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ABSTRAK 
 
 

Maraknya penyalahgunaan alkohol yang terjadi di desa Terempa Timur 
yang menyebabkan sebagian remaja mabuk-mabukan, pada saat ini sudah menjadi 
masalah yang sangat konpleks sehingga perlu penanganan secara konsepsional. 
Karena tidal sedikit dampak yang dihasilkan dari tingkah laku mabuk-mabukan 
atau paling tidak merupakan faktor pencetus terhadap tindakan-tindakan kriminal. 

Perilaku mabuk-mabukan dikalangan remaja ini, juga menjadi sebuah 
masalah besar bagi masyarakat disekitarnya dan dikhawatirkan akan menjadi 
budaya bagi sebagian remaja di Desa Tarempa Timur. Selain itu, perilaku mabuk-
mabukan remaja di Desa Tarempa Timur yang sangat ironis ini menarik untuk 
diteliti dari sudut pandang sosiologi menyimpang. 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah Mengapa remaja di Desa 
Tarempa Timur berperilaku mabuk-mabukan? Penjelasan tentang perilaku 
mabuk-mabukan dikalangan remaja, mengunakan rujukan dari pernyataan Kolip 
(2011: 215-222) yaitu: 
1. Ketidak harmonisan dalam keluarga 

Adapun kualitas rumah tangga atau kehidupan keluarga jelas memainkan 
peranan paling besar dalam membentuk kepribadian remaja delinkuen. 

2. Pengaruh lingkungan teman bermain 
Lingkungan yang tidak sehat, seperti lingkungan dengan banyaknya anggota 
masyarakat yang menyimpang akan sangat berpengaruh pada perilaku anak-
anak. 

 Jenis penelitian ini adalah deskriftip kualitatif. Data yang di perolah 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa kurangnya keharmonisan di dalam rumah tangga membuat 
remaja melakukan mabuk-mabukan dan ditambah lagi dari pengaruh lingkungan 
teman bermain yang membuat remaja melakukan mabuk-mabukan. Kemudian 
hukum menurut agama islam yang kurang pemahaman secara mendalam oleh 
remaja-remaja tersebut. 

Dan saran dari penelitian adalah masyarakat desa Terempa Timur 
sebaiknya melakukan tindakan yang bersifat positif yang bersifat mendidik 
remaja-remaja mereka, dan diharapkan lebih memahami  dampak dari perilaku 
mabuk-mabukan. Sebaiknya menjadi perhatian bagi masyarakat untuk melakukan 
pengawasan atau melakukan razia terhadap remaja yang melakukan mebuk-
mabukan, dan diharapkan masyarakat di Desa Tarempa Timur yang dominan 
beragama Islam lebih memahami tentang hukum mabuk-mabukan menurut Islam. 

 
Kata kunci: mabuk-mabukan dikalangan remaja, lingkungan keluarga dan 

lingkungan teman bermain. 
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ABSTRAC 

Booming abuse alcohol happened in Eastern Terempa village that 
cause partly teenage sotted, at this time already came into question that very 
konpleks until need handling by conceptual. Because tidal a little impact 
produced from behavior sotted or at least is factor triggerman to criminal 
actions. 

Behavior sotted teenage, also became a big problem for community 
disekitarnya and worried will be culture to partly teenage in Eastern Desa 
Tarempa. In addition to behavior sotted teenage in Eastern Desa Tarempa that 
very ironic attract to be scanned from view point sociology deviate. 

Problem formulation from this research is teenage why in Eastern Desa 
Tarempa comports sotted? Explanation about behavior sotted teenage, use 
reference from Kolip statement namely: 

1. Not harmonic in family It so happens quality household or family life 
clear act largest role in form delinkuen's teenage personality. 

2. Playfellow environment influence Environment that is insanitary, like 
environment with amount member community that deviate will very 
having an affect on behavior children. 
This type research is qualitative deskriftip. that in perolah through 

observation, interview, and documentation. From result research inferential. 
Conclusion in this research is its shortage harmony in household make 

teenage make sotted and added further from playfellow environment influence 
which makes teenage make sotted. Then law according to Islam religion that 
less understanding exhaustively by that adolescents. 

And suggestion from research is Eastern Terempa community village 
should make action that positive that didactic their adolescents, and expected 
more understand impact from behavior sotted. Should become attention for 
community to do supervision or carry out a raid to teenage that make sotted, 
and expected by community in Eastern village Tarempa that dominant 
religious Islam more know about law sotted according to Islam. 
 
Keyword: sotted teenage in rank, family environment and environment 
playfellow. 

 

 
 
 

 
 



iv 
 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL i 

ABSTRAK viii 

ABSTRACT ix 

DAFTAR ISI  x 

DAFTAR TABEL  xii 

A. Latar Belakang  1 

B. Kerangka Teoritis 3 

C. Metode Penelitian 5 

D. Hasil Penelitian 6 

 a.  Profil  Informan 6 

 b. Karakteristik Informan 10 

  1. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 10 

  2. Informan Berdasarkan Umur 11 

  3. Informan Berdasarkan Pendidikan 12 

 c. Pengaruh Lingkungan Keluarga 13 

 d. Pengaruh Lingkunghan Teman Bermain 22 

E. Penutup  29 

 a. Kesimpulan  29 

 b. Saran-saran  30 

   

DAFTAR PUSTAKA  

 

 

 

 



v 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 10 

Tabel 2 Karakteristik Informan Berdasarkan Umur 11 

Tabel 3 Karakteristik Informan Berdasarkan Kelompok Pendidikan 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

KENAKALAN REMAJA 

 (Studi: Mabuk-Mabukan Dikalangan Remaja Di Desa Tarempa Timur 
Kecamatan Siantan  Kabupaten Kepulauan Anambas) 

 

A. Latar Belakang  

Berbicara masalah alkohol (mabuk-mabukan) bukanlah sebuah masalah 

yang baru terjadi di tengah masyarakat, melainkan sudah ada ribuan tahun. Sejak 

mulainya peradaban manusia, sejak itu pula munculnya alkohol hingga sekarang 

dan masalah mabuk-mabukan ini masih tetap ada. Bagi masyarakat Barat, 

minuman keras (beralkohol) memang sudah membudaya dalam kehidupan 

mereka, tetapi tidak menjadi budaya masyarakat Indonesia. Budaya masyarakat 

Indonesia justru melarang minuman keras, karena tidak sesuai dengan norma-

norma yang ada dalam masyarakat.  

Penyalahgunaan alkohol (prilaku mabuk-mabukan) merupakan masalah 

sosial yang sangat kompleks sehingga penanganannya harus serius dan 

konsepsional. Pengunaan alkohol secara berlebih-lebihan dan tidak terkendali 

akan menimbulkan berbagai masalah, baik pada diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Penyalahgunaan alkohol merupakan 

penyebab atau paling sedikit sebagai faktor pencetus terjadinya tindakan kriminal. 

Dalam arti bahwa penyalahgunaan minuman keras dapat menimbulkan tindak 

pidana kekerasan antara lain penganiayaan, pencurian, pengrusakan, perkosaan, 

dan pembunuhan. 

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya 

merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial 

yang ada di dalamnya. Kejahatan anak remaja ini disebut sebagai salah satu 
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penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Kartono (2010 : 4) mengatakan bahwa: 

“penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah-laku yang 

dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum 

formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah-laku umum”.  

Dewasa ini di Desa Tarempa Timur, hal yang sangat memprihatinkan 

adalah anak remajanya sudah pandai mengkonsumsi minuman beralkohol yang 

dapat mengakibatkan mereka menjadi mabuk. Perilaku mabuk-mabukan 

dikalangan remaja ini, juga menjadi sebuah masalah besar bagi masyarakat 

disekitarnya dan dikhawatirkan akan menjadi budaya bagi sebagian remaja di 

Desa Tarempa Timur. Selain itu, perilaku mabuk-mabukan remaja di Desa 

Tarempa Timur yang sangat ironis ini menarik untuk diteliti dari sudut pandang 

sosiologi menyimpang. Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Kenakalan Remaja (Studi: Perilaku 

Mabuk-mabukan Dikalangan Remaja Di Desa Tarempa Timur Kecamatan Siantan 

Kabupaten Kepulauan Anambas). 

Beradasarkan uraian latar belakang di atas perlu adanya perumusan 

masalah. Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

Mengapa remaja di Desa Tarempa Timur berperilaku mabuk-mabukan? 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penyebab remaja 

di Desa Terempa Timur melakukan perilaku mabuk-mabukan. Lebih rincinya 

untuk mengetahui kondisi lingkungan keluarga dan lingkungan teman bermain 

dari remaja di Desa Terempa Timur yang berperilaku mabuk-mabukan. 
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B. Kerangka Teoritis 

1. Tahapan Remaja 

Sarwono (2012 : 2) mendefinisikan remaja adalah: “sebagai priode 

transisi antara masa kanak-kanak ke masa dewasa, atau masa usia belasan 

tahun, atau seseorang yang menunjukkan tingkah laku yang susah diatur, 

mudah terangsang perasaannya dan sebagainya”. Selanjutnya, Sarwono (2012: 

26) mengutip pernyataan Aristoteles, dimana tahap-tahap perkembangan jiwa 

remaja adalah sebagai berikut: 

1. 0 – 7 tahun: masa kanak-kanak (infancy). 

2. 7 – 14 tahun: masa anak-anak (boyhood). 

3. 14 – 21 tahun : masa dewasa muda (young manhood). 

2. Perilaku Menyimpang 

Menurut Kolip (2011 :187) perilaku menyimpang adalah perilaku dari 

para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata 

aturan atau norma sosial yang berlaku. Selanjutnya, dijelaskan oleh Robert 

(Kolip, 2011 : 188) perilaku menyimpang meliputi semua tindakan yang 

menyimpang dari norma yang berlaku dalam suatu sistem dan menimbulkan 

usaha bagi mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki 

perilaku tersebut. 

Menurut Zaden (Sunarto, 2002 : 192) penyimpangan (deviation) 

perilaku yang sejumlah besar orang dianggap hal yang tercela dan di luar batas 

toleransi. Sedangkan menurut Rusdianta (2009 : 83) seorang berprilaku 

menyimpang jika menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal 



4 
 

suatu kelompok/ komunitas tertentu) perilaku atau tindakannya di luar 

kebiasaan, adat istiadat, aturan nilai-nilai atau norma yang berlaku. Menurut 

pandangan Sutherland (Sunarto, 2004 : 178) penyimpangan bersumber pada 

pergaulan yang berbeda. 

Sebab musabab terjadinya perilaku menyimpang menurut Kolip (2011: 

215-222) adalah sebagai berikut: 

1. Ketidak harmonisan dalam keluarga 
Ketidak harmonisan di dalam struktur keluarga biasanya anggota keluarga 
saling mempertahankan egonya masing-masing sebagai wujud merasa 
benar di antara mereka, sehingga banyak di antara mereka mencari 
pelampiasan dengan melakukan tindakan menyimpang. Seperti suami atau 
istri melakukan perselingkuhan dengan orang lain, sementara itu anak juga 
mencari pelampiasan seperti mengonsumsi minuman keras. Hal itu 
disebabkan semata-mata karena kontrol keluarga terhadap perilaku anak 
tidak menjadi perhatian, sehingga anak-anak mencari jati dirinya tampa 
bimbingan orang tua. Adapun kualitas rumah tangga atau kehidupan 
keluarga jelas memainkan peranan paling besar dalam membentuk 
kepribadian remaja delinkuen. Misalnya, rumah tangga yang berantakan di 
sebabkan oleh kematian ayah atau ibu, hidup terpisah, poligami dan ayah 
mempunyai simpanan “istri” lain. Semua itu merupakan sumber yang 
subur untuk memunculkan delinkuensi remaja. Sebabnya antara lain: 
a. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntunan orang 

tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing 
sibuk mengurusi permasalahan serta konflik batin sendiri. 

b. Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja menjadi tidak 
terpenuhi. 

c. Anak-anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang 
sangat diperlukan untuk hidup susila. 

2. Pengaruh lingkungan teman bermain 
Lingkungan yang tidak sehat, seperti lingkungan dengan banyaknya 
anggota masyarakat yang menyimpang akan sangat berpengaruh pada 
perilaku anak-anak. Kebanyakan dari sifat anak adalah mengidentifikasi 
perilaku orang yang di dalam lingkungan sosialnya. Demikian juga 
menurut Logeman (Kolip: 2011, 222), menyatakan bahwa seorang anak 
yang baru lahir bagaikan selembar kertas putih bersih, sedangkan tulisan 
apakah yang akan digoreskan ke atas kertas tersebut tergantung pada 
lingkungannya. Dengan demikian, besar sekali peran lingkungan dalam 
membentuk kepribadian anak. Yang paling efisien adalah pengaruh 
lingkungan teman bermain. 
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3. Alkohol 

Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli sosiologi, faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan seseorang mabuk, menurut Kartono (2011 : 28) 

penggunaan alkoholisme secara berlebih-lebihan akan menyebabkan 

timbulnya gejala-gejala gangguan jasmani dan gangguan psikis sebagai 

berikut : 

1. Kehilangan kontrol diri, sebagai gejala pertama pada seorang alkoholis. 
2. Alkoholisme yaitu: kecendrungan pada alkohol dalam jumlah kecildan 

tepat, memberikan dan mempertinggi rasa senang-senang enak, maka 
alkoholisme sifatnya ialah: 
a. Anxiolytis,menguragi kecemasan. 
b. Anti defresi memperbaiki suasana hati/stemming, menjadikan orang 

euforis (bergembira) 
c. Bisa meghilangkan rem-rem psikis  
d. Mempertinggi harga diri dan perasaan diri. 
e. Mencegah derealisasi dan depersonalisasi  
f. Menggedorkan penilaian diri penghukuman diri dan larangan-larangan 

diri. 
 

Masih menurut Kartono (2011 : 29-30) mabuk ialah: “Motoriknya 

tidak terkuasai tanpa koordinasi, orang-orang menjadi bingung dan tidak sadar 

diri. Roes atau Kemabukan yang patologis: menjadi panas hati, heboh, gempar 

gelisah dan kesadarannya menjadi buram. Roes yang patologis ini sangat 

berbahaya karena sering muncul ledakan agresivitas yang hebat”. 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatf yaitu memaparkan 

fakta-fakta yang diperoleh apa adanya di lapangan dan dikaji secara ilmiah. 

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Tarempa Timur Kecamatan Siantan 

Kabupaten Kepulauan  Anambas. Penelitian kualitatif akan ditentukan informan 
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yang dianggap mewakili sifat-sifat yang sesuai dengan situasi sosial yang akan di 

teliti. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Dalam hal ini, informan akan dipilih sesuai dengan kriteria-kriteria 

yang telah ditentukan. Kriteria yang dimaksud adalah remaja yang melakukan 

mabuk-mabukan, berusia antara 13 sampai dengan 20 tahun dan bertempat tinggal 

di Desa Tarempa Timur.  

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data yang 

bersifat kualitatif, terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 

data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sesuai dengan jenis 

penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif kualitatif, maka data atau 

informasi dalam penelitian ini akan di analisa secara kualitatif.  

D. Hasil Penelitian 

a. Profil Informan 

1. Nama : Dika (DK) 

DK adalah anak pertama dari tiga bersaudara, adik perempuannya 

berusia 11 tahun dan adik laki-lakinya berusia 8 tahun. Sejak usianya 11 tahun 

DK sudah berpisah dari Ibu kandungnya, karena perceraian orang tuanya. 

Adiknya yang paling bungsu ikut dengan Ibunya, sedangkan adiknya yang 

perempuan tinggal bersama DK dan Ayahnya. Ayah DK bernama Efendi (EF) 

pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai nelayan.  

Perilaku mabuk-mabukan sudah dilakukan oleh DK sejak satu tahun 

yang lalu. Awalnya hanya iseng-iseng saja, untuk menghilangkan rasa suntuk 

dan sedih karena orang tuanya bercerai. Namun lama kelamaan, menjadi 
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sering diajak oleh kawan-kawannya untuk melakukan mabuk-mabukan. 

Biasanya mabuk-mabukan tersebut dilakukan pada setiap malam minggu atau 

malam libur sekolah. DK sering melakukan mabuk-mabukan karena 

kurangnya pengawasan dari orang tuanya dan orang tuanya jarang di rumah 

sibuk bekerja di laut. 

2. Nama : Een (EN) 

Sejak kelas 3 SLTP atau sekitar  berusia 15 tahun, EN sudah terbiasa 

minum minuman keras. Hal ini dilakukannya karena terpengaruh mengikuti 

teman-temannya yang sudah biasa minum-minuman kerras. Awalnya ia hanya 

minum sekedarnya saja, tetapi lama-kelamaan minum minuman keras hingga 

sampai mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan yang dilakukan EN, selain karena 

terpengaruh oleh ajakan teman-temannya, juga karena kurangnya pengawasan 

orang tua. Orang tua EN sudah bercerai, saat ini EN tinggal bersama Ayahnya 

yang bekerja sebagai Guru SD. Mungkin karena perceraian tersebutlah Ayah 

EN sangat longgar dalam mengawasi pergaulan anaknya, sehingga EN dapat 

dengan leluasa sering melakukan mabuk-mabukan. Biasanya EN melakukaan 

mabuk-mabukan bersama-sama temannya di malam minggu.  

3. Nama : Mulyadi Gusman (MG) 

Sejak kecil MG bersama keluarganua tinggal di Desa Tarempa Timur 

(sebelumnya adalah Kampung Antang). Orang tua MG bekerja sebagai petani. 

Saat ini MG masih sekolah kelas 2 di salah satu SLTA di Tarempa. MG 

adalah anak pertama dari tiga bersaudara, kedua-dua adiknya perempuan. 

Awal mula MG mengenal minuman keras, sekitar dua tahun yang lalu. Ketika 
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itu MG baru masuk SLTA karena kecewa tidak dibelikan sepeda motor oleh 

orang tuanya, maka MG melampiaskan kekecewaannya dengan minum 

minuman keras hingga mabuk. Ini dilakukan MG berulang kali ketika 

perasaan kecewanya muncul. Selain itu, mabuk-mabukan tersebut juga 

dilakukan MG jika ada yang mengajaknya. Biasanya dilakukan pada malam 

hari libur sekolah.. 

4. Nama : Wandi (WN) 

WN adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Ayahnya seorang tukang 

bangunan dan Ibunya bekerja dirumah. Perhatian yang diberikan Ayahnya 

sangat terbatas, mengingat Ayahnya selalu sibuk bekerja dan jika di rumah 

hanya lebih banyak untuk istirahat. Awal mulanya WN mabuk-mabukkan 

ketika tahun baru yang lalu. Ada kebiasaan di desa ini, ketika perayaan tahun 

baru, anak-anak remaja seolah-olah dibenarkan minum minuman keras oleh 

orang tuanya. Sehingga ketika WN ketahuan oleh orang tuanya minum 

minuman keras saat perayaan tahun baru, ia hanya diomelin sebentar saja 

tanpa ditegur dengan tegas dan dikenakan sanksi apapun. Tidak adanya sikap 

tegas dari orang tua inilah yang pada akhirnya membuat WN sering 

mengulangi perbuatannya untuk mabuk-mabukan. Biasanya WN mbuk-

mabukan kalau ada acara pesta pernikahan, malam minggu dan perayaan 

tahun baru serta hari raya. 

5. Nama : Eka (EK)  

EK merupakan laki-laki berusia 17 tahun, ia tinggal bersama kedua 

orang tuanya dan saudara-saudaranya di Desa Tarempa Timur. EK cukup 
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terkenal di desa tersebut, karena tergolong anak yang nakal dan 

sekolahnyapun hanya sampai kelas 5 SD. Namun, sehari-harinya EK mau 

bekerja membantu orang tuanya yang bekerja sebagai tukang bangunan.  Awal 

mulanya EK mabuk-mabukan seiring dengan gaji pertama yang diperoleh EK 

ketika dua tahun yang lalu mulai bekerja dengan orang tuanya. EK melakukan 

mabuk-mabukan bersama teman-temannya yang juga bekerja sebagai buruh 

bangunan, walaupun ada juga teman-teman sebayanya yang lain. Hampir 

setiap malam minggu EK minum minuman keras dan kadang-kadang hingga 

mabuk. Minum minuman keras ini juga sering dilakukan EK pada saat ada 

acara pernikahan dan tahun baru. 

6. Nama : Darma (DM) 

Sejak Kelas 1 SLTP (Sekitar Usia 12 Tahun) DM bersama orang 

tuanya tinggal di Desa Tarempa Timur. Orang tua DM bekerja sebagai 

nelayan dan ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga. Orang tua DM tidak 

terlalu mengontrol dan mengawasi pergaulan anak laki-lakinya seperti DM 

yang bebas bergaul kepada siapapun. Kebebasan yang di dapat DM membuat 

ia memiliki banyak teman dan membuat ia sering keluar malam. Awal 

mulanya DM mabuk-mabukan, ketika diajak temannya ngumpul-ngumpul 

malam minggu satu tahun yang lalu. Ketika itu DM hanya iseng-iseng minum 

minuman keras dan tanpa disadari hingga mabuk. Saat ini mabuk-mabukan 

sudah sering dilakukan DM bersama teman-temannya hampir setiap malam 

minggu. DM merasa tidak enak jika malam minggu tidak mabuk-mabukan 

bersama dengan teman-temannya. 
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7. Nama : Adi (AD)  

AD adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini AD duduk 

dibangku kelas 3 SLTA. Orang tua AD bekeraja sebagai petani. Mereka 

tinggal di Desa Tarempa sejak turun temurun dari jaman Kakek AD. AD 

melakukan mabuk-mabukan sekitar 5 tahun yang lalu, ketika itu AD masih 

duduk dibangku kelas 1 SLTP. Awalnya hanya iseng-iseng saja, bangga kalau 

minum minuman keras, apalagi kalau sampai mabuk. Memang ketika itu, 

tidak ada yang mempengaruhi untuk minum minuman keras, AD 

melakukannya berdasarkan keinginan sendiri. Seingat AD ketika itu malam 

minggu dan bertepatan dengan perayaan Ulang Tahun salah seorang teman 

AD. Hingga saat ini AD sudah terbiasa minum minuman keras dan tidak 

jarang hingga mabuk. Biasanya jika AD mabuk, ia tidak pulang ke rumahnya, 

tetapi menginap di rumah temannya. Hal ini ia lakukan untuk menghindari 

dari dimarahi oleh Ayahnya dan omelin oleh ibunya. Padahal kalaupun AD 

pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sebenarnya orang tua AD tidaklah 

terlalu tegas memarahi AD. 

b. Karakteristik Informan  

1. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dilihat dari karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin yang 

melakukan mabuk-mabukan, hasil penelitian di lapangan hanya menemukan 

informan laki-laki saja yang melakukan mabuk-mabukan.Untuk lebih jelasnya 

mengenai jenis kelamin informan yang melakukan mabuk-mabukan dapat 

dilihat pada Tabel IV.1 di bawah ini: 
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Tabel  IV.1 
Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 
(%) 

1 Perempuan 0 0% 

2 Laki-laki 7 100% 

Jumlah 7 100% 

Sumber: data hasil wawncara, 2013 

Dimana hal yang memotivasi informan untuk melakukan mabuk-

mabukan lebih disebabkan berbagai macam alasan mulai dari hiburan dan 

pelarian diri terhadap rasa tidak nyaman di dalam keluarga sampai pada faktor 

kebiasaan.  

2. Informan  Berdasarkan Umur 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di desa Tarempa Timur 

bahwa umur informan yang melakukan mabuk-mabukan berkisar antara 13 

sampai dengan 20 tahun. Umur informan tersebut merupakan kelompok umur 

remaja. Untuk lebih jelasnya mengenai umur informan yang melakukan 

mabuk-mabukan dapat dilihat sebagaimana disajikan pada Tabel IV.2 di 

bawah ini: 

Tabel IV.2 
Karekteristik Informan Berdasarkan Umur 

 

No Umur Frekuensi Persentase 
(%) 

1 13-16 3 42,85% 

2 17-20 4 57,14% 

Jumlah 7 100% 
    Sumber: data hasil wawancara, 2013 
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Hal ini menunjukkan bahwa tingkat umur 13 sampai dengan 16 tahun 

dan umur 17 sampai 20 tahun adalah tingkat umur yang produktif yang 

diharapkan mampu menjelaskan tentang Kenakalan Remaja (Studi: mabuk-

mabukan Dikalangan Remaja Di Desa Tarempa Timur Kecamatan Siantan 

Kabupaten kepulauan Anambas). 

3. Informan Berdasarkan Pendidikan 

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ada di desa Tarempa Timur 

menunjukan bahwa, semakin tinggi pendidikan masyarakat bahwa semakin 

mempengaruhi masyarakt untuk melakukan tindakan mabuk mabukan di desa 

tersebut. Jika dilihat secara pengetahuan, bahwa semakin tinggi pendidikan 

yang ada maka semakin dalam pengetahuan mengenai hukum mabuk-

mabukan dan dampak terhadap mabuk-mabukan. Namun berdasarkan hasil 

penelitian di lapangan, menunjukkan hal yang sangat berbeda yaitu tingkat 

pendidikan informan berbanding lurus dengan perilaku mabuk-mabukan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.3 di bawah ini: 

Tabel IV.3 
Karakteristik Informan Berdasarkan Kelompok Pendidikan 

 

No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 
(%) 

1 Tidak tamat SD  1 14,28% 

2  SD 1 14,28% 

3  SLTP / Sederajat 2 28,57% 

4  SMA / Sedarajat 3 42,85% 

Jumlah 7 100% 

 Sumber: data hasil wawncara, 2013 
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Hal ini menunjukan bahwa mayoritas latar belakang pendidikan pada 

tingkat SMA sederajat dalam memberikan tanggapan dalam penelitian yang 

berkenaan dengan “Kenakalan Remaja (Studi Mabuk-mabukan Dikalangan 

Remaja Di Desa Tarempa Timur Kacamatan Siantan Kabupaten Kapulauan 

Anambas).  

c. Pengaruh Lingkungan Keluarga 

Salah satu alasan mereka melakukan tindakan mabuk-mabukan tersebut 

adalah pengaruh lingkungan keluarga yang tidak harmonis, sehingga minumanlah 

sebagai pelarian diri untuk menghilangkan masalah-masalah yang mereka hadapi. 

Selain itu, pengaruh lingkungan teman bermain remaja tersebut juga sangat 

mempengaruhi remaja untuk melakukan tindakan seperti mabuk-mabukan. 

Adapun kualitas rumah tangga atau kehidupan keluarga jelas memainkan 

peranan paling besar dalam membentuk kepribadian remaja delinkuen (nakal).. 

Misalnya, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibu, 

hidup terpisah, poligami dan ayah mempunyai simpanan “istri” lain. Semua itu 

merupakan sumber yang subur untuk memunculkan kenakalan remaja. Sebabnya 

antara lain ialah: 

a. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih-sayang dan tuntunan pendidikan 

orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing 

sibuk mengurusi permasalahan serta konflik batin sendiri. 

b. Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja menjadi tidak terpenuhi. 

c. Anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat 

diperlukan untuk hidup susila. 
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Dimana hasil wawancara dengan informan berinisial (EF) mengatakan 

sebagai berikut: 

“Saye tak tau  kalau  perceraian saye dapat manyebabkan anak-anak saye 
melakukan hal-hal yang tak baek atau dok, seperti menom-menom 
alkohol, cume semenjak saye bercerai memang anak saye jarang di rumah 
tu jok yang saye tau”.  
Artinya: “Saya tidak tau kalau perceraian saya dapat menyebabkan anak-
anak saya melakukan hal-hal yang tidak baik atau baik, seperti minum-
minum alcohol, cuma semenjak saya bercerai memang anak saya jarang di 
rumah, itu saja yang saya tau” (Wawancara pada tanggal 15 April 2013). 
 
Dari jawaban informan dapat disimpulkan bahwa mereka tidak 

mengetahui apakah bercerai dapat manyebabkan anak-anak mereka melakukan 

hal-hal yang baik atau tidak, seperti mabuk-mabukan.  

Besarnya pengaruh lingkungan keluarga yang tidak harmonis 

menyebabkan remaja di Desa Tarempa Timur melakukan mabuk-mabukan di 

pertegas dari hasil wawancara dengan informan berinisial (DS) yang memberikan 

pernyataan sebagai berikut: 

“Saye memang dari faktor perceraian orang tue saye sehinge saye 
melakukan mabuk-mabuk ni bang, dulu sebelum orang tue saye bercerai 
saye tak penah malakukan mabuk-mabuk macam ni. Saye merase  sedi dan 
prustasi sekali maliat orang tue saye becerai, dimene ontok mengelangkah 
kesedihan saye ni dengon care mabuk-mabuk macam nilah bang”. 
Artinya: “Saya melakukan mabuk-mabukan ini memang dari faktor 
perceraian orang tua saya, dulu sebelum orang tua saya bercerai, saya tak 
pernah melakukan mabuk-mabukan semacam ini. Saya merasa sedih dan 
frustasi sekali melihat orang tua saya bercerai, dimana untuk mengatasi 
kesedihan saya ini dengan cara mabuk-mabukan macam inilah bang” 
(Wawancara pada tnaggal 2 Mei 2013). 
 
Hasil wawancara dengan informan berinisial (DS) dapat disimpulkan 

bahwa remaja tersebut melakukan mabuk-mabukan memang dari faktor kematian 

dan perceraian orang tua sehinggga remaja tersebut melakukan mabuk-mabukan.  

Wawancara dengan informan berinisil (AJ) mengatakan sebagai berikut: 
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“Sebab saye bercerai ni karne memang merase tidak cocok lagi dan 
kebanyakan orang bercerai tu dikarenekan ade orang ketiga agek, kalau 
lah ade orang ketiga pasti lah keluarga berantakan ujung-ujung die becerai 
tok lah jalan satu-satu die yang dilakukan ontok ngelangkan rase saket ati 
dan malu dengon orang laen”.  
Artinya: “Sebab saya bercerai ini karena memang merasa tidak cocok lagi 
dan kebanyakan orang bercerai itu mungkin dikarenakan ada orang ketiga, 
kalaulah ada orang ketiga pastilah keluarga berantakan ujung-ujungnya dia 
bercerai, itulah jalan satu-satunyaa yang dia lakukan untuk menghilangkan 
rasa sakit hati dan malu dengan orang lain” (Wawancara pada tanggal 15 
April 2013). 
 
Informan (AJ) mengatakan bahwa sebab dia bercerai karena merasa tidak 

cocok lagi dan kebanyakan orang bercerai dikarenakan ada orang ke-3, apabila 

ada orang ke-3 di dalam keluarga, pasti membuat keluarga berantakan. Ujung-

ujungnya bercerai adalah jalan satu-satunya yang dilakukan untuk menghilangkan 

rasa sakit hati dan malu terhadap orang lain. Dan tindakan yang dilakukan oleh 

informan (AJ) membuat anak-anak mereka merasa sedih melihat apa yang yang 

dilakukan orang tuanya. Orang tua tidak memikirkan tindakan yang mereka 

lakukan akan membuat mereka malu sendiri, karena akan membuat anak-anak 

mereka menjadi melarat, pemabuk, pencuri dan lain-lain.  

Sedangkan jawaban informan barinisial (AR) berbeda dengan jawaban 

(AJ) dimana hasil wawancara dengan (AR) sebagai berikut: 

“Sebab saye bercerai dengon bini saye ni karne adenye campur tangan dari 
pihak keluarge saye same dengon kaluarge bini saye, sehingge menjadi 
berantakan rumah tangge saye ni, ujung-ujungnye bercerai satu-satu die 
jalan yang di ambek”. 
Artinya: “Sebab saya bercerai dengan istri saya ini karena adanya campur 
tangan dari pihak keluarga saya sama dengan keluarga istri saya, sehingga 
menjadi berantakan rumah tangga saya ini, ujung-ujungnya satu-satu jalan 
yang dia inginkan adalah bercerai” (Wawancara pada tanggal 16 April 
2013). 
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Dari jawaban informan (AR) dapat dijelaskan bahwa sebab mereka 

bercerai yaitu adanya campur tangan kedua belah pihak keluarga mereka, 

sehingga rumah tangga mereka menjadi berantakan dan ujung-ujungnya bercerai 

adalah salah satu jalan yang terbaik. Dimana rumah tangga akan berantakan 

karena banyaknya campurtangan orang lain sehingga masalah yang kecil menjadi 

besar. Peran orang tua sangat lah penting di dalam memberi nasehat terhadap 

anak-anak mereka yang telah berkeluarga sehingga bisa mewujudkan keluarga 

yang harmonis.  

Kemudian wawancara dengan informan berinisial (KD) mengatakan 

sebagai berikut: 

“Tak penah polak saye liat anak-anak saye melakukan mabok-mabok, 
paleng lau anak saye kelua die sebut di buot tugas  sekolah dengon kawan-
kawan die, dan memang saye tak tau apekah die buot tugas atau dok, saye 
dok penah ngecek polak ye ked ok die buot tugas”. 
Artinya: “Tidak pernah-pun saya melihat anak-anak saya melakukan 
mabuk-mabukan, palinglah kalau anak saya keluar dia sebut mengerjakan 
tugas sekolah dengan kawan-kawannya dan saya memang tidak tau apakah 
dia buat tugas atau tidak, saya tidak pernah mengecek dia buat tugas 
ataupun tidak” (Wawancara pada tanggal 16 April 2013). 

 

Dari jawaban informan (KD) dapat disimpulkan bahwa orang tua tidak 

pernah melihat anak-anaknya melakukan mabuk-mabukan atau minum-minuman 

keras, dimana yang mereka ketahui bahwa anak-anaknya keluar untuk membuat 

tugas sekolah dengan teman-temannya. Sayangnya orantua tidak pernah 

mengecek anak-anaknya apakah benar membuat tugas atau tidak. 

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap remaja membuat remaja 

merasa bebas apa saja yang mereka ingin lakukan, apalagi orang tua mereka tidak 

mangetehui apa yang mereka lakukan di luar rumah. Seharusnya ada pengawasan 
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yang dilakukan oleh orang tua baik dalam rumah maupun di luar rumah, sehingga 

orang tua mengetahui apa saja yang dilakukan anak-anak mereka. 

Kemudian wawancara dengan informan berinisial (DK) yang menyatakan 

sebagi berikut: 

“Saye melakukan mabuk-mabuk kerena saye memang jarang di perhatikan 
oleh orang tue saye, orang tue saye sibuk dengan kerje mereka, make tu 
jarang memperhatikan saye. Sehingge saye melakukan mabuk-mabukan 
untuk mengelangkah rase sedih saye, makin pulak ketemu kawan-kawan, 
terase elang juge lah sedih saye”.  
Artinya: “Saya melakukan mabuk-mabukan karena saya memang jarang 
diperhatikan oleh orang tua saya, orang tua saya sibuk dengan kerja 
mereka, maka itu jarang memperhatikan saya. Sehingga saya melakukan 
mabuk-mabukan untuk menghilangkan rasa sedih saya, apalagi ketemu 
kawan-kawan, terasa hilang juga sedih saya” (Wawancara pada tanggal 1 
Mei 2013). 

Dari jawaban informan (DK) bahwa dia melakukan mabuk-mabukan 

kerena memang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sehingga dia 

melakukan pelarian diri dengan mabuk-mabukan untuk menghilangkan rasa sedih 

yang terjadi di dalam dirinya. Apalagi berkumpul dengan kawan-kawan, 

sehinggga bisa mengurangi juga rasa sedih di dalam dirinya tersebut. Dimana 

kepedulian di dalam keluarga merupakan pengaruh terhadap seseorang melakukan 

tindakan manyimpang, tetapi ada juga dari keinginan dari diri sendiri untuk 

melakukan tindakan menyimpang tersebut. 

Kemudian wawancara dengan informan berinisial (SM) mengatakan 

sebagai berikut: 

“Di dalam saye mendidik anak saye gase lah cokoplah, tok tergantong 
anak jok nak dengo ke dok, cume saye sebagai orang tue ni hannye bise 
mabari nasehat dan teguran kapade anak seya, selabihtu dok die 
sendegeklah yang menentukan mane yang baek mane yang buruk ontok 
masedepon die sendegek”.  
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Artinya: “Di dalam saya mendidik anak saya rasa sudah cukup, itu 
tergantung anak juga mau mendengar atau tidak, cuma saya sebagai orang 
tua hanya bisa memberi nasehat dan teguran kepada anak saya, selebihnya 
dia sendirilah yang menentukan mana yang bik dan mana yang buruk 
untuk masa depan dia sendiri” (Wawancara pada tanggal 18 April 2013). 
 
Berdasarkan dari jawaban informan (SM) tersebut bahwa orang tua sudah 

merasa maksimal dalam mendidik anak-anaknya, dimana tergantung anak-

anaknya mau mendengarkan atau tidak. Sebagai orang tua hanya bisa memberikan 

nasehat dan teguran tarhadap anak-anaknya. Selebih dari itu anak-anaklah yang 

menentukan mana yang baik dan mana yang buruk yang mereka lakukan demi 

masa depan mereka.  

Kemudian wawancara dengan informan berinisial (NS) memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

“Saye rase pengontrolan saye terhadap anak saye sudah saye lakukah, 
tetapi memeng hanye di rumah kalau di luar rumah saye kurang tau karena 
saye juge jarang di rumah, kalau saye di rumah saje saye malihat ape yang 
anak saye karje kah. maketu saye tak barape tau ape saje yang di lakukan 
anak saye di luar rumah paleng kalau die keluar  pegi bikin tugas atau 
jalan-jalan same kawan-kawan die tu aje yang saye tau”.  
Artinya: “Saya rasa pengontrolan saya terhadap anak saya sudah saya 
lakukan, tetapi memang hanya di rumah, kalau di luar rumah saya kurang 
tau karena saya juga jarang di rumah, kalau saya di rumah, saya melihat 
apa yang anak saya kerjakan, tetapi saya tak berapa tau apa saja yang 
dilakukan anak saya di luar rumah, paling kalau dia keluar rumah pergi 
buat tugas atau jalan-jalan sama kawan dia, itu saja yang saya tau” 
(Wawancara pada tanggal 20 April 2013). 
 
Hasil wawancara dengan informan (NS) tersebut, menjelaskan tentang 

pengontrolan orang tua terhadap anaknya, sudah mereka lakukan juga, tetapi 

hanya di dalam lungkungan keluarga, dan mereka tidah melakukan pengontrolan 

di luar rumah, karena meraka juga jarang berada di rumah. Sehingga mereka tidak 

mengetahui apa saja yang dilakukan anak-anak mereka di luar rumah. Mereka 
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hanya berpikir apa bila anak-anak mereka keluar rumah untuk membuat tugas 

sekolah atau jalan-jalan sama teman-temannya. Dikarenakan kesibukan orang tua 

sehingga tidak mangetahui apa saja yang dilakukan anak-anaknya di luar rumah. 

Namun orang tua harus perlu mengetahui apa saja yang dilakukan anak-anak 

mereka di luar rumah, karena untuk mencegah anak-anak melakukan hal-hal yang 

tidak diinginkan oleh keluarga. 

Kemudian wawncara dengan informan berinisial (EN) yang mengatakan 

sebagai berikut: 

“Dolom rumah kami bang kami bebas nak kelua atu balek jom berape 
ojok, orang tue kami dok magah tesereh kami jok yang penteng pas 
sekolah ye hagos sekolah, jongon sampai dok sekolah, tok ye orang tue 
kami marah”.  
Artinya: “Dalam rumah kami bang, kami bebas mau keluar atau pulang 
jam berapapun, orang tua kami tidak marah, terserah kami yang penting 
ketika sekolah harus sekolah, jangan sampai tidak sekolah, itu saja yang 
orang tua kami marah” (Wawancara pada tanggal 6 Mei 2013). 

Dari jawaban informan (EN) dapat di artikan bahwa mereka bebas untuk 

pulang atau pergi kapan saja dari rumah. Orang tua tidak memarahi mereka yang 

penting apabila malam sekolah mereka keluar besoknya mereka harus sekolah. 

Kurangnya kedisiplinan didalam keluarga sehingga menbuat remaja merasa bebas 

untuk pulang atau pergi kapan saja dari rumah mereka, karena orang tua yang 

tidak menerapkan sikap disiplin di dalam rumah. Dimana sebenarnya kedisiplinan 

sangat penting untuk membuat remaja mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak 

baik. 

Kemudian wawancara dengan informan berinisial (SP) memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 
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“Peleng anak saye begaol dengon anak-anak tetangge saye tok lah yang 
saye tau, lau same anak-anak laen saye tak tau pulak teserah die lah nak 
bagaol dengan siape saje nak di tegoh pun lah baso jadi pondoi-pondoi dok 
die lah menilai mane yang baek dan mane yang boruk”.  
Artinya: “Paling anak saya bergaul dengan anak-anak tetangga saya itu 
saja yang saya tau, kalau dengan anak-anak lainnya saya tidak tau, terserah 
dialah mau bergaul dengan siapa saja, mau ditegurpun sudah besar jadi 
pandai-pandailah dia menilai mana yang baik dan mana yang buruk” 
(Wawancara pada tanggal 20 April 2013). 
 
Tanggapan informan (SP) tersebut menunjukkan bahwa orang tua hanya 

tau bahwa anak-anaknya hanya bergaul dengan anak-anak tetangganya, 

sedangkan mereka tidak tau kalau anak-anaknya bergaul dengan anak-anak lain. 

Dan orang tua tidak melarang anak-anaknya bergaul dengan siapa saja. Dimana 

terserah pada anak tersebut menilai mana yang baik dan mana yang buruk.  

Kemudian wawancara dengan informan berinisial (NN) memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

“Ye penah lah, law ontok kebutuhan anak-anak saye, ceme law die mentak 
yang mahal-mahal seperti honda mane lah saye bise langsong belikah, tau 
saje lah pemasukan saye ni, saye hanye karje jadi nelayan, tapi law 
kabutuhan ontok sekolah, insha allah saye bise bali kah ontok anak-anak 
saye”.  
Artinya: “Ya pernah lah, kalau untuk kebutuhan anak-anak saya, cuma 
kalau dia minta yang mahal-mahal seperti Honda manalah saya bisa 
langsung belikan, tau sajalah pemasukan saya, saya hanya kerja jadi 
nelayan, tapi kalau kebutuhan untuk sekolah, insya allah saya bisa belikan 
untuk anak-anak saya” (Wawancara pada tanggal 20 April 2013). 
 
Menurut informan (NN) orang tua selalu memenuhi kebutuhan anak-

anaknya, tetapi kebutuhan seperti untuk membelikan anaknya sepeda motor 

mereka belum bisa, dikarenakan kondisi perekonomian mereka. Tetapi untuk 

kabutuhan atau kepentingan sekolah anak-anak mereka, orang tua mampu untuk 

memenuhinya. 
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Kemudian wawancara dengan informan berinisial (MG) yang mengatakan 

sebagi berikut: 

“Ye bang, memang orang tue kami dok nak belikah kami honda, padahal 
orang tue ade duet, kami iri gok liat kawan-kawan kami lah paki honda 
semue, kami ojok yang dok ade kami resau kami mabok-mabok ojok 
ngelang kah saket ati dengon orang tue”.  
Artinya: “Ya bang, memang orang tua kami tidak mau belikan kami 
Honda, padahal orang tua ada duit, kami iri lihat kawan-kawan kami sudah 
punya Honda semua, kami saja yang tak punya, kami risau kami mabuk-
mabuk aja menghilangkan sakit hati terhadap orang tua” (Wawancara pada 
tanggal 5 Mei 2013). 
 
Dari jawaban informan (MG) bahwa informan merasa kebutuhannya tidak 

terpenuhi oleh orang tuanya, sehingga membuat informan merasa sakit hati 

sehingga informan melakukan pelarian diri dengan mabuk-mabukan untuk 

menghilangkan rasa sakit hatinya. Kurang terpenuhinya kebutuhan anak-anak di 

dalam keluarga membuat anak-anak merasa tidak diperhatikan apa yang mereka 

inginkan, dimana rasa iri terhadap teman-temanya membuat anak-anak melakukan 

pelarian diri dengan melakukan mabuk-mabukan. 

Kemudian wawancara dengan informan berinisial (WN) yang mengatakan 

sabagai berikut: 

“Marah lah kalu die tau bang, cume marah sebento jok lapas tok dok agek, 
paleng marepek-merepek sikit, tahan telinge jok lah cume, lau kesoi dengo 
mak merepek paleng kami pegi dari rumah”. 
Artinya: “Marahlah kalau dia tau bang, cuma marah sebentar saja selepas 
itu tidak lagi, paling ngomel-ngomel sikit, cuma tahan telinga sajalah, 
kalau kesal mendengar omelan emak, paling kami pergi dari rumah” 
(Wawancara pada tanggal 5 Mei 2013). 
 
Dari jawaban informan (WN) tersebut menjelaskan bahwa orang tua 

mengetahui anaknya melakukan mabuk-mabukan, tetapi tidak melarang dengan 

keras. Apabila orang tua memarahi anaknya, malahan anaknya lari dari rumah. 
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Kurangnya sikap tegas orang tua terhadap ana-anak mereka membuat anak-anak 

mereka marasa tidak takut melakukan tindakan yang menyimpang seperti minum-

minuman keras. Dimana sikap tegas dari orang tua sehingga membuat anak-anak 

mereka merasa takut untuk malakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-

norma di dalam masyarakat. 

d. Pengaruh Lingkungan Teman Bermain 

Lingkungan yang tidak sehat, seperti lingkungan dengan banyaknya 

anggota masyarakat yang menyimpang akan sangat berpengaruh pada perilaku 

anak-anak. Kebanyakan dari sifat anak adalah mengidentifikasi perilaku orang 

yang di dalam lingkungan sosialnya. Dengan demikian, besar sekali peran 

lingkungan dalam membentuk kepribadian anak. Yang paling efisien adalah 

pengaruh lingkungan teman bermain. 

Hasil wawancara dengan informan berinisial (EK) yang mengatakan 

sebagai berikut: 

“Saye melakukan mabuk-mabukan setiap malam minggu, acara orang 
nikah, taun baru, mulai die saye malakukan mabuk-mabukan sekitar 
jm10.15 WIB lah, siap die kire-kire jam 02.00 WIB lah, tergantung 
minuman die law bonyok lame abes die bang”.  
Artinya: “Saya melakukan mabuk-mabukan setiap malam minggu, acara 
orang nikah, tahun baru, mulai melakukan mabuk-mabukan sekitar jam 
10.15 WIB, selesai kira-kira jam 02.00 WIB, tergantung minuman kalau 
banyak lama habisnya bang” (Wawancara pada tanggal 24 April 2013). 
 
Dari jawaban informan (EK) dapat disimpulkan bahwa remaja melakukan 

mabuk-mabukan setiap malam minggu, acara pernikahan dan tahun baru. Mereka 

melakukan perilaku mabuk-mabukan sekitar jam10:15 WIB dan selesainya sekitar 

jam 02:00 WIB. Dimana remaja tersebut merasa senang apabila melakukan 

mabuk-mabukan setiap malam minggu. Dimana waktu yang sangat sering meraka 
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melakukan mabuk-mabukan yaitu malam minggu karena malam minggu mereka 

meresa malam yang asik untuk bersenang-senang bersama teman-teman mereka. 

Kemudian wawancara dengan informan barinisial (EK) yang mengatakan 

sebagai barikut: 

“Dekot kampong seye ni bang, bonyok kawan-kawan saye yang mabok, 
malahan orang tue ojok ade gok yang mabok, saye ni terpengaruh gok 
dengon kawan-kawan saye yang mabok-mabok, karne ape bile liat kawan 
mabok, rese nak cube gok, ape resa mabok-mabok tok, kawan kami nyebot 
sedok kalau mabok-mabok”.  
Artinya: “Dekat kampong saya ini bang, banyak kawan saya yang mabuk, 
malahan ada juga orang tua yang mabuk, saya ini terpengaruh diajak 
kawan-kawan saya yang mabuk-mabuk, kami kalau lihat kawan mabuk, 
rasa mau coba juga, apa rasa mabuk-mabuk tu, kawan kami sebut sedap 
kalau mabuk-mabuk” (Wawancara pada tanggal 6 Mei 2013). 
 
Dari jawaban informan (EK) mengatakan bahwa di dalam lingkungan 

teman bermain remaja tersebut banyak yang melakukan mabuk-mabukan, 

malahan ada juga orang tua yang melakukan mabuk-mabukan di dalam lingkung 

remaja tersebut. Apalagi banyaknya teman-teman remaja tersebut melakukan 

mabuk-mabukan, sehingga membuat remaja tersebut ingin mencoba untuk 

melakukan mabuk-mabukan. 

Kemudian wawancara dengan informan berinisial (DR) yang mengatakan 

sebagai berikut: 

“Saye suke aja malakukan mabok-mabok kerana saye marase kalau dok 
mabok dok sedop ase die, makin polak malam minggu, terase canggung 
ape bile dok mabok-mabok bang, ape agak mabok seme kawan-kawan 
makin sedop kerne dopot bebuol me kawan, kalau ada masalah pun kawan 
bise bantu”.  
Artinya: “Saya suka saja melakukan mabuk-mabuk karena saya merasa 
kalau tidak mabuk tidak sedap rasanya, apalagi malam minggu, terasa 
canggung apabila tidak mabuk-mabuk bang, apalagi mabuk sama kawan-
kawan makin sedap karena dapat berbual sama kawan, kalau ada 
masalahpun kawan bisa bantu” (Wawancara pada tanggal 24 April 2013).  
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Dari jawaban informan (DR) dapat disimpulkan bahwa remaja tersebut 

suka melakukan mabuk-mabukan karena apabila tidak mengkonsumsi minuman 

keras, remaja tersebut merasa tidat enak, apalagi di malam minggu dimana remaja 

tersebut merasa canggung kalau tidak mabuk-mabukan. Remaja tersebut merasa 

enak melakukan mabuk-mabukan dengan teman-teman mereka apalagi ada 

masalah, teman-teman dapat membatu remaja tersebut. 

Kemudian hasil wawancara dengan informan berinisial (AD) yang 

mangatakan sebagai berikut: 

“Saye malakukan mabuk-mabuk ni bang memang dari diri sendiri, saye 
merase suke ojok malakukah mabuk-mabuk bio lebih bonyok kenal 
kawan, tngok jok lah kawan-kawan saye yang lain di bonyok dopot kawan 
dari mabuk-mabuk nilah”.  
Artinya: “Saya melakukan mabuk-mabukan ini bang memang dari diri 
sendiri, saya merasa suka saja melakukan mabuk-mabukan supaya lebih 
banyak kenal kawan, lihat sajalah kawan-kawan saya yang lain banyak 
dapat kawan dari mabuk-mabuk inilah” (Wawancara pada tanggal 1 Mei 
2013). 

Dari tanggapan informan (AD) dapat disimpulkan bahwa remaja yang 

melakukan mabuk-mabukan karena inisiatif dari diri sendiri remaja tersebut yang 

ingin malakukan mabuk-mabukan. Remaja tersebut baranggapan bahwa akan 

lebih banyak mendapatkan teman apabila remaja tersebut melakukan mabuk-

mabukan. 

Kemudian wawancara dengan informan berinisial (EM) memberikan 

tanggapan sebagai berikut: 

“Pernah lah bang, kite masih mude nil ah bang nak mabok-mabok kalau 
lah tue nintek baru kite barubah, saye rase banyak kawan-kawan saye yang 
mabok-mabok tok same lah same saye kalau kite masih mude ni kite 
belom ade tanggong jowob, agek kecik nilah nak senang-senang”.  
Artinya: “Pernahlah bang, kita masih muda inilah bang mau mabuk-mabuk 
kalau sudah tua nanti barulah kita berubah, saya rasa banyak kawan-kawan 
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saya yang mabuk-mabuk itu samalah dengan saya kalau masih muda ini 
kita belum ada tanggungjawab, lagi masih kecil inilah kita mau senang-
senang” (Wawancara pada tanggal 2 Mei 2013). 

Dari tanggapan informan (EM) dijelaskan bahwa orang tua dari remaja 

yang melakukan mabuk-mabukan pernah mengajarkan bahwa minuman keras 

(alkohol) itu haram menurut agama Islam, tetapai mereka tetap melakukan 

mabuk-mabukan kerena merasa masih muda dan belum mempunyai tanggung 

jawab sehingga merasa tidak masalah jika melakukan mabuk-mabukan. Dan 

remaja yang melakukan mabuk-mabukan mengatakan bahwa apabila sudah tua 

baru akan berubah atau tidak akan melakukan mabuk-mabukan lagi. 

Pertanyaan yang ditujukan kepada informan berinisial (BJ) yang 

mengatakan sebagai berikut: 

“Kalau pendidikan saye ni cume tamat SD bang. Jangankan macam saye 
yang tamat SD, kawan-kawan saye yang pendidikan die tinggi jok bonyok 
yang mabok-mabok. Macam yang tamat SMP, SMA malahan dok die 
labih kuat agak mabok dari pade saye”.  
Artinya: “Kalau pendidikan saya ini cuma tamat SD bang. Jangankan 
seperti saya yang tamat SD, kawan-kawan saya yang pendidikan dia tinggi 
banyak juga yang mabuk-mabuk. Seperti yang tamat SMP, SMA malahan 
dia lebih kuat mabuknya daripada saya” (Wawancara pada tanggal 25 
April 2013). 
 
Kemudian dilihat dari pendapat informan dengan inisial (BJ) yang 

mempunyai tangggapan yang hampir sama dengan pendapat informan (YN), yaitu 

sebagi berikut: 

 
“Kalau pendidikan saye ni bang tamat SMA, seye senang jok malakukah 
mabok-mabok ni karene kawan-kawan aye yang sekolah tinggi jok bonyok 
yang mabok-mabok, makin polak kite mabok-mabok me kawan-kawan 
yang pendidikan die tinggi makin sedop lah dopot gok bebagi cerite dan 
pengalaman”.  
Artinya: “Kalau pendidikan sya ini tamat SMA, saya senang saja 
melakukan mabuk-mabuk ini karena kawan-kawan saya yang sekolahnya 



26 
 

tinggi banyak yang mabuk-mabuk, makin kita mabuk-mabuk dengan 
kawan-kawan yang pendidikan dia tinggi makin sedaplah dapat juga 
berbagi cerita dan pengalaman” (Wawancara pada tanggal 25 april 2013). 

 
Dari jawaban informan (YN) tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pendidikan remaja yang sering melakukan mabuk-mabukan yaitu ada yang teman 

SD, SMP, dan SMA. Mereka merasa senang melakukan mabuk-mabukan dengan 

teman yang tingkat pendidikannya lebih tinggi di karenakan dapar berbagi cerita 

dan pengalaman. Dimana tingkat pendidikan remaja yang melakukan mabuk-

mabukkan sangat berpengaruh karena ramaja yang tingkat pendidikannya rendah 

selalu membandingkan dengan remaja yang tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

Sehinggga remaja yang tingkat pendidikannya lebih tinggi seharusnya dapat 

memberikan contoh yang baik terhadap remaja yang tingkat pendidikannya lebih 

rendah. 

Kemudian wawancara denga informan berinisial (AR) yang mengatakan 

sebagai berikut: 

“Saye tidak marase polak ngajak teman-teman saye mabok-mabok bang, 
tapi kalau die nak ikot malah saye suke, ade juge kawan bebuol, lau seye 
sendegekkan sepi polak tak ade kawan nak bebuol, malah kadang-kadang 
dok die yang sebok ngajak mabok”.  
Artinya: “Saya tidak merasa mengajak teman-teman saya mabuk-mabuk, 
tapi kalau dia mau ikut malah saya suka, ada juga kawan berbual, kalau 
saya sendiri sepi rasanya tak ada kawan untuk berbual, malah kadang-
kadang dia yang berkeinginan mengajak mabuk” (Wawancara pada 
tanggal 26 April 2013). 
 
Berdasarkan dari jawaban informan (AR) tersebut dijelaskan bahwa 

remaja tersebut tidak marasa mengajak teman-temannya melakukan mabuk-

mabukan, tetapi apabila teman-temanya mau ikut malahan remaja tersebut senang 

dan apabila teman-teman tersebut tidak mau tidak apa-apa. Dimana remaja 
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tersebut mangatakan bahwa teman-temannya malahan yang sering mangajak 

remaja tersebut untuk melakukan mabuk-mabukan. 

Kemudian informan berinisial (AN) memberikan jawaban sebagi berikut: 

“Orang tue penah mengojokah lau mabok-mabok tok haram manurut 
islam, tapi kami mabok ni karene pengaruh kawan, kadang kalau meliat 
kawan mabok, tegos di ajak kalu tak ekot kami marase tak enak me kawan 
kami, kagek kate kawan kami dok menghargai kawan polak”.  
Artinya: “Orang tua pernah mengajarkan kalau mabuk-mabuk itu haram 
menurut Islam, tapi kami mabuk ini karena pengaruh kawan, kadang kalau 
melihat kawan mabuk, terus diajak kalau tidak ikut kami merasa tidak 
enak sama kawan kami, kata kawan kami tidak menghargai kawan” 
(Wawancara pada tanggal 4 Mei 2013). 
 
Hal yang hampir sama dengan informan berinisial (FR) mengatakan 

sebagai berikut: 

“Saye tau lau mabok tok haram manurut islam, tapi kalu lah kawan ngajak 
saye dok bise tolak, jadi intinye saye manghargai kawan-kawan saye lah 
meskipun dok sampai mabok beno tetapi tetap ekot”.  
Artinya: “Saya tau kalau mabuk itu haram menurut Islam, tapi kalaulah 
kawan mengajak saya tidak bisa menolak, jadi intinya saya menghargai 
kawan-kawan saya meskipun tidak sampai mabuk benar tetapi tetap ikut” 
(Wawancara pada tanggal 4 Mei 2013). 
 
Dari beberapa tanggapan informan (AN) dan (FR) maka dapat di 

simpulkan bahwa remaja yang melakukan mabuk-mabukan mengetahui minuman 

keras itu haram manurut agama Islam. Namun pengaruh dari teman-teman yang 

menjadi faktor penyebab melakukan mabuk-mabukan, hal ini di sebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan Islam secara mendalam sehingga masyarakat yang 

dominan beragama islam, namun tidak begitu memahami dan menjalani Islam 

secara benar dan menyatukan antara perkembangan modernisasi gaya hidup barat 

dengan ajaran Islam. Sebenarnya pemaham agama tentang minuman-minuman 
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keras sangatlah penting bagi remaja-remaja, sehingga tau apa yang boleh di 

menurut agama Islam dan apa saja yang tidak boleh menurut agama Islam. 

Kemudian wawan cara dengan informan berinisial (RD) yang mengatakan 

sebagai berikut: 

“Saye dok mempengaruhi teman saye lah bang, law die nak ekot saye 
mabok-mabok sukur, law dok pun dok ape-ape, tapi bonyok kawan-kawan 
saye ni emang suke law mabok-mabok, ape agek ramai-ramai makin suke 
lah dok die”.  
Artinya: “Saya tidak mempengaruhi teman saya bang, kalau mau ikut saya 
mabuk-mabuk syukur, kalau tidak maupun tidak apa-apa, tapi banyak 
kawan-kawan saya ini memang suka kalau mabuk-mabuk, apalagi kalau 
ramai-ramai makin sukalah dia” (Wawancara pada tanggal 28 April 2013). 
 

Kemudian wawancara dengan informan berinisial (RM) yang mengatakan 

sebagai berikut: 

“Seye dok mempengaruhi die lah bang cume saye ngelawe die jok, law 
nak sukur law dok nak pun dok ape, tesereh die saye pun dok ade makse”. 
Artinya: “Saya tidak mempengaruhi dia bang, cuma saya menawarkan dia 
saja, kalau mau syukur kalau tidak maupun tidak apa-apa, terserah dia 
saya pun tidak ada memaksa” (Wawancara pada tanggal 28 April 2013). 
 
 
Dari jawaban inforeman (RD) dan (RM) dapat disimpulkan bahwa remaja 

tersebut tidak merasa mempengaruhi teman-temannya, tetapi remaja tersebut 

mengatakah bahwa memang teman-temannya suka melakukan mabuk-mabukan 

tidak perlu di ajak atau dipengaruhi. Dimana teman-teman remaja tersebuh sangat 

menyukai melakukan mabuk-mabukan untuk berkumpul dengan teman-teman 

mereka. Remaja tersebut tidak melakukan paksaan untuk melakukan mabuk-

mabukan terhadap teman-temannya, apa bila ia ingin ikut melakukan mabuk-

mabukan remaja tersebut malahan senang karena ada juga teman untuk ngobrol, 

tetapi apa bila tidak ingin melakukan mabuk-mabukan tidak apa-apa. Tetapi 
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remaja tersebut mangatakan kebanyakan teman-temannya mengkonsumsi minum-

minuman keras tersebut. 

Kemudian wawancara dengan informan berinisial (MD) yang mengatakan 

sebagai berikut: 

“Saye dopot minum-minuman keras tok bang, saye bali dekot kedoi 
bonyok juol minuman tok dekot sini, dekot Tempak pun ade, yang penteng 
ade duet dopot lah minuman tok, law dok ade duet pun bise ngotang, abes 
die ogang kedoi tok lah kenal same saye, make tok die bagik law saye 
ngotang”.  
Artinya: “Saya dapat minum-minuman keras itu bang, saya beli dekat 
kedai banyak di jual minuman itu dekat sini, dekat Tarempa pun ada, yang 
penting ada duit dapatlah minuman itu, kalau tidak ada duitpun bisa utang, 
karena orang kedai itu sudah kenal sama saya, maka dari itu saya boleh 
utang” (Wawancara pada tanggal 30 April 2013). 
 
Dari jawaban informan (MD) dapat dijelaskan bahwa remaja tersebut 

mendapatkan minuman keras tersebut dari warung-warung yang terdapat di Desa 

Tarempa Timur tersebut dan di Terempa pun ada yang menjual minuman tersebut. 

Apa bila ada uang dapatlah minuman tersebut, malahan ada juga yang bisa 

ngutang dikarenakan bahwa penjaga warung tersebuh sudah mengenal remaja 

tersebut. Sehingga sangat mudah untuk mendapatkan minuman tersebut di daerah 

Desa Tarempa Timur. 

E. Penutup 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan di lapangan maka terdapat 

penyebab remaja melakukan perilaku menyimpag seperti mabuk-mabukan 

sebagai berikut: dimana kurangnya keharmonisan di dalam rumah tangga 

membuat remaja melakukan mabuk-mabukan dan di tambah lagi dari pengaruh 
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lingkungan teman bermain yang mebuat remaja melakukan mabuk-mabukan. 

Kemudian hukum menurut agama islam yang kurang pemahaman secara 

mendalam oleh remaja-remaja tersebut. 

Dimana adanya sebab perceraian di dalam keluarga yang membuat remaja 

malakukan pelarian diri dengan minum-minuman keras untuk menghilangkan rasa 

sedih di hati dan prustasi. Peran keluarga memang sangat berpengaruh di dalam 

menyebabkan remaja melakukan minum-minuman keras atau tidak, Karena dari 

itu keluarga yang harmonis sangat penting bagi pertumbuhan remaja untuk 

menuju kedewasaan. 

Lingkunagan yang tidak sehat menjadi dampak terhadap remaja, seperti 

lingkungan dengan banyak anggota masyarakatnya atau teman-temannya yang 

sering melakukan perilaku menyimpang seperti minum-minumana keras. 

Kebanyakan sifat remaja yaitu suka meniru-niru apa yang di lihat oleh mereka, 

sehingga mereka akan melakukan apa yang teman-teman mereka lakukan. 

Sehingga lingkungan teman bermai sangat dominan mempengaruhi remaja 

tersebut untuk malukan tindakan yang tidak sesui dengan aturan atau norma yang 

terdapat di dalam masyarakat. Dan pengetahuan juga memberikan dampak 

terhadap remaja tersebut, karena mereka tidak mengetahui dampaknya apabila 

mengkonsumsi minuman beralkohol yang sangat berlebihan terhadap diri mereka 

sendiri.  

b. Saran-saran 

1. Masyarakat  desa Tarempa Timur sebaiknya melakukan tindakan yang bersifat 

positif sehingga dapat mengurangi perilaku minyimpang seperti mabuk-
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mabukan yang dilakukan oleh remaja di Desa Terempa Timur. Sebagai bentuk 

mengikuti aturan, norma dan ajaran Islam yang dianut masyarakat di desa 

Terempa Timur. 

2. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat di desa Terempa Timur  

diharapkan lebih mengetahui dampak perilaku mabuk-mabukan. Baik dampak 

terhadap diri sendiri (individu) maupun dampak terhadap lingkungan atau 

orang lain. 

3. Perilaku mabuk-mabukan yang terjadi di desa terempa Timur sebaiknya 

menjadi perhatian bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan atau 

melakukan razia terhadap remaja yang melakukan mebuk-mabukan tersebut, 

sehingga remaja merasa takut untuk melakukan mabuk-mabukan lagi. 

4. Diharapkan masyarakat di Desa Tarempa Timur yang dominan beragama 

Islam lebih memahami tentang hukum mabuk-mabukan menurut Islam, 

sehingga dapat mengurangi perilaku mabuk-mabukan yang terjadi di desa 

Terempa Timur tersebut. 
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