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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

4.1 Profil  Dusun Sumbergadung 

 Dusun Sumbergadung merupakan satu dari enam dusun yang terdapat di 

Desa Sumberagung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Dari enam dusun 

yang ada di Desa Sumberagung, dusun Sumbergadung menjadi dusun yang 

berada di wilayah timur Desa Sumberagung bersama dengan dusun 

Sumbermulyo, dan dusun Dermosari. Sedangkan untuk wilayah barat Desa 

Sumberagung juga terdapat tiga dusun lainnya, yakni dusun Rejosari, dusun 

Kebonsari, dan dusun Banderejo. Menurut data yang diperoleh dari pengurus 

Desa Sumberagung tahun 2019, jumlah penduduk yang ada di Dusun 

Sumbergadung sebanyak 377 jiwa, dengan rincian 192 pria dan 185 wanita yang 

terbagi dalam 114 keluarga. Kemudian dari jumlah penduduk yang ada terbagi 

dalam 2 RT, yakni RT 17 dan RT 18. 

Sumbergadung merupakan dusun tertua yang ada di Desa Sumberagung. 

Oleh karena itu setiap Desa Sumberagung mengadakan bersih desa, dusun yang 

lain akan menunggu dusun Sumbergadung untuk melakukan kegiatan tersebut 

terlebih dahulu. Tidak ada dusun lain yang berani mendahului dusun 

Sumbergadung untuk melaksanakan kegiatan bersih desa. Hal tersebut merupakan 

sebuah penghormatan untuk dusun Sumbergadung dan merupakan  bentuk 

kepercayan masyarakat dusun lain yang ada di Desa Sumberagung. Masyarakat 

percaya dengan tidak mendahului dusun Sumbergadung dalam setiap kegiatan 

bersih desa akan menghindarkan dusun lainnya dari hal-hal yang tidak diinginkan. 
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Penduduk dusun Sumbergadung mayoritas bekerja sebagai petani, hal itu 

terlihat dari data yang diperoleh dari pemerintah desa yang menunjukan dari 144 

keluarga yang ada di dusun Sumbergadung, tercatat hampir 90 orang berprofesi 

sebagai petani maupun buruh tani. Hal tersebut tentunya didukung dengan luasnya 

lahan pertanian yang ada di dusun Sumbergadung. Selain itu rendahnya tingkat 

pendidikan masyarakat dusun Sumbergadung menjadi salah satu penyebab 

banyaknya masyarakat yang memilih bekerja sebagai petani maupun buruh tani. 

Dengan lahan luas yang tersedia di dusun Sumbergadung tidak membuat 

semua warganya mampu untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Dari data 

yang diperoleh dari total jumlah 144 keluarga yang ada, 42 keluarga terdaftar 

sebagai keluarga miskin. Kebanyakan masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga 

miskin adalah masyarakat yang menikah diusia muda. Pasangan yang menikah 

muda kebanyakan masih menumpang dirumah orang tua masing-masing dan 

bekerja seadanya sebagai buruh tani maupun buruh ternak. Karena mayoritas 

pasangan muda di dusun Sumbergadung hanya tamatan SD ataupun SMP. Dengan 

kebutuhan yang semakin tinggi tiap harinya, dirasa sulit bagi pasangan muda 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apabila hanya mengandalkan hasil dari 

pekerjaan sebagai buruh tani maupun buruh ternak. 

Tidak hanya faktor nikah muda, kebutuhan akan minuman keras pun 

membuat masyarakat dusun Sumbergadung masih ada yang kekurangan dalam 

segi ekonomi, walaupun lahan pertanian di dusun tersebut luas. Dengan kondisi 

yang sehari-harinya mengkonsumsi minuman keras akan membuat seseorang 

malas untuk bekerja. Dan jika dilihat penghasilan dari bertani, sebanyak apapun 

pasti dirasa tidak cukup jika tiap harinya digunakan untuk membeli minuman 
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keras. Oleh karena itu tidak jarang banyak masyarakat dusun Sumbergadung yang 

merasa penghasilannya kurang dan memutusukan untuk merantau keluar pulau 

bahkan sampai luar negeri, ada juga masyarakat dusun Sumbergadung yang 

akhirnya memilih bekerja sebagai TKI. 

4.2 Kondisi Kelompok Alkoholik di Dusun Sumbergadung 

Dusun Sumbergadung terkenal akan kekompakan masyarakatnya. Setiap 

kegiatan yang ada di dusun tersebut selalu ramai dan disambut oleh antusias 

warganya. Namun tidak hanya dalam hal kekompakan, dusun Sumbergadung pun 

dikenal dengan mayoritas masyarakat yang gemar mengkonsumsi minuman keras. 

Sudah sejak lama kebiasaan tersebut tumbuh di dusun Sumbergadung. Kondisi 

dusun yang berada persis dibawah bukit srege membuat udara yang ada di dusun 

Sumbergadung pun terasa dingin. Udara yang dingin menjadi alasan bagi 

masyarakatnya untuk tetap mengkonsumsi minuman keras.  

Mengkonsumsi minuman keras tidak kemudian membuat kehidupan 

masyarakat di dusun Sumbergadung kacau dan tidak teratur. Kehidupan yang 

berjalan di dusun Sumbergadung tetap seperti masyarakat lain pada umumnya. 

Keadaan dusun akan terlihat sepi dari pagi sampai sore hari karena mata 

pencahariannya yang rata-rata berkebun dan bertani. Kemudian akan agak ramai 

di malam hari saat warga mulai berkumpul selesaing terasa  kerja dan menyalakan 

api unggun untuk menghangatkan suasana dingin yang terasa di dusun.  Biasanya 

pada saat setelah kerja seperti itu banyak warga yang mengkonsumsi minuman 

keras. Mulai dari remaja hingga dewasa. 

Jenis minuman yang diminum pun beragam seperti, kuntul (sejenis arak), 

anggur merah, dan bir. Selain harganya yang murah warga dusun Sumbergadung 
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pun diyakini memilih mengkonsumsi minuman tersebut karena alkohol yang tidak 

terlalu tinggi. Dengan alkohol yang bisa dikatakan rendah masyarakat masih bisa 

di kontrol dan tidak menimbulkan perbuatan yang tidak di dinginkan. Selain itu 

minuman keras tersebut juga mudah didapatkan di sekitar dusun Sumbergadung. 

banyak toko yang menjual minuman keras sehingga Masyarakat tetap 

menggemari minuman keras hingga sekarang. 

Tidak hanya keadaan didalam dusun yang berjalan dengan baik. Walaupun 

tiap harinya mengkonsumsi minuman keras masyarakat dusun Sumbergadung 

tetap berhubungan dengan baik dengan masyarakat dusun lain. tidak ada ego yang 

timbul dari masyarakat Sumbergadung yang gemar mengkonsumsi minuman 

keras. Hubungan baik yang terjadi dengan dusun lain pun dapat dilihat ketika 

dusun Sumbergadung mendapat undangan bersih desa yang diadakan oleh dusun 

lain. Masyarakat dusun Sumbergadung akan hadir dan tetap menghargai undangan 

tersebut dengan tidak berbuat onar karena dampak yang ditimbulkan oleh 

minuman tersebut. 

4.3 Opinion Leader di Dusun Sumbergadung 

Opinion leader adalah orang yang mempunyai keunggulan dibandingkan 

masyarakat lain. Didalam kehidupan masyarakat Sumbergadung sehari-harinya 

ada beberapa orang yang memiliki peran yang berbeda jika dibandingkan dengan 

masyarakat lainnya yang ada di dusun tersebut. Beberapa orang tersebut 

diantaranya memiliki kedudukan dalam masyarakat seperti Kepala Dusun dan 

Ketua RT.  Jika dibandingkan dengan masyarakat lain yang ada di dusun 

Sumbergadung, Kepala Dusun dan Ketua RT adalah orang-orang yang 

perkataanya selalu didengar oleh masyarakat yang ada di dusun Sumbergadung. 
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Semua kegiatan yang ada di Dusun berjalan dengan baik berkat arahan dan 

perintah yang diberikan oleh Kepala Dusun dan Ketua RT yang ada di Dusun 

Sumbergadung.  

 Dalam masyarakat Sumbergadung Ketua Karang Taruna serta Wakil 

Ketua Karang Taruna pun dianggap sebagai panutan oleh masyarakat dusun 

Sumbergadung, terutama bagi remaja yang ada di dusun tersebut. Keduanya kerap 

memberikan arahan disetiap kegiatan yang berlangsung. Partisipasi sosial yang 

besar dari keduanya membuat masyarakat lain menuruti setiap arahan yang 

diberikan oleh keduanya.  

Selain orang-orang yang memiliki kedudakan dalam masyarakat seperti 

yang sudah disebutkan. Ada beberapa orang yang dianggap sebagai opinion leader 

karena lebih sering dimintai bantuan dan nasehat oleh masyarakat lain. 

diantaranya adalah Ahli agama dan Ketua kesenian.  Ahli agama selalu dimintai 

bantuan oleh masyarakat lainnya untuk memberikan ceramah serta nasehat yang 

berkaitan dengan agama di setiap kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan 

jika bersangkutan terkait masalah mistis masyarakat akan meminta bantuan 

kepada ketua kesenian. Hal tersebut dibuktikan setiap kegiatan jaranan 

berlangsung dan ada masyarakat yang mengalami kesurupan, ketua kesenian akan 

dimintai bantuan oleh masyarakat untuk menyadarkan orang tersebut. 

 

 

 

 


