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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PENELITIAN TERDAHULU 

Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali yang relevan dengan 

permasalahan permasalahan terhadap apa yang ada dalam penelitian sehingga 

dapat mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu serta dapat 

terhindar dari duplikasi penelitian dan menunjang perumusan permasalahan, tidak 

hanya itu tetapi peneliti juga dapat mendalami landasan teori yang berkaitan 

dengan permasalahan. Manfaat lain yang dapat diperoleh adalah dapat memahami 

teori dasar dan konsep yang pernah di kembangkan oleh para pakar atau peneli 

terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang bersangkutan 

dan memperoleh orientasi yang lebih luas tentang tajuk penelitian (Didik 

Hariyanto, 2015). 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Penulis, 

Tahun 

Hasil Penelitian Relevansi Terhadap Penelitian 

1. Maria Dian Hirwati. 

2009 . 

Judul Peneliian:  

Proses Pembentukan 

Perilaku 

Ketergantungan 

Alkohol Pada Pecandu 

Minuman Beralkohol 

Penelitian ini membahas 

tentang individu yang 

memasuki dewasa 

seharusnya lebih 

mengetahui bahwa 

mengkonsumsi minuman 

beralkohol adalah 

sesuatu yang melanggar 

norma masyarakat. 

Relevansinya dengan penelitian 

ini yaitu sama sama mengangkat 

makna atau simbol dari 

minuman keras dan perilaku 

yang akan di timbulkan sebagai 

pecandu minuman keras atau 

beralkohol. Perbedaanya tertuju 

pada sebuah makna dari 

minuman keras itu untuk di 

jadikan simbol oleh individu 

satu dengan individu lainnya, 

setelah itu baru tertuju pada 

perilaku setelah menjadi 

pecandu atau efek dari minuman 
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keras itu sendiri. 

2. Heru Dharmawan. 

2013. Program Study 

Sosiologi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Maritim 

Raja Ali Haji Tanjung 

pinang. 

Judul: 

 

 

Proses Pembentukan 

Perilaku 

Ketergantungan 

Alkohol Pada Pecandu 

Minuman Beralkohol 

Penelitian ini membahas 

tentang kenakalan remaja 

yang lebih tertuju karena 

minuman keras yang di 

tunjang pengaruh 

lingkungan yang salah. 

Relevansinya dengan penelitian 

ini yaitu minuman keras sebagai 

bentuk cara untuk mengatasi 

sebuah masalah. Perbedaanya 

terletak pada hal hal yang 

melatar belakangi untuk menjadi 

seorang pecandu minuman 

keras. 

3. Agung.2015. 

Judul: 

Perilaku Sosial 

Pengguna Minuman 

Keras di 

Kelurahan Sungai 

Dama Kota Samarinda 

Penelitian ini membahas 

tentang remaja atau 

dewasa dengan perilaku 

perilaku yang menyalahi 

aturan dan norma norma 

yang meresahkan 

lingkungan tempat 

tinggal akibat 

mengkonsumsi minuman 

keras. 

Relevansi dengan penelitian ini 

yaitu perilaku yang di timbulkan 

pecandu minuman keras setelah 

mengkonsumsi minuman keras 

atau beralkohol. Perbedaan 

dengan penelitian ini lebih 

tertuju pada pecandu setelah 

meminum minuman keras atau 

efek yang di timbulkan 

minuman keras atau beralkohol 

 

2.2 MAKNA DALAM INTERAKSI 

Interaksi dan makna mempunyai saling keterkaitan dalam masyarakat, bila 

interaksi terjadi antara individu satu dengan individu lainnya maka tidak menutup 

kemungkinan akan ada sebuah makna yang muncul dalam interaksi tersebut. 
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Interaksi merupakan pertukaran antar pribadi yang masing masing orang 

menunjukan perilakunya satu sama lain dalam kehadiran mereka dan masing 

masing perilaku mempengaruhi satu sama lain. Makna dalam sebuah obyek dan 

menyakini adanya hal yang mempengaruhi sekitarnya merupakan sesuatu yang 

sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat utamanya dalam masyarakat multi 

etnik, terutama dalam melakukan interaksi antara masyarakat satu dengan 

masyarakat yang lainnya. Suatu simbol menjadi penting karena dapat membuat 

manusia dalam melakukan sesuatu akan sungguh-sungguh dan berfikir secara 

manusiawi. Dalam melakukan suatu tindakan sosial seseorang akan selalu 

mempertimbangkan apa yang akan dilakukan terhadap orang lain. Dengan kata 

lain, dalam melakukan suatu tindakan sosial manusia akan memikirkan dampak 

negatif ataupun positif dari tindakan yang iya lakukan terhadap orang yang 

terlibat dalam tindakan tersebut. (Maria Dian, 2009) 

Di samping kegunaan yang bersifat umum, menurut Raho makna yang 

terdapat simbol-simbol pada umumnya dan bahasa pada khususnya mempunyai 

sejumlah fungsi, antara lain: 

a) Simbol simbol memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan dunia 

material dan sosial dengan membolehkan mereka memberi nama, membuat 

kategori, dan mengingat obyek-obyek yang mereka temukan di mana saja. 

Dalam hal ini bahasa mempunyai peran yang sangat penting. 

b) Simbol-simbol menyempurnakan kemampuan manusia untuk memahami 

lingkungannya. 

c) Simbol-simbol menyempurnakan kemampuan manusia untuk berfikir. 

Dalam arti ini,  berfikir dapat dianggap sebagai simbolik dengan diri sendiri. 

d) Simbol-simbol meningkatkan kemampuan manusia untuk memecahkan 

persoalan. Binatang coba memecahkan masalah dengan trial and error, 

sedangkan manusia biasa berfikir dengan menggunakan simbol-simbol 

sebelum melakukan pilihan-pilihan dalam melakukan sesuatu. 

e) Penggunaan simbol-simbol memungkinkan manusia bertransendensi dari 

segi waktu, tempat, dan bahkan diri mereka sendiri. Dengan menggunakan 

simbol-simbol manusia bisa membayangkan bagaimana hidup di masa 
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lampau atau akan datang. Mereka juga bisa membayangkan tentang diri 

mereka sendiri berdasarkan pandangan orang lain. 

f) Simbol-simbol memungkinkan manusia bisa membayangkan kenyataan-

kenyataan metafisis seperti surga atau neraka. 

g) Simbol-simbol memungkinkan manusia tidak diperbudak oleh 

lingkungannya. Mereka bisa lebih aktif ketimbang pasif dalam mengarahkan 

dirinya kepada sesuatu yang mereka perbuat,(Raho,2007:110-111). 

Proses interaksi tidak saja terjadi hubungan antara pihak pihak yang terlibat, 

melainkan terjadi saling memengaruhi satu sama lainnya. Dalam setiap interaksi 

senantiasa di dalamnya mengimplikasikan adanya komunikasi antar pribadi, 

begitu juga sebaliknya setiap komunikasi antar pribadi senantiasa mengandung 

interaksi di dalamnya sulit untuk memisahkan antar keduanya. Interaksi sosial 

merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan 

antara orang perorang, antarkelompok manusia, serta antara orang perorang dan 

kelompok manusia. Proses sosial pada hakikatnya adalah pengaruh timbal balik 

antara berbagai bidang kehidupan bersama. Lebih lanjut Menurut Soerjono 

Soekanto Hakikat hidup bermasyarakat itu sebenarnya adalah terdiri dari relasi-

relasi yang mempertemukan mereka dalam usaha-usaha bersama dalam aksi dan 

tindakan yang berbalas-balasan. Sehingga orang saling menanggapi tindakan 

mereka.(Soerjono Soekanto,2012:55) Dengan demikian, dapat pula diartikan 

bahwa masyarakat merupakan jaringan relasi-relasi hidup yang timbal balik. Yang 

satu berbicara, yang lain mendengarkannya; yang satu bertanya, yang lainnya 

menjawab; yang satu memberi perintah, yang lainnya menaati; yang satu berbuat 

jahat, yang lain membalas dendam; dan yang satu mengundang, yang lainnya 

datang. Jadi selalu tampak bahwa orang saling mempengaruhi dan hasil interaksi 

inilah sangat ditentukan oleh nilai dan arti serta interpretasi yang diberikan oleh 

pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi ini.(Dewi Wualansari,2009:35). 

Minuman keras, minuman keras dalam penelitian ini mempunyai makna 

yang sangat erat bagi remaja kelompok peminum. Keterkaitan yang terjadi dari 

simbol minuman keras terjadi sebab minuman keras itu sendiri sudah menjadi 

candu dalam keseharian remaja peminum, karena bila beberapa hari tidak 

memminum minuman beralkohol maka akan terasa berbeda. 
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2.3 KELOMPOK SOSIAL 

Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur terdiri atau nonformal dari 

berbagai macam, antara lain:  

1. Kerumunan  adalah individu yang berkumpul secara bersamaan serta 

kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Bentuk-

bentuk kerumunan antara lain:  

a) Khalayak penonton atau pendengar yang formal   

Merupakan kerumunan-kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dann 

persamaan tujuan, tetapi sifatnya pasif, contohnya menonton film. 

b) Kelompok ekspresif yang telah direncanakan adalah kerumunan yang pusat 

perhatiannya tidak begitu penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan yang 

tersimpul dalam aktifitas kerumunan tersebut serta kepuasan yang 

dihasilkannya Fungsinya adalah sebagai penyalur ketegangan-ketegangan 

yang dialami orang karena pekerjaan sehari-hari, contoh orang yang 

berpesta, berdansa, dsb.  

2.  Kerumunan yang bersifat sementara   

a) Kumpulan yang kurang menyenangkan  

Dalam kerumunan itu kehadiran orang-orang lain merupakan halangan 

terhadap tercapainya maksud seseorang. Contoh; orang-orang yang antri 

karcis, orang-orang yng menunggu bis dan sebagainya. 

b) Kerumunan orang yang sedang dalam keadaan panik  

Yaitu orang-orang yang bersama-sama menyelamatkan diri dari suatu 

bahaya.  

c) Kerumunan penonton karena ingin melihat suatu kejadian tertentu. 

Kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton, tetapi 

bedanya adalah bahwa kerumunan penonton tidak direncanakan, sedangkan 

kegiatan-kegiatan juga pada umumnya belum tak terkendalikan.  

3.  Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum.              

a) Kerumunan yang bertindak emosional: suatu kerumunan yang bila ada suatu 

masalah hanya di selesaikan dengan emosional atau yang memang pada 

awalnya hanya mencari suatu masalah dan di lampiaskan dengan cara yang 

emosional. 
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b) Kerumunan yang bersifat imoral: suatu kerumunan yang bertindak tidak 

bermoral yang dilakukan oleh seseorang walaupun orang tersebut sudah 

mengetahui bahwa hal tersebut memang salah dan tetap melakukannya 

(Sofa:2008). 

Terkadang seorang remaja juga sadar bahwa dirinya dituntut untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan teman teman lain dalam kelompok, yang meskipun 

beberapa saat tertentu mereka kurang dapat memenuhi tuntutan kelompoknya itu. 

Bagi mahasiswa yang kuliah, dalam masa masuk perkulihan awal mereka 

awalnya memilih teman tidak mesti ditentukan oleh jenjang kelas mereka, tidak 

mesti teman sekelas. Beberapa unsur lain yang menjadi standar pemilihan adalah 

pola tingkah laku, minat atau kesenangan, ciri ciri fisik dan kepribadian, dan nilai 

nilai yang di anut. Apa yang mereka jadikan standar dilihatnya tentang 

keserasihan dan kesamaanya. Seseorang mahasiswa akan menilai teman teman 

sepergaulanya apakah terdapat keserasian atau kesamaan dengan standar yang 

dimilikinya. Disinilah berperan sekali citra diri dan aspirasi. Semakin besar atau 

banyak keserasian dan kesamaan yang mereka miliki, maka akan semakin erat 

pula persahabatan di antara mereka. 

Dalam masa awal, problema yang baru dirasakan adalah hal persahabatan 

dengan teman seperjuangan. Dalam masa ini terdapat pula hal hal yang dapat 

memutuskan persahabatan. Dalam masa  awal sangat mudah terjadi konflik yang 

kemudian tidak bertegur sapa. Akan tetepi pada akhirnya keadaan seperti iti sudah 

sangat jarang terjadi. Manfaat penting dari adanya persahabatan atau dalam 

kelompok mahasiswa ini adalah mereka dapat bekerja sama untuk mencapai 

tujuan bersama dan mengisi waktu luang. 

Lebih penting lagi, bahwa dalam persahabatan itu mahasiswa dapat merasa 

di butuhkan baik dalam kelompok maupun dengan individu lainnya, di hargai dan 

dengan demikian mereka dapat merasa adanya kepuasan dalam interaksi sosial. 

Setelah itu baru berbicara tentang kesenangan mereka yaitu meminum minuman 

keras bersama, yang kebanyakan mahasiswa menyukainya dan bukan hal yang 

tabu lagi di kalangan mereka. Makna minum minuman keras bagi mereka yaitu 

sebagai bentuk solidaritas atau kehangatan dalam persahabatan dan itu tertuju juga 

kepada teman yang baru dikenal yang tentunya suka juga dengan minuman keras 



 

25 
 

tersebut, selain itu juga bisa sebagai pengisi waktu senggang bersama teman 

teman dan sebagai penghangat tubuh di malam hari khususnya saat dingin 

menyerang tubuh. 

Remaja kelompok peminum selanjutnya yaitu kelompok remaja pekerja 

yang menyukai minuman keras, pekerjaan mereka kebanyakan buruh bangunan 

atau pekerja bangunan yang membetulkan rumah, para pekerja bangunan itu 

sendiri memaknai minuman keras sebagai hal yang positif, sebagai obat atau jamu 

agar badan terasa segar kembali setelah pekerjaan seleseai atau waktu istirahat 

dalam bekerja yang tentunya mereka meminum dalam kadar tertentu tergantung 

kekuatan tubuh masing masing individu dalam menerimanya dan mereka 

meminum juga tidak sampai memabukkan atau yang menghilangkan kesadaran 

fikiran. 

Kelompok remaja peminum yang terakhir yaitu kelompok peminum yang 

selesei diadakannya sebuah hajatan oleh teman, keluarga, atau dari desa terutama 

di hajatan pernikahan, dan yang pasti mereka melakukannya setelah acara selesei, 

tidak berbeda jauh dengan kelompok remaja mahasiswa, para kelompok ini 

memaknainya sebagai bentuk kebersamaan dengan teman, kerabat atau bahkan 

dengan keluarga. Diiringi dengan perbincangan hangat sambil meminum 

minuman keras maka suasana yang mereka yakini suasana hangat dan 

kekeluargaan akan terasa, dan sebagai catatan lagi bahwa mereka minum juga 

dengan kadar tubuh yang sampai tidak memabukkan atau menghilangkan akal 

jernih meskipun tidak menutup kemungkinan tetap ada orang yang sampai mabuk 

berat. 

2.4 ZAT ADIKTIF 

NAPZA (Narkotika, Psikoropika, Zat Adiktif) atau NARKOBA (Narkotika 

dan ObatBerbahaya) sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, kedua istilah ini 

sering dipakai untuk menyebutkan jenis obat yang dapat menimbulkan gangguan 

mental dan perilaku. Menurut UU RI no 5/1997, Psikotropika adalah obat baik 

alamiah maupun buatan, bukan narkotika yang bersifat atau berkhasiat psikoaktif 

melalui pengaruh selektif pada susunan saraf Sumber :http://bp2.blogger.com 

yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.Psikotropika 

merupakan bahan alami atau buatan yang digunakan untuk pengobatan 
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danperkembangan ilmu pengetahuan. Efek yang dapat ditimbulkan oleh 

psikotropika adalahdepresant (menenangkan), stimulant (memberi penguatan), 

dan halusinogen (menimbulkandunia hayalan). Zat adiktif adalah zat yang apabila 

dikonsumsi secara teratur, sering dandalam jumlah yang banyak dapat 

menimbulkan ketergantungan (adiksi). Zat adiktif yangdimaksud disini adalah zat 

yang berpengaruh psikoaktifdiluar yang disebut narkotika danpsikotropika. 

Psikotropika banyak digunakan dalam dunia kesehatan dan perkembangan 

ilmu kedokteran.Berdasarkan penggunaan secara klinik, psikotropika terbagi atas 

4 golongan yaitu : 

a. Obat Antipsikosis 

 Obat antipsikosis disebut juga neuroleptik yang bermanfaat pada terapi 

psikosis (sakitjiwa/gila) akut maupun kronik. Disebut obat antipsikotika 

adalah obat yang mengatur supayafungsi umum seperti berpikir dan 

berkelakuan normal dapat berfungsi lagi. Obat-obat inimeredakan emosi dan 

agresi yang umumnya dideritaoleh psikosis (mengalami 

gangguankejiwaan/gila). Obat yang termasuk golonganantipsikosis antara 

lain promazin, domperidon dan karfenazin. 

b. Antiansietas 

 Antiansietas terutama berguna untuk pengobatan psikoneurosis (gangguan 

emosi).Antiansientas yang terutama adalah golongan enzodiazepin. 

Golongan Benzodiazepin yangbanyak disalahgunakan diantaranya adalah 

Dizepam (valium), Bromazepam (lexotan),Flunitrazepam (rohypnol), 

Nitrazepam (mogadon) dan Nitradizepam (nipam). Penggunaanantiansietas 

dosis tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan 

ketergantunganpsikis dan fisik. 

c. Obat Antidepresi 

 Obat Antidepresi ialah obat untuk mengatasi depresi mental, selain itu 

digunakan untuk menghilangkan, memperbaiki dan meringankan gejala-

gejala suasana jiwa seperti murungdan lain sebagainya, yang termasuk obat 

golonganantidepresi antara lain Zolof, Anafrinie,dan ProzacZat adiktif yang 

dimaksud disini zat yang berpengaruh psikoaktifdiluar yang 

disebutnarkotika dan psikotropika. Zat adiktif merupakan zat yang apabila 



 

27 
 

dikonsumsi secarateratur, sering dan dalam jumlah yang cukup banyak 

dapat menyebabkan kerja biologi sertaketergantungan atau adiksi yang sulit 

dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secaraterus menerus dan jika 

dihentikan dapat memberi efek luar biasa atau sakit luar biasa. 

d. Alkohol 

 Alkohol yang dimaksud adalah semua jenis minuman yang mengandung 

etilalkohol atauetanol, misalnya wiski, vodka, gin, bir, saguer, tuak, brem, 

arak dan ciu. Alkohol dalambentuk minuman banyak diminati orang. 

Pecandu minuman beralkohol dapat mengalamikeracunan dan mabuk. 

Kondisi mabuk mengakibatkan koordinasi motorik terganggu sehinggadapat 

membuat seseorang berbuat diluar kesadarannya dan dapat berbuat di luar 

batasperikemanusiaan. 

2.5 MINUMAN KERAS SEBAGAI SALAH SATU ZAT ADIKTIF 

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila 

dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat merugikan dan 

membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara 

berfikir kejiwaan sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupah 

keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitar. Alkohol merupakan zat 

psikoaktif yang bersifat adiksi dan adiktif. Zat psikoaktif adalah golongan zat 

yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan 

perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi, dan kesadaran seseorangdan 

lain lain. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah suatu bahan atau zat yang apabila 

digunakan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. ( Arpriansyah, 

2008). Minuman berakohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol 

adalah bahan psikoaktif yang akan menyebabkan penurunan kesadaran bagi 

seseorang yang mengkonsumsinya. Pada awalnya, alkohol menawarkan solusi 

yang seketika dapat hilang dalam sekejap tapi hanya sesaat dari masalah yang 

dihadapi seseorang. Hal tersebut dikarenakan alkohol bekerja dengan sistem 

menekan aktifitas susunan saraf pusat. Dalam jumlah yang sedikit akan 

mempengaruhi pusat pengendalian diri dari otak yang menyebabkan rasa malu 

peminum alkohol berkurang, sehingga akan lebih berani berbicara dan 

berkomunikasi dengan orang lain, dan menghilangkan rasa cemas. Pada 
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masyarakat dan budaya juga beranggapan bahwa meminum alkohol merupakan 

hal yang biasa sehingga alkohol jarang disebut sebagai “obat“ atau “zat” terlarang. 

(Nurlina:2013) 

Semua orang mungkin sudah tahu dampak negatif dan positif dari minuman 

keras atau minuman beralkohol. Namun, secara spesifik mungkin belum semua 

orang tahu dampak dampak dari minuman keras terutama dari dampak negatif. 

Dari segi kesehatan untuk tubuh, efek samping terlalu banyak minuman 

beralkohol juga manumpulkan sistem kekebalan tubuh. Alkoholik membuat tubuh 

lebih rentan terhadap virus terutama HIV. Mereka yang sudah ketagihan biasanya 

mengalami gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut 

diberhentikan meminum alkohol. Mereka akan sering bergetar dan jantung 

berdebar debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi. 

Misalnya, kandungan alkohol diatas 40gram untuk pria setiap hari atau 

diatas 30 gram untuk wanita setiap hari dapat berakibat kerusakan pada organ atau 

bagian tubuh peminum. Misalnya, kerusakan jaringan lunak yang ada di dalam 

rongga mulut, seputar tenggorokan, dan di dalam sistem pencernaan (didalam 

perut). Organ tubuh manusia yang paling rawan akibat minuman keras adalah hati 

atau liver. Seseorang yang sudah terbiasa minum minuman beralkohol, apalagi 

dengan takaran yang melebihi batas, setahap demi setap kadar lemak didalam 

hatinya akan meningkat. Akibatnya hati harus bekerja lebih dari semestinya untuk 

mengatasi kelebihan lemak yang tidak larut dalam darah. Dampak lebih lanjut 

adalah dampak timbunan lemak didalam hati akan memakan hati sehingga selnya 

akan mati. Kalau tidak segera di obati akan terjadi sirosis atau pembentukan parut 

yang akan menyebabkan fungsi hati berkurang dan akan menghalangi aliran darah 

aliran darah kadalam hati.(Hirawati,2009). 

Satu hal yang paling mengerikan kalau keadaan ini tidak cepat diobati yakni 

akan berkembang menjadi kanker hati. Tidak hanya bagian liver yang akan rusak 

atau tidak berfungsi, bagian lain separti otak pun bisa terganggu. Hal itu 

membuktikan bahwa minuman keras juga mengakibatkan penyakit yang bisa 

membawa kematian. Kelebihan minuman keras menyebabkan kadar alkohol di 

dalam darah meningkat, disusul kerusakan sel sel saraf yang berfungsi 

membangun blok blok otak. Kalau saja kandungan alkohol didalam otak lebih dari 
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0,5%, pemiliknya akan mudah dan cepat terkena stroke, kemudian menyebabkan 

koma dan berakhir dengan kematian yang cukup tragis dan menyedihkan. 

Kalaupun dampaknya tidak setragis itu, minimal kelumpuhan akan terjadi dan 

sukar untuk disembuhkan karena sel sel otak sudah rusak. Selain itu juga bisa 

terjadi osteoporosis atau pengeroposan tulang. 

Hal ini karena pembuatannya tidak terkontrol secara baik, juga penggunaan 

bahan baku yang tidak murni dan tidak benar. Di dalamnya bukan hanya akan 

terkandung etil alkohol (etanol) yang sesuai dengan persyaratan, tetapi juga metil 

alkohol (metanol) yang berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan untuk dampak 

positifpun mungkin tidak terlalu banyak dan dampak positif itu beberapa dari 

asumsi mereka sendiri bukan dari para medis, dampak positif yang benar benar 

positif dari minuman keras mungkin hanya cara memaknainya yaitu sebagai 

bentuk solidaritas antar sesama individu agar tercipta sebuah keharmonisan dalam 

persahabatan atau kelompok.(Hidayat,2011). Untuk peraturan di Desa 

mulyoagung tentang minuman keras sendiri belum ada yang tertulis secara formal 

karena warga molyoagung sendiri  menganggap remaja yang minum minuman 

keras adalah hal biasa atau bukan hal yang tabu lagi, sedangkan untuk peraturan 

daerah sendiri masih sebatas tidak boleh menjual minum minuman keras yang 

berakohol di berbagai mini market atau toko toko. 

Setiap kelompok sosial mempunyai standart bagi anggotanya tentang 

perilaku yang dapat diterima. Untuk dapat bersosialisasi, seseorang tidak hanya 

harus mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka juga harus 

menyesuaikan perilakunya sehingga dia bisa diterima sebagian dari masyarakat 

atau lingkungan tersebut. Memainkan peran di lingkungan sosialnyasetiap 

kelompol sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah di tentukan  dengan 

seksama oleh para anggotanya dan setiap anggota di tuntut untuk dapat memenuhi 

tuntutan yang di berikan kelompoknya, untuk dapat bersosialisasi dengan baik 

seseorang harus menyukai orang yang menjadi kelompok dan aktifitas sosialnya. 

Jika seseorang disenangi, berarti dia berhasil dalam penyesuaian sosial dan 

diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka menggabungkan diri. 

Kelompok remaja menurut John W Santrock adalah remaja yang memiliki usia 

atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama yang saling berinteraksi dengan 
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teman sebaya yang berusia sama dan memiliki peran yang unik dalam budaya atau 

kebiasaanya. Percepatan perkembangan pada masa remaja berhubungan dengan 

pematangan seksual yang akhirnya mengakibatkan suatu perubahan dalam 

perkembangan sosial, sedangkan peran kelompok sebaya terhadap perkembangan 

remaja memiliki kebutuhan yang kuat untuk disukai dan di terima oleh teman 

sebaya. Sebagai akibatnya mereka akan merasa senang apabila diterima dan 

sebaliknya mereka tertekan dan cemas apabila di keluarkan dan diremehkan oleh 

teman teman sebayanya, dari sini lah efek atau dampak buruk akan timbul dari 

kelompok, tuntutan kelompok yang mempunyai efek negatif dalam pergaulan 

akan semakin menguatkan langkah ke depan remaja dalam sehari hari. 

2.6 PECANDU MINUMAN KERAS SEBAGAI BENTUK PERILAKU 

MENYIMPANG 

Alkohol menyebabkan seseorang mengalami perubahan 

perilaku(perkelahian, tindak kekerasan, ketidakmampuan menilai realitas, 

gangguan dalam fungsi sosial dan kerja), dampak fisiologis(berbicara cadel, 

gangguan koordinasi, cara berjalan yang tidak mantap, mata jereng (nistaqmus), 

muka merah), dampak gangguan psikologis (perubahan alam perasaan, mudah 

marah dan tersinggung, banyak berbicara ngelantur, hilangnya hambatan impuls 

seksual dan agresif, gangguan perhatian dan konsentrasi. 

Pecandu alkohol sering dihubungkan dengan masalah kontrol diri yang 

rendah. Hal tersebut dikarenakan seorang pecandu alkohol yang sangat peka 

terhadap minuman keras dapat mengalami perubahan tingkah laku yang nyata, 

yaitu menjadi agresif dan cenderung melawan orang lain walaupun ia hanya 

mengkonsumsi dalam jumlah sedikit (Febby, 2013). Seseorang yang berada dalam 

pengaruh alkohol ini sering tidak mampu untuk mengendalikan diri (melakukan 

kontrol diri) sehingga sering melakukan tindakan yang emosional yang 

menimbulkan suatu tindakan kriminal (perkelahian). Tidak jarang individu yang 

mengalami ketergantungan terhadap alkohol juga berurusan dengan hukum karena 

pelanggaran tertentu yang dilakukan dalam pengaruh alkohol sehingga individu 

tidak mampu untuk mengendalikan diri (Fausiah & Widury, 2003). 

Beberapa dalam proses perkembangan seseorang alkoholik menjadi 

tergantung pada alkohol, beberapa tahap yang di maksud adalah: 
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a) Tahap Sistomatik Pra-alkoholik 

Pada mulanya orang menenggak minuman beralkohol demi pergaulan, 

misalnya dalam pesta pesta tertentu. Ternyata, orang tersebut mengalami 

mendapatkan ganjaran terbebas dari ketegangan tertentu yang sedang di 

alaminya. 

b) Tahap Prodromal 

Tanda ini ditandai dengan serangan lupa yang datang secara tiba tiba. Orang 

yang bersangkutan belum menujukkan gejala telah mulai keracunan, 

sehingga masih terus bisa berbicara dengan seseorang atau melakukan 

aktivitas lain, namun keesok harinya ternyata ia tidak mampu mengingat 

semua kejadian tersebut. 

c) Tahap Krusial 

Kini orang yang bersangkutan mulai tidak bisa mengendalikan kebiasaan 

minumnya, sekali minum setenggak akan membuatnya minum sampai 

keracunan atau mabuk berat atau sampai tidak bisa minum lagi. 

d) Tahap Kronik 

Orang yang sudah sama sekali dikuasai oleh alkohol. Siang malam ia berada 

dalam keadaan keracunan atau mabuk. Keadaan ini dapat berlangsung 

selama berhari hari sampai orang yang bersangkutan sepenuhnya tidak 

berdaya.(Salim,2011) 

2.7 LANDASAN TEORI 

Teori interaksi simbolik yang di kemukakan oleh George Herbert Mead 

yaitu keseluruhan sosial mendahuluhi pemikiran individual baik secara logika 

maupun secara temporer. Individu yang berfikir dan sadar diri adalah mustahil 

secara logika tanpa di dahului adanya kelompok sosial. Kelompok sosial muncul 

lebih dulu, dan kelompok sosial menghasilkan perkembangan keadaan mental 

kesadaran diri. (Godman,George Ritzer 2011:272-273). 

Teori interaksi simbolik mempelajari sifat interaksi yang dihasilkan oleh 

manusia melalui proses sosial yang dinamis. Interaksi simbolik merupakan bentuk 

aktivitas dari ciri manusia yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang 

menghasilkan makna. Teori ini digunakan untuk menganalisa makna yang 

dihasilkan dari interaksi sosial antara individu dengan masyarakat, sehingga 
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menghasilkan makna. Pemikiran Mead yang mengungkapkan bahwa 

masyarakatlah yang pertama kali muncul baru kemudian pemikiran yang muncul 

dalam masyarakat. Perhatian utama teori interaksi simbolik bukan tertuju pada 

bagaimana mental manusia menciptakan arti dan simbol, akan tetapi bagaimana 

cara manusia mempelajari selama interaksi dan khususnya proses sosialisasi. 

Simbol adalah aspek penting yang memungkinkan orang bertindak menurut cara-

cara yang khas dilakukan manusia. Karena simbol manusia tidak memberikan 

respon secara pasif terhadap realitas yang memaksa dirinya sendiri, tetapi secara 

aktif menciptakan dan mencipta ulang dunia tempat mereka berperan.  

Mead memandang tindakan sebagai „unit primitif‟ dalam teorinya. Dalam 

menganalisis tindakan, pendekatan mead hampir sama dengan pendekatan 

behavioris dan memusatkan perhatian pada rangsangan (stimulus) dan tanggapan 

(response). Tetapi stimulus disini tidak menghasilkan respon manusia secara 

otomatis dan tanpa dipikirkan. Seperti dikatakan Mead, “kita membayangkan 

stimulus sebagai sebuah kesempatan atau peluang untuk bertindak, bukan sebagai 

paksaan atau perintah (Goodman,George Ritzer, 2011:173-174). Sementara 

tindakan hanya melibatkan satu orang, tindakan sosial melibatkan dua orang atau 

lebih. Menurut Mead, gerak atau sifat isyarat adalah mekanisme dasar dalam 

tindakan sosial dan dalam proses sosial yang lebih umum. Menurut definisi Mead, 

gesture adalah gerakan organisme pertama yang bertindak sebagai rangsangan 

khusus yang menimbulkan tanggapan (secara sosial) yang tepat dari organisme 

yang kedua. Baik binatang maupun manusia, mampu membuat isyarat dalam arti 

bahwa tindakan seorang individu tanpa fikir dan secara otomatis mendapatkan 

reaksi dari individu lain. (Goodman,George Ritzer, 2011:276).  

Mead juga meyakini pikiran tidak di pandang sebagai objek namun lebik ke 

proses sosial selain itu pikiran sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol 

yang mempunyai makna sosial yang sama. Melalui pemikiran individu dapat 

melakukan proses mengir-ngira tentang kebaikan dan keburukan sebelum individu 

menentukan tindakan. Mead melihat pikiran secara pragmatis, yakin pikiran 

melibatkan proses berfikir yang mengarah pada penyeleseian masalah. Fungsi 

pikiran adalah untuk mencoba menyeleseikan masalah dan memungkinkan orang 

berusaha lebih efektif untuk hidupnya.(Goodman,George Ritzer,2011:280)  
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Keterkaitan antara teori dengan fokus penelitian tentang makna minuman 

keras bagi remaja peminum dimana yang menjadi aktor disini adalah para remaja 

atau remaja yang beranjak dewasa. Aktor adalah mereka yang memiliki tujuan 

terhadap suatu tindakan dimana mereka melakukan tindakan tersebut atas dasar 

adanya keinginan untuk menambah teman dalam bergaul, adaptasi dengan 

lingkungan yang baru, atau adanya tuntutan lingkungan sekitar untuk menjadikan 

diri sendiri menjadi orang baru. Maka dengan adanya simbol yaitu salah satunya 

simbol dalam pergaulan remaja adalah minuman keras itu sendiri, para pecandu 

itu khususnya para remaja akan mendapatkan suatu makna dari minuman keras itu 

sebagai bentuk solidaritas kebersamaan, dengan adanya simbol itu pula akan 

saling mendapatkan timbal balik apakah itu yang bersifat negatif atau yang 

bersifat positif bagi masing masing individunya.   


