendengar 

perkataan tersebut Sutanto, menjadi lega kemudian, mengeluarkan uang dari 

kantong bajunya sebesar Rp 70.000,00 supanya untuk membeli minuman kerasm, 

jenios Anggur Putih (Anggur Putih), pada saat itu harganya Rp 9000,00. Di oplos 

dengan kratindaeng dan fanta. Setelah itu dari dua orang temannya membeli 

Di suruh teman,  
memukuli orang 

Dengan diberi Imbalan 
minuman keras 

Seringnya minum-
minuman keras 
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minuman keras di sebuah toko, yang tidak jauh dari tempatnya, Setelah beberapa 

saat kedua temannya pulang dengan menenteng 7 botol minuman keras dengan 

jenis AP dan satu botol krtiendaeng dan fanta. 

 Dengan memakai angkutan umum, akhirnya sampai juga di tempat tujuan  

yaitu di Purwnegara, hal tersebut didukung dengan alamat yang jelas. Walaupun 

pada saat itu sudah dalam keadaan mabuk, akan tetapi ia dan teman-temannya 

masih kuat untuk melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di depan rumah, dan 

teman-temannya berunding, agar orang tersebut tidak curiga atas kedatangannya. 

Tenyata cara yang digunakan, dengan membawa orang tersebut keluar dan pura-

pura berbohong kalau ada temannya dari Semarang, secara jelasnya  dapat dilihat 

dalam pengakuannya di bawah  ini : 

“kancane aku pas kae agi mabuk dadi ora bisa ngontrol emosine, kanca-
kancane aku maksa kon metu, tapi wong kae ora gelem. Malahan 
ngongkon kon melbu bae kancane sing teka sekang semarang. Sebabe 
wong kae kayane curiga karo aku lan kancaku. Terus aku karo kancaku 
njotosi tanpa ampun” (Teman saya pada saat itu sedang mabuk jadi tidak 
bisa mengontrol emosinya, teman-temanku memaksa orang tersebut 
keluar dari rumahnya. Ia malahan menyuruh temanya yang datang dari 
semarang suruh masuk saja. Karena orang tersebut kelihatanya curiga 
dengan aku dan teman-temanku, terus ketika melihat kesempatan yang 
baik aku dan teman-temanku memukuli orang tersebut). (26 Maret 2005., 
waktu 10.30) 
 

 Jadi berdasarkan pengakuanya di atas berawal dari minum-minuman 

keras  menjadi lebih berani dari biasanya., setelah puas memukuli orang tersebut,   

tidak langsung pulang kerumah masing-masing. Karena di kampungnya ada 

pertunjukan lengger dan teman-temannya ingin menonton pertunjukan tersebut, di 

sana banyak sekali orang yang sedang berjoget mengikuti alur gamelan. 
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Sedangkan Dulyanto (bukan nama sebenarnya) mengaku dengan minum-

minuman  keras dapat memancing kemarahan atau memacing perkelahian.  

Secara singkat dapat dilihat dalam Bagan 7 di bawah ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Bagan 7 Minum Memicu Perkelahian 
 

Pada saat itu, ia sedang minum- minuman keras dengan teman-temannya 

di pertigaan jalan pada malam hari pukul 20.00, di sela-sela perbincangannya.  

“Dul kabare pacare ko di apeli wong linya, ko meneng bae parani ora 
ning umahe. Masa wong ko urung putus karo kae malahan wong linya 
sing ngapeli, tega nemen si wong kae” (Dul kabarnya pacarmu diapeli 
orang lain, ko kamu diam aja, kita temui engga dirumahnya,. Masa 
dengan kamu saja belum putus, malahan orang lain yang apel sama 
pacarmu, tega sekali si orang itu). (Wawancara10 April 2005, jam 03.00)  

 
  Dari uraian di atas berdasarkan keterangan temannya, ia merasa 

penasaran sekali, oleh karena itu, untuk membuktikan kebenarannya, memutuskan 

untuk pergi kerumah pacarnya, yang tidak jauh dari tempat mereka kumpul 

sambil minum-minuman keras. Dengan diikuti oleh temannya, berangkat ke 

rumah pacarnya, setelah beberapa lama sampai juga di depan rumah pacarnya. 

“Aku tek wani kaken notok lawang, ora suwe pacare aku mbukakaken 
lawang, akunya terus melbu maring jero umah. Aku kaget banget ternyata 
sing diomongaken kancane aku bener. aku langsung takon karo pacar ku  
aku, apa wong kae pacarmu?, tapi pacarku orang ngaku.  Aku wis sing 
uwis terlanjur jengkel terus ditambah lagi mabuk, aku langsung bae 
njotosi wong sing ning ngrepe aku, direwangi kancane ” (Saya beranikan 

Minum-minuman keras 

memicu perkelahian 

Temanya mengatakan, 

pacarnya diapeli orang 

Memukuli orang, yang sedang 

dekat dengan pacarnya 
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mengetuk pintu,  tidak begitu lama, pacarku membukakan pintu. Aku 
kaget sekali ternyata yang dikatakan temanku benar. Aku langsung 
menanyakan denagan pacarku, apa dia pacarmu?, tapi pacarku tidak tidak 
mengakuinya, Terus aku langsung saja memukuli orang yang ada 
didepanku, dibatu temaku tanpa adanya perlawanan sedikit pun). 
(Wawancara10 April 2003, pukul 03.00) 
 

Setelah kejadian tersebut hubunganya dengan pacarnya menjadi 

renggang, hal tersebut dapat dilihat dari pengkuannya di bawah ini : 

“Sauwisi kejadian kae hubungane aku karo pacarku dadi renggang, lan 
aku ngerasa sikape sakie berubah karo aku. Angger ketemu ning dalan 
kanyane pura-pura ora weruh” (Sesudah kejadian tersebut hubungan ku 
dengan pacarku jadi renggang, dan aku merasa sikapnya sekarang sudah 
berubah tidak seperti dulu lagi. Apabila bertemu di jalan kayanya, ia pura-
pura tidak melihat) (Wawancara10 April 2005, pukul 03.00) 

 
 Dari uraian di atas, ia sangat cepat sekali mengambil tindakan yaitu 

dengan memukuli laki-laki yang sedang dekat dengan pacarnya,  padahal hal 

tersebut belum terbukti kebenarannya. Sehingga berakibat hubungannya dengan 

pacarnya  renggang,  karena pacarnya tidak menyukai sikap yang dilakukannya, 

hal tersebut dapat dilihat dari sikapnya yang acuh-tak acuh. 

Toni walaupun sering minum-minuman keras akan tetapi tidak pernah 

memicu adanya perkelahian. Hal tersebut dapat dilihat dalam Bagan  6 di bawah 

ini : 

 

 

    

 

 
Bagan 6 Munum Tidak Memicu Perkelahian (Toni) 

  

Minum-minuman  keras, 

Tidak memicu perkelahian 

Sering pulang malam Dinasehati ibunya, 

Jangan pulang malam 
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Karena mungkin, ia tidak suka kekerasan sehingga, seringnya minum-

minuman keras tidak pernah memancing perkelahian, Minum hanya untuk 

melupakan masalah yang sedang dihadapi.  

4.3.4 Mudahnya mendapatkan minuman keras 

 Dari segi ekonomi, walaupun banyak pihak-pihak yang menentang 

minuman keras dijual belikan secara bebas, akan tetapi kenyataannya masih 

banyak yang menjual minuman keras,  hal tersebut terbukti masih ada toko-toko 

yang terbukti menjual minuman keras. Salah satu toko yang masih menjual, 

tempatnya di pinggir jalan, disamping menjual jasa perbengkelan baik roda dua 

maupun roda empat, juga menjual minuman keras. Dan harga-harga minuman 

keras dapat dilihat dalam tabel 6 berikut ini : 

 
Tabel 6  Distribusi Harga minuman keras yang ada di Desa Losari 

Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga 

No Jenis Minuman Keras Harga 

1. Anggur Putih (AP) Rp 10. 000,00 

2. Wisky Rp 12.000,00 

3. Kolesom   Rp 12.000,00 

4. Anggur merah (Anggur Merah) Rp. 13.000,00 

5. Newport Rp 15.000,00 

6. Topi miring Rp 15.000,00 

      Sumber : Triono (Wawancara  25 Maret 2005  waktu 19.30) 

 Dari Tabel 6 di atas distribusi harga minuman keras yang dijual di toko 

di Desa Losari relatif mahal, apabila di beli oleh kalangan remaja yang tergolong 

ekonomi menengah kebawah. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut 

kalangan remaja di Desa Losari membeli minuman keras dengan  cara patungan. 
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Dengan cara tersebut meringankan uang yang harus dikeluarkan, karena apabila 

dibeli di toko, secara eceran penjual, memperoleh keuntungan yang besar. Hal 

tersebut sesuai dengan keterangan masyarakat setempat Bapak Parmin  : 

“bocah-bocah sering pada kumpul-kumpul ning pinggir dalan, karo pada 
nginum, sing cok egin dodol minuman keras ninggone mabah Joni, sing 
tokone ning desa Semampit dukuh tempur sari. Minuman keras detuku 
ning Purbalingga, biasane jenise kolesom,  jukute sebotole  Rp 6.000,00 
terus diedol eceran Rp12.000,00” (Anak-anak sering mengadakan 
kumpul-kumpul di pinggir jalan, sambil minum, yang masih menjual 
minuman keras ditempatnya mbah Joni, yang tokonya di desa Semampir 
dukuh tempur sari. Minuman keras dibeli di Purbalingga, biasanya 
jenisnya kolesom, ambil satu botolnya Rp 6.000,00 terus dijualeceran Rp 
2.000,00) (Wawancara  waktu). 

 
 Jadi berdasarkan uraian di atas, kalangan remaja lebih mampu minum-

minuman keras dengan cara patungan, karena seringnya nongkrong sambil 

minum-minuman keras, sehingga secara tidak langsung uang yang dikeluarkan 

juga banyak. Keadaan ekonomi yang tinggi maupun rendah dapat meyebabkan 

kalangan remaja menjadi nakal, pada keluarga yang perekonomiannya tinggi 

mungkin karena orang tuanya telalu sibuk dengan kegiatan lauarnya bahkan 

terlalu asik mengejar materi, sedangkan dikalangan ekonomi rendah bisa terjadi 

karena terlalu sibuk mencari nafkah tambahan sehingga lupa menyediakan waktu 

untuk keperluan pendidiakn anaknya. 

 Sandi mengaku untuk mendapatkan minuman keras pada saat itu minta 

uang kepada orang tuanya, hal tersebut berdasarkan pengkuannya sebagai berikut: 

“Duwit nggo tuku minuman keras aku egin jaluk wong tua, sebabe egin 
sekolah urung bisa nggeti duwit dewek, tapi ora unggal dina njaluk 
mesthi dingei” (Uangnya untuk membeli minuman keras, aku masih 
minta kepada orang tua, karena masih sekolah belum bisa mencari uang 
sendiri, tapi tidak setiap hari aku minta diberi). (Wawancara 26 Maret 
2005, pukul 10.30) 
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Dari uraian di atas jelas bahwa karena pada saat itu ia belum bekerja, sehingga 

untuk membeli minuman keras ia harus minta kepada orang tuanya. 

 Secara singkatnya dapat dilihat dalam Bagan 8 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 Bagan 8  Cara Mendapatkan Minuman Keras (Sandi) 
 

 
 Ayahnya bekerja di kalimantan sebagai pedagang pakaian sedangkan, 

ibunya, sebagai ibu rumah tangga, ia juga mengaku walaupun tidak diberi uang 

oleh ibunya, tidak memaksa. Apabila minum-minuman keras, selalu patungan 

dengan teman-temannya, karena uangnya tidak cukup untuk membeli minuman 

keras. Menurut pengakuannya jika mempunyai uang Rp 3.000,00  atau Rp Rp 

5.000,00. Begitu pula dengan keadaan teman-temannya yang umumnya tingkat 

perekonomianya sama. 

 Akan tetapi dengan perekonomian yang pas-pasan tersebut, orang tuanya 

masih memperdulikan pendidikan anaknya, hal tersebut dapat di ketahui, ia 

sampai menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA), karena orang tuanya 

berpandangan dengan pendidikan, tidak gampang ditipu orang, dan dengan 

pendidika akan memperoleh wawasan yang lebih luas, dibandingkan dengan 

orang yang tidak berpendidiakan. 

Membeli minuman keras, 

meminta uang kepada ibunya 

Tidak selalu diberi, karena 

perekonomian yang pas-pasan 

Orangtuanya,masih 

memperdulilan  

Pependidikannya 
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 Disamping itu, karena uang sakunya tidak begitu besar, yaitu Rp 

2.000,00 dan paling banyak Rp 5.000,00. sehingga apabila membeli minuman 

keras tidak memilih antara yang mahal dan yang murah. Tetapi paling sering 

membeli minuman keras jenis newprot dengan harga Rp 15.000,00, menurutnya 

dengan harga tersebut tidak begitu mahal atau murah, sehingga tidak begitu 

memberatkanya. Untuk mencari tempat yang digunakan untuk minum-minuman 

keras tidak selalu sulit, karena di dukuh Pasedahan yang relatif masih sepi. 

Sehingga tidak begitu susah mencari tempat yang nyaman.  

 Hal serupa terjadi pada Toni,  selalu minum-minuman keras dengan cara 

patungan, karena apabila dengan uangnya sendiri tidak mampu membelinya. Ia 

termasuk remaja yang dalam keluarganya temasuk dalam ekonomi menengah 

kebawah, secara singkat dapat dilihat dalam Bagan 9 di bawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bagan 9  Cara Mendapatkan Minuman Keras (Toni) 
 
 
 Ayahnya bekerja, di Kalimantan sebagai pedagang pakaian sedangkan 

ibunya di rumah mengurus rumah tangga. Sehingga pendapatan rumah tangga 

murni dari ayahnya, pada saat itu, ayahnya belum mengirimi uang. Biasanya 

apabila ayahnyasudah mengirim,  ibunya langsung pergi ke bank untuk mengamil 

Minum-minuman keras, 
di tempat sepi, 

dengan cara patungan 

Minta uang, ibunya 
dengan alasan membeli 

membeli rokok 

Tidak selalu diberi sebab 
Ayahnya belum 

mengirimkan uang 
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kiriman tersebut. Mungkin pada saat itu tagihanya sedang macet sehingga, sampai 

sekarang belum di kirim. Dilihat dari kehidupanya, tergolong remaja menengah 

ke bawah, oeh karena itu, minum-minuman keras dengan cara patungan, berikut 

pernyataannya : 

“Aku nginum biasane patungan karo kancane, biasane wong siji 
patungan Rp 3.000,00 atau Rp 5.000,00, kanca-kancaku  jumlahe 7 
(tujuh) orang, terus tempat sing cokan nggo nginum ning kali 
bodas”(Aku minum patungan setiap anak biasanya menyerahkan uang 
Rp 3.000,00 atau Rp 5000,00. Biasanya teman-temanku berjumlah 7 
orang, biasanya apabila mau minum-minuman keras selalu mencari 
tempat yang sepi yaitu di pinggir sungai bodas (Wawancara 25 Maret 
2005).  

 
Dari uraian di atas selain dengan cara patungan, juga selalu memperhitungkan 

tempatnya, yaitu di pinggir sungai bodas, karen atempat tersebut relatif sepi. 

 Sedangkan Dulyanto karena pertama minum, pada saat di perantauan dan  

sudah mendapatkan penghasilan sendiri, sehingga untuk membeli minuman keras 

dari hasil keringatnya sendiri, hal tersebut dapat dilihat dalam Badan 10 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan 10 Cara mendapatkan minuman keras (Dulyanto) 
 
 

 Ia juga mengaku minum-minuman keras dengan cara patungan sebsear 

Rp 10.000,00, didapatnya dari hasil kerjanya, yang setiap hari mendapatkan 

Membeli minuman keras, 

uangnya berasal dari hasil 

keringatnya sendiri

Minum-minuman keras 

dengan cara patungan 

Setelah pulang urban, pernah 

membelikan temanya minuman keras 
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pengahasilan Rp2.000,00. Ia pun mengaku sering patungan sebesar Rp10.000,00. 

Sehingga apabila sekali minum, ia mengurangi hasil kerjanya sebesar 

Rp10.000,00. 

4.5 Pergaulan Kalangan Remaja di Desa Losari  

  Kalangan remaja di Desa Losari kecamatan Rembang kabupaten 

Purbalingga yang mempunyai bebiasan minum-minuman keras, Biasanya berawal 

dari pengaruh lingkungan pergaulan dimana teman sebaya mempunyai kebiasan 

minum-minuman keras. Hal serupa di ungkapkan Puspitawati (2004) Bahwa 

beberapa kalangan remaja terjerumus dalam masalah minuman keras karena di 

pengaruhi lingkungan pergaulan antara lain sebagai berikut : 

4.5.1 Remaja yang yang selalu minum-minuman keras selalu mempunyai 

“kelompok pemakai”. Awalnya remaja hanya mencoba-coba karena 

keluarga atau teman-teman yang yang menggunakannya, namun ada yang 

kemudian menjadi kebiasaan. 

4.5.2 Pada remaja yang “kecewa” dengan kondisi diri dan keluarganya, Sering 

menjadi lebih suka untuk mengorbankan apa saja demi hubungan baik 

dengan teman-teman sebanyanya. 

4.5.3 Adanya “ajakan” atau “tawaran” dari teman serta banyaknya filem dan 

sarana hiburan yang memberikan contoh “model pergaulan modern” 

biasanya mendorong remaja minum-minuman keras secara berkelompok. 

4.5.4 Apabila remaja telah menjadi terbiasa minum-minuman keras dan karena 

mudah mendapatkannya, maka remaja akan memakainya sendiri sehingga 

tanpa disadari lama-kelamaan akan ketagihan.   



 62

 Dari uraian diatas kalangan remaja terjerumus minum-minuman keras 

pada dasarnnya kurangnya pengendalian diri kalangan remaja itu sendiri. Di sini 

kurangnya pendalaman dan minimnya keimanan kalangan remaja menjadikan 

mudah terbawa arus yang sebetulnya banyak sekali segi negatifnya. 

 Setelah pulang urban selalu mengadakan kumpul-kumpul dengan teman-

temannya di Desa Losari. Dan untuk menyenangkan teman-temannya pernah 

membelikan minum-minuman keras sebesar Rp 50.000,00, untuk membeli 

minuman keras dengan jenis kolesom satu botolnya dengan harga Rp 9000,00 dan 

5 buah botol fanta dengan harga Rp 10.000,00. Pada saat itu di minum 4 orang 

termasuk dirinya ikut  minum-minuman keras. Dua orang temannya membeli 

minuman keras di bengkelnya Joni di Desa Semampir, Dukuh Tempur sari. 

Kemudian beberapa saat kemudian, temannya pun datang dengan menenteng 

minuman keras yang dimasukan pada sebuah kantong palastik berwarna hitam. 

 Setelah itu temannya mulai membuka minuman tersebut dan 

menuangkanya pada sebuah gelas dengan dicampur dengan fanta. Seperi biasanya 

minuman tersebut di minum secara begiliran. Setelah beberapa saat minum, 

kemudian, merasakan kepalanya agak pening dan  sulit sekali untuk berjalan, 

sempat melihat temannya sudah banyak yang bicara sendiri, secara jelasnya dapat 

dilihat dalam urain di bawah ini :  

“Sedangkan ia melihat teman-temanya ada yang sudah mulai ngomong 
sendiri tanpa adanya kontrol. Ia juga tanpa di sadari memperhatikan 
tengkah laku dan perkatanan teman-teamnaya. Temanya ada yang bicara 
sediri “ning duwur ana apa kae”Sambil mengacungkan tanganya keatas. 
Seperti itulah kira-kira ia melihat temanya yang sedang mabuk.Karena 
tidak hanya satu kali saja ia melihat teman-teamnya mealkukan hal yang 
sama jadi ia tidak telalu memperdulikanny walaupun kadang ia mersa geli 
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sediri, tapi seperti itulah keadanya seorang yang sedang mabuk 
(Wawancara 10 April 2005, pukul 03.00). 
 

 Sandi mengaku apabila minim-minuman keras tidak pernah 

memperhatikan suasana hati, apakah sedang sedih maupun gembira.  Walaupun 

dalam keadaan senang, juga sering minum-minuman keras, secara singkat dapat 

dilihat dalam Bagan  11 di bawah ini : 

     

 

 

 

 

 
      Bagan11 Saat Minum-minuman Keras (Sandi) 

 
 Ia juga sering minum-minuman keras pada saat acara-acara ulang tahun 

teman-temannya, hajatan, dan pulang urban. Biasanya remaja yang membelikan 

minum-minuman keras bagi kalangan remaja yang merayakan hal acara tersebut.. 

Kebiasaan minum-minuman  keras karena kesenangannya, terhadap efek yang di 

timbulkan.  

Seringnya minum-minuman keras sehingga tanpa di sadari menjadi 
ketagihan. Seseorang di katakan ketagihan minum-minuman keras 
apabila setelah menggunakan minuman keras itu secara teratur dalam 
jangka waktu tertentu, sangat sukar bahkan tidak mungkin baginya untuk 
mengendalikan penggunaan minuman keras tanpa bantuan dari luar, 
Ketagihan bisa bersifat jasmaniah atau kejiwan atau kedua-duanya 
(Raslim Rasid, 1991:5). 

 
 Hal tersebut dapat dilihat dari kejadian yang pernah di alaminya pada 

saat minum-minuman keras bersama teman-temannya, yang sedang nongkrong di 

Sering berkumpul, dengan 

teman-temannya setiap 

l

Apabila minum-minuman 

Keras, dengan cara patungan 

Seringnya minum-

minuman keras akhirnya 

ketagihan 
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pinggir jalan, pada saat malam hari pukul 10.30 WIB. Waktu itu masih dalam 

suasana lebaran Tahun 2004, di sana merupakan ajang untuk bertukar pikiran dan 

untuk mencari hiburan agar tidak merasa kesepian,  di Desa Losari tidak asing 

bagi kalangan remaja, keluar malam bahkan ada yang sampai pagi hari.  

”Aku pernah patungan karo kancaku, tuku minuman keras sekrak, isine 
12 botol jenise newprot, minuman kae diinum wong 10. aku nginum 
nganti entong, terus aku ngerasa lemes banget lan nagntuk akire aku bali 
ning umah jam 12.00 “(Aku pernah patungan dengan temanku, membeli 
satu ktrak minuman keras, isinya 12 botol jenisnya newprot, minuman 
tersebut diminum 10 orang sampai habis. Terus aku merasa lemas sekali 
dan mengantuk, akhirnya aku pulang kerumah pukul 12.00) (Wawancara 
26 Maret 2005, pukul 10.30). 
 

 Dari uraian di atas, Sandi sering berkumpul dengan teman-temanya, pada 

waktu malam hari  sambil minum-minuman keras sampai larit malam. 

 Sedangkan Dulyanto juga pernah mengalami muntah darah dan diduga 

karena seringnya minum-minuman keras pada saat itu malam jumat kliwon.  

perutnya seperti di remas-remas dan dadanya sakit seperti di tusuk jarum. 

Sebelum kejadian tersebut, sedang minum-minuman keras bersama teman-

teamannya yang berjumlah 4 orang, jenis minuman keras Anggur Putih (AP)  

berjumlah 8 botol temapatnya di atas jembatan sungai bodas. Oleh karena itu,  

memutuskan untuk pulang kerumah untuk beristirahat, karena wajahnya sudah 

pucat pasi, sehingga memberanikan diri untuk mengatakan niatnya kepada 

temanya, hal tersebut sesuai dengan penjelasannya sebagai berikut : 

”aku agep bali disit wetenge aku lara banget, kayane aku ora bisa nahan 
maning, ora papa kan aku bali disit. Ngesuk bisa dilanjutakaken maning. 
Aku angger ora lara banget  agep ora bali gasik” (Aku mau pulang dulu 
wetenge aku lara banget, kayanya aku tidak bisa menahan lagi, engga 
papa kan aku pulang dulu, besok bisa dilanjutkan lagi, kalau tidak sakit 
sekali tidak akan pulang awal). (Wawancara 10 April 2005, pukul ) 
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 Karena melihat Dulyanto seperti itu akhirnya diperbolehkan  pulang, dan 

temannya mengatakan “ya wis klah bali disit?”. Dengan berjalan sedirian, 

menuju kerumahnya sambil menahan rasa sakit. Setelah sampai di rumah  

langsung masuk kekamarnya, kemudian keesok harinya jam 16.00-03.00  

mengurung diri di kamar. Orang tuanya sama sekali tidak curiga dengan anaknya 

yang tidak keluar dari kamar, karena sering tidur dalam jangka waktu yang cukup 

lama. Akan tetapi pada pertengahan malam, mengalami muntah darah, berikut 

ungkapannya : 

“Pas jam 03.00, aku watuk-watuk seru banget, terus biyungku  tangi, 
sebabe krungu aku lagi watuk-watuk seru banget.Terus biyunge aku 
weruh aku lagi turu ning kamar, terus biyunge takon karo agak panik, ko 
kenang apa? Aku ora terus terang, karo biyunge aku, masalahe aku 
wegah biyunge panik“ (Pada saat pukul 03.00, aku batuk-batuk keras 
sekali, terus ibuku bangun dari tidur, karena mendengar aku abtuk-batuk 
keras sekali. Terus ibuku melihat aku sedang terbaring di kamar, terus 
ibuku menanyakan sebenarnya ada apa? kamu kenapa? Aku tidak terus 
terang terhadak kejadian yang menimpa aku, masalahnya akau tidak mau 
ibuku panik). (Wawancara 10 April 2005, pukul 03.00) 

 
Dari kejadian tersebut keesok harinya, memberanikan diri untuk menceritakan 

kejadian yang dialaminya, tadi malam kepada ibunya “aku membengi nginum, 

terus wetenge lara, terus mutah getih”. Medengar pengkuan tersebut, ibunya 

merasa kaget sekali, akan tetapi rasa kagetanya tidak begitu di tampakan dengan 

mengatakan “ya wis di lereni bae, nggo apa ora ana faedahe, nggo tuku bakso si 

enak”. Karena pada saat itu, keluarganya sangat menyukai bakso, sehingga 

ibunya menyarankan untuk memeli bakso, yang tidak membahayakan, medengar 

perkataan ibunya, ia pun berjanji untuk berhenti. 

 Sandi, mengaku sewaktu masih sekolah  tidak pernah belajar, karena 

pada waktu malam hari, digunakan untuk nongkrong bersama teman-
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temannya.dan sering minum-minuman keras. Ia juga mengaku mempunyai 

sahabat akrab yaitu Tono dan Lino, karena kedekatanya mereka selalu menginap 

di rumahnya. Karena orang tuany sudah menangap sebagai anakna sendiri. Hal 

tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan Tono: 

”Aku karo lino ning umahe Sandi, kaya ning   umahe dewek, ning kene kaya 
uwis dianggep anak. Dadi ya males bali ning umah”(Saya dengan Lino 
dirumahnya Sandi, kaya di rumahnya sendiri, disini sepertinya sudah di 
anggap anaknya sendiri. Jadi ya malas pulang kerumah) (Wawancara                      
26 Maret 2005, pukul 12.00 ). 
 

Dari keterangan tersebut Tino maupun Tono tidak malu-malu mengungkapkan 

kebaikan keluarga Sandi. Oleh karena itu keduanya jarang pulang kerumah, hal 

tersebut sesuai penuturan warga setempat, Tuminah mengatakaan : 

“Lino karo Tono ora pernah bali ning umah, bali ning umah kur sedela tok 
seuwise ya, dolan ningone kancane sandi ning dukuh pasedahan” (Lino 
dengan Tono tidak pernah pulang kerumah, pulang kerumah cuma sebentar 
saja , setelah itu main lagi kerumah temanya Sandi di dukuh pasedahan) 
(Wawancara 24 Maret 2005, pukul 08.00). 

 

Dari keterangan di atas jelas bahwa,  Lino maupun Tono menghabiskan waktunya 

untuk nongkrong kesana kemari. Tanpa adanya usaha untuk bekerja, bahkan 

sering kali minum-minuman bersama denga Sandi 

  Sehingga keesokan harinya menjadi mengantuk dan sering tidak 

berangkat sekolah. Hal tersebut berdasarkan pengkuannya sebagai berikut : 

“Aku pas esih sekolah sering nginum lan ora pernah sinau, sering ora 
mangkat sekolah, cokan nggo surat izin keterangane sakit, lan angger 
mangkat sekolah ning sekolah sering ngantuk, ora nggatekaken pelajaran 
sing anggi diwulang gurune.”(Aku pas dirumah sering minum dan tidak 
pernah belajar,  sering ora mangkat sekolah, tapi selalu memakai surat 
dengan keterangan sakit, dan kalau berangkat sekolah di sekolah 
seringnya ngantuk, tidak memperhatikan pelajaran yang di ajarkan 
gurunya). (Wawancara 26 Maret 2005, pukul 10.30). 
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 Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan, dengan seringnya tidak berangkat 

sekolah, guru Bimbingan konseling (BK) tidak percanya begitu saja. Dan untuk 

memanggil orang tuanya ke sekolah., pada saat itu, sudah mendapatkan skor 31, 

yang artinya mendapatkan panggilan orang tua yang pertama. 

 
4.6 Kontrol Orang Tua Terhadap Kalangan Remajanya di Desa Losari 

  Sandi mengaku sewaktu masih duduk di kelas 3 Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), dan waktu ujian akan segera tiba. Sehingga mulai mengurangi 

keluar malam berkumpul dengan teman-temannya, karena takut hasil ujianya 

tidak memuaskan. Ia juga mengaku sering dinasehati ibunya untuk belajar. 

Sinau sing seregep ben mengko bijine apik, aja nganti ora lulus!,  gara-
garane sering dolanan karo kanca-kancamu. Mengko angger uwis 
rampung ujiane, ko aweh dolan maning”(Belajar yang rajin agar nanti 
nilainya bagus, jangan sampai nanti tidak lulus!, gara-gara sering main 
bersama-teman-temanmu, nanti setelah selesai ujian kamu boleh main 
lagi). (Wawancara 25 Maret 2005, pukul10.30) 
 

 Ia pun berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiyakan orang 

tuanya dengan belajar, dan sedikit demi sedikit mengurangi keluar malam. 

Dengan tidak berkumpul dengan teman-temanya secara tidak langsung tidak 

minum-minuman keras. Akan tetapi setelah lulus dan diajak ayahnya urban ke 

Yogyakarta, di sana mulai minum-minuman keras dengan teman-temannya 

sesama perantauan. Sebelumnya, ia di bujuk oleh ayahnya agar tidak usah 

melanjutkan sekolah, karena mengingat keadaan ekonomi yang serba pas-pasan. 

Hal tersebut sesuai pengakuannya. 

“Ton koe milu aku bae dari pada ningumah ora ana pegawean, malahan 
dolanan tok karo kancane nglor-ngidul ora ana faedahe. Warang-wurung 
rama biyungmu ora duwe duwit nggo mbinyanyani ko sekolah maning. 
Ko ngerti dewekkan keadane nggo mangan be angel apa maning nggo 
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mbinyanyai koh sekolah” (Ton kamu ikut saya saja dari pada di rumah 
tidak ada pekerjaan, malahan main bersama teman-temanmu yang tidak 
ada faedahe. Bapak ibumu tidak mempunyai uang untuk membiyayai 
kamu sekolah lagi. Kamu kan tahu sendiri untuk makan juga susah 
apalagi untuk membiyayai kamu sekolah). (Wawancara 25 Maret 2005, 
pukul 19.00) 
 

 Berdasarkan uraian di atas, Toni memutuskan untuk tidak melanjutkan 

sekolah, dan mengikuti keinginan ayahnya merantau, dengan pertimbangan di 

sana banyak teman-temannya yang merantau. Dan di perantauan masih 

menyempatkan berkumpul sehingga, sering minum-minuman keras dengan cara 

sembunyi-sembunyi, agar ayahnya tidak mengetahui dengan kebiasaan buruknya. 

Hal serupa juda di ungkapkan oleh  Bapak Herwanto sebagi berikut : 

“Karena kurangaya pendidikan agama dan kuranya kotrol orang tua dalam 
mendidik anaknya. Sehingga remaja seperti diberikan kebebasan seluas-
luasnya untuk bergaul dengan teman sebayanya. Sedangkan lingkungan 
pergaulan dengan teman sebanya mengarah pada perbuatan negatif. 
Banyak sekai terdapat pergaulan yang mengarah pada hal negatif. Hal ini 
seperti yang terdapat di Desa Losari. Setiap malam remaja sering 
nongkrong di pinggir jalan. Dari berawal dari nongkrong kemudian 
remaja menggunakan waktu tersebut untuk minum-minuman keras.” 
(wawancara 26 Maret 2005, pukul 10.30). 

 
 Dari uraian di atas dapat di simpulkan salah satu pengaruh remaja 

minum-minuman keras adanya waktu luang yang digunakan untuk nongkrong 

bersama teman sepergulannya, sehingga mengarah pada penggunaan minum-

minuman keras. Dengan kurangnya pendalaman agama, sehingga mudah terbawa 

oleh lingkuangan yang tidak baik. 

 Sandi mengaku sudah diperkenalkan atau di berikan pendidikan agama 

semenjak kecil, hal tersebut dapat dilihat dalam bagan No. 12 di bawah ini : 
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Bagan 12 Faktor Pendidikan Agama (Sandi) 
 

 Hal tersebut diketahui dari semenjak kecil, sudah dimulai rajin solat. 

Akan tetapi setelah menginjak kelas 1 Sekolah Menengah Atas (SMA), mulai 

melupakan ajaran-ajaran agamnya, yaitu melalaikan kewajiban sebagai umat 

islam, menjalankan solat 5 waktu. Sesuai dengan pendapat Zakiah Darajat bahwa 

pendidikan agama yang di berikan remaja secara insentif di berikan remaja sejak 

kecil sehingga dapat dijadikan sebagai benteng yang kokoh, sehingga filter dari 

pengaruh-pengaruh negatif dari luar.  

 Hal tersebut dapat di perjelas menurut pendapat Zakiah Darajat  dengan 

tidak di perkenalkannya anak dengan jiwa agama maka lemah lah hati nuraninya, 

karena tidak terbentuk dali nilai-nilai masyarakat atau agama yang di terimanya, 

waktu kecil jika hati nuraninya lemah atau unsur pengontrol pada anak lemah atau 

unsur pengontrol yang ada pada anak kosong dari nilai-nilai yang benar maka 

sudah barang tentu mereka aka terperosok kedalam kelakukan yang tidak baik dan 

menurutkan pada yang menyenangkan pada waktu itu saja, tanpa pemikiran 

akibat selanjutnya (Darajat,1983:114). 

 Hal tersebut sesuai dengan keadaan yang terjadi pada Sandi, walaupun 

semenjak kecil sudah di berikan pendidikan agama akan tetapi setelah dewasa  

tidak pernah lagi menjalankan ajara-ajaran agamnya. Hal tersebut karena tidak di 

Sejak kecil, orang tuanya sudah 
memperkenalkan ajaran agama 

Setelah remaja, tidak pernah 
menjalankan ajaran agama 

Dinasehati orang tuanya, 
tidak mau berubah 
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kenalkan dengan jiwa agama yang benar sehingga lemah juga keimananya dan 

tidak terbentuk nilai-nilai mayarakat dan agama yang di terimanya.  

 Sehingga apabila pada saat masih kecil unsur pengontrol pada anak 

kosong dari nilai-nilai yang benar maka akan terplosok pada kelakuan yang tidak 

baik. Hal ini terbukti walaupun semenjak kecil di perkenalkan dengan ajaran 

Agama  akan tetapi setelah dewasa tidak pernah melakukan perintah ajaran 

agama, dan cederung melakukan hal-hal yang di larang agama, hal ini dapat di 

ketahuai dari kebiasanya minum-minuman keras. 

 Dalam keluarganya  sering diperintah kan oleh ibunya “ayu solat disit”. 

Akan tetapi perintah tersebut tidak pernah di perdulikan. Hal tersebut, ia mengaku 

tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu, karena kurang adanya sikap tegas orang 

tuang dalam mendidik sehingga, lebih sering bersikap masa bodoh. Hal tersebut 

telihat saat peneliti sedang berada di rumah informan, dan melihat ibunya sedang 

duduk  sambil merokok. 

 Hal tersebut dapat memberikan teladan yang tidak baik kepada anak-

anaknya, sehingga, tidak takut dimarahi ibunya, karena ibunya juga 

mencontohkan hal yang tidak terpuji,  karena setiap harinya hanya mendapatkan 

pengawasan dari ibunya  

Hal serupa seperti diuangkapkan Bapak Herwanto selaku Satuan Pamong Praja 

(Satpol PP) di Losari Rembang : 

“Umumnya kalangan  remaja yang mempunyai kebiasaan minum-
minuman keras adalah kalangan keluarga ekonomi menengah kebawah, 
karena disini Bapak sebagai kepala rumah tangga sibuk mencari uang di 
luar jawa, sedangkan pulangnya dalam jangka waktu yang lama, 
sedangkan di rumah hanya bersama ibunya saja”(wawancara 26 Maret 
2005, waktu 08.00). 
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Sehingga tanpa adanya pengawasan dari kedua belah pihak anak cenderung 

berani membantah orang tua, sehingga sampai terlibat minum-minuam keras 

ibunya  seperinya tidak perduli dengan apa yang di lakukan oleh anaknya, hal ini 

telihat di rumahnya banyak sekali tersimpan botol-botol minuman keras jenis 

newprot. 

“Sebelume aku nginum umpet-umpetan karo bapane, masalahe angger 
kewenangan mesti aku diomehi. Tapi seuwisi bapane bali, aku 
kewenangan agi nginum karo batir-batirku, pas kae si cuman 
ndelengaken bae, aku ora ngomei, tapi seuwisi bali ning umah aku 
deomehi. Aja cokan nginum!  urung duwe duwit” (Sebelunya aku minum 
sembunyi-sembunyi dengan bapaku, masalahnya kalau ketahuan pasti aku 
dimarahi. Tapi sesudah bapane bali, aku ketahuan sedang minum bersama 
teman-temanku, tapai bapakku hanya memperhatiakan saja, aku tidak 
dimarahi, akan tetapi setelah pulang aku dinasehati, supaya jangan 
minum! belum punya uang). (Wawancara 10 April 2005, pukul 03.00)  

 
 Memang kenyataannya pada saat itu, belum bekerja untuk membeli  

minuman keras, masih harus  minta uang kepada orang tuanya. Akan tetapi 

setelah bekerja, membeli minuman keras dengan uangnya sendiri dan tidak 

pernah dilarang lagi oleh orang tuanya, mengenai kebiasaannya minum-minuman 

keras. Hal tersebut sesuai dengan perngakuannya sebagai berikut : 

“Seuwisi lulus SMA aku ora pernah dilarang maning nginum malahan 
cenderung di ejoraken. Penghasilane aku sekang kerja dodol siomay, 
ngon daerah yogyakarta, sedinane aku olih hasil Rp 10.000,00. Duwit kue 
tek kumpulaken ben angger bali maring kampung nggawa duwit” 
(Setelah lulus SMA aku tidak pernah lagi dilarang minum, malahan 
cenderung dibiarkan.Penghasilaan dari kerja menjual siomay, di daerah 
Yogyakarta, setiap harinya aku mendapatkan hasil Rp 10.000,00. 
Uangnya saya kumpulkan agar nanti kalau pulang kampung membawa 
uang). (Wawancara 26 Maret 2005, pukul 10.30) 
 

 Dari uraian di atas setelah bekerja, dibebaskan oleh orang tuanya  

terhadap kebiasaan minum-minuman keras, di perantauan juga mengaku masih 

tetap minum akan tetapi tidak begitu sering. Karena mengingat apabila terlalu 
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sering, akan kehabisan uang dan pada gilirannya pulang kerumah tidak 

mendapatkan apa-apa. Setelah pualng urban, menyempatkan untuk berkumpul 

dengan teman-temannya. Ia juga mengaku di mintai uang oleh temannya untuk  

membeli minuman keras, yang mengatakan ”jerene bali anyar anyo ngebosi 

nginum” Karena sudah mejadi sutu kebiasaan, apabila kalangan  remaja yang 

sudah pulang urban harus membelikan minuman keras, memerikan uang sebesar 

Rp 65.000,00 dan membeli 6 (enam) minuman keras dengan jenis Anggur Putih, 

harga satu botolnya Rp13.000,00. 

 Sedangkan Dulyanto mengaku semenjak kecil sudah di perkenalkan 

dengan ajaran agama oleh kedua orang tuanya, hal tersebut dapat dilihat pada 

Bagan 13 di bawah ini 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bagan 13. Faktor Pendidikan Agama (Dulyanto) 
 
 Hal tersebut terbukti, berdasarkan pengakuannya sangat rajin 

menjalankan solat 5 waktu dan melaksanakan puasa pada bulan Remadhon. 

Orang tua sejak kecil, telah 

memperkenalkan ajaran agama 

Setelah remaja, aktif dalam 

organisasi keagamaan, walaupun 

sering minum, masih tetap 

menjalankan ajaran agama 

Ibunya menasehati, supaya 

tidak minum-minuman keras 
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Walaupun sering minum-minuman keras, tapi setelah tidak dalam keadaan 

mabuk, selalu menjalankan perintah ajaran agama. 

 Ia juga salah satu kalangan remaja yang aktif dalam kegitaan organisasi 

keagaamaan di Desa Losari, yaitu menjadi anggota Organisasi Remaja Masjid 

(ORMAS). 

 Orang tuanya juga sering memerintahkan untuk solat, dan sering 

memberikan teladan yang baik, sehingga ia, menuruti apa yang di perintahkan 

orang tuanya. Oleh karena itu ibunya tidak percanya, kalau anaknya mempunyai 

kebiasaan minum-minuman keras. Karena pertama kali minum pada saat di 

perantauan yaitu di Tegal sehingga di rumah orang tuanya tidak mengetahui kalau  

sering minum-minuman keras bersama teman-teamannya. Dalam padangan kedua 

orang tuanya, termasuk remaja yang patuh dan penurut,  karena walupun  remaja 

laki-laki akan tetapi, ia sering membantu ibunya memasak, mencuci pakian. 

Kemudian ibunya semakin lama mengetahui kalau, mengenai kebiasaannya 

minum-minuman keras berdasarkan laporaan temannya. 

“Ning umah si katoni alim tapi, ning perantauan sering cokan nginum 
ning kana kan adoh karo wong tua, mangkane dul wani nginum., terus 
angger ningkana kancane akeh sing nginum” (Di rumah si kelihatanya 
alim tapi di perantauan sering minum, makanya dul berani minum, kalau 
di sanakan temanya banyak yang sering minum) (Wawancara 10 April 
2005, pukul 03.00) 
 

Dari pernyataan temannya tersebut ibunya mempercanyainya, hal tersebut dengan 

bukti, ibunya menasehatinya ”aja nguinum bae, nginum ora ana faedahe, 

ngerosak kesehatan dadi sering gelut, sering ngmuk”. Karena  menyadari kalau  

semua itu benar adanya sehingga, ia tidak berani mengelak. 
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4.4.2 Kontrol Perangkat Desa Losari 

 Sudarsono (1990:94) Generasi muda atau remaja merupakan bagian dari 

masyarakat, berarti remaja berada dalam cakupan masyarakat yang berhak 

memperoleh penyuluhan tentang kesadaran hukum. Arti penting penyuluhan 

hukum dikalangan  remaja mengandung maksud untuk mendidik kalangan remaja 

tersebut sehingga mengerti hukum. Kemudian mereka akan menghargainya dan 

akhirnya mereka mampu mematuhi dengan sebaik-baiknya sistem hukum yang 

harus di ketahui, dihanyati dan dipatuhi oleh remaja yang tidak terbatas pada 

hukum tertulis. Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan perangkat Desa 

Losari  Bapak Eko adi Prayito sebagai berikut : 

“Mengadakan penyuluhan dengan tema “Bimbingan Anak Nakal”,yang 
diadakan pada tanggal; 2 Juli sampai 3 Desember 2004, waktu 08.30-
03.00 WIB. Selama satu minggu di aula Desa Losari. Penyuluhan tersebut 
memang sudah menjadi perogram setiap tahun di Desa Losari. Jumlah 
peserta yang hadir 20 orang. Dalam penyuluhan tersebut dengan memakai 
undangan yang ditujukan klepada remaja putri maupun putra. Akan tetapi 
yang datang semuanya laki-laki. peserta penyuluhan tidak pandang umur” 
yang penting orang tersebut termasuk orang yang perlu dibimbing. 
Walaupun remaja putri di undang akan tetapi tidak satu pun yang datang. 
Karena apabila datang berarti menurut prediksi orang, termasuk remaja 
putri yang nakal” (Wawancara 26 Maret 2005,  pukul 08.30) 

 
 Penyuluhan dengan tema ”Bimbingan Anak Nakal”. Sebagai 

penyelenggara dari Kabupaten dan sebagai pelaksana Departemen Sosial 

(DEPSOS), Polisi Sektor (POLRES), dan tokoh masyarakat. Dana dari 

penyuluhan tersebut di peroleh dari Departemen Sosial (DEPSOS). Respon 

masyarakat sangat antosias sekali dengan bukti banyak orang tua yang 

mendorong anaknya untuk mengikuti penyuluhan tersebut. 

“Dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut pesertanya diberi alat tulis, kaus 
dan uang duduk sebesar Rp 1.000,00. Penyuluhan tersebut walauun 
ditujukan untuk meminimalkan jumlah remaja yang minum-minuman 
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keras. Akan tetapi disitu juga diberikan pengarahan-pengarahan. Seperti 
keterampilan sablon, perbengkelan, dan elektronik. Setelah selesai 
penyuluhan tersebut selama satu minggu. DEPSOS memberikan bantuan 
berupa peralatan sablon, perbengkelan, alat-alat elektronik, yang di 
tujukan kepada 20 orang peserta” (wawancara 26 Maret 2005, pukul 
08.30). 
 

 Dari usaha-usaha tersebut sangat diharapkan kalangan remaja yang tidak 

menganggur, dan mempunyai kesibukan dalam keseharianya. Karena kalangan 

remaja banyak yang menganggur kemungkinan besar untuk melakukan hal-hal 

yang negatif saat dekat. Dalam acara penyuluhan tersebut pesertanya ada 20 (dua 

puluh) yang ditujukan kepada setiap Rukun Tetangga (RT). Di Desa Losari ada 

37 Rukun Tetangga (RT) dan 5 Rukun Warga (RW). Kemudian ketua Rukun 

Warga  RT mengengecek, apakah ada yang perlu dibina atau tidak. 

  Apabila ada kalangan  remaja yang perlu di bina kemudian,  kemudian 

melaporkan kepada perangkat desa. Dan  pihak desa membuat undangan yang 

ditujukan kepada setiap orang yang telah ditujuk oleh ketua  Rukun Warga (RT).  

Dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut pesertanya datang tepat waktu dan 

pulang juga tepat waktu.  Dan selama jadwal penyuluhan itu berjalan tidak ada 

yang izin tidak hadir. Bapak Eko Edi Prayito juga menjelaskan secara lengkap 

sebagai berikut : 

“Dalam pemberian alat-alat usaha seperti sablon, alat perbengkelan dan 
alat-alat elektronik mengeluarkan dana sebesar Rp 9.000.000,00. Dengan 
perincian sebagai berikut : Alat-alat perbengkelan menghabiskan biaya 
Rp 4.000.000,00, Peralatan elektronik, seperti drei, aperalatan listrik 
menghabiskan biaya Rp 2.000.000,00. Sedangkan peralatan sablon seperi 
obras, mesin jahit menghabiskan bianya Rp 3.000.000,00. Dan cara 
pembagianya dibagi 4 kelompok. Untuk kelompok 1 dan 2 menerima 
peralatan perbengkelan, untuk kelompok 3, diberikan peralatan sablon, 
sedangkan untuk kelomook empat di beri peralatan elektronik”.  
(Wawancara 26 Maret 2005, pukul 08.30) 
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 Dengan diadakan penyuluhan tersebut mendapatkan hasil yang 

memuaskan, yaitu berkuranya kalangan remaja yang melakukan kenakalan 

remaja, seperti berkelahi, memalak, mencuri dll.  

 
4.4.3  Kontrol Aparat keamanan 

 Berdasarkan keterangan Kepala kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Bapak 

Asap Iswahsyudi pihak aparat keamanan seing melakukan rasia toko-toko di Desa 

Losari yang masih terbukti menjual minuman keras. Akan tetapi karena Peraturan 

Daerah  (PERDA) yang kurang bertindak tegas, sehingga pihak aparat keamanan 

mengalamin kendala dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut sesuai dengan 

apa yang di ungkapkannya : 

 “Pihak kami akan selalu memberikan hukuman setimpal terhadap 
pemakai, pengedar, dan penjual minuman keras. Pihak kepolisian juga 
sering mengadakan rasia terhadap toko-toko yang menjual minuman 
keras. Akan tetapi karena begitu lemahnya PERDA dan kurang bertindak 
tegas terhadap pemakai, pengedar, dan penjual sehingga hal tersebut 
sering di remehkan dan di anggap sebagai angin lalu saja” (Wawancara 1 
Februari 2005, pukul 09.00). 

Pernyataan serupa juga diungkapkan bapak Herwanto selaku Satuan Pamong 

Praja (SATPOL PP) dalam upayanya untuk memberantas minuman keras, karena 

melihat akibat yang ditimbulkan sangatalah fatal apa lagi bagi kalangan remaja, 

yang akan kehilangan masa depanya, berikut pernyataannya: 

“Pernah mengadakan rasia dengan kerjasama pihak kecamatan. Pada 
tanggal 21 Nopember 2004 pada watu malam hari jam 20.00 WIB. 
Dengan sasaran penjual, peminum dan tempat PSK. Titik sasaranya, Desa 
Losari, Bodas Karangjati, dan Semampir. Dari hasil penyitaan tersebut 
didapatka 18 krak dan 2 orang PSK dan satu orang laki-laki.  Umur PSK 
tersebut 35 Tahun dan 30 Tahun. Dari hasil operasi tersebut di bawa ke 
SATPOL PP. Di sana di mintai keterangan dan kalau memungkinkan 
akan di bawa kepengadilan. Di situ di beri pengarahan-pengarahan yang 
keras dan apabila peringatan pertama tidak di perdulikan maka, akan di 
bawa kepengadilan”. (Wawancara 26 Maret 2005, pukul 10.00)     
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            Selama 4 bulan hasilnya cukup memuaskan, hal tersebut dibuktikan tidak 

ada lagi laporan dari masyarakat akan adanya Pekerja Sek Komersial (PSK). 

Sedangkan pada bulan puasa pihak Satuan Pamong Praja  (SATPOL PP) 

melakukan rasia kembali di Dukuh Pasedahan. Hal tersebut berdasarkan 

informasi masyarakat. Rasia tersebut dilakukan pada waktu malam hari jam 21.00 

WIB. Dan mendapatkan dua remaja yang sedang minum-mimuan keras. Dua 

remaja tersebut masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 

1 dan11 yang umurnya 14 Tahun dan 17 Tahun. 

 Jadi berdasarkan keterangan di atas walaupun sering dilakuan rasia 

maupun penyuluhan tetapi kalangan remaja tidak merasa jera. Dan cenderung 

pengedar, penjual dan pembeli dalam hal ini kalangan remaja tidak merasa takut 

dengan peraturan uang ada, susuai dengan ungakapan Bapak Asep Iswahyudi 

selaku kapolsek Remban, bahwa salah satu penyebabnya adalah kurang tegasnya 

Peraturan Daerah (PERDA). Sedangkan isi Peraturan daerah (PERDA) Kabupatrn 

Purbalingga Nomor 22 Tahun 2000 tentang larangan, pengawasan dan 

pengendalian minuman keras itu sendiri berbunyi : 

.Dilarang memproduksi, memperdagangkan, mengedarkan, menyimpan, meoplos, 

menjamu, dan atau meminum,-minuman beralkohol sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2 (dua) Peraturan daerah ini (PERDA).  

.Larangan sebagaiman di maksud ayat 1 (satu) Pasal ini, berlaku disetiap daerah 

(Pasal 3 Peraturan Daerah). 

.Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan daerah ini,   

hanya boleh diperjualbelikan di tempat tertentu dan harus dengan seijin Bupati. 
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.Tempat tertentu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, dilarang 

berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, tempat umum dan 

lokasi lainnya yang ditetapkan Bupati (Pasal 6 Peraturan Daerah). 

 Dari uraian di atas, terjadi kekaburan penafsiran, dilarangnya penjualan 

minuaman keras,  di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, 

rumah sakit, dan tempat umum. Di sini tidak adanya kejelasan antara jauh 

dekatnya jarak tersebut, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara jauh dekatnya 

antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2000 tentang larangan, pengawasan, 

dan pengendalian minuman keras, juga terdapat sanksi bagi masyarakat yang 

melanggarnya yaitu sebagai berikut : 

.Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan daerah ini, 

diancam pidana kurungan paling lama 6 (bulan) atau denda sebanyak-banyaknya 

Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah). 

.Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini adalah      

pelanggaran. 

.Tanpa mengurangi ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 

(satu). Pasal ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lainya (pasal 8 Peraturan daerah). 

 Berdasarkan uraian di atas, memberikan hukuman kurungan 6 (enam) 

bulan atau denda sebanyak Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) bagi orang yang 

melanggar peraturan tersebut, mungin apabila hal tersebut dijalankan sesuai 

peraturan yang ada, dalam hal ini kalangan remaja pasti akan mematuhinya.. Dan 
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mukin disini pelaksanaan dari Peraturan Daerah (PERDA) itu sendiri yang kurang 

terlaksana sebagaimana mestinya sehingga banyak yang melanggarnya, bahkan 

cenderung melawan pihak aparat keamanan, hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan kapolsek RembangBapak Asep Iswahyudi sebagai berikut: 

“Para penjual tidak kapok dengan adanya rasia, ia malahan menantang 
kami dengan mengatakan selama masih ada minuman keras, saya akan 
tetap menjual minuman keras!, saya juga menjawab selama saya masih 
jadi kapolsek disini saya tetap akan merasia toko anda!”(wawancara 22 
April 2005, waktu 09.00). 
 

Ia juga mengutarakan orang yang telah terbukti menjual minuman tidak di denda 

sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang ada. 

“Dulu pernah ada kasus orang yang telah terbukti menjual minuman 
keras, kemudian dibawa ke Kapolres akan tetapi disana hanya disuruh 
membanyar denda Rp. 10.000” (Wawancara 1 Februari 2005, pukul 
09.00). 
 

 Dari keterangan di atas dapat disimpulkan pelaksanaan Peraturan Daerah 

(PERDA) itu sendiri yang belum berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. 

Sehingga masyarakat cenderung mengulangi pelanggaran yang sama dan tidak 

ada perasaan takut akan akibat yang akan di deritanya. Mungkin dengan adanya 

peraturan yang lebih tegas dan peraturan yang ada dijalankan sebagaimana 

mestinya, masyarakat akan berfikir dua kali untuk melanggarnya.  Karena 

mengingat hukum di Indonesia lebih cenderung pada segi kemanusiaanya, 

sehingga masyarakat menganggap enteng. 

 
4.4.4 Kontrol Pendidik atau Guru 

 Sekolah di sini sangat berperan sekali dalam mendidik siswanya di 

samping menyalurkan ilmunya juga berperan dalam mendidik siswanya. Menurut 
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Soerjono Soekanto Kelompok pendidik sebenarnya tidak hanya mencakup 

sekolah saja, karena sekolah hanya menyelenggarakan pendidikaan formal. 

Pendidik atau guru yang mengajar di sekolah, yang diharapkan menciptakan 

suasana yang sangat mendukung motifasi dan keberhasilan setudi anak didiknya 

 (Soekanto 1990:502).  

 Oleh karena itu di Sekolah Menengah Atas (SMA) N1 Rembang sangat 

ditingkatkan intensif mengenai kedisiplinan. Sedangkan kedisiplinan itu sendiri 

menutur Soegeng Projodaminto, S,H. memberi arti atau pengenalan dan 

keteladanan lingkungannya; Disiplin sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk 

melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah 

menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya. Perilaku itu tercipta melalui proses 

binan melalui keluarga, pendidik dan pengalaman (Tulus U’U:2004:31). 

 Berkaitan dengan minum-minuman keras di kalangan remaja yang masih 

berperan sebagai pelajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) N1 Rembang 

menurut guru Bimbingan Konseling (BK) selama ini belum ditemukan siswa 

yang mempunyai kebiasaan minum-minuman keras. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Bapak Pranowo selaku guru Bimbingan Konseling (BK): 

“Selama ini saya belum mendapatkan siswa minum-minuman keras baik 
diluar maupun didalam sekolahan. Walaupun ada kemungkina di luar 
sekolah ada siswa yang sering minum-minuman keras.Untuk 
mengatasinya para guru Bidang setudi Kn, biologi, Agama sering 
menyelipkan dalam pokok bahasan yang diajarkan. Juga pernah 
diadakan penyuluhan pada tahun 2004 oleh puhak Polres, dan 
disampaikan perkelas” (Wawancara 22 April 2005, waktu 09.00), 
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Dari uraian di atas dapat simpulkan bahwa pihak sekolah sampai sekarang belum 

menemukan siswa yang mempunyai kebiasaan minum-minuman keras. Akan 

tetapi menurut  Bapak Trio, guru bidang setudi Kewarganegaraan (Kn) untuk 

mendeteksi siswa yang mempunyai kebiasaan minum-minuman keras, bisa dilihat 

dari tingkah lakunya pada saat diajar.  

 “Jika melihat siswa yang tidak memperhatikan pada saat pelajaran 
berlangsung, setelah pelajaran selesai siswa dipanggil keruang guru. 
Kemudian di sana ditanyakan mengapa tidak memperhatikan pada saat 
pelajaran berlangsung? Karena siswa yang mengalami hal tersebut 
sangat beragam sebabnya ada yang kurang tidur, karena begadang, ada 
yang karena sakit ataupun ada masalah dalam keluarga. Dan apabila 
perlu dimasukan Bimbingan Konseling (BK)” (Wawancara 5 Juni 2005, 
Waktu 09.00). 

 
 Dari uraian di atas dengan melakukan berifing dangan siswa yang 

bersangkutan, jadi dalam hal ini Bapak Trio selaku guru Kewarganegaran (Kn) 

tidak membiarkan begitu saja siswa yang mengalami gangguan mental ataupun 

masalah yang sedang dihadapi agar siswa tersebut tidak mengalami kendala 

dalam mendapatkan pendidikan.  

 Hal serupa seperti di ungkapkan Ibu Mudrikah selaku guru bidang setudi 

Pendidikan Agama Islam. 

“Apabila menemukan siswa yang kelihatanya tidak memperhatikan, 
mengantuk, dan lesu. Kemudian saya mengambil tindakan, memberi 
pertayaan secara sepontan kepada anak tersebut. Agar anak dituntut 
untuk berfikir. Kebanyakan siswa yang diberikan pertanyaan pada saat 
itu tidak ada yang bisa menjawab, walaupun ada siswa yang bisa hanya 
sedikit. Dan cara lain menyuruh anak tersebut cuci muka atau 
mengambil air wudu”(wawancara 6 Juni 2005, waktu 09.00). 
 

Jadi berdasarkan tidakan yang dilakukan oleh Ibu Mudrikah, memberikan 

pertanyaan kepada siswa, karena dengan jalan tersebut siswa jadi tidak 

mengantuk dan berkonsentrasi dalam menerima pelajaran. 
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 Menurut Bapak Pranowo selaku guru Bimbingan Konseling (BK) 

menyatakan : 

“Dari jumlah banyaknya sekor yang didapat oleh siswa, ada 
kemungkinan siswa tersebut mempunyai kebiasaan minum-minuman 
keras akan tetapi belum 100% (seratus persen)” (Wawancara 22 April 
2005, pukul 09.00). 

 
 Untuk mengatasi siswa yang kurang disiplin berbagai upanya dilakukan, 

dan agar dapat memilih mana yang baik dan benar maka Ibu Mudrikah, selaku guru 

Pendidikan Agama Islam, membekali siswa dengan pendalaman  agama yang 

kokoh, sehinga tidak mudah terombang-ambing dengan perkembangan zaman yang 

serba komplek. Metode yang diterapkan adalah sebagai berikut : 

“Pratek solat jenasah dengan memutarkan kaset bab Haji. Jadi disini 
siswa tidak hanya mendengarkan ceramah siswa juga dapat melihat 
secara langsung melalui vidio tersebut. Dan memberikan keteladanan 
ajaran para nabi, merayakan hari-hari besar Islam, dan diadakan kegiatan 
ekstrakulikuler MTQ” (Wawancara 6 juni 2005, Pukul 09.00). 
 

Diadakan ekstrakulikuler Musabakoh Tia’watil Quran (MTQ), yang menurutnya 

efektif sekali,  karena hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikannya : 

 “Kegiatan ekstrakulikuler diadakan setiap hari kamis setelah jam 
pelajaran selesai yaitu jam 02 30. jumlah siswa yang mengikuti 
ekstrakulikuler tersebut ada 20 siswa dan lebih banyak siswa perempuan, 
siswa laki-laki hanya 3 (tiga) atau 4 (empat) orang saja, untuk membimbing 
mengambil ustad dari luar”(wawancara 6 juni 2005, waktu 09.00). 
 

 Dari uraian di atas dari berbagai kegiatan ekstrakulikuler yang 

ditawarkan di SMA N 1 Rembang, ekstrakulikuler merupakan di antaranya yang 

tidak begitu diminati para siswa, karena yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler 

berjumlah semuanya 20 (duapuluh) siswa, dan lebih banyak siswa perempuan. 

4.4.5  Kontrol Tokoh Agama di Desa Losari 
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 Menurut M. Husnanudian yang juga berperan sebagai panitia dalam 

acara penyuluhan terhadap anak nakal di Desa Losari.  

“Selain diadakan penyuluhan tersebut, juga diadakan penyulugan disetiap 
RT yang aktif. Hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan oleh ketua RT 
IV RW V, yang kebetulan ketua RT IV RW V adalah M. Husnanudin. Ia 
mengaku secara rutin mengadakan penyuluhan yang pesertanya remaja 
laki-laki, perempuan serta ibu-ibu.  Selain mengadakan penyuluhan pada 
disertai mengadakan arisan, penyuluhan tersebut dengan tema 
“Penanggulangan minum-minuman keras di kalangan remaja” . Kegiatan 
tersebut positif sekali untuk mengurangi jumlah remaja yang minum-
minuman keras, karena sudah mengatahui dampak yang ditimbulkan dari 
minuman keras tersebut” (Wawancara 24 maret 2005, pukul 20.00) 

 
 Dari kegiatan penyuluhan tersebut, sangat baik untuk menanggulangi 

kebiasaan minum-minuman keras dikalangan remaja. Karena lemahnya orang tua 

dalam mendidik anaknya sehingga remaja banyak yang melakukan tindakan 

terlarang seperti minum-minuman keras. Biasanya remaja yang melakukan 

tindakan kenakalan seperi berkelahi yang sebelunya berawal dari minum-

minuman  keras. 

“Selain mengadakan penyuluhan di setiap RT yang aktif, juga melakukan 
pengajian di masjid maupun di musola dengan sasaran remaja dan ibu-
ibu. Ia juga mengatakan dengan melakukan penyuluhan saja tidak 
mungkin berhasil, kadang juga remaja tidak mau mendengarkan 
penyuluhan tersebut. Tanpa adanya kerjasama dengan aparat keamanan.” 
(Wawancara 24 Maret 2005, pukul 20.00) 

 
 Remaja di Desa Losari juga banyak yang mengikuti dalam organisasi 

keagamaan seperti Organisasi Remaja Masjid (ORMAS). Dan dalam hal ini  

banyak remaja yang bergabung dalam  taman Pendidikan Al-Quran (TPA) untuk 

mengajar anak-anak maupun ibu-ibu yang belum bisa menulis maupun membaca 

al-Quran. 
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4.6 Pembahasan 

Dengan adanya perkembangan IPTEK yang begitu pesat segala informasi 

dapat di terima dengan mudah. Hal tersebut dengan adanya media cetak dalam hal 

ini koran, majalah maupun elektronik, seperti Televisi (TV), radio dapat 

memberikan  berbagai informasi kepada halayak luas. Dalam hal ini kalangan 

remaja mudah menyerap berbagai perkembangan yang sedang terjadi dan tren 

masa kini. Dalam pembahasan ini dapat disimpulkan secara singkat dalam bentuk 

Tabel 7, Tabel 8, Tabel 9 di bawah ini: 

Tabel 7. Faktor-faktor Penggunaan Minuman Keras Di kalangan Remaja di 
Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga 

No. Faktor-faktor  Penggunaan 

Minuman Keras 

Tindakan yang dilakukan Kalangan Remaja 

Minum Minuman Keras 

1. Rasa ingin tahu Kalangan remaja minum-minuman keras 

karena faktor rasa ingin tahu yang tinggi 

sehingga, dan seringnya kalangan remaja 

yang ditawari minum-minuman keras, 

sehingga tanpa disadarai menjadi 

ketergantungan. 

2. Mengatasi masalah dengan 

minum-minuman keras 

Untuk menghilangkan masalah yang 

dihadapi kalangan remaja, karena dengan 

minum-minuman keras, masalah yang 

dihadapinya akan terlupakan sesaat. 

Walaupun dengan minum-minuman keras 

tidak memecahkan masalah. 

3. Minum-minuman keras 

memicu perkelahian 

Kalangan remaja yang menganggap teman 

adalah segala-galanya, sehingga akan 

melakukan apapun untuk membantu 

temanya. Hal tersebut terjadi, pada saat  
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suruh untuk memukuli orang dengan 

imbalan minuman keras, karena dalam 

keadaan mabuk sehingga emosinya tidak 

bisa dikendalikan. 

4. Mudahnya mendapatkan 

minuman keras 

Tersedianya minuman keras di toko, 

sehingga kalangan remaja tidak mengalami 

kesulitan untuk mendapatkanya. Walaupun 

sebagian besar kalangan remaja yang 

mempunyai kebiasaan minum-minuman 

keras termasuk dalam golongan ekonomi 

menengah kebawah oleh karena itu untuk 

membelinya dengan cara patungan. 

 

 

 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan kalangan remaja minum-minuman 

keras, karena rasa ingin tahu yang tinggi, hal tersebut terbukti dengan adanya 

kalangan remaja yang ingin mencoba sesuatau yang baru. Dan untuk melupakan 

masalah yang sedang dihadapinya juga didukung dangan mudahnya mendapatkan 

minuman keras.  

Dengan minum-minuman keras dapat memicu adanya perkelahian, dan 

mudah diprofokasi untuk melakukan hal-hal yang kurang terpuji, yaitu memukuli 

orang. Dan pada saat itu biasanya kalangan remaja akan berbuat apa saja untuk 

menyenangkan teman-temannya. 
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Tabel. 8  Pergaulan Kalangan Remaja di Desa Losari 

No 

Pergaulan Terhadap 

Kalangan Kemaja 

Tindakan yang dilakukan Terhadap 

Kalangan Remaja yang Mempunyai 

Kebiasaan Minum-Minuman Keras 

1. Sandi .Pada saat masih Sekolah Menengah Atas 

(SMA), sering keluar malam dan hampir 

tidak pernah belajar, karena selalu 

menghabiskan waktunya nongkrong 

bersama teman-temanya, sampai larit 

malam. Sehingga berakibat keesok harinya, 

waktunya berangkat sekolah merasa lesu 

dan mengantuk, dan sering tidak berangakat 

sekolah sehingga berakibat prstasinya 

kurang memuaskan. 

2. Toni .Seringnya keluar malam, sehingga sampai 

mengenal apa, itu minuman keras pada saat 

itu masih duduk di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). Setelah lulus sekolah, ia 

disuruh ayahnya urban kedaerah 

Yogyakarta, dan di sana masih 

menyempatkan minum-minuman keras 

bersama teman-teman sesama perantauan. 

Ia juga pernah menaglami muntah darah 

akibat minum-minuman keras. 
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3. Dulyanto .Pertama minum pada saat di perantauan 

karena setelah menamatkan Sekolah Dasar 

(SD), ia merantau di Tegal daerah 

Panggung Baru. Setelah pulang urban selalu 

mengadakan kumpul bersama teman-

temannya, ia pun pernah membelikan 

minuman keras. Karena seringnya minum-

minuman keras sampai mengalami muntah 

darah, dari kejadian tersebut, mulai 

menghindari minuman keras dengan cara 

mengurangi keluar malam, berkumpul 

dengan temannya yang mempunyai 

kebiasaan minum-minuman keras. 

 

Berdasarkan Tabel 8 dapat ditarik kesimpulan, kalangan remaja di Desa 

Losari sering menadakan nongkrong di pinggir jalan, sampai larut malam 

sehingga, sering menggunakan minum-minuman keras. Sedangkan kalangan 

remaj yang masih sekolah, tidak bisa membagi waktunya untuk belajar dan 

berakibat nilai rapornya tidak memuaskan. 

Sedangkan kalangan remaja yang sudah tidak sekolah sering keluar 

malam dan banyak juga yang melakukan urban untuk bekerja, dengan harapan 

memperbaiki perekonomian yang serba pas-pasan. Akan tetapi setelah bekerja 

masih juga minum-minuman keras sampai mengalami muntah darah, karena 

kelebihan dosis. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hari Sasangka (2003:113) 

bahwa pemakaian minuman keras yang kronis dalam waktu yang alma 

mengakibatkan gangguan kesehatan fisik yaitu pergeseran hati (crrhosis 

hepatitis), dalam keadaan lanjut cirrhosis hepatitis (serosis hati) sering disertai 
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dengan peningkatan tekanan vena porta (hipertensi portal) penderita akan 

mengalami pengumpulan cairan di rongga perut (asites) dan tidak jarang juga 

terjadi muntah darah. 

Dari kejadian tersebut mulai mengurangi minum-minuman keras dengan 

cara mengurangi sedikit demi sedikit  dan mengurangi keluar malam nongkring 

bersama teman sebaya yang mempunyai kebiasaan minum-minuman keras. 

 
Tabel 9. Kontrol Orang Tua terhadap Kalangan Remajanya di Desa Losari 
No. Kontrol Orang tua Tindakan yang dijalankan oleh berbagai 

pihak di Desa Losari  

1. Keluarga atau orang tua Kontrol dari orang tua dengan cara 

menasehati kalangan remajanya, akan 

tetapi karena kurang bertindak tegas 

sehingga kalangan remaja cenderung 

membantah. Sedangkan kalangan remaja 

yang sudah bekerja cenderung di biarkan 

untuk minum-minuman keras. Hal 

tersebut karena kurangnya diberikan 

pendidikan agama, sehingga kalangan 

remaja mudah terjerumus kepada 

penggunaan minum-minuman keras. 

2. Perangkat Desa Menyelenggarakan penyuluhan dan  

kerjasama Departemen Sosial (DEPSOS). 

Dengan memberikan bantuan berupa alat-

alat perbengkelan dan mesin jahit. 

Dengan tujuan untuk mengurangi 

pengagguran dan meminimalkan tindakan 

kenakalan remaja. 
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3. Aparat Keamanan Melakukan berbagai rasia di toko-toko, 

yang masih terbukti menjual minuman 

keras dan melakukan penyuluan di 

sekolah-sekolah hal tersebut belum 

mendapatkan hasil yang memuaskan, 

Karena walaupun tokonya dirasia, orang 

tersebut masih tetap menjual minuman 

keras. Di samping penanganan yang 

kurang tegas, juga Peraturan Daerah 

(PERDA) itu sedari yang belum tegas. 

Sehingga pengedar, penjual maupun 

pemakai tidaak merasa takut akan 

hukuman yang akan diaminya. 

4. Pendidik atau Guru Selama ini pihak Sekolah menengah Atas 

(SMA) N1 Rembang, belum pernah 

menemukan siswa yang mempunyai 

kebiasaan minum-minuman keras. Akan 

tetapi kebiasaan tersebut dapat dilihat dari 

tingkah laku yang dialaminya misalnya 

selalu tidak memperhatikan pada saat 

pelajaran berlangsung suka membolos, 

dan pencapaian skor yang banyak. 

.yang dilakukan guru bidang studi 

Kewarganegaraan (Kn), apabila 

menemukan siswa yang mempunyai 

gejala-gejala tersebut. Memanggil siswa 

yang bersangkutan kemudian apa bila 

perlu memabukan ke Bimbingan 

Konseling (BK). 

.Tindakan yang dialkukan guru bidang 
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studi Agama Islam memberikan 

pertanyaan secara sepontan kepada siswa, 

sehingga siswa dituntut untuk berfikir. 

 

5. Tokoh Agama Dengan melakukan penyuluhan di tingkat 

Rukun Warga (RT), menggalakan 

organisasi keagamaan, Organisasi 

Remaja Masjid (ORMAS),  dengan 

harapan mendapatkan pendalaman agama 

yang kuat dan dengan sendirinya tidak 

mudah terombang-ambing kedalam 

perkembangan global yang tidak 

semuanya positif. 

 

Dari Tabel  9 di atas dapat di simpulkan Orang tua dalam mendidik dan 

membesarkan kalangan remajanya dengan memberikan kasih sayang, yang 

dengan kasih sayang tersebut di salah artikan dengan berani membantah segala 

sesuatau yang diperintahkanya. Peran orang tua sangat berperan sekali dalam 

perkembangan kalangan remajanya.  Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono 

Soekanto (1990:424) Bahwa Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang 

berbahaya karena pada priode itu, seseorang meninggalkan tahap kehidupan 

anak-anak untuk menuju tahap selanjutnya yaitu tahap kedewasaan. Masa ini 

dirasakan sebagai suatu krisis karena sebelum adanya pegangangan, sebagai 

keperibadianya sedang mengalami pembentukan. Pada waktu itu kalangan remaja 

memerlukan bimbingan, terutama dari orang tuanya. Akan tetapi di desa Losari 

kebanyakan orang tua kurang tegas dalam membimbing kalangan remajanya, hal 
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ini terkait dengan kalangan remajanya yang mempunyai kebiasaan minum-

minuman keras.  

Sehingga kalangan remaja mempunyai minum-minuman keras, yang  

sudah menjadi kebiasaannya. Orang tua merasa kewalahan, apalagi dengan 

menghadapi kalangan remajanya yang sudah bisa mendapatkan uang sendiri, 

sehingga sangat sulit untuk menasehati anaknya.  

Pihak aparat keamanan dalam mengatasi kalangan remaja yang 

mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dengan cara merasia toko-toka 

yang sudah terbukti menjual minuman kera. Pihak aparat desa  menyelenggarakan 

penyuluhan bekerjasama dengan Departemen Sosial (DEPSOS), dengan tema 

‘Bimbingan Anak Nakal’.Dengan harapan mengurangi penganguran, yang 

kadang kala mengarah pada perbuatan negatif yaitu minum-minuman keras.  

Karena selama ini belum bisa memastiakan antara siswa yang mempunyai 

kebiasaan minum atau tidak, akan tetapi dalam uapanya atau pun menangulangi 

siswa tersebut. Para pendidik atau guru dengan melihat bisa melihat lebih dini 

tanda-tanda yang dialami siswa. 

Upanya tokoh agama dengan mengiatkan organisasi keagamaan yaitu 

Organisasi Remaja Masjid (ORMAS) dan melakukan penyuluhan pada tiap 

Rukun Tetangga (RT). Akan tetapi Berdasarkan tokoh agama M. Iksanudin 

adanya penyuluhan belum menjamin keberhasilannya, tanpa adanya kerjasama 

dari aparat keamanan, karena walaupun diadakan penyuluhan kadang kala 

kalangan remjanya tidak memperhatikan atau tidak mendengarkanya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1 SIMPULAN 
 

Berdasarkan penelitian yang berjudul, Faktor-faktor Penggunaan minuman 

keras Dikalangan Remaja Di Desa losari kecamatan Rembang Kabupaten 

Purbalingga dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Berkenaan dengan faktor-faktor penggunaan minum-minuman keras 

dikalangan remaja 

.Minum-minuman keras terhadap kalangan remaja di desa Losari minum-

minuman keras umumnya disebabkan faktor-faktor yang melatar 

belakangi di antaranya, faktor rasa ingin tahu, pelarian dari masalah yang 

dihadapi, mudahnya remaja mendapatkan minuman keras, faktor 

ekonomi, faktor pendidikan agama. 

5.1.2   Lingkungan pergaulan di Desa Losari 

.Lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi terhadap kalangan remaja 

yang mempunyai kebiasan minum-minuman keras, dan sering 

mengadakan nongkrong di pinggir jalan, sampai larit malam. Dan kadang  

diselingi minum-minuman keras, dengan cara patungan. Karena umumnya 

kalangan remaja di Desa Losari perekonomiannya menengah kebawah. 

.Minum-minuman keras dapat memancing perkelahian, karena apabila ada 

masalah, jalan kekerasan yang ditempuh tanpa memikirkan akibatnya. 

.Terhadap kalangan remaja yang masih sekolah, karena seringnya 

nongkrong dan minum-minuman keras bersama teman-temannya ssampai 

96 
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larut malam. Sehingga keesok harinya mengantuk dan sering tidak 

berangkat sekolah, dengan alasan sakit, oleh karena itu apabila dilihat dari 

prestasinya tidak memuaskan 

5.1.3 Kontrol Orang Tua Terhadap Kalangan Remajanya di Desa Losari 

.Walaupun pendidikan agama diperkenalkan sejak keci oleh orang tuanya, 

akan tetapi karena, setelah memasuki usia remaja tidak tidak di 

perkenalkan kembali, sehingga anak yang memasuki usia remaja 

cenderung melakukan penyimpangan dari ajaran agama dengan minum-

minuman keras.  

 .Walaupun pihak aparat keamanan sudah mengadakan rasia, di toko-toko 

yang masih terbukti menjual minuman keras. Pihak perangkat desa dalam 

mengatasi kebiasan minum-minuman keras di kalngan remaja dengan 

mengadakan penyuluhan. 

.Pendidik atau guru di Sekolah Menengah Atas (SMA) N 1 Rembang, 

selama ini belum mengetahui siswa yang mempunyai kebiasaan minum-

minuman keras baik .Dan tokoh agama, dalam meanggulangi kalangan 

remaja di Desa Losari, yaitu dengan mengadakan  penyuluhan. 

 
5.2  SARAN 

.Untuk menanggulangi kalangan remaja yang mempunyai kebiasaan minum-

minuman keras seharusnya perlu  kontrol dari berbagai pihak dalam hal ini 

masyarakat, orang tua atau keluarga, pendidik, perangkat desa, aparat keamaanan. 

Karena lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi, kebiasaan minum-minuman 

keras di kalangan remaja. 
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.Walaupun seorang anak sudah bekerja dan sudah mempunyai uang sendiri, akan 

tetapi orang tua harus bertindak tegas untuk melarang anaknya minum-minuman 

keras.  

.Sebagai pendidik atau guru harus lebih ditingkatkan kedisiplinan, dan lebih 

menanamkan rasa tanggung jawab pada siswa. Dan bagi siswa yang banyak sekali 

melakukan pelanggaran-pelanggaran seharusnya diberikan perhatian yang khusus 

untuk merubahnya. 

.Bagi aparat keamanan lebih insentif  dalam mengatasi kalangan remaja, yang 

mempunyai kebiasaan minum-minuman keras. Dengan memberlakukan hukuman 

sesuai tertera dalam Peraturan Daerah (PERDA). Sehingga Peraturan Daerah 

tersebut dapat dilaksanakan dengan nyata dan tidak hanya sebagai Undang-

Undang tertulis saja akan tetapi dilaksanakan seoptimal mungkin. 

.Perlu adanya perubahan dalam Peraturan Daerah (PERDA) dan lebih 

mempertegas, dengan cara memberikan sanksi yang tegas, terhadap pengedar, 

penjual dan pembeli. 
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DAFTAR NAMA RESPONDEN 

No

. 

Nama Jenis 

Kelamin 

(L/P) 

Umur 

(TH) 

Pendidikan Pekerjaan 

1. Bpk Eko Edi Prayiti L 28 SMA SEKDES 

2. Bpk Asep Iswahyudi L 27 Sarjana Kapolsek 

3. BpkWarsono L 32 SMA Anggota Pollisi 

4. Bpk M. 

Husnanudian 

L 62 Sarjana Tokoh Agama 

5. Bpk Pranowo L 39 Sarjana Guru BK 

6. Bpk Mudrikah P 42 Sarjana Guru Agama 

7. Bpk Trio L 36 Sarjana Guru Kn 

8. BpkParmin L 29 SD Wiraswasta 

9. Bpk Herwanto L 45 SMA Satpol PP 

10. Bpk Triono L 26 SMA Wiraswasta 

11. Tuminah P 25 SD Wiraswasta 

12. Tono L 20 SMP Wiraswasta 

13. Lino L 22 SMA Penganggur 
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NAMA INFORMAN 

No. Nama Umur Pekerjaan 

1.  Sandi 20 Th Wiraswasta 

2. Toni 23 Tn Wiraswasta 

3. Dulyanto 24  Th Wiraswasta 
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