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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol. Minuman 

beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan 

hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan 

destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberi perlakuan 

terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang 

diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara 

pengenceran minuman yang mengandung ethanol. minuman keras terdiri dari 3 

golongan yaitu minuman keras golongan A (kadar etanol 1-5%), minuman keras 

golongan B(kadar etanol 5-20%), dan minuman keras golongan C (kadar etanol 

20-50%), menurut (Permendag, 2009). 

Penggunaan minuman keras secara berkepanjangan dapat menimbulkan 

berbagai masalah yang terkait dengan kesehatan, sebagai contoh penyakit yang 

diakibatkan oleh konsumsi minuman keras secara berlebihan adalah kerusakan 

jaringan otak, penyakit hati, gangguan system pencernaan, gangguan kelenjar 

pancreas, gangguan system otot, gangguan seksual dan perkembangan janin, 

gangguan system endokrin, gangguan system metabolisme nutrisi, resiko kanker 

dan gangguan metabolism tubuh (Hawari, 2003). 
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Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

diperkirakan sekitar 25% remaja telah menggunakan minuman keras. Kebiasaan 

minum-minuman keras ini terjadi pada remaja yang berusia sekitar 15-25 tahun, 

dengan berbagai macam faktor pendorongnya dimulai dari coba-coba, karena 

solidaritas terhadap teman, sebagai pencari identitas diri, ataupun sebagai bentuk 

pelarian diri dari masalah yang dihadapi (Dinkes Provinsi Jateng, 2010).  

Dari data yang diperoleh Riset Kesehatan Dasar, prevalensi peminum 

alkohol pada 12 bulan terakhir dan 1 bulan terakhir menurut Kabupaten atau Kota 

di Provinsi Jawa Tengah terutama kota Surakata dan kabupaten Karanganyar 

adalah sebagai berikut presentase  di kota Surakarta  konsumsi alkohol pada 12 

bulan terakhir tercatat 3,7% dan pada 1 bulan terakhir tercatat 1,7%, sedangkan di 

Kabupaten Karanganyar konsumsi alkohol pada 12 bulan terakhir tercatat 1,4 % 

dan pada 1 bulan terakhir tercatat 0,6%, pada umur 10-14 tahun konsumsi alkohol 

pada 12 bulan terakhir 0,1% dan pada 1 bulan terkhir 0,1%, dan pada umur 15-24 

tahun konsumsi alkohol pada 12 bulan terakhir 4,5% dan pada 1 bulan terakhir 

2,3% (Riskesdas, 2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh (El fatah, 2009), tentang efektifitas 

pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap siswa terhadap bahanya 

minuman keras di SMU Muhammadiyah, didapatkan hasil sebagai berikut yang 

pertama terdapat perbedaan tingkat pengetahuan tentang bahaya minuman keras 

antara sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan, yang kedua terdapat perbedaan 
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sikap tentang bahaya minuman keras antara sebelum dan sesudah diberi 

pendidikan kesehatan. 

Berdasarkan study awal yang dilakukan peneliti melalui wawancara 

tertutup kepada Kepala desa, ketua RT, warga masyarakat dan remaja yang 

bertempat tinggal di Desa Blulukan Colomadu Karanganyar, mengatakan bahwa 

banyak anak-anak remaja khususnya remaja putra di desa blulukan banyak yang 

mengkonsumsi minuman keras, acara pesta minuman keras  biasanya dilakukan 

secara  berkelompok di setiap gang jalan atau di rumah salah satu remaja dan 

kerap kali mengganggu ketertiban umum dan membuat tidak nyaman warga 

masyarakat atau lingkungan di sekitarnya, dan tidak jarang sampai terjadi 

perkelahian sesama remaja yang sudah terpengaruh minuman keras. Sebelumnya 

belum pernah ada dari dinas kesehatan atau tenaga kesehatan yang memberikan 

penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang bahaya mengkonsumsi minuman 

keras.   

Dari data yang di peroleh peneliti di Desa Blulukan Colomadu 

Karanganyar tercatat 260 remaja putra, Dari 260 remaja sebanyak 10 orang 

remaja yang mengkonsumsi minuman keras melalui wawancara tertutup 

mengatakan mereka awalnya mengkonsumsi minuman keras karena hanya ingin 

mencoba-coba saja, ingin menghilangkan stress, dan karena ikut-ikut teman 

bergaul atau karna pergaulan teman-teman yang suka mengkonsumsi minuman 

keras. Menurut mereka minuman keras itu minuman yang beralkohol, dapat 

menghilangkan stress. Ketika ditanya dampak dari minuman keras mereka 
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menjawab minuman keras merusak tubuh, tapi mereka tidak tahu apa bahayanya 

secara pasti. Sedangkan 10 orang remaja yang tidak mengkonsumsi minuman 

keras melalui wawancara tertutup mengatakan bahwa minuman keras itu 

minuman yang merusak kesehatan dan dilarang oleh agama, tetapi mereka belum 

mengetahui secara pasti dampak dan akibat yang akan dirasakan dari bahaya 

minuman keras, walaupun kurang begitu memahami terhadap bahaya minuman 

keras, sikap mereka tidak senang apabila melihat teman-teman mereka ada yang 

berpesta minuman keras atau mengkonsumsi minuman keras, karna kerap kali 

mengganggu kenyamanan lingkungan disekitarnya. 

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan peneliti tertarik untuk 

meneliti dengan judul pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan 

sikap remaja putra tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras di Desa 

Blulukan Colomadu Karanganyar”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah yang tercantum di latar belakang, maka 

rumusan permasalahan penelitian adalah ”adakah pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap pengetahuan dan sikap remaja putra tentang bahaya mengkonsumsi 

minuman keras di Desa Blulukan Colomadu Karanganyar”. 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan 

dan sikap remaja putra tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras di Desa 

Blulukan Colomadu Karanganyar. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang bahaya minuman keras 

sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan. 

b. Mengetahui sikap remaja tentang bahaya minuman keras sebelum dan 

sesudah diberikan pendidikan kesehatan. 

c. Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan  

remaja sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan. 

d. Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap remaja 

sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat bagi peneliti 

Menambah dan meningkatkan pengetahun peneliti tentang bahaya minuman 

keras. 

2. Manfaat bagi masyarakat 

Meningkatkan pengawasan terhadap anak agar tidak terpengaruh atau 

terjerumus dalam lingkungan dan pergaulan pengkonsumsi minuman keras. 
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3. Manfaat bagi institusi kesehatan 

Penelitian ini dapat di gunakan sebagai informasi untuk meningkatkan 

pendidikan kesehatan terhadap remaja khususnya remaja putra tentang bahaya 

minuman keras. 

4. Manfaat bagi instansi pendidikan  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 

lebih lanjut. 

 

E. Penelitian Sejenis 

Penelitian tentang pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan 

dan sikap remaja putra tentang bahaya minuman keras di Desa Blulukan 

Colomadu Karanganyar, sepengetahuan penulis belum pernah diteliti sebelumnya, 

tetapi ada beberapa penelitian yang hampir sama dan mendukung penelitian ini : 

1. Puspowati (2007), tentang Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap 

Pengetahuan dan Sikap Merokok pada Siswa di SMUN 1 Parang Madiun. 

Hasil penelitian menyimpulkan terdapat perbedaan pengetahuan dan sikap 

siswa antara yang mendapatkan pendidikan kesehatan dengan pengetahuan 

dan sikap siswa yang tidak mendapat pendidikan kesehatan. 

2. Khadijah (2005), tentang Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Remaja Terhadap 

Penyalahgunaan Narkoba di Desa Gonilan Sukoharjo, yang menyimpulkan 

bahwa ada pengaruh antara pengetahuan dan sikap remaja terhadap 

penyalahgunaan narkoba dengan odd ratio pengetahuan sebesar 2,11 (interval 
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keyakinan 95% 0,53-8,32) dan odd ratio sikap sebesar 22,01 (interval 

keyakinan 95% 3,90-124,24). 

 


