
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja secara pisikologi 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

memugkinkan remaja untuk berfikir abstrak. Pada usia remaja inilah berkembang sifat,

sikap dan perilaku yang selalu ingin tahu, ingin merasakan dan ingin mencoba. “Tentu

apabila tidak segera difasilitasi atau diarahkan bukan tidak mungkin akan salah arah dan

berdampak negatif.”1

Fase remaja merupakan tahapan perkembangan individu yang sangat penting,

yang diawali matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu bereproduksi.

Menurut Knopka dalam Yusuf mengatakan bahwa:

Masa remaja ini meliputi (a) remaja awal: 12-15 tahun; (b) remaja madya: 15-18
tahun, dan (c) remaja akhir: 19-22 tahun”2. Sementara Slazman mengemukakan,
“bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung dependence
terhadap orangtua kearah kemandirian independence, minat-minat seksual,
perenungan diri, dan perhatian dan nilai-nilai estetika dan isu-isu moral3

Remaja bukan sebagai periode konsolidasi kepribadian, tetapi sebagai tahapan

penting dalam siklus kehidupan. Masa remaja berkaitan erat dengan perkembangan ”sence

of identity vs role confusion”, yaitu perasaan atau kesadaran akan jati dirinya. Remaja

dihadapkan pada berbagai pertanyaan yang menyangkut keberadaan dirinya (siapa saya),

masa depanya (akan menjadi apa saya?), peran–peran sosialnya (apa peran saya dalam

keluarga saya dan masyarakat, dan kehidupan beragama; kenapa harus beragama?).”4

1 Hutagalung, C., 2008, Sikap Siswa Kelas XI terhadap Bahaya Merokok Di SMA Negeri 3 Gorontalo
Kota Gorontalo , Skripsi, Tidak dipublikasikan.h, 1

2 Yusuf, S., Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007). H
184

3 Ibid
4 Ibid
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Apabila remaja berhasil dalam memahami dirinya, peran–peranya, dan makan

hidup beragama, maka ia akan menemukan jati dirinya, dalam artian dia akan memiliki

kepribadian yang sehat. Sebaliknya apabila gagal, maka dia akan mengalami kebingungan

atau kekacauan (confusion). Suasana kebingungan ini akan berdampak kurang baik bagi

remaja. “Dia cenderung kurang dapat menyesuaikan dirinya, baik terhadap dirinya

maupun orang lain.”5

Masa remaja dikenal sebagai masa yang penuh kesukaran. Bukan saja kesukaran

bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi orang tuanya, masyarakat bahkan sering

kali aparat keamanan. Hal ini disebabkan masa remaja merupakan masa transisi antara

masa kanak–kanak dan masa dewasa. Masa transisi ini seringkali menghadapkan individu

yang bersangkutan kepada situasi yang membingungkan, disatu pihak ia masi anak–anak,

tetapi dilain pihak ia harus bertingkah laku seperti orang dewasa. “Situasi–situasi yang

menimbulkan konflik seperti ini, seringkali menyebabkan perilaku–perilaku aneh,

canggung dan kalau tidak kontrol bisa menjadi kenakalan.”6

Remaja sebagai individu sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi

becoming, yaitu berkembang kearah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai

kematangan tersebut, remaja memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang

memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman

dalam menentukan arah kehidupannya. Proses perkembangan individu tidak selalu

berjalan secara mulus atau sesuai harapan dan nilai – nilai yang dianut, karena banyak

faktor yang menghambatnya. Faktor penghambat ini bisa bersifat internal atau eksternal.

Faktor eksternal adalah yang berasal dari lingkungan seperti ketidak stabilan dalam

kehidupan sosial politik, krisis “ekonomi, perceraian orang tua, sikap dan perlakuan orang

5 Ibid
6 Purwanto, Pengatar Perilaku Manusia untuk Keperawatan, (Jakarta: EGC, 1999), h. 29



tua yang otoriter atau kurang memberikan kasih sayang dan pelecehan nilai – nilai moral

atau agama dalam kehidupan agama atau masyarakat”7

Iklim lingkungan yang tidak sehat tersebut, cenderung memberikan dampak yang

kurang baik bagi perkembangan remaja dan sangat mungkin mereka akan mengalami

kehidupan yang tidak nyaman, stres atau depresi. Dalam kondisi seperti inilah, banyak

remaja yang meresponnya dengan sikap dan perilaku yang kurang wajar dan bahkan

amoral, “seperti kriminalitas, meminum minuman keras, penyalahgunaan obat terlarang,

tauran dan pergaulan bebas”8 Masa remaja dalam kehidupan sehari –hari sangat berkaitan

erat dengan aspek psikologi yang menjadikan remaja sering mancoba sesuatu untuk alasan

mencari jati diri.

Berdasarkan penagamatan yang dilakukan maka di Desa Lalonggobu Kecamatan

Andoolo Kabupaten Konawe Selatan terkadang remaja salah mengartikan jati diri

sehingga terjebak dalam pergaulan bebas terutama terjebak dalam hal penggunaan

minuman keras, selain faktor rasa ingin mencoba, faktor lingkungan atau pergaulan juga

dapat mempengaruhi keingintahuan remaja tentang minuman keras, jadi pengaruh

perubahan pisikologi dapat berdampak pada penggunaan minuman keras pada masa

remaja. Pada saat sekarang banyak remaja yang mengatakan bahwa dengan minum

minuman keras kepercayaan diri mereka bertambah dari yang pemalu menjadi pemberani,

mereka beranggapan bahwa semua masalah dapat teratasi dengan minum minuman keras,

minuman keras dapat memperbanyak teman, tapi sesuai kenyataan minuman keras dapat

merusak proses berfikir dan menjadikan seorang tidak sadarkan diri atau bertindak tidak

sesuai kehendak.

Dari kenyataan tersebut maka peran serta tokoh agama dalam pembinaan perilaku

remaja tersebut agar ke depannya remaja di Desa Lalonggobu tidak lagi mengulangi

7 Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, h. 209 - 210.
8 Ibid



kebiasaan dalam menkonsumsi minuman yang mengandung alkohol dalam hal ini

minuman keras, dengan kondisi tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan

karya tulis ilmiah melalui penelitian dengan judul Peranan Tokoh Agama Dalam

Menanggulangi Penggunaan Minuman Keras Pada Remaja di  Desa Lalonggombu

Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka didapatkan rumusan masalahnya, Sebagai

berikut:

1. Bagaimana peran tokoh agama dalam menanggulangi penggunaan minuman keras di

Desa Lalonggombu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan?

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan minuman keras sering dikonsumsi oleh

remaja di Desa Lalonggombu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan tokoh agama dalam menanggulangi penggunaan minuman

keras di Desa Lalonggobu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.

2. Untuk mengetahui faktor penggunaan minuman keras dikalangan remaja khususnya

remaja di  Desa Lalonggobu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Desa

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dari pihak desa agar lebih

meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap masyarakat khususnya dikalangan

remaja dari pergaulan bebas terutama penggunaan minuman keras.



2. Bagi Para Remaja

Sebagai bahan pertimbangan bagi remaja akan bahaya yang ditimbulkan dengan

mengkonsumsi minuman keras terhadap kesehatan fisik maupun psikologis serta

dampaknya bagi masyarakat.

3. Peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti tentang peranan tokoh agama dalam

menanggulangi penggunaan minuman keras dikalangan remaja dan sebagai bahan acuan

untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari bias penganalisaan terkait judul dalam penelitian ini maka

penulis mendefinisikan beberapa istilah penting dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Tokoh agama yang dimaksud adalah elemen masyarakat yang berada di Desa

Lalonggombu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan dimana telah ditunjuk

sebagai tokoh agama untuk memberikan pemahaman agama pada masyarakat seperti

iman masjid, penyuluh agama yang berjumlah 2 orang

2. Remaja adalah generasi muda yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berusia

antara 14 hingga 25 tahun yang berada di Desa Lalonggombu Kecamatan Andoolo

Kabupaten Konawe Selatan.

3. Minuman keras adalah segala bentuk minuman yang mengandung zat alkohol sehingga

dapat memabukkan penggunaanya seperti pongasi, wisky, Bir Bintang, dll

Berdasarkan dari ulasan pengertian istilah yang angkat dalam penelitian ini maka

secara operasional bahwa imam masjid dan penyuluh agama selaku tokoh agama di Desa

Lalonggombu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, dapat berperan aktif



dalam penyuluhan dan pembinaan terhadap remaja yang sering mengkonsumsi minuman

keras agar remaja dapat menghindari atau meninggalkan minuman keras tersebut.

F. Penelitian Relevan

Sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan penelitian ini maka terdapat sumber

penelitian yang relavan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yakni penelitian yang

telah dilakukan oleh:

1. Ismawan tahun 2011 yang berjudul dampak minuman keras terhadap  perkembangan

kecedesan emosional pada anak remaja di SMA Waengputtang Kecamatan Poleang

Selatan Kabupaten Bombana, dari hasil penelitian disebutkan sebagai berikut:

Prilaku siswa yang senantiasa mengkonsumsi munuman keras cenderung memiliki
prilaku yang negatif seperti mudah marah, tindakan emosioanl yang kurang
terkontrol, rentan tidak masuk sekolah dan bahkan sering melakukan tindakan
kriminal baik di sekolah dan juga dilingkungan masyarakat, dari hal tersebut maka
peranan orang tua dapat melakukan kontrol secara kontinue, memberikan
bimbingan dan pemahaman tentang nilai-nilai pendidikan agama serta menjadikan
teladan bagi anaknya.9

2. Suhardin  tahun 2010 dengan judul peranan tokoh agama dalam mengatasi kenakalan

remaja di kelurahan Abeli Kota Kendari dengan hasil penelitian berikut:

Dalam upaya untuk mengatasi kenakalan remaja di Kelurahan Abeli maka peranan
peranan tokoh agama sebagai pelatak dasar-dasar pengetahuan agama kepada
masyarkaat, meningkatkan keimanan, sebagai sumber motivasi, sebagai pencegah
prilaku menyimpang10

Merujuk dari penelitian di atas maka secara kasat mata terdapat persamaan kajian

dengan penelitian ini yakni menyangkut konsumsi minuman keras, namun dari penelitian

ini lebih difokuskan pada tokoh agam dalam lingkungan masyarakat untuk mengemban

peran dan fungsinya sebagai pembimbing masyarakat terkait masalah nilai-nilai agama

untuk menanggulangi kebiasaan meminum minuman keras.

9 Ismawan, Dampak Minuman Keras Terhadap  Perkembangan Kecedesan Emisonal Pada Anak
Remaja di SMA Waengputtang Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana (Skripsi, UMB: 2011), h.84-85

10 Suhardin, Peranan Tokoh Agama Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kelurahan Abeli Kota
Kendari (Skripsi, STAIN KDI: 2010), h. 62


