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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Minuman keras atau minuman beralkohol bukan hal yang tabu lagi bagi 

semua orang, di zaman dahulu mungkin minuman keras hanya di mengerti orang 

orang dewasa saja karena informasi atau pengetahuan tentang minuman keras 

sangat terbatas apalagi untuk seseorang yang masih di bawah umur. Minuman 

keras bisa dikatakan sangat berbahaya bila di konsumsi secara berlebih atau kadar 

alkohonya sangat tinggi terlebih jika yang mengkonsumsi itu juga merupakan 

anak di bawah umur dan mimuman keras dapat meracuni pikiran semua orang 

setelah mengkonsumsi minuman keras lebih karena efek yang di timbulkannya 

adalah membuat tidak sadar akan apa yang diperbuat. Minum minuman keras 

mungkin adalah salah satu dampak budaya barat yang masuk di negara ini yang 

tanpa di sadari telah di ikuti oleh masyarakat dari dulu mengenalnya sampai 

sekarang ini. Minuman keras telah masuk diberbagai kalangan lapisan masyarakat 

dari orang dewasa sampai anak anak di bawah umur dan berbagai komunitas yang 

ada. 

Dampak dari minuman keras atau alkohol sangat banyak dan beragam dari 

yang negatif sampai positif meskipun dampak negatif tentunya lebih banyak 

mendominasi, dampak negatif dari minuman keras bisa berakibat untuk tubuh 

atau lingkungan tempat tinggal secara sosial. Mengkonsumsi minuman keras 

secara berlebihan atau tidak sesuai kadar dapat menimbulkan hal hal negatif yang 

terjadi, karena masing masing peminum tentunya mempunyai kekuatan tubuh 

yang berbeda beda dalam menerima minuman keras. Dampak negatif di 

masyarakat adalah merasa di kucilkan, dipandang orang negatif dan menjadi 

sampah masyarakat, sedangkan dampak negatif dari tubuh tentunya bisa membuat 

seseorang bisa mabuk atau berada di bawah alam kesadaran yang bisa disebut 

juga dengan melayang, kepala pusing pun akan terasa bila sudah mengkonsumsi 

berlebihan minuman keras dan tidak akan bisa terhindarkan. Selanjutnya dampak 

negatifnya adalah perut menjadi mual yang bisa menyebabkan muntah dengan 

diiringi dengan kepala pusing seperti tadi, kesadaran diri menjadi menurun 

bahkan seseorang tidak sadar juga apa yang telah di lakukanya. Setelah dalam 
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pengaruh minuman keras dalam kadar yang berlebih dan berkurang kesadaran 

maka akan timbul hal hal negatif lagi bila seseorang itu minum minuman keras di 

tempat umum yaitu bisa berbuat yang menjurus pada tindakan kriminal. 

Sedangkan dari sisi positifnya meskipun hanya sedikit bagi pecandu minuman 

keras adalah dapat menambah kepercayaan diri, dari yang malu malu mungkin 

mulai berani bicara menari, atau bahkan akrab dengan oreng setelah minum. 

Orang menjadi lebih santai setelah minum satu atau dua gelas minuman, 

sedangkan untuk tubuh sendiri dapat menghangatkan badan dan menambah 

vitalitas (Salim,2011).  

Minuman beralkohol bagi sebagian orang merupakan bukti kejantanan atau 

ke-modern-an dalam pergaulan. Ironisnya minuman ini tidak hanya dikomsumsi 

oleh orang dewasa, akan tetapi kaum remaja sudah mulai coba-coba. Pola hidup 

yang tidak sehat yang banyak diterapkan oleh kaum dewasa awal ini juga dapat 

membentuk sebuah ketergantungan. Salah satunya adalah ketergantungan pada 

obat-obatan terlarang dan alkohol. Ketergantungan (addiction) adalah 

ketergantungan fisik pada suatu obat. Ketergantungan psikologis (psychological 

dependence) adalah kebutuhan untuk menggunakan obat-obatan untuk mengatasi 

masalah dan stres. Obat-obatan psikoaktif, yaitu semua obat yang mempengaruhi 

sistem syaraf untuk mengubah keadaan, mengubah persepsi dan mengubah 

suasana hati; memiliki peran yang kuat dalam ketergantungan baik fisik maupun 

psikologis(Salim, 2011). 

Di kota-kota besar atau mungkin sampai ke desa juga banyak kelompok 

kelompok yang menyukai minuman keras tersebut dan itu sebagai hal yang biasa 

dalam meminum minuman keras, beberapa kelompok peminum di antaranya 

adalah remaja yang beranjak dewasa atau mahasiswa, seorang pegawai bangunan, 

dan orang yang selesai mengadakan hajatan. Dari mahasiswa, pegawai bangunan 

sampai orang yang mempunyai hajatan mempunyai makna yang berbeda beda 

dalam hal meminum minuman keras, mahasiswa atau remaja yang beranjak 

dewasa mungkin yang saat ini mempunyai kelompok paling besar yang terkait 

dengan minuman keras.  

Meskipun minum minuman keras dari budaya barat bukan satu-satunya 

faktor penyebab seseorang sekarang menjadi peminum atau suka denga minum 
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minuman keras, di lihat dari beberapa hal yang ada di sekitar selain efek budaya 

barat seseorang yang tadinya biasa dalam pergaulan dan cenderung jauh dari 

minum minuman keras sampai menjadi suka minuman keras salah satu faktor lain 

adalah karena gengsi di pergaulan yang baru di sehari hari apalagi di lingkungan 

yang banyak memberikan hal hal negatif dari pada positif.  

Mahasiswa atau remaja yang beranjak dewasa biasanya memaknai minum 

minuman keras dengan menjalin keakraban melalui minuman keras tersebut 

dengan diminum bersama sama, harapan tentunya akan berdampak pada 

pergaulan dan akan menjadi penghubung yang baik antar satu teman dengan 

teman lainnya meskipun sebelumnya belum saling mengenal satu sama lain, 

dengan adanya minuman keras atau saling suka minuman keras maka akan 

semakin banyak pula teman yang di miliki dan secara tidak langsung minuman 

keras akan  

mempunyai simbol untuk lebih mengakrabkan dan memperkuat jalinan 

pertemanan antar sesama peminum.  

Selanjutnya pegawai bangunan dalam memaknai minuman keras yaitu 

sebagai penambah stamina atau energi sebelum atau sesudah bekerja, meskipun 

belum tau secara spesifik pegawai yang meminum minuman keras akan kembali 

pada tubuh yang bugar akan tetapi bila minuman keras itu tidak di konsumsi 

secara berlebih akan membuat tubuh mereka menjadi hangat dan segar kembali 

sehingga itu semua sudah menjadi rutinitas sebelum dan sesudah bekerja.  

Kelompok selanjutnya adalah orang yang mempunyai hajatan, mungkin 

sedikit sama dengan cara remaja memaknai minum minuman keras yaitu sebagai 

bentuk solidaritas dan keakraban atau bisa juga sebagai bentuk perayaan karena 

ada salah satu teman, kerabat, atau saudara yang mempunyai sebuah acara hajatan 

sehingga setelah acara selesai, acara non formal pun berlanjut dengan minum 

minuman keras kepada mereka saja yang mau dengan minuman keras tersebut.  

Masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat sifat masa transisi atau 

peralihan dari masa anak anak ke masa dewasa, remaja masa kini lebih banyak 

menghadapi tuntutan dan harapan begitu juga dengan tuntutan di lingkungan 

sekitar. Bahaya dan godaan lebih kompleks dan minuman keras akan cepat masuk 

dalam kehidupan remaja sesuai dengan tuntutan lingkungan yang di tempati. 
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Kenyataanya tidak dapat di pungkiri bahwa remaja minum minuman keras dengan 

tujuan mencari ketenangan, menghindari masalah atau menghadapi masalah, dan 

secara personal (menambah rasa percaya diri, mendapat dorongan untuk 

berpetualang, dan rasa bebas). (Yamani, 2009) 

Remaja kelompok peminum ini adalah remaja yang bisa dikatakan 

menyukai minuman keras atau menjadikan minuman keras itu menjadi hobi. 

Mereka bisa ada saat ada teman yang menghubungi atau saat ada acara baik yang 

sudah di janjikan atau secara sepontan saja, mereka minum ketika berkumpul 

setelah belajar, malam hari di waktu senggang dan bisa juga di acara hajatan 

teman atau keluarga.  

Alkohol merupakan zat psikoaktif yang bersifat adiksi atau adiktif. Zat 

psikoaktif adalah golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, 

sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi 

dan kesadaran seseorang dan lain lain. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah suatu 

bahan atau zat yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan dan 

ketergantungan. Jadi alkohol adalah suatu zat yang bekerja secara selektif, 

terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan pada perilaku, emosi, kognitif, 

persepsi dan kesadaran seseorang yang apabila digunakan dapat nenimbulkan 

kecanduan atau keterganyungan. (Apriansyah, 2008)  

Remaja menjadi unit analisis karena memang kebanyakan yang melakukan 

minum minuman keras adalah remaja meskipun tidak menutup kemungkinan 

orang dewasa juga melakukannya, apalagi di tempat penelitian lebih banyak 

remaja yang mengkonsumsi minuman keras dari pada orang dewasa. 

Realitas yang terjadi ini peneliti ingin mempelajari lebih dalam lagi 

terhadap makna minuman keras bagi remaja kelompok pendatang di Desa 

Mulyoagung, remaja pendatang ini yang meneruskan pendidikan di kota Malang 

maupun yang bekerja tentunya yang berdomisili di Desa Mulyoagung, bagi 

kebanyakan remaja pendatang ini minuman beralkohol bukan hal yang tabuh lagi 

terhadap sehari hari, mereka tidak kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan yang 

baru. Meminum minuman keras sendiri sudah menjadi hobi bagi para remaja 

meskipun hal ini tidak tahu kapan pastinya untuk pertama kalinya seseorang 

melakukan aktifitas tersebut, satu hal yang pasti meminum minuman keras sudah 



5 
 

melekat bagi remaja kelompok pendatang sejak meraka menyukai minuman 

beralkohol. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut: 

Bagaimana makna meminum minuman keras bagi remaja kelompok 

peminum di Desa Mulyoagung? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, tujuan dari penelitian yaitu 

untuk mengetahui dan memahami tentang makna meminum minuman keras. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memahami 

makna seseorang yang menyukai meminum minuman keras. Adapun manfaat 

yang dapat di peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi 

terhadap kajian Sosiologi khususnya yang berkaitan dengan makna  

mengkonsumsi minuman keras bagi remaja kelompok pendatang dalam teori 

interaksi simbolik. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan informasi sebagai masukan dan saran bagi 

orang tua, remaja dan pemerintah berkaitan dengan remaja pengkonsumsi dan 

juga pemerintah. Khususnya para remaja untuk lebih mengenal banyaknya sisi 

negatif minuman keras dan mungkin bisa di jadikan pemikiran kalau tanpa 

minuman keras pun solidaritas bisa terjalin dengan baik, dan saran atau 

masukannya adalah sebagai berikut:  

a. orang tua: memahami atau tau akan makna minuman keras dan lebih 

memperhatikan pergaulan anak anaknya. 

b. Remaja: lebih tau tentang makna dan bahaya dampak minuman keras dan 

berhati hati dalam memilih pergaulan. 

c. Pemerintah: menerapkan penyuluhan setiap bulan kepada remaja atau 

masyarakat tentang bahaya minuman keras. 



6 
 

1.5 DEFINISI KONSEP 

Definisi konsep menurut Koentjoeraningrat adalah definisi singkat 

kelompok fakta atau gejala itu, dengan demikian disimpulkan bahwa definisi 

konsep merupakan batasan dari istilah yang dipakai atau diangkat dalam 

penelitian. Definisi konsep dapat menjelaskan secara rinci suatu istilah yang ada 

dalam penelitian(Hamidi,2007:4). Adapun beberapa konsep dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Makna  

Makna menurut sosiologi yang terdapat pada teori interasionisme simbolik 

yang mempunyai inti bahwa manusia bertindak berdasarkan makna makna, 

dimana makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain, serta makna 

makna itu terus berkembang dan di sempurnakan pada saat interaksi itu 

berlangsung. Dengan berlangsungnya interaksi itu sendiri maka makna yang 

ditemukan akan berbeda beda arti tergantung konsep yang di bicarakan dan 

pemahaman pada masing masing individu untuk memahami setiap makna yang 

ada, setiap tindakan yang di lakukan seseorang pun yang mencoba berinteraksi 

dengan orang lainnya meskipun tanpa bicara tetap akan menimbulkan makna dari 

gerak gerak tubuh atau badan yang di lakukan dari seseorang itu sendiri 

(Alvin,2015).  

Menurut George Herbert Mead dalam gagasanya tentang makna, bahwa makna 

bukan berasal dari proses mental yang menyendiri, tetapi dari interaksi dan 

sosialisasi masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan arti dan simbol (Ritzer, 

2004:291). 

b. Minuman keras 

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah 

bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di 

barbagai negara, penjualan minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah 

kalangan saja, umumnya orang orang yang telah melewati batas usia tertentu. 

Minuman keras atau alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan 

manusia, alkohol diperoleh atas peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah 

atau umbi umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% 

tetapi dengan proses penyulingan dapat di hasilkan kadar alkohol yang lebih 
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tinggi bahkan sampai mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum 

dicapai 30-90 menit. Setelah di serap, alkohol atau etanol disebarluaskan ke 

seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah 

orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunanya orang akan menjadi 

depresi (Santrock,2002:7). 

Bila di konsumsi secara berlebihan, minuman beralkohol minuman beralkohol 

dapat menimbulkan efek ssamping ganguan mental, yaitu gangguan dalam fungsi 

berfikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya gangguan mental itu di sebabkan 

reaksi langsung alkohol pada sel sel saraf pusat. Karena sifat akditif alkohol itu, 

orang yang meminumnya lama kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran 

atau dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.  

c. Remaja 

Masa remaja merupakan masa dimana seorang individu mengalami 

peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik 

emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah masalah 

(Hurlock, 2004). Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan 

manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-

kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologik, perubahan psikologik, 

dan perubahan sosial. Di sebagian besar masyarakat dan budaya masa remaja pada 

umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun 

(Notoatdmojo,2007). Menurut Soetjiningsih (2004), Masa remaja merupakan 

masa peralihan antara masa anak-anak yang dimulai saat terjadinya kematangan 

seksual yaitu antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun, yaitu masa 

menjelang dewasa muda. Berdasarkan umur kronologis dan berbagai kepentingan, 

terdapat defenisi tentang remaja yaitu: 

1. Pada buku-buku pediatri, pada umumnya mendefenisikan remaja adalah bila 

seorang anak telah mencapai umur 10-18 tahun dan umur 12-20 tahun anak 

laki- laki. 

2. Menurut undang-undang No. 4 tahun 1979 mengenai kesejahteraan       

anak, remaja adalah yang belum mencapai 21 tahun dan belum     menikah.  
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3. Menurut undang-undang perburuhan, anak dianggap remaja apabila         

telah mencapai umur 16-18 tahun atau sudah menikah dan    mempunyai 

tempat tinggal. 

4. Menurut undang-undang perkawinan No.1 tahun 1979, anak     dianggap 

sudah remaja apabila cukup matang, yaitu umur 16 tahun untuk perempuan 

dan 19 tahun untuk anak-anak laki-laki. 

5. Menurut dinas kesehatan anak dianggap sudah remaja apabila anak sudah 

berumur 18 tahun, yang sesuai dengan saat lulus sekolah menengah. 

6. Menurut WHO, remaja bila anak telah mencapai umur 10-18 

tahun.(Soetjiningsih,2004). 

d.  Remaja Pendatang 

Remaja pendatang atau lebih sering disebut dengan remaja migran ini pada 

umumnya memilih tinggal dengan cara kost. Remaja imigran dan kost adalah hal 

yang identik. Sejak dulu, khususnya di kota kota besar, memang sudah banyak 

yang menuntut ilmu atau bekerja jauh dari daerah asalnya. Banyak orang orang 

pendatang yang tidak memiliki saudara di tempat perantauan, sehingga banyak 

dari mereka menyewa sebuah kamar sebagai tempat tinggal yang sering kita kenal 

dengan sebutan kost. 

Kehidupan remaja migran berubah ketika mereka memutuskan untuk 

merantau dan kost di kota lain. Setelah mereka kost di kota lain, pengawasan 

langsung dari orang tua akan terbatas, komunikasi sering terjadi melalui telfon, 

sesekali mereka pulang ke rumah, sesekali pula orang tua berkunjung. Selain 

mereka dituntut untuk menuntut ilmu atau yang bekerja, mereka juga harus 

mampu hidup mandiri untuk kelangsungan hidupnya sebagai anak kost. Mereka 

juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kota atau tempat tinggal yang baru. 

Dari segi sosial, budaya jelas berbeda dengan tempat mereka dulu tinggal 

sehingga butuh waktu bagi mereka sebagai pendatang untuk mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar mereka tinggal. (Febriana lisdia, 

2014) 

e.  Kelompok Sosial Non-Formal 

Kelompok merupakan suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan 

dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama, baik yang bersifat 
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fungsional maupun yang mempunyai territorial. Istilah komunitas dalam batas-

batas tertentu dapat menunjuk pada warga sebuah dusun, desa, kota, suku atau 

bangsa. Kelompok dapat dibedakan dari masyarakat lebih luas melalui kedalaman 

perhatian bersama atau oleh tingkat interaksi yang tinggi. Sekelompok orang yang 

membentuk kelompok karena mereka memiliki kepentingan yang sama dan 

kepentingan itu seperti agama, pekerjaan, suku, ras, atau hobi, dan secara umum 

definisi kelompok adalah pertemuan dari beberapa orang untuk membentuk 

sebuah organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Berbicara tentang 

masyarakat kita hidup berfikiran bahwa masyarakat adalah sekelompok orang 

yang berkumpul karena mereka memiliki visi dan misi yang sama dan 

sekelompok orang yang tinggal di daerah serta memiliki hubungan untuk 

berinteraksi dengan satu sama lain.   

Kelompok sosial atau adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup 

bersama, karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara 

lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu 

kesadaran untuk saling menolong (Soejono Soekanto, 2006:104). Kelompok 

nonformal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu 

aktifitas serta tujuan bersama yang tidak di sadari. Ciri ciri kelompok non formal:  

a.  Lepas 

b.  Fleksibel 

c.  Tidak terumuskan 

d.  Spontan 

f.  Pecandu minuman keras 

Seseorang yang mengkonsumsi minuman keras tidak semuanya dikatakan 

sebagai pecandu alkohol, karena peminum sendiri memiliki tingkatan yang 

berbeda. Remaja yang hanya minum sekali atau dua kali meminum maka belum 

bisa dikatakan sebagai pecandu. Umumnya dikalangan remaja, mengkonsumsi 

minuman keras cenderung karena  pergaulan lingkungan dimana mereka 

bertempat tinggal atau berinteraksi dengan yang lain dan hanya sekedar mengikuti 

teman temannya,  jadi bagi remaja yang masih dalam tahap mencoba coba karena 

rasa penasaran atau ingin tau yang besar terhadap minuman beralkohol, remaja itu 

belum sepenuhnya dikatakan sebagai pecandu minuman keras (Santock, 2002). 
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1.6 METODOLOGI PENELITIAN  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan  

kualitatif dengan menggunakan jenis deskriptif yaitu menggambarkan atau 

menielaskan fenomena sosial yang terjadi di tempat penelitian. Dalam 

menggunakan jenis penelitian tersebut peneliti dapat mendeskripsikan kejadian 

dan kenyataan yang sebenar benarnya tentang hal hal yang berkaitan dengan 

makna minuman keras terhadap remaja kelompok peminum, untuk itu dengan 

menggunakan jenis penelitian deskriptif  kualitatif  data yang diperoleh dapat di 

uraikan lebih jelas sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami hasil dari 

penelitian ini. Alasan peneliti memilih jenis penelitian diskriptif kualitatif ini 

adalah untuk memberikan gambaran jelas tentang objek penelitian berdasarkan 

kenyataan yang ada dalam lapangan. penelitian kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata kata tertulis atau lisan 

dari orang orang dan perilaku yang dapat di minati. Metode kualitatif digunakan 

beberapa pertimbangan pertama, penyesuaian metode kualitatif lebih mudah 

apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan 

secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan ketiga, 

metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama dan terhadap pola pola yang di hadapinya (Moleong, 1994:3). 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian 

mempunyai peran yang penting dalam mengumpulkan data, merumuskan 

masalah, analisis dan interpretasi data (Sugiono, 2010:2). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Malang yaitu di kelurahan 

Mulyoagung, Kecamatan Dau, di karenakan daerah tersebut saat ini ada banyak 

aktifitas minum minuman keras yang dilakukan remaja kelompok peminum 

minuman keras atau orang dewasa. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah benda, hal, orang, tempat variabel penelitian. Atau 

subyek utama yang datanya menjadi kunci dari penelitian tersebut, sedangkan 
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informan adalah sumber informasa yang di gunakan sebagai pelangkap dalam 

melengkapi data data yang di butuhkan peneliti langsung mengambil subyek 

penelitian. Dengan demikian subyek adalah seseorang atau lebih yang di pilih 

dengan sengaja sebagai narasumber yang di anggap menguasai bidang yang 

berhubungan sasaran penelitian, dalam penelitian ini  subyek adalah remaja 

kelompok  peminum yang mempunyai kriteria remaja bersekolah, remaja bekerja, 

remaja pengangguran.  

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan porposive sampling, dimana 

penelitian akan bertanya kepada subyek terdahulu (yang sedang di wawancarai) 

tentang siapa saja yang dapat dimintai terkait dengan tema yang diteliti. Teknik 

porposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu, (Sugiyono, 2001:61). Menurut Margono, pemilihan sekelompok subyek 

dalam purposive sampling di dasarkan atas dasar ciri-ciri tertentu yang di pandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang di hubungkan disesuaikan dengan 

kriteria kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian (Margono, 

2004:128). 

Penentuan subyek penelitian yang di lakukan oleh peneliti mempunyai ciri 

ciri sebagai berikut:  

1. Remaja berusia 17 - 21 tahun 

2. Memiliki keseharian meminum minuman keras 

3. Masih bersekolah atau bekerja  

4. Remaja pendatang di desa Mulyoagung  

Berdasarkan pertimbangan di atas maka peneliti mengambil 5 orang subyek 

dari remaja peminum, sedangkan  informan dari masyarakat yaitu: orang tua 

remaja dan RT atau RW. 

1.7 TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Obsevasi adalah teknik pengumpulan data dimana dalam melakukan 

penelitian ini peneliti mengamati secara langsung obyek penelitian untuk 
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memperoleh gambar kebenaran dari data yang di dapat, dalam observasi terdiri 

dari observasi partisipasi pasif dan observasi partisipasi aktif 

(Sugiyono,2012:145). Observasi ini berkaitan dengan penyebab remaja meminum 

minuman keras dan dampak positif, negatif personal atau individu dalam 

kelompok peminum. 

Peneliti menggunakan observasi ini agar dapat mengetahui kebenaran yang 

ada di lapangan yang berkaitan dengan remaja atau orang orang peminum di Desa 

Mulyoagung. Peneliti mengawali langkah observasi pertama tama dengan 

mengawasi lokasi penelitian secara umum, selanjutnya hal hal yang akan di amati 

oleh peneliti dalam kagiatan observasi adalah tentang makna minuman keras bagi 

remaja peminum. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara (interview) adalah satu percakapan tanya –jawab lisan antara 

dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada satu 

masalah tertentu, teknik pengumpulan data dengan cara berdialog atau bertanya 

pada informan penelitian, ada tipe wawancara mendalam atau In-depth interview 

Penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara  mendalam, wawancara 

mendalam merupakan kegiatan wawancara antara peneliti dengan informan yang 

dilakukan berulang dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai 

perspektif informan terhadap kondisi kehidupan, pengalaman, atau situasi yang 

diekspresikan dengan kata-kata informan sendiri dan wawancara ini diharapkan 

untuk mendapatkan jawaban dari informan tentang makna minuman keras bagi 

remaja kelompok peminum. 

Pedoman wawancara yang dapat digunakan dalam melakukan in-depth 

interview adalah pedoman wawancara tidak restruktur, sebab jenis wawancara 

tidak terstruktur ini memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dokumentasi ini berupa foto atau gambar dan 

rekaman wawancara. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencatat data 

yang bersumber dari catatan, agenda, buku, atau pustaka peraturan peraturan 

tertulis, serta merekam hal hal yang berkaitan  dengan permasalahan peneliti 
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(Arikunto, 2000:68). Penelitian ini tantang Makna Minuman Keras Bagi Remaja 

Peminum Di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau. 

1.8 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisa data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data 

secara kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai sumber informasi dan 

data kemudian digeneralisasikan. 

Analisis data merupakan langkah terakhir sebelum didapatkan satu 

kesimpulan, oleh karena itu teknik analisis data diperlukan dalam penelitian guna 

memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang objek yang diteliti, dalam 

penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis 

deskriptif. Setelah data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif selanjutnya 

akan membahas permasalahan sampai pada penarikan kesimpulan, dalam 

penelitian ini menggunakan analisis kualitatif model tersebut interaktif yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman melalui empat tahapan. 

 

 

Gambar 1.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 

Sumber : Miles dan Huberman, (Sugiyono, 2010:183) 

Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, hingga sampai pada data yang jenuh. Aktivitas dalam 

analis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Keterangan: 
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a. Pengumpulan Data 

Kegiatan yang di lakukan untuk mengumpulkan data yang di peroleh dari 

subyek penelitian yang ada relevansinya dengan perumusan masalah dan 

tujuan prnrlitian. Dalam pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan data 

yang terkait dengan judul penelitian yaitu Makna Minuman Keras Bagi 

Remaja Peminum. 

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan sejak awal. Proses 

pengumpulan data melibatkan informan, aktivitas, latar atau konteks yang 

terjadinya peristiwa. 

b. Reduksi Data 

Proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, keabstrakan, 

dan transformasi data awal yang muncul dari catatan di lapangan. Peneliti 

mengedit data dengan cara memilih bagian data untuk dikode, dipakai dan 

diringkas serta dimasukkan dalam katagori yang di teliti. Reduksi data di 

lakukan secara terus menerus selama penelitian di lakukan. Dari hasil proses 

reduksi dapat di tampilkan tema tema yang akan dianalisis dengan begitu 

jangan keliru dalam memasukkan seluruh catatan naratif di lapangan 

sebagai data yang harus di sajikan, data tersebut dapat dilampirkan sebagai 

penguat temuan. 

c. Penyajian Data 

Sekumpulan data yang di organisir sehingga dapat memberi deskripsi 

menuju penarikan kesimpulan. Penyajian data harus mempunyai relevansi 

yang kuat dengan perumusan masalah secara keseluruhan dan disajikan 

secara sistematis. Proses penyajian data pun berlangsung selama proses 

penelitian berlangsung dan belum berakhir selama akhir penelitian disusun 

sehingga jangan terburu buru untuk menghentikan kegiatan penyajian data 

sebelum yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah di paparkan atau 

di sajikan. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan 

penelitian karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses penarikan 
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kesimpulan ini bertujuan untuk menganalisis, mencari makna dari data yang 

ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan. 

Penarikan kesimpulan yang dibuat bukan sebagai sebuah kesimpulan final, 

karena kesimpulan yang di ambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih 

memperdalam lagi proses observasi dan wawancara. 

 

 

1.9 Validitas Data 

a. Triangulasi dalam penelitian kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Validitas Data 

Peneliti dalam tahap ini akan melakukan observasi, observasi ini di 

harapkan mendapatkan data yang valid dari informan yang bertujuan untuk 

melengkapi data penelitian, wawancara kepada informan adalah cara melakukan 

observasi untuk mendapatkan data yang ingin di dapatkan sehingga data yang 

valid bisa di masukkan dalam sebuah penelitian, setelah melakukan wawancara 

barulah membuat bukti yang ada sehingga data penelitian akan semakin kuat, 

bukti tersebut adalah dokumentasi terhadap informan yang bisa berupa foto dan 

lain lainnya. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode 

yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan  dan menganalisis data. Ide 

dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik 

sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut 

pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda 

akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal.  Karena itu, 

triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh 

peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi 

WAWANCARA DOKUMENTASI 

OBSERVASI 

DATA 
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sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis 

data. 

Menurut  Norman K. Denkin  mendefinisikan triangulasi di gunakan sebagai 

gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji 

fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. 

Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai 

bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: 

1. Triangulasi metode 

2. Triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok) 

3. Triangulasi sumber data 

4. Triangulasi teori 

Berikut penjelasannya dari berbagai jenis triangulasi dalam penelitian 

kualitatif : 

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau 

data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian 

kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. 

Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang 

utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode 

wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan 

wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. 

Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk 

mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau 

pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena 

itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh 

dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan 

demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau 

naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu 

dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan. 

2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari 

satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui 

memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari 

subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak 
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menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian 

dan  bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan 

melahirkan bias baru dari triangulasi. 

3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain 

melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi 

terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, 

catatan resmi, catatan atau tulisan  pribadi dan gambar atau foto. Tentu 

masing-masing cara  itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, 

yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula 

mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan 

keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 

4. Terakhir adalah triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa 

sebuah rumusan informasi atau thesis statement.  Informasi tersebut 

selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang televan untuk 

menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang 

dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman 

pemahaman asalkan peneliti mampu  menggali pengetahuan teoretik secara 

mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini 

paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert judgement ketika 

membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih 

jika  perbandingannya  menunjukkan hasil yang jauh berbeda. 

Mengakhiri tulisan ini, saya ingin menyatakan bahwa triangulasi menjadi 

sangat penting dalam penelitian kualitatif, kendati pasti menambah waktu dan 

beaya seta tenaga. Tetapi harus diakui bahwa triangulasi dapat meningkatkan 

kedalaman pemahaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun 

konteks di mana fenomena itu muncul. Bagaimana pun, pemahaman yang 

mendalam (deep understanding) atas fenomena yang diteliti  merupakan nilai 

yang harus diperjuangkan oleh setiap peneliti kualitatif. Sebab, penelitian 

kualitatif lahir untuk menangkap arti (meaning) atau memahami gejala, peristiwa, 

fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu mengenai peristiwa sosial dan 

kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara mendalam, dan bukan 
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untuk  menjelaskan (to explain) hubungan antar-variabel atau membuktikan 

hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah tertentu. Kedalaman 

pemahaman akan diperoleh hanya jika data cukup kaya, dan berbagai perspektif 

digunakan untuk memotret sesuatu fokus masalah secara komprehensif. Karena 

itu, memahami dan menjelaskan jelas merupakan dua wilayah yang jauh berbeda. 

(Moleong, 2008) 


