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INTISARI 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan antara 
ketidakharmonisan keluarga dengan perilaku minum minuman keras pada remaja. 
Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara ketidakharmonisan 
keluarga dengan perilaku minuman keras pada remaja. Subyek penelitian ini 
adalah laki – laki dan perempuan yang tinggal di kota Semarang usia maksimal 
21 tahun, peminum dan berasal dari keluarga yang tidak harmonis  sebanyak 37 
orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala 
ketidakharmonisan keluarga dan skala perilaku minum minuman keras. Metode 
analisis data yang digunakan adalah korelasi Poduct Moment. Berdasarkan 
analisis data yang diperoleh nilai xyr : 0, 552 dengan nilai p < 0,01. Hal ini 
membuktikan terdapat hubungan positif antara ketidakharmonisan keluarga 
dengan perilaku minum - minuman keras pada remaja dimana semakin tinggi 
ketidakharmonisan keluarga semakin tinggi pula perilaku minum minuman keras 
pada remaja demikian pula sebaliknya. Saran penelitian adalah bagi orang tua 
untuk lebih memperhatikan komunikasi dengan anggota keluarga serta 
mengurangi tindakan atau sikap yang dapat memperkeruh suasana hubungan 
dalam keluarga dan bagi remaja untuk lebih banyak membaca atau mencari 
informasi tentang penyalahgunaan minuman keras dan lebih tenang saat 
menghadapi sebuah permasalahan keluarga. 

Kata Kunci : Ketidakharmonisan Keluarga, Perilaku minum-mionuman 
keras, Remaja. 
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LATAR BELAKANG MASALAH 

 
 

Seorang remaja diharapkan dapat mengisi kehidupan masa 

remajanya dengan hal-hal yang positif sebagai persiapannya dalam 

menghadapi masa dewasa yang lebih mandiri, karena remaja sebagai 

generasi muda yang mempunyai peranan yang sangat berarti dan berguna 

untuk pembangunan. Meskipun pada kenyataanya tidak semua remaja 

dapat melewati masa remaja dengan mulus. Beberapa di antara remaja 

tergelincir ke dalam kenakalan-kenakalan remaja yang dapat merusak masa 

depan seperti berkenalan atau terlibat “pertemanan” dengan minuman 

beralkohol. Pada kasus tersebut tidak sedikit pula di antara remaja-remaja 

tersebut menjadi budak minuman beralkohol dan membutuhkan waktu 

serta tenaga yang sangat lama untuk sembuh secara total. 

Perubahan perilaku pada remaja antara lain adalah menerima begitu 

saja cara pergaulan bangsa lain, tari-tarian, musik, pesta dan kebiasaan 

mengkonsumsi alkohol. Mengkonsumsi minum-minuman beralkohol 

sendiri memiliki dampak yang negatif. Dampak dari penyalahgunaan 

alkohol antara lain merusak hubungan dengan keluarga, menurunkan 

kemampuan belajar, menurunkan produktivitas kerja secara drastis, dan 

ketidakmampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. 

Selain itu penyalahgunaan alkohol mengakibatkan perilaku menjadi anti 

sosial dan gangguan baik fisik maupun mental (Hawari, 1991, h.25). 

Menurut Hurlock usia remaja dimulai dari umur 12 tahun sampai 

dengan 21 tahun, atau dengan kata lain masa remaja merupakan masa 

1 



lxxiv 
 

transisi dari masa kanak–kanak ke masa dewasa (Atkinson, 1991, h.134). 

Di dalam hal ini remaja berkembang ke arah kematangan seksual serta 

memantapkan identitas dirinya, periode ini merupakan masa yang kritis 

bagi individu dalam mengembangkan dan memantapkan pengalaman yang 

diperoleh sejak kecil dalam membentuk kepribadian. Periode ini juga 

periode dimana seseorang cenderung menolak apa yang dikehendaki oleh 

lingkungan sekitarnya. Hal ini terjadi karena remaja beranggapan bahwa 

dirinya sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 

Perilaku remaja yang cenderung menolak lingkungannya sering 

menimbulkan masalah–masalah di lingkungan sekitarnya. Salah satu 

masalah yang sering muncul adalah penyalahgunaan alkohol. Di dalam 

pemenuhan kebutuhannya pun pembeli mempunyai dasar yang berbeda-

beda, sesuai dengan kadar, gradasi atau tingkatannya. Seseorang yang 

sudah berada dalam tahap kecanduan pasti akan mengkonsumsi lebih 

banyak dari seseorang yang belum kecanduan. Seseorang juga sering 

menggunakan minuman keras sebagai media untuk mendapatkan teman 

baru, solider terhadap teman, menenangkan diri dari segala 

permasalahannya. Hal ini didukung oleh pendapat Hawari (2000, h.6), 

bahwa untuk melepas konflik yang dialaminya, remaja cenderung akan 

mencari pelarian dengan meminum minuman keras. 

  Penjelasan di atas diperkuat oleh pendapat Copuzzi (dikutip 

Fuhrman, 1990, h.488) ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang 

mendorong seseorang (remaja) terlibat dalam penggunaan minuman 

beralkohol tersebut. Secara garis besar faktor tersebut dikelompokan dalam 
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faktor sosial (ketaatan beribadah, pengaruh orang tua atau keluarga, 

pengaruh sekolah dan faktor kepribadian (rendahnya harga diri, 

pemberontakan, hilangnya kepercayaan diri). Kondisi keluarga yang tidak 

harmonis merupakan salah satu faktor yang akan menjadi prediktor dalam 

penelitian ini. Pada lingkungan yang tidak harmonis dapat menyebabkan 

remaja berperilaku delinquen (nakal), criminal serta tidak menguntungkan 

perkembangan bagi anak tersebut. Kartono (dalam Chairini, 1997, h.6) 

mengatakan bahwa ketidakharmonisan keluarga menyebabkan anak 

mengalami kegoncangan batin yang serius sehingga menimbulkan perasaan 

tidak aman secara emosional, batin tertekan, ada perasaan malu pada 

lingkungan, rasa ikut bersalah dan rasa berdosa, rasa kecewa dan 

penyesalan yang pada kelanjutannya akan menimbulkan perilaku yang 

negative, salah satunya minum minuman keras. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perilaku Minum minuman Keras pada remaja 

 Dalam kehidupan, setiap makhluk hidup tidak lepas dari sebuah 

tindakan dengan alasan tertentu dan tindakan tesebut yang dinamakan 

sebuah perilaku. Morgan (dikutip Hardani 1999, h. 8) mengartikan 

perilaku sebagai segala sesuatu yang dilakukan individu dan dapat 

diobservasi dengan berbagai cara. Kartono & Dali Gulo (1987, h. 9) juga 

menambahkan bahwa perilaku merupakan suatu tindakan manusia atau 

hewan yang dapat dilihat. Sedangkan dalam kamus (Anshori 1996, h. 8) 

menyebutkan bahwa perilaku adalah : a. setiap  tanggapan yang dibuat 
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oleh suatu organism, b. secara spesifik merupakan bagian dari suatu pola 

rangsangan total, c. suatu tindakan, aktivitas atau tingkah laku dan d. 

merupakan suatu pergerakan atau gerakan yang rumit. 

Minuman keras atau alkohol merupakan suatu senyawa alifatis etil 

alkohol dan tergolong kelompok alkohol, sehingga lebih dikenal dengan 

alkohol saja. WHO memasukan etil alkohol kedalam jenis obat berbahaya 

(drug) dan alkohol termasuk kelompok obat psikoaktif atau obat penenang 

bersama dengan transkuiliser, sedative, atau hipnotikum dan narkotika 

atau opial (Yatim 1991, h. 5).  

Remaja adalah individu yang sedang mengalami masa peralihan dari 

masa kanak – kanak menuju ke masa dewasa, yang pada masa tersebut 

terjadi perkembangan – perkembagan baik fisik, fisiologis, dan sosial. Hal 

serupa juga di kemukakan oleh Atkinson (1991, h.134) bahwa masa remaja 

adalah masa transisi atau masa peralihan dari masa kanak – kanak ke masa 

dewasa. 

Dari teori diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku minum-

minuman keras pada remaja adalah tindakan individu yang sedang 

mengalami masa peralihan dari masa kanak – kanak ke masa dewasa, 

yang minum mengandung kadar alkohol  secara langsung dengan jumlah 

dan kadar dari yang terendah sampai yang tertinggi. 

Copuzzi (dikutip Fuhrman 1990, h 488) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi atau yang mendorong seseorang (remaja) terlibat dalam 

penggunaan minuman beralkool tersebut. Secara garis besar faktor 

tersebut dikelompokan dalam faktor sosial (ketaatan beribadah, pengaruh 



lxxvii 
 

orang tua atau keluarga, pengaruh sekolah dan faktor kepribadian 

(rendahnya harga diri, pemberontakan, hilangnya kepercayaan diri)). 

 Perilaku minum-minuman keras seperti perilaku pada umumnya, 

dibentuk dari aspek-aspek perilau sebagai berikut: (Twiford, dikutip 

Nugroho, 2006. h. 13) 

d. Frekuensi minum yaitu seberapa sering perilaku minum-minuman keras 

yang muncul. 

e. Durasi atau lamanya berlangsung yaitu seberapa lama subyek dalam 

menggunakan minuman keras. 

f. Intensitas yaitu kuat lemahnya atau seberapa dalam subyek dalam 

menggunakan minuman keras. 

 

B. Ketidakharmonisan Keluarga 

 Ketidakharmonisan keluarga dikatakan sebagai keluarga yang tidak 

bahagia yaitu apabila ada seseorang atau beberapa anggota keluarga yang 

hidupnya diliputi keberadaan dirinya terganggu atau terhambat, yang 

meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial, sehingga berhubungan 

dengan kegagalan atau ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri terhadap 

lingkungannya, terhadap orang lain atau lingkungan sosialnya (Gunarsa 

1995, h. 26). 

 Lebih lanjut Gerungan (1991, h. 26) mengatakan bahwa keluarga 

yang tidak harmonis adalah keluarga yang tidak mempunyai interaksi 

sosial yang wajar, dimana orang tua sering cekcok dan menyatakan sikap 

saling bermusuhan dengan disertai tindakan-tindakan yang agresif. 
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 Dari pendapat beberapa tokoh diambil sebagai ciri ketidakharmonisan 

keluarga yaitu : 

h. Interaksi sosial yang tidak wajar. Manusia selalu membutuhkan manusia 

yang lain dalam segala hal, karena itu ia selalu kontak dengan 

sesamanya termasuk didalam keluarga, bila interaksi sosial dalam 

keluarga ini tidak berjalan dengan semestinya akan mengakibatkan 

disharmonis dalam keluarga (Irwanto 1991, h. 258). 

i. Tindakan agresif : Merupakan perilaku menentang baik secara fisik 

ataupun verbal atau baru berupa ancaman karena adanya permusuhan 

dalam keluarga (Ayah Bunda 1992, h. 38). 

j. Ketegangan : Jika dalam keluarga itu saling  bermusuhan orang tua 

sering cekcok, hubungan antar keluarga tidak baik akan menimbulkan 

ketegangan (Gerungan 1991, h. 26). 

k. Kekecewaan : Kekecewaan ini timbul jika individu mempunyai 

keinginan yang tidak tercapai atau juga akibat dari ketegangan yang 

dirasakan dalam keluarga (Hilman dalam Yatim 1991, h. 18) 

l. Kurangnya komunikasi : Komunikasi dalam keluarga dengan sesama 

anggota keluarga sangat penting, jika komunikasi ini kurang akan 

menimbulkan banyak persoalan (Walgito 1984, h. 58). 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan 

keluarga adalah keluarga yang mengalami perpecahan karena ada anggota 

keluarga yang mengalami kegagalan memenuhi kewajibannya serta salah 

satu sebab atau beberapa orang anggota keluarga diliputi ketegangan, 

kekecewaan dan merasa tidak puas dan bahagia dan memberikan dampak 
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yang negatif pada anak (remaja) yang salah satunya adalah minum 

minuman keras. 

 

C. Hubungan antara Ketidakharmonisan Keluarga denganPerilaku   

Minum Minuman Keras 

Seorang remaja diharapkan dapat mengisi kehidupan masa 

remajanya dengan hal-hal yang positif sebagai persiapannya dalam 

menghadapi masa dewasanya yang lebih mandiri, karena remaja sebagai 

generasi muda yang mempunyai peranan yang sangat berarti dan berguna 

untuk pembangunan. Meskipun pada kenyataanya tidak semua remaja 

dapat melewati masa remaja dengan mulus. Beberapa diantara mereka 

tergelincir ke dalam kenakalan-kenakalan remaja yang dapat merusak masa 

depan mereka seperti  berkenalan atau terlibat “pertemanan” dengan 

minuman beralkohol. Dari hal tersebut tidak sedikit pula di antara remaja-

remaja tersebut menjadi budak minuman beralkohol dan membutuhkan 

waktu tenaga yang sangat lama untuk sembuh secara total. 

Perubahan perilaku pada remaja antara lain adalah menerima begitu 

saja cara pergaulan bangsa lain, tari-tarian, musik, pesta dan kebiasaan 

mengkonsumsi alkohol. Mengkonsumsi minum-minuman beralkohol 

sendiri memiliki dampak yang negatif. 

Dampak dari penyalahgunaan alkohol antara lain merusak hubungan 

remaja dengan keluarga, menurunkan kemampuan belajar remaja, 

menurunkan produktifitas kerja secara drastis, dan ketidakmampuan untuk 

membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selain itu penyalahgunaan 
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alkohol mengakibatkan perilaku menjadi anti sosial dan gangguan baik 

fisik, maupun mental ( Hawari, 1991, h.25 ). 

Menurut Hurlock usia remaja dimulai dari umur 12 tahun sampai 

dengan 21 tahun, atau dengan kata lain masa remaja merupakan masa 

transisi dari masa kanak – kanak ke masa dewasa ( Atkinson, 1991, h.134 ).   

Dalam hal ini remaja berkembang kearah kematangan seksual serta 

memantapkan identitas dirinya, periode ini merupakan masa yang kritis 

bagi individu dalam mengembangkan dan memantapkan pengalaman yang 

diperoleh sejak kecil dalam membentuk kepribadian. Periode ini juga 

periode dimana seseorang cenderung menolak apa yang dikehendaki oleh 

lingkungan sekitarnya. Hal ini terjadi karena remaja beranggapan bahwa  

remaja sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 

Karena perilaku remaja yang cenderung menolak lingkungannya remaja 

sering menimbulkan masalah – masalah di lingkungan sekitarnya. Salah 

satu masalah yang sering muncul adalah penyalahgunaan alkohol. 

Di Indonesia sendiri khususnya di kota Semarang, banyak sekali 

terlihat di tiap sudut kota berdiri warung – warung tenda atau non 

permanen menjual minuman keras. Yang lebih memprihatinkan sebagian 

besar dari pengunjung atau pembeli adalah kaum remaja. Tidak hanya 

sebatas itu saja, sering kali banyak terlihat di tempat – tempat hiburan 

terlihat remaja baik laki – laki maupun perempuan. Hal ini biasanya terjadi 

karena banyak hal yang menjadi later belakangnya. Baik dari dalam 

maupun luar. 
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Penjelasan diatas diperkuat oleh pendapat Copuzzi (dikutip 

Fuhrman 1990, h 488) ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang 

mendorong seseorang (remaja) terlibat dalam penggunaan minuman 

beralkohol tersebut. Secara garis besar faktor tersebut dikelompokan dalam 

faktor sosial (ketaatan beribadah, pengaruh orang tua atau keluarga, 

pengaruh sekolah dan faktor kepribadian (rendahnya harga diri, 

pemberontakan, hilangnya kepercayaan diri). Selain itu, hasil penelitian 

Sukaryo (2006) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab 

minum-minuman keras di kalangan remaja Desa Pedawang antara lain: 

kondisi ekonomi orang tua yang kurang mampu, hubungan remaja dengan 

orang tua yang kurang harmonis, kurangnya kontrol orang tua terhadap 

remaja dalam perilakunya sehari-hari, dan kehidupan keagamaan remaja 

masih kurang. Berdasarkan beberapa faktor diatas maka kondisi keluarga 

merupakan salah satu faktor yang akan menjadi prediktor dalam penelitian 

ini. 

Keluarga terdiri dari beberapa orang, maka akan terjadi interaksi 

antar pribadi dan ini berpengaruh terhadap keadaan bahagia (harmonis) 

atau tidak bahagia (tidak harmonis) pada salah satu anggota keluarga yang 

selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga. 

Kalau di dalam keluarga ada salah satu anggota bermasalah yang 

mempengaruhi pribadinya maka seluruh interaksi akan terpengaruh dan 

kebahagiaan dalam keluarga juga mengalami hambatan sehingga keluarga 

menjadi tidak harmonis lagi. Ketidakharmonisan keluarga dikatakan 

sebagai keluarga yang tidak bahagia yaitu apabila ada seseorang atau 
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beberapa orang anggota yang hidupnya diliputi ketegangan, kekecewaan 

dan merasa tidak puas dan tidak bahagia terhadap keadaan dan keberadaan 

dirinya terganggu dan terhambat (Gunarsa 1995, h. 26). Keluarga yang 

tidak harmonis adalah keluarga yang tidak mempunyai interaksi sosial 

yang wajar, orang tua sering cekcok, saling bermusuhan serta adanya 

tindakan agresif (Gerungan 1991, h. 26) 

 (Gunarsa 1995, h. 26) menambahkan bahwa ketidakharmonisan 

keluarga dikatakan sebagai keluarga yang tidak bahagia yaitu apabila ada 

seseorang atau beberapa anggota keluarga yang hidupnya diliputi 

keberadaan dirinya terganggu atau terhambat, yang meliputi aspek fisik, 

mental, emosi dan sosial, sehingga berhubungan dengan kegagalan atau 

ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, 

terhadap orang lain atau lingkungan sosialnya  

Pada lingkungan keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan 

anak berperilaku  deliquen (nakal), criminal serta tidak menguntungkan 

perkembangan bagi anak tersebut. Kartono (Chairini, 1997 h. 6) 

mengatakan bahwa terpecahnya ketidakharmonisan keluarga menyebabkan 

anak mengalami kegoncangan batin yang serius sehingga timbullah 

perasaan tidak aman secara emosional, batin tertekan ada perasaan malu 

pada lingkungan, rasa ikut bersalah dan rasa berdosa, rasa kecewa dan 

penyesalan yang pada kelanjutannya akan menimbulkan penyimpangan 

perilaku seperti menjadi keras dan kejam, hiperaktif dan selalu curiga pada 

orang lain dan perilaku negatif lainnya. 
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Hal ini juga berkaitan dengan ciri-ciri dari ketidakharmonisan 

keluarga yaitu interaksi sosial yang tidak wajar, cekcok atau bermusuhan,  

kekecewaan, kurangnya komunikasi, ketegangan dan tindakan agresif. 

Lebih lanjut Harboenangin (dalam Yatim dan Irwanto, 1001 h. 14) 

mengatakan bahwa kenakalan remaja, perkelahian, pergaulan bebas dan 

tingkah laku di lingkungan lainnya, penyalahgunaan obat serta perilaku 

minum minuman keras biasanya berhubungan erat dengan 

ketidakharmonisan keluarga pemakai atau peminum. Banyak pemakai atau 

peminum yang berasal dari keluarga yang tidak utuh, suasana rumah yang 

diwarnai pertengkaran orang tua terus menerus, kurangnya komunikasi dan 

kasih sayang di dalam keluarga, karena keputusasaan dan kecewa maka 

peminum terdorong untuk mencari dunia yang lain, dunia pelarian yaitu 

minum minuman keras. 

Bila masalah tersebut belum terpecahkan, maka dapat menimbulkan 

ketegangan perasaan, kegelisahan yang mengakibatkan remaja mengalami 

tekanan jiwa. Remaja yang mengalami tekanan jiwa tersebut mencari jalan 

keluar untuk dapat menyelesaikan atau terhindar dari masalah yang 

menekan jiwanya. Bila jalan keluar tidak bisa atau belum dapat ditemukan, 

remaja dapat melakukan suatu perbuatan sebagai pelampiasan yang 

mungkin dapat mengganggu orang lain atau membahayakan dirinya 

sendiri. Kekecewaan dan kegelisahan atau tekanan jiwa yang dideritanya 

akan dimunculkan dalam bentuk perilaku yang mengganggu orang lain 

atau membahayakan dirinya seperti mulai mengenal dan mengkonsumsi 

minuman beralkohol. 



lxxxiv 
 

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

ketidakharmonisan keluarga dapat menjadi penyebab remaja untuk 

mengkonsumsi minuman keras. Dimana semakin tinggi tingkat 

ketidakharmonisan keluarga maka semakin tinggi pula perilaku minum - 

minuman keras pada remaja.  

 

HIPOTESIS 

 Ada hubungan positif antara ketidakharmonisan keluarga dengan 

perilaku minum minuman keras. Semakin tidak harmonis keluarga semakin 

tinggi pula perilaku remaja minum minuman keras demikian pula 

sebaliknya semakin rendah ketidakharmonisan keluarga semakin rendah 

perilaku minum minuman keras. 

 

METODE PENELITIAN 

Subyek Penelitian 

Menurut Hadi (1987, h. 220) populasi merupakan sejumlah individu 

yang setidaknya mempunyai cir-ciri tertentu atau sifat-sifat yang sama. 

Menurut Azwar (1998, h.77), populasi didefinisikan sebagai kelompok 

subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Sebagai populasi, 

kelompok subjek ini harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik 

yang membedakannya dari kelompok subjek lain.  

Subjek pada penelitian ini adalah laki – laki dan perempuan yang 

tinggal di kota Semarang dengan rentang usia maksimal 21 tahun, 

peminum ( dengan kadar alkohol 19% - 40%, tiap hari minum minuman 
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keras baik 1 sloki sampai beberapa botol, dan minimal sudah 2 tahun 

minum minuman keras ) dan berasal dari keluarga yang tidak harmonis  ( 

orang tua yang sering bertengkar baik verbal maupun non verbal dan 

kejadian tersebut sudah berjalan minimal 2 tahun). 

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala. Metode ini merupakan metode penyelidikan dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh individu yang 

menjadi subjek penelitian (Suryabrata, 1984, h. 80). 

Dalam penelitian ini digunakan dua skala yaitu skala perilaku 

minum minuman keras dan skala ketidakharminisan keluarga. 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah korelasi Poduct 

Moment dengan menggunakan alat bantu program SPSS (Statistical 

Package for Social Science) release 16.0  

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh nilai xyr : 0, 552 dengan 

nilai p < 0,01. Hal ini membuktikan terdapat hubungan positif yang sangat 
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signifikan antara ketidakharmonisan keluarga dengan perilaku minum - 

minuman keras pada remaja dimana semakin tinggi ketidakharmonisan 

keluarga semakin tinggi pula perilaku minum minuman keras pada remaja 

demikian pula sebaliknya semakin rendah tingkat ketidakharmonisan 

keluarga semakin rendah pula perilaku minm minuman keras pada remaja. 

 

PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, hasil uji korelasi antara ketidakharmonisan 

keluarga dengan perilaku minum - minuman keras pada remaja yang 

didapatkan dengan menggunakan korelasi product moment menunjukkan 

nilai xyr : 0, 557 dengan nilai p<0,01. Hal ini berarti terdapat korelasi positif 

yang sangat signifikan antara ketidakharmonisan keluarga dengan perilaku 

minum - minuman keras pada remaja. Semakin tinggi ketidakharmonisan 

keluarga maka semakin tinggi pula perilaku minum - minuman keras pada 

remaja, demikian pula sebaliknya semakin rendah ketidakharmonisan 

keluarga semakin rendah perilaku minum - minuman keras pada remaja. 

Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa remaja yang memiliki latar 

belakang keluarga yang tidak harmonis akan menjadi korban dan 

cenderung melakukan perilaku minum - minuman keras dan sebaliknya 

apabila remaja memiliki keluarga yang harmonis maka kecenderungan 

anak menjadi korban dan perilaku minum - minuman keras akan terhindari. 

Soekanto (1987, h. 26) mendefinisikan ketidak utuhan keluarga sebagai 

keluarga yang mengalami perpecahan sebagai suatu unit karena adanya 
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anggota-anggota keluarga yang gagal memenuhi kewajibannya yang sesuai 

dengan perasaan atau fungsi sosialnya. 

Keadaan keluarga yang tidak harmonis ini menyebabkan anak 

(remaja) dapat berperilaku negatif. Lebih lanjut Harboenangin (dalam 

Yatim dan Irwanto, 1001 h. 14) mengatakan bahwa kenakalan remaja, 

perkelahian, pergaulan bebas dan tingkah laku di lingkungan lainnya, 

penyalahgunaan obat serta perilaku minum-minuman keras biasanya 

berhubungan erat dengan ketidakharmonisan keluarga pemakai atau 

peminum. Banyak remaja menjadi pemakai atau peminum yang berasal 

dari keluarga yang tidak utuh, suasana rumah yang diwarnai pertengkaran 

orang tua terus menerus, kurangnya komunikasi dan kasih sayang di dalam 

keluarga, karena keputusasaan dan kecewa maka remaja terdorong untuk 

mencari dunia yang lain, dunia pelarian yaitu minum minuman keras. 

Hal ini didukung dengan penelitian yang memusatkan perhatian 

pada faktor keluarga menemukan bahwa hubungan antara anak dan orang 

tua mempengaruhi keterlibatan seorang anak dalam menggunakan obat-

obatan ataupun minuman keras. (Winfree dikutip Hardani 1999, h.12). 

Pengaruh ketidakhamonisan keluarga terhadap perilaku minum - 

minuman keras dapat dilihat pada sumbangan efektif (SE) yang diberikan 

sebesar 30,47% dan sisanya sebesar 69,53% dipengaruhi oleh faktor- faktor 

lain seperti faktor intern (harga diri, pemberontakan, percaya diri dan harga 

diri) dan ekstern (ketaatan beribadah, dan pengaruh sekolah). 

Hasil Mean Empirik (ME) untuk variabel ketidakharmonisan 

keluarga sebesar 62,16 dengan SD 6,9, dengan  penilaian Sangat Tinggi 
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75,96-82,86 : 4 orang (10,8%), Tinggi 69,06-75,96 : 8 orang (21,6%), 

Sedang 55,26-69,06 : 17 orang (45,9%), Rendah 46,36-55,26 : 6 orang 

(16,2%), Sangat Rendah 41,46-48,36 : 2 orang (5,4%). Hal ini 

menunjukkan bahwa remaja yang jadi subyek penelitian mempunyai 

ketidakharmonisan keluarga yang cenderung tinggi karena ∑  : 29 (78,3%).  

Keluarga terdiri dari beberapa orang, maka akan terjadi interaksi 

antar pribadi dan ini berpengaruh terhadap keadaan bahagia (harmonis) 

atau tidak bahagia (tidak harmonis) pada salah satu anggota keluarga yang 

selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga 

dalam hal ini anak yang akan menerima efeknya. Kalau di dalam keluarga 

ada salah satu anggota bermasalah yang mempengaruhi pribadinya maka 

seluruh interaksi akan terpengaruh dan kebahagiaan dalam keluarga juga 

mengalami hambatan sehingga keluarga menjadi tidak harmonis lagi. 

Ketidakharmonisan keluarga dikatakan sebagai keluarga yang tidak 

bahagia yaitu apabila ada seseorang atau beberapa orang anggota yang 

hidupnya diliputi ketegangan, kekecewaan dan merasa tidak puas dan tidak 

bahagia terhadap keadaan dan keberadaan dirinya terganggu dan terhambat 

(Gunarsa 1995, h. 26). Keluarga yang tidak harmonis adalah keluarga yang 

tidak mempunyai interaksi sosial yang wajar, orang tua sering cekcok, 

saling bermusuhan serta adanya tindakan agresif (Gerungan 1991, h. 26). 

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah keluarga yang tidak 

harmonis menyebabkan besar kemungkinan untuk anak (remaja) akan 

menjadi korban dan cenderung berperilaku negatif diluar rumah yang salah 

satunya minum-minuman keras. 



lxxxix 
 

Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan anak 

berperilaku  deliquen (nakal), criminal serta tidak menguntungkan 

perkembangan bagi anak tersebut. Kartono (Chairini, 1997 h. 6) 

mengatakan bahwa terpecahnya ketidakharmonisan keluarga menyebabkan 

anak mengalami kegoncangan batin yang serius sehingga timbullah 

perasaan tidak aman secara emosional, batin tertekan ada perasaan malu 

pada lingkungan, rasa ikut bersalah dan rasa berdosa, rasa kecewa dan 

penyesalan yang pada kelanjutannya akan menimbulkan penyimpangan 

perilaku seperti menjadi keras dan kejam, hiperaktif dan selalu curiga pada 

orang lain dan perilaku negatif lainnya. 

Hal ini juga berkaitan dengan ciri-ciri dari ketidakharmonisan 

keluarga yaitu interaksi sosial yang tidak wajar, cekcok atau bermusuhan,  

kekecewaan, kurangnya komunikasi, ketegangan dan tindakan agresif. 

Lebih lanjut Harboenangin (dalam Yatim dan Irwanto, 1001 h. 14) 

mengatakan bahwa kenakalan remaja, perkelahian, pergaulan bebas dan 

tingkah laku di lingkungan lainnya, penyalahgunaan obat serta perilaku 

minum minuman keras biasanya berhubungan erat dengan 

ketidakharmonisan keluarga pemakai atau peminum. Banyak pemakai atau 

peminum yang berasal dari keluarga yang tidak utuh, suasana rumah yang 

diwarnai pertengkaran orang tua terus menerus, kurangnya komunikasi dan 

kasih sayang di dalam keluarga, karena keputusasaan dan kecewa maka 

peminum terdorong untuk mencari dunia yang lain, dunia pelarian yaitu 

minum minuman keras. 
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No  r p Keterangan 

1. Interaksi Sosial 0,364 0,013 Cukup Signifikan 

2. Kekecewaan 0,411 0,006 Sangat Signifikan 

3. Kurang Komunikasi 0,481 0,001 Sangat Signifikan 

4. Ketegangan 0,493 0,001 Sangat Signifikan 

5. Tindakan Agresif 0,492 0,001 Sangat Signifikan 

 

Hasil Mean Empirik (ME) pada perilaku minum - minuman keras 

pada remaja adalah sebesar 45,89 dengan SD 5,22, dengan penilaian 

Sangat Sering 56,33-61,55 : 5 orang, Sering 51,11-56,33 : 14 orang, 

Sedang 40,67-51,11 :  12 orang, Kadang - Kadang 35,4540,67 : 4 orang, 

Jarang 30,23-35,45 : 2 yang artinya remaja yang jadi subyek penelitian 

cenderung sering dalam mengkonsumsi minuman keras karena ∑  : 31 

(83,7%). 

Berkaitan dengan aspek-aspek dari perilaku minum-minuman keras 

yaitu frekuensi (seberapa sering perilaku minum-minuman keras yang 

muncul), lamanya berlangsung  (seberapa lama subyek dalam 

menggunakan minuman keras) dan intensitas (kuat lemahnya atau seberapa 

dalam subyek dalam menggunakan minuman keras), terlihat bahwa subyek 

cenderung mengkonsumsi minuman keras yang cenderung sering/ tinggi. 

Bila masalah tersebut belum terpecahkan, maka dapat menimbulkan 

ketegangan perasaan, kegelisahan yang mengakibatkan remaja mengalami 

tekanan jiwa. Remaja yang mengalami tekanan jiwa tersebut mencari jalan 

keluar untuk dapat menyelesaikan atau terhindar dari masalah yang 
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menekan jiwanya. Bila jalan keluar tidak bisa atau belum dapat ditemukan, 

remaja dapat melakukan suatu perbuatan sebagai pelampiasan yang 

mungkin dapat mengganggu orang lain atau membahayakan dirinya 

sendiri. Kekecewaan dan kegelisahan atau tekanan jiwa yang dideritanya 

akan dimunculkan dalam bentuk perilaku yang mengganggu orang lain 

atau membahayakan dirinya seperti mulai mengenal dan mengkonsumsi 

minuman beralkohol. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data penelitian dapat 

disimpulkan bahwa,  ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

ketidakharmonisan keluarga dengan perilaku minum - minuman keras pada 

remaja. Semakin tinggi ketidakharmonisan keluarga maka semakin tinggi 

pula perilaku minum - minuman keras demikian pula sebaliknya semakin 

rendah ketidakharmonisan keluarga maka semakin rendah pula perilaku 

minum – minuman keras pada remaja.  

 

SARAN 

1. Bagi Orangtua  

Diharapkan bagi orangtua lebih memperhatikan komunikasi dengan 

anggota keluarga, mengurangi kekecewaan yang dialami oleh masing – 

masing anggota keluarga khususnya anak, tidak melakukan/ menunjukkan 

tindakan agresif khususnya di depan anak (misalnya tidak memukul 

ataupun memaki anak ketika berbuat salah), dan mengurangi ketegangan-
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ketegangan yang terjadi di rumah (misalnya lebih rileks ketika menghadapi 

masalah masalah keluarga). 

2. Bagi subyek 

Diharapkan bagi subyek untuk mengurangi konsumsi minuman 

keras dari segi frekuensi, lamanya berlangsung dan intensitas, berfikir 

positif saat mengalami sebuah permasalahan, banyak mencari informasi 

atau membaca buku tentang akibat-akibat yang disebabkan jika 

mengkonsumsi minuman keras terlalu banyak dan lebih berhati-hati dalam 

mencari teman. 

3. Bagi Peneliti Lain 

a.   Perlunya menambah subyek penelitian. 

b. Perlunya melakukan ujicoba penelitian agar hasil penelitian yang 

diperoleh dapar benar – benar menggambarkan kemandirian dalam 

pengambilan keputusan dalam hubungannya dengan komunikasi dengan 

orangtua. 

c. Diharapkan bagi peneliti lain untuk memperhatikan faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi seperti faktor intern (harga diri, pemberontakan, 

percaya diri dan harga diri) dan ekstern (ketaatan beribadah dan pengaruh 

sekolah). 
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