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PENGARUH LINGKUNGAN SEKOLAH DAN LINGKUNGAN 

KELUARGA TERHADAP PERILAKU MINUM MINUMAN KERAS 

PADA SISWA DI SMK “X” DEMAK 

 

XII + 60  halaman + 9 tabel + 2 Bagan + 12 lampiran 

 

Latar belakang: Timbulnya agresifitas remaja tidak dapat disalahkan hanya 

personal remaja saja, melainkan keluarga, lingkungan, masyarakat dan bahkan 

negara. Studi pendahuluan yang dilakukan di SMA Futuhiyyah Mranggen 

didapatkan hasil bahwa pada bulan Mei 2014 terjadi perkelahian yang melibatkan 

siswa SMA Futuhiyyah Mranggen dikarenakan masalah yang tidak jelas. Upaya 

pencegahan perilaku menyimpang siswa telah dilakukan dengan meningkatkan 

kegiatan diluar sekolah sebagai penyaluran hobi siswa seperti ekstra musik, 

basket, pencinta alam, sepak bola dan futsal, akan tetapi kejadian perkelahian 

antar siswa masih sering terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui informasi tentang pengaruh lingkungan sekolah dan lingkungan 

keluarga terhadap perilaku minum minuman keras di SMK “X” Demak. 

Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif corelasi. Penelitian 

Studi korelasi pada hakekatnya merupakan penelitian atau penelaahan hubungan 

antara dua variabel atau lebih pada suatu situasi atau sekelompok subjek. 

Pendekatan yang digunakan adalah cross sectional yaitu data diperoleh saat ini 

juga. Sampel dalam penelitian ini adalah 52 siswa. Analisis yang digunakan 

adalah regresi logistik. 

Hasil: Sebagian besar responden berada di lingkungan keluarga yang baik dengan 

jumlah 30 responden (57.7%). Sebagian besar responden berada di lingkungan 

sekolah yang baik dengan jumlah 35 responden (67.3%). Sebagian besar 

responden berperilaku tidak minum-minuman keras dengan jumlah 38 responden 

(73.1%). 

Simpulan: Terdapat pengaruh lingkungan keluarga dengan perilaku minum 

minuman keras dengan p-value 0.024. Terdapat pengaruh lingkungan sekolah 

dengan perilaku minum minuman keras dengan p-value 0.000. Variabel yang 

paling berpengaruh terhadap perilaku minum minuman keras remaja adalah 

lingkungan sekolah dengan nilai Exp(B)=52.391  
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