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Abstract: Liquor is the drink that contains alcohol when consumed excessively and constantly can harm 
and harm both physically and mentally that will affect the behavior and way of thinking. As a result it 
will further affect their social life with family maupun hubungan well with the surrounding community. 
Subjects were adolescent users liquor in the village district Jatigono Kunir Lumajang district. This 
research method is quantitative cross-sectional approach, primary data was collected through 
questionnaires, sample of 43 respondents was chosen by quota sampling method, where researchers will 
contact the subjects that meet the characteristics of the population are easily found to amount / quota 
set are met. The results of the study in mind that teenagers who get good knowledgeable as many as 20 
(46.5%), teenagers who are less knowledgeable either no 7 (16.3%). Meanwhile, teens who behave as 
many as 24 (55.8%), teenagers who behave poorly there were 4 (9.3%). While teens are having good 
action by 25 (58.1%), adolescents who have poor measures a total of 18 (41.9%). For research on 
adolescent behavior change is known that the majority of respondents did not want to change as much as 
48.8%, and do not know want to change or do not want to change as much as 16.3%. While the number 
of respondents who want change as much as 34.9%. Conclusions taken from this study is the average 
respondent behaved but the views from The studies coheren sense of the majority of respondents did not 
want to turn in because of experiencing stress and depression.
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Abstrak: Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara 
berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan baik jasmani dan rohani yang 
akan mempengaruhi perilaku dan cara berpikir. Akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan 
sosialnya baik dengan keluarga maupun hubungan dengan masyarakat sekitar. subjek penelitian adalah 
remaja pengguna minuman keras di desa Jatigono Kecamatan Kunir kabupaten Lumajang. Metode 
penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, Pengumpulan data primer dengan 
kuesioner, Sampel sebanyak 43 responden di pilih dengan metode quota sampling, di mana peneliti akan 
menghubungi subjek yang memenuhi ciri-ciri populasi yang mudah ditemui hingga jumlah / quota yang 
ditetapkan terpenuhi. Hasil penelitian diketahui bahwa remaja yang berpengetahuan baik sebanyak 20 
(46,5%), remaja yang berpengetahuan kurang baik ada 7 (16,3%). Sementara itu remaja yang bersikap 
baik sebanyak 24 (55,8%), Remaja yang bersikap kurang baik ada 4 (9,3%). Sedangkan remaja yang 
mempunyai tindakan baik sebanyak 25 (58,1%), remaja yang mempunyai tindakan kurang baik sebanyak 
18 (41,9%). Untuk hasil penelitian perubahan perilaku pada remaja diketahui bahwa mayoritas responden 
tidak ingin berubah sebanyak 48,8% , dan tidak tahu ingin berubah atau tidak ingin berubah sebanyak 
16,3%. Sedangkan jumlah responden yang ingin berubah sebanyak 34,9%. Kesimpulan yang di ambil 
dari penelitian ini adalah rata-rata responden berperilaku baik tapi dilihat dari penelitian sense of coheren 
mayoritas responden tidak ingin berubah dikarenakan mengalami stress dan depresi.

Kata kunci: Perilaku, Remaja, Minuman Keras

PENDAHULUAN 

Penyalahgunaan minuman keras 
saat ini merupakan permasalahan yang 
cukup berkembang di dunia remaja dan 
menunjukkan kecenderungan yang meningkat 
dari tahun ke tahun, yang akibatnya dirasakan 
dalam bentuk kenakalan-kenakalan, 
perkelahian, munculnya geng-geng remaja, 
perbuatan asusila, dan maraknya premanisme 

pada kalangan remaja. Masa remaja secara 
psikologi merupakan masa peralihan dari 
masa anak–anak ke masa dewasa, pada 
masa remaja terjadi kematangan secara 
kognitif yaitu interaksi dari struktur otak 
yang telah sempurna dan lingkungan sosial 
yang semakin luas yang memungkinkan 
remaja untuk berpikir abstrak (Hutagalung, 
2008). Minuman keras ialah segala jenis 
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minuman yang memabukkan, sehingga 
dengan meminumnya menjadi hilang 
kesadarannya, yang termasuk minuman 
keras seperti arak (khamar) minuman yang 
banyak mengandung alcohol, seperti wine, 
whisky brandy, sampagne, malaga dan lain-
lain (Zulvikar, 2008). Minuman beralkohol 
adalah minuman yang mengandung 
etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan 
konsumsinya menyebabkan penurunan 
kesadaran. Di berbagai negara, penjualan 
minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah 
kalangan saja, umumnya orang-orang yang 
telah melewati batas usia tertentu. (Zulvikar, 
2008) 

Penelitian lain dilakukan pula oleh 
Purnomowardani dan Koentjoro yang 
mengemukakan bahwa sebagian besar 
korban penyalahgunaan narkotika dan 
minuman keras adalah remaja, yang terbagi 
dalam golongan umur 14–16 tahun (47,7%); 
golongan umur 17–20 tahun (51,3); 
golongan umur 21–24 tahun (31%). Tinjauan 
dari tingkat pendidikan dan latar belakang 
status ekonomi keluarga. (Purnomowardani 
& Koentjoro, 2000).

Data dari WHO tercatat 91 juta 
orang yang terjejas karena penggunaan 
alkohol pada tahun 2002 jumlah tersebut 
41 persennya pengguna alkohol adalah 
remaja, dan penyebab utama terjadinya 
kecelakaan dan tindak kriminal di dunia 
Alkohol di dunia barat sudah menjadi lazim 
dan diterima dalam pergaulan sosial dan 
hampir dikonsumsi setiap hari. (WHO, 
2002). Data yang dihimpun oleh BNN 
(Badan Narkotika Nasional) sampai tahun 
2006 menggambarkan pola peningkatan 
penyalahgunaan zat termasuk alkohol yang 
significant, tahun 2006 terjadi 28.118 kasus 
penyalahgunaan narkotika, 21.318 kasus 
penyalahgunaan psikotropika dan 4.639 
kasus penyalahgunaan zat adiktif, dari 
tahun sebelumnya tahun 2005 terjadi 8.171 
kasus penyalahgunaan narkotika, 6.733 
kasus penyalahgunaan psikotropika, dan 
1.348 kasus penyalahgunaan zat adiktif. 
Penyalahgunaan alkohol dikelompokkan 
berdasarkan pendidikan formal pada tahun 
2006, SLTP dan SLTA menempati urutan 
pertama dengan 73.253 kasus, SD dengan 
8.449 kasus, dan PT dengan 3.987 kasus. 
(Anonim, 2007).

Berdasarkan hasil survei Dinas 
Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) 
Polri memperlihatkan bahwa pemakai 
narkotika dan minuman keras di Indonesia 
secara nasional terbanyak dari golongan 
pelajar, baik SLTP, SLTA, maupun 
mahasiswa, yang jumlahnya mencapai 
70%, sedangkan yang lulusan SD hanya 
30%, dan sebagian besar dari mereka 
berasal dari golongan menengah ke atas. 
(Santrock, 2002) menambahkan dalam 
penelitiannya bahwa lima sampai sepuluh 
persen populasi remaja merupakan anak 
muda yang berisiko sangat tinggi (very 
high-risk youth). Salah satu perilaku 
anak muda yang berisiko adalah perilaku 
minum minuman keras. Berikut pernyataan 
yang lebih lengkap dari (Santrock, 2002) 
“Anak muda dengan perilaku bermasalah 
ganda meliputi remaja yang ditahan dalam 
penjara atau yang terlibat dalam kejahatan-
kejahatan serius, putus sekolah atau nilai 
raportnya di bawah rata-rata, pengguna 
obat-obatan keras, selalu minum minuman 
keras, menghisap rokok dan mariyuana, 
aktif dan teratur secara seksual tetapi 
menggunakan kontrasepsi“. Hal ini berarti 
bahwa remaja merupakan sumber daya 
manusia yang potensial menjadi tidak dapat 
berfungsi secara maksimal akibat semakin 
luasnya penyalahgunaan narkoba dan 
minuman keras. Temuan di atas ini sama 
dengan temuan yang ada di desa Jatigono 
kecamatan Kunir kabupaten Lumajang, di 
mana perkembangan remaja saat ini dalam 
menyikapi berbagai masalah, pada umumnya 
dengan meminum minuman keras. Hal 
ini berarti bahwa kondisi penyalahgunaan 
minuman keras sudah berada pada taraf 
yang sangat mengkhawatirkan. 

Sesuai dengan studi pendahuluan 
yang dilakukan pada tanggal 22 September 
2012 peneliti mendapatkan jumlah seluruh 
penduduk di Desa Jatigono kecamatan 
Kunir kabupaten Lumajang berjumlah 4.510 
jiwa dan remaja berjumlah 642 berdasarkan 
klasifikasi umur 11–24 tahun. Setelah 
melakukan pendekatan dengan 48 orang 
remaja yang biasa minum minuman keras 
didapatkan hasil, bahwa mereka mengenal 
minuman keras akibat pergaulan juga karena 
ikut-ikutan hanya karena ingin dikatakan 
hebat. Mereka mengatakan dengan minum 
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minuman keras mereka mendapatkan banyak 
teman di mana mereka mudah bergaul 
setelah minum minuman keras, kepercayaan 
diri mereka timbul setelah minum minuman 
keras, masalah akan teratasi saat minum 
minuman keras, mereka mengatakan 
peminum akan sangat disegani oleh orang, 
untuk menghilangkan stres (merasa enjoy), 
salah seorang dari mereka mengatakan  
”kalau gak minum bukan laki-laki”, saat ini 
minum minuman keras telah menjadi hobby 
bagi mereka. 

Alasan penggunaan minuman keras 
diungkapkan oleh (Fuhrmann, 1990) 
bahwa penyebab penyalahgunaan obat 
dan minuman keras dibagi ke dalam dua 
kelompok besar, yaitu determinan sosial 
(termasuk di dalamnya pengaruh keluarga, 
afiliasi religius, pengaruh teman sebaya 
dan pengaruh sekolah) dan determinan 
personal (termasuk di dalamnya rendah diri, 
rasa ingin memberontak, dorongan untuk 
berpetualang, dorongan impulsif, rasa ingin 
bebas, dan kepercayaan diri yang rendah). 
Sedangkan alasan determinan sosial yang 
diungkapkan para remaja desa.

Jatigono kecamatan Kunir kabupaten 
Lumajang menyatakan bahwa penyebab 
melakukan minum minuman keras karena 
kebebasan hidup atau kurangnya pengawasan 
orang tua mereka yang kebanyakan kerja 
jauh ke luar negeri sebagai TKI (Tenaga 
Kerja Indonesia), dan teman sebaya sangat 
berpengaruh dalam perilaku remaja untuk 
menggunakan minuman keras karena setiap 
malam mereka berkumpul di warung kopi 
yang juga menyediakan minuman keras. 
Sedangkan alasan determinan personal yang 
diungkapkan remaja mereka menyatakan 
rasa ingin memberontak, dorongan untuk 
berpetualang dan kepercayaan diri yang 
rendah. 

Sejalan dengan teori ataupun penyebab 
remaja melakukan perilaku minum-minuman 
keras di atas, sungguh tragis memang bila 
melihat dan mendengar para remaja yang 
dianggap sebagai agen perubahan, harus 
mengenal dan menyalahgunakan minuman 
keras. Padahal pada kenyataannya perilaku 
remaja pengguna minuman keras ini 
merupakan sebagai bentuk kegiatan yang 
menyimpang dari moral, melanggar norma-
norma sosial dan norma-norma agama. 

Sejalan dengan hal inilah seharusnya 
perilaku penggunaan minuman keras tidak 
dilakukan oleh para remaja. Tapi mengapa 
banyak remaja yang melakukan perilaku 
minum-minuman keras.

Perilaku adalah respons individu 
terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan 
yang dapat diamati dan mempunyai 
frekuensi spesifik, durasi dan tujuan 
baik disadari maupun tidak, Perilaku 
merupakan kumpulan berbagai faktor yang 
saling berinteraksi. Sering tidak disadari 
bahwa interaksi tersebut sangat kompleks 
sehingga kadang-kadang kita tidak 
sempat memikirkan penyebab seseorang 
menerapkan perilaku tertentu sangat penting 
untuk dapat menelaah alasan dibalik perilaku 
yang dimiliki individu, sebelum individu 
tersebut mampu mengubah perilaku tersebut 
(Notoatmodjo, 2010). Stress adalah respons/
reaksi tubuh dan pikiran terhadap ancaman 
(nyata/bayangan), kejadian atau perubahan. 
Stressor: internal (pikiran, kepercayaan, 
sikap) dan external (kehilangan, tragedi, 
perubahan (Anonim, 2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mempelajari serta mengkaji lebih dalam 
tentang perilaku remaja pengguna minuman 
keras di Kota Lumajang, khususnya remaja 
yang bertempat tinggal di Desa Jatigono 
kecamatan Kunir. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah ”Bagaimanakah 
perilaku remaja pengguna minuman 
keras di desa Jatigono kecamatan Kunir 
kabupaten Lumajang”. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mempelajari Perilaku 
remaja pengguna minuman keras di desa 
Jatigono kecamatan Kunir kabupaten 
Lumajang. Tujuan lain dari penelitian ini 
adalah (1) mempelajari pengetahuan remaja 
tentang minuman keras di Desa Jatigono 
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang; (2) 
mempelajari Sikap remaja tentang minuman 
keras di Desa Jatigono Kecamatan Kunir 
Kabupaten Lumajang; (3) mempelajari 
Tindakan remaja tentang minuman keras di 
Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten 
Lumajang. 

METODE

Jenis dalam penelitian ini menggunakan 
Observasi, yaitu suatu metode yang 
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bertujuan untuk membuat deskripsi, 
gambaran atau lukisan secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 
sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 
yang diselidiki (Nasir, 2003). Dengan 
menggunakan pendekatan cross sectional. 
Rancangan cross sectional merupakan 
rancangan penelitian dengan melakukan 
pengukuran atau pengamatan pada saat 
bersamaan (Hidayat, 2007). Penelitian 
ini bertujuan untuk mempelajari Perilaku 
remaja pengguna minuman keras di desa 
Jatigono kecamatan Kunir kabupaten 
Lumajang. 

Populasi adalah keseluruhan dari status 
variabel yang menyangkut masalah yang 
diteliti (Nursalam & Siti Pariani, 2001). 
Populasi dalam penelitian ini adalah remaja 
Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten 
Lumajang, yang berjumlah sekitar 70 orang 
yang menggunakan minuman keras. Kriteria 
inklusi adalah karakteristik umum subjek 
penelitian dari suatu populasi target dan 
terjangkau yang akan diteliti (Nursalam & 
Siti Pariani, 2001). Kriteria inklusi untuk 
penelitian ini adalah: (1) Remaja berumur 
11–24 tahun dan belum menikah yang 
berdomisili di Desa Jatigono Kecamatan 
Kunir Kabupaten Lumajang; (2) Remaja 
berumur 11–24 tahun dan belum menikah 
yang mengonsumsi minuman keras yang 
berdomisili di desa Jatigono Kecamatan 
Kunir kabupaten Lumajang; (3) Remaja 
yang bersedia menjadi responden; (4) 
Remaja pengguna miras tidak dalam 
pengaruh miras ketika pengambilan data 
dilakukan. Kriteria eksklusi penelitian ini 
adalah: (1) Remaja yang berdomisili di luar 
Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten 
Lumajang; (2) Tidak dapat membaca 
dan menulis; (3) Tidak bersedia menjadi 
responden.

Sementara dari total populasi 70 
orang remaja pengguna minuman keras 
yang memenuhi kriteria inklusi dan 
eksklusi adalah 48 orang/remaja. Dengan 
menggunakan rumus jumlah atau besarnya 
sampel dalam penelitian ini yang sesuai 
dengan criteria inklusi adalah 43. Teknik 
sampling adalah teknik yang dipergunakan 
untuk mengambil sample dari populasi 
(Arikunto, 2002). Pengambilan sampel 
dalam penelitian ini dilakukan secara 

probability sampling, yaitu setiap populasi 
memiliki kesempatan yang sama untuk 
diteliti. Jenis yang digunakan adalah simple 
random sampling, yaitu suatu teknik 
pengambilan sampel secara acak sederhana 
dengan menggunakan tabel random., yaitu 
remaja pengguna minuman keras di desa 
Jatigono kecamatan Kunir kabupaten 
Lumajang. 

Penelitian ini di lakukan di desa 
Jatigono kecamatan Kunir kabupaten 
Lumajang pada bulan Juli 2012. Instrumen 
penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu lembar kuesioner yang mengacu 
pada data yang didapatkan dari studi 
pendahuluan dan yaitu mengacu pada 
tinjauan pustaka (Ulfah, 2005). 

Setelah data terkumpul, pengolahan 
data dilakukan dengan pemberian skor 
penelitian (Arikunto, 1998). 

Setelah pertanyaan tentang perilaku 
pencegahan diisi dan skor tiap resonden 
didapat, selanjutnya dilakukan penilaian 
tertentu yaitu skor dijumlahkan sehingga 
diperoleh nilai. Hasil jawaban responden 
yang telah diberi pembobotan dijumlahkan 
dan dibandingkan dengan skor tertinggi lalu 
dikalikan 100% (Arikunto, 1998) 

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 
bahwa frekuensi pendidikan paling banyak 
adalah responden yang berpendidikan SLTA 
sebanyak 67,4%, sedangkan frekuensi yang 
paling sedikit adalah responden dengan 
pendidikan PT sebanyak 4,7%. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa responden 
terbanyak berusia antara 19–24 tahun 
sebesar 65,1%, sedangkan responden yang 
berusia 16–18 tahun sebanyak 34,9%. Dan 
tidak ada responden dalam penelitian ini 
yang berusia 11–15 tahun.

Hasil penelitian menggambarkan 
bahwa remaja yang berpengetahuan baik 
sebanyak 20 (46,5%). Sedangkan remaja 
yang mempunyai pengetahuan sedang 
sebanyak 16 (37,2%). Dan remaja yang 
berpengetahuan kurang baik ada 7 (16,3%). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat pula 
diketahui bahwa remaja yang bersikap baik 
sebanyak 20 (46,5%). Sedangkan remaja 
yang bersikap sedang sebanyak 14 (32,6%). 
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Dan remaja yang bersikap kurang baik ada 
9 (20,9%). Penelitian ini juga menunjukkan 
bahwa remaja yang mempunyai tindakan 
baik sebanyak 18 (41,9%). sedangkan 
remaja yang mempunyai tindakan buruk 
sebanyak 25 (58,1%).

Berdasarkan pada Tabel 1 tampak 
bahwa mayoritas responden tidak ingin 
berubah sebanyak 48,8%, dan tidak tahu 
ingin berubah atau tidak ingin berubah 
sebanyak 16,3%. Sedangkan jumlah 
responden yang ingin berubah sebanyak 
34,9%.

PEMBAHASAN 

Pengetahuan remaja tentang perilaku 
penggunaan minuman keras. 

Pengetahuan remaja tentang perilaku 
penggunaan Minuman Keras di desa 
Jatigono kecamatan Kunir kabupaten 
Lumajang sebanyak 46,5% responden 
mempunyai pengetahuan baik dan sebanyak 
16,3% responden mempunyai pengetahuan 
yang kurang baik. Kondisi ini kemungkinan 
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan remaja 
yang tergolong pendidikan tinggi, di mana 
paling banyak responden dalam penelitian 
ini berlatar belakang pendidikan SLTA 
masing-masing sebanyak 67,4% responden, 
dan latar belakang pendidikan responden 
yang paling sedikit adalah SD sebanyak 
9,3%. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
pendapat Notoatmodjo (2003), Faktor-faktor 
yang mempengaruhi pengetahuan seseorang 
adalah Faktor Internal yaitu faktor dari 
dalam diri sendiri, misalnya intelegensia, 
minat, kondisi fisik, Faktor Eksternal yaitu 
faktor dari luar diri, misalnya keluarga, 
masyarakat, sarana, Faktor pendekatan 

belajar yaitu faktor upaya belajar, misalnya 
strategi dan metode dalam pembelajaran. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
tingkat pendidikan mempunyai peranan 
besar dalam menunjang pengetahuan remaja 
tentang perilaku penggunaan minuman 
keras. 

Sikap Remaja tentang Perilaku 
Penggunaan Minuman Keras

Data hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa responden dikategorikan mempunyai 
sikap yang baik sebanyak 46,5% responden, 
dan 20,9% responden dikategorikan 
mempunyai sikap yang kurang baik. 

Sikap yang baik dari para remaja 
dalam penelitian ini mungkin dipengaruhi 
oleh faktor reinforcing yaitu faktor tokoh 
masyarakat desa Jatigono yang sering 
mengadakan pengajian umum untuk para 
remaja dan faktor tenaga kesehatan yang 
sudah mengadakan sosialisasi tentang 
dampak dan bahaya minuman keras. 

Menurut Azwar (1995) menyimpulkan 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
pembentukan sikap adalah pengalaman 
pribadi, kebudayaan, orang lain yang 
dianggap penting, media massa, serta faktor 
emosi dalam diri individu. 

Tingkah laku seseorang sangat 
dipengaruhi oleh sikap, yaitu suatu tingkatan 
afek/perasaan baik positif maupun negatif 
dalam hubungannya dengan obyek. Selain 
itu, perilaku seseorang juga dipengaruhi 
oleh kepercayaan yang dimiliki seseorang. 
Jika kepercayaan tersebut positif, maka 
akan muncul perilaku positif. Kepercayaan 
dan sikap akan sangat mendasari perilaku 
seseorang (Kusmiati, 1990). 

Tindakan remaja tentang perilaku 
penggunaan Minuman Keras. 

Data hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa responden dikategorikan mempunyai 
tindakan buruk sebanyak 58,1% responden, 
dan 41,9% responden dikategorikan 
mempunyai tindakan baik. Hasil ini di 
dukung oleh pernyataan responden yang 
bertindakan buruk kebanyakan mereka 
mengungkapkan bahwa mereka mengenal 
minuman keras akibat pergaulan juga karena 
ikut-ikutan hanya karena ingin dikatakan 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Sense of 
coheren remaja tentang pengguna 
minuman keras di desa Jatigono 
kecamatan Kunir kabupaten 
Lumajang.

Perubahan perilaku n %
Ingin berubah 15  34,9
Tidak tahu  7  16,3
Tidak ingin berubah 21  48,8
Total 43 100
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hebat dan juga mudah memperoleh 
minuman keras di lingkungan sekitar 
mereka. Responden mengatakan dengan 
minum minuman keras mereka mendapatkan 
banyak teman di mana mereka mudah 
bergaul setelah minum minuman keras, 
kepercayaan diri mereka timbul setelah 
minum minuman keras, masalah akan 
teratasi saat minum minuman keras, mereka 
mengatakan peminum akan sangat disegani 
oleh orang, untuk menghilangkan stres 
(merasa enjoy), salah seorang dari mereka 
mengatakan ” kalau gak minum bukan laki-
laki ”, saat ini minum minuman keras telah 
menjadi hobby bagi mereka 

Sense of Coheren dalam perilaku remaja 
pengguna minuman keras. 

Data hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa, mayoritas responden tidak ingin 
berubah sebanyak 48,8%, dan tidak tahu 
ingin berubah atau tidak ingin berubah 
sebanyak 16,3%. Sedangkan jumlah 
responden yang ingin berubah sebanyak 
34,9%. Berdasarkan dua puluh Sembilan 
pertanyaan dapat disimpulkan bahwa 
rata-rata responden tidak ingin berubah 
dikarenakan stress, “rasa koherensi” 
merupakan formulasi teoritis yang 
memberikan penjelasan pusat untuk peran 
stres dalam fungsi manusia. Antonovsky 
juga menyatakan bahwa tekanan hidup 
yang signifikan mengurangi kepercayaan 
bahwa dunia ini dipahami, bermakna, 
dan dikelola, dan dapat mengakibatkan 
tekanan psikologis. Dengan demikian, rasa 
koherensi juga merupakan mediator dari 
efek kehidupan stres pada kesehatan mental. 
(Antonovsky, 1979) 

Keterkaitan antara perilaku penggunaan 
minuman keras di kalangan remaja 
dengan perubahan perilaku / Sense Of 
Coheren. 

Dari hasil penelitian didapatkan antara 
perilaku penggunaan minuman keras 
di kalangan remaja dengan perubahan 
perilaku/sense of coheren ada keterkaitan 
yaitu rata-rata tindakan para responden 
buruk di mana tindakan yang buruk tersebut 
mempengaruhi perubahan perilaku / sense of 

coheren mereka, karena selama seseorang 
mempunyai tindakan buruk tidak akan 
bisa merubah perilaku seseorang tersebut. 
Hal ini didukung oleh teori Antonovsky, 
(1979) yang mendefinisikan sense of 
coheren sebagai orientasi global yang 
mengungkapkan sejauh mana seseorang 
memiliki perasaan, meresap dinamis 
dan abadi meskipun keyakinan bahwa 
rangsangan yang berasal dari lingkungan 
seseorang internal dan eksternal dalam 
perjalanan hidup yang terstruktur, dapat 
diprediksi dan dijelaskan, sumber daya 
yang tersedia untuk memenuhi tuntutan 
yang ditimbulkan oleh rangsangan, dan 
tuntutan adalah tantangan, layak investasi 
dan keterlibatan. Dalam formulasinya, rasa 
koherensi memiliki tiga komponen yaitu 
comprehensibility, manageability, dan 
kebermaknaan.

Comprehensibility merupakan keyakinan 
bahwa hal-hal terjadi secara teratur dan 
dapat diprediksi dan perasaan bahwa 
untuk memahami peristiwa dalam hidup 
Anda dan cukup memprediksi apa yang 
akan terjadi di masa depan. Manageability 
adalah keyakinan bahwa seseorang memiliki 
keterampilan atau kemampuan, dukungan, 
bantuan, atau sumber daya yang diperlukan 
untuk mengurus hal-hal, dan bahwa hal-
hal yang dikelola dan dalam kendali. 
Kebermaknaan adalah keyakinan bahwa 
hal-hal dalam hidup yang menarik dan 
merupakan sumber kepuasan, bahwa hal-
hal yang benar-benar layak dan bahwa ada 
alasan yang baik atau tujuan untuk peduli 
tentang apa yang terjadi.

Menurut Antonovsky, (1979) ketiga 
elemen tersebut adalah yang paling penting. 
Jika seseorang percaya tidak ada alasan 
untuk bertahan dan bertahan dan menghadapi 
tantangan, jika mereka tidak memiliki rasa 
makna, maka mereka tidak akan memiliki 
motivasi untuk memahami dan mengelola 
acara. Sedangkan rata-rata responden tidak 
memiliki ke tiga formulasi tersebut. Hal 
tersebut di atas menunjukkan bahwa apabila 
seseorang ingin ada perubahan perilaku yang 
lebih baik di kehidupannya harus melakukan 
ke tiga criteria yang telah di jelaskan oleh 
Antonovsky.
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KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa Pengetahuan tentang perilaku 
remaja pengguna Minuman Keras di desa 
Jatigono kecamatan Kunir kabupaten 
Lumajang mempunyai pengetahuan baik. 
Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh 
tingkat pendidikan remaja yang tergolong 
pendidikan tinggi, di mana paling banyak 
responden dalam penelitian ini berlatar 
belakang pendidikan SLTA. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa responden dikategorikan 
mempunyai sikap baik. Sikap yang baik dari 
para remaja dalam penelitian ini mungkin 
dipengaruhi oleh faktor reinforcing yaitu 
faktor tokoh masyarakat desa Jatigono 
yang sering menegur para remaja agar 
tidak melakukan minum minuman keras 
dan faktor tenaga kesehatan yang sudah 
mengadakan sosialisasi tentang dampak dan 
bahaya minuman keras. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa responden dikategorikan mempunyai 
tindakan yang buruk. Didukung oleh 
pernyataan responden yang bertindakan 
buruk kebanyakan mengungkapkan bahwa 
mereka mengenal minuman keras akibat 
pergaulan juga karena ikut-ikutan hanya 
karena ingin dikatakan hebat dan mereka 
mudah memperoleh minum minuman 
keras. Mereka mengatakan dengan minum 
minuman keras mereka mendapatkan banyak 
teman di mana mereka mudah bergaul 
setelah minum minuman keras, kepercayaan 
diri mereka timbul setelah minum minuman 
keras, masalah akan teratasi saat minum 
minuman keras, mereka mengatakan 
peminum akan sangat disegani oleh orang, 
untuk menghilangkan stres (merasa enjoy), 
salah seorang dari mereka mengatakan  
”kalau gak minum bukan laki-laki”, saat ini 
minum minuman keras telah menjadi hobby 
bagi mereka. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa, mayoritas responden tidak ingin 
berubah. Berdasarkan dua puluh Sembilan 
pertanyaan disimpulkan bahwa rata-rata 
responden tidak ingin berubah dikarenakan 
stress, di mana kebanyakan remaja di desa 
Jatigono ditinggal kedua orang tuanya 

bekerja di luar negeri dan mengaku karena 
tuntutan kelompok (teman-teman mereka) 
agar ikut minum minuman keras supaya 
memiliki teman yang banyak. 
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