
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Usia remaja merupakan masa pertumbuhan yang di lalui sebelum 

menjadi dewasa, populasi terbesar seperlima penduduk berumur 10 - 19 

tahun, sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peran dan 

mampu berprestasi di massa yang akan datang, lebih tepatnya aset bangsa 

yang sangat penting. Remaja harus di persiapkan secara mental yaitu 

mampu memecahkan masalah yang dialami, diantaranya hambatan, 

kesulitan dan penyimpangan dalam kehidupan (Soetjiningsih, 2007). 

Perkembangan pada remaja meliputi perkembangan fisik maupun 

psikis. Perubahan fisik ditunjukan pada badan makin panjang dan tinggi, 

mulai berfungsi alat - alat reproduksi. Perubahan psikis berkaitan dengan 

gangguan emosi dan gangguan perilaku sebagai akibat dari tekanan - 

tekanan yang dialami remaja. Jika tidak di waspadai, perubahan - 

perubahan psikis yang terjadi pada remaja akan berdampak negatif yaitu 

menyelesaikan masalah dengan mengkonsumsi minuman keras (Willis, 

2010). 

Berdasarkan data WHO 2011 menyebutkan jumlah kematian 

sebesar sembilan persen 2,5 juta yang berusia 15 - 29 tahun disebabkan 

karena mengkonsumsi minuman keras, sedangkan di Indonesia pemakai 

minuman keras terbanyak pada tingkat SLTP/SLTA. Terbagi dalam 
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golongan umur 14 - 16 tahun (47,7 % ), golongan umur 17 - 20 tahun (51 

% ) dan golongan umur 21 - 22 tahun ( 31 % ) (Taroreh, Kalangi dan  

Masi, 2013). 

Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dapat terjadi karena 

sikap orang tua yang membiarkan anaknya bergaul bebas, merupakan hal 

yang fatal bagi pergaulan remaja, hal ini berdampak pada kontrol perilaku 

bagi pergaulan remaja, terhadap perilaku yang dilakukan oleh remaja. 

Sebaliknya sikap orang tua yang terlalu mengekang juga tidak bagus 

karena hal ini akan berdampak pada pemikiran remaja. Oleh karena itu 

sabagai orang tua harus memahami berbagai kesulitan yang dihadapi 

(Taroreh, Kalangi dan  Masi, 2013). 

Dampak negatif minuman keras apabila dikonsumsi adalah 

gangguan sosial di masyarakat, remaja yang sudah ketergantungan 

minuman keras dapat berperilaku anti sosial seperti acuh, apatis, mudah 

marah, dan suka berkelahi (Handayani, Herman, dan Supardi, 2009). 

Penyakit sosial ini merupakan bentuk tingkah laku yang tidak sesuai, 

melanggar norma umum, adat istiadat, hukum formal  dan suka mengikuti 

kemauan sendiri (Kartono, 2008). 

Hasil survey pendahuluan peneliti pada tanggal 21 dan 22 

November jam 15.15 Desa Cangkol Sragen didapatkan data dari informasi 

remaja dan ketua karang taruna ada 62 remaja pria yang mempunyai 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Melaui wawancara 10 remaja, 6 

remaja mengatakan minum - minuman keras karena ingin bergabung  
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dengan teman dan kelompok sebayanya mereka menganggap kebiasaan 

minum - minuman ini sebagai bentuk jati diri remaja, sedangkan 2 remaja 

mengatakan mereka mengkonsumsi minuman keras karena orang tua 

(ayah) mereka juga mengkonsumsi minuman keras, sehingga dia ikut 

mengkonsumsi minuman keras dan 2 remaja mengatakan mengkonsumsi 

minuman keras karena orang tua mereka sibuk dengan pekerjaanya masing 

- masing, remaja  merasa  dirinya kurang di perhatikan akibatnya mereka 

minuman - minuman keras tersebut dari bentuk penyesalan dengan kondisi 

orang tua yang tidak adanya larangan atupun kontrol untuk menghindari 

minuman keras tersebut. Dan setiap remaja mengkonsumsi minuman keras 

sering terjadi perkelahian. Para remaja ini biasanya mengkonsumi 

minuman keras ketika acara pernikahan yang ada hiburan musik orgen 

tunggal dan pada malam hari terutama malam minggu di pos kemanan 

ataupun di pojok desa. Remaja menjadi lebih suka untuk mengorbankan 

apapun demi hubungan dengan teman dan kelompok sebayanya di 

bandingkan dengan keluarga. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan 

Antara Pengaruh Teman Sebaya Dan Pola Asuh Orang Tua Dengan 

Perilaku Mengkonsumsi Minuman Keras Pada Remaja Di Desa Cangkol 

Sragen ”. 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara pengaruh teman sebaya 

dan pola asuh orang tua dengan perilaku mengkonsumsi minuman keras 

pada remaja di desa Cangkol Sragen?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian di bagi menjadi dua yaitu: 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara pengaruh teman sebaya dan pola asuh 

orang tua dengan perilaku mengkonsumsi minuman keras pada remaja 

pria di desa Cangkol Sragen. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui pengaruh teman sebaya. 

b. Mengetahui pola asuh orang tua. 

c. Mengetahui perilaku mengkonsumsi minuman keras pada remaja 

di desa Cangkol Sragen. 

d. Mengetahui hubungan antara pengaruh teman sebaya dengan 

perilaku mengkonmsumsi minuman keras pada remaja di desa 

Cangkol Sragen. 

e. Mengetahui hubungan antara pola asuh dengan perilaku 

mengkonsumsi minuman keras pada remaja di desa Cangkol 

Sragen. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Bagi peneliti 

 Hasil penelitian ini harapkan mampu menambah wawasan yang 

berhubungan dengan promosi kesehatan dan ilmu perilaku khususnya 

yang dapat dimanfaatkan sebagai kajian bersama mengenai pengaruh 

teman sebaya dan pola asuh orang tua terhadap perilaku kesehatan 

remaja pada keluarga. 

2. Bagi institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan bacaan dan wawasan 

bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa keperawatan dalam hal 

perkembangan dan upaya pencegahan dampak minuman keras. 

3. Bagi intitusi pelayanan kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan informasi 

tentang kondisi masyarakat, terutama pada remaja pria dalam 

penggunaan minuman keras dan peningkatan pola asuh orang tua 

dengan perilaku kesehatan pada keluarga. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Sari (2008) yang melakukan penelitian tentang study deskriptif 

kualitatif tentang persepsi, motivasi dan perilaku remaja dalam 

mengkonsumsi minuman keras di Desa Ketaguhan, Kecamatan 

Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukan 

persepsi remaja terhadap minuman terhadap minuman keras, anggapan 

remaja bahwa minuman keras sebenarnya membahayakan namun 
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menjanjikan berbagai kenikmatan karena dengan mengkonsmsi 

minuman keras mereka bisa melupakan masalah yang dialami. 

Sebagian mereka juga beranggapan bahwa minuman keras adalah 

simbol zaman modern. Mengenai motivasi remaja dalam 

mengkonsumsi minuman keras karena adanya rasa ingin tahu, coba-

coba, ajakan teman, frustasi dengan masalah keluarga.  

 Perbedaan peneliti dengan penelitian diatas adalah pada tempat 

penelitian, waktu penelitian dan variabel bebasnya yaitu pengaruh 

teman sebaya dan pola asuh orang tua. Persamaanya adalah sama - 

sama meneliti tentang perilaku mengkonsumsi minuman keras pada 

remaja. 

2. Dwi (2009) yang melakukan penelitian perilaku minum-minuman 

keras pada remaja ditinjau dari ketidakharmonisan keluarga di Desa 

Tambak Mulyo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. 

Hasil peneltian ini menunjukan ada hubungan yang signitifan antara 

ketidakharmonisan keluarga dengan perilaku mengkonsumsi minum - 

minuman keras pada remaja. Semakin tinggi ketidakharmonisan 

keluarga maka semakin tinggi pula perilaku minum - minuman keras 

demikian pula sebaliknya semakin rendah ketidakharmonisan keluarga 

maka semakin rendah pula minum-minuman keras pada remaja. 

 Perbedaan peneliti dengan penelitian diatas adalah pada tempat 

penelitian, waktu penelitian dan variabel bebasnya yaitu pengaruh 

teman sebaya dan pola asuh orang tua. Persamaanya adalah sama - 
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sama meneliti tentang perilaku mengkonsumsi minuman keras pada 

remaja. 

3. Sulistyowati (2012) yang melakukan penelitian hubungan tingkat 

pengetahuan dan sikap remaja usia pertengahan tentang bahaya 

minuman keras dengan perilaku minum - minuman keras di Desa 

Klumprit Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukan (1) pengetahuan 

remaja sebagian besar adalah baik (2) sikap remaja usia sebagian besar 

adalah baik (3) terdapat hubungan keras dengan perilaku minum - 

minuman keras di desa Klumprit Sukoharjo dan (4) terdapat hubungan 

tingkat pengetahuan dan sikap remaja usia pertengahan tentang bahaya 

minuman keras dengan perilaku minum - minuman keras di Desa 

Klumprit Sukoharjo. 

  Perbedaan peneliti dengan penelitian diatas adalah pada tempat 

penelitian, waktu penelitian dan variabel bebasnya yaitu pengaruh 

teman sebaya dan pola asuh orang tua dan. Persamaanya adalah sama - 

sama meneliti tentang perilaku mengkonsumsi minuman keras pada 

remaja. 

 


