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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Usia remaja merupakan usia yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan 

narkoba, karena mereka masih berada dalam tahap transisi menuju masa dewasa, 

sehingga banyak hal baru yang ingin diketahui dan kadang-kadang ingin dicoba. 

Dari situlah maka pentingnya pengetahuan bagi mereka, salah satunya tentang 

ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Apabila ada salah satu teman 

mereka yang  menjadi penyalahguna, maka kemungkinan besar merekapun akan 

penasaran dan ingin ikut merasakannya. Maraknya penyimpangan perilaku 

generasi remaja tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini 

di kemudian hari. Karena remaja sebagai generasi yang diharapkan menjadi 

penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur 

syaraf, sehingga remaja tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi 

harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. 

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu penyakit sosial masyarakat. 

Sudah tidak asing lagi bahwa dalam narkoba terdapat zat-zat adiktif yang sangat 

berbahaya bagi tubuh. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2017: 1) Narkoba 

merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain 

narkoba istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Republik Indonesia 

adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat 

adiktif lainnya. Semua istilah tersebut mengacu pada kelompok senyawa yang 

umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Narkoba sebenarnya 
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adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien 

saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. 

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, 

namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis 

narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan 

fungsinya (Makaro, et.al., 2005: 19). Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan 

terlarang dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaannya 

tidak berada di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan dan 

mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi 

pengguna, akan tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, 

sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara (Lisa dan 

Sutrisna, 2013: 26). 

Masyarakat luas memaknai perilaku yang salah suai sebagai suatu 

kenakalan remaja. Salah satu contoh dari perilaku yang salah suai pada diri remaja 

adalah adanya keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang dirasa dapat 

mengurangi stress, memberikan kesenangan, dan ketenangan ketika mereka 

sedang merasakan tidak nyaman. Salah satu yang dianggap dapat menantang diri 

remaja adalah dengan mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan data yang dihimpun 

KPAI, pada 2015, dari total 87 juta anak berusia maksimal 18 tahun, sekitar 1,62 

juta anak merupakan pencandu narkoba. Jumlah pencandu anak berarti mencakup 

27 persen dari total penyalahguna narkotika di Indonesia yang mencapai 5,9 juta 

orang (Kompas, 7/3/2018). Hal tersebut mengindikasikan bahwa remaja Indonesia 

telah banyak menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan kenikmatan semata. 
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Data Kementerian Kesehatan RI (2017: 1) menyebutkan bahwa korban 

penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak terbatas pada kalangan masyarakat 

yang mampu, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi 

rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memilki banyak jenis, dari 

yang harganya paling mahal hingga paling murah. Mencermati perkembangan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai 

situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang 

mendesak. Korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya pada orang dewasa, 

mahasiswa tetapi juga pelajar SMU sampai pelajar setingkat SD. Kaum remaja 

menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, 

karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu. Mereka juga 

mudah putus asa dan mudah dipengaruhi oleh pengedar yang berakibat jatuh pada 

masalah penyalahgunaan narkoba. 

Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi 

ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia, khususnya generasi muda, 

bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan 

nilai-nilai budaya bangsa (Yamin, 2012: 174). Pada umumnya korban penggunaan 

narkoba yang paling mudah dipengaruhi adalah kaum remaja, yaitu para pelajar 

SMA. Hal itu karena pada masa usia SMA adalah masa-masa remaja, yang mana 

masa remaja menurut Daradjat, (2006: 89) merupakan masa yang penuh dengan 

keguncangan jiwa, masa dalam peralihan yang menghubungkan masa kanak-

kanak dengan masa dewasa . 
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Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar menjadi tanggungjawab 

bersama, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari 

semua pihak, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, 

remaja itu sendiri, dan pihak-pihak lain. Maraknya kasus narkoba belakangan ini, 

terutama yang mengincar anak-anak di lingkungan sekolah tidak urung membuat 

masyarakat resah, khususnya orang tua. Dampak negatif dari globalisasi dan 

keterbukaan antara lain dengan timbulnya berbagai pergeseran nilai sosial budaya 

sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi, yaitu 

justru merusak sumber daya manusia (SDM). Salah satunya adalah 

disalahgunakannya kemajuan di bidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan di 

bidang transportasi, komunikasi dan informasi (Sudiro, 2000: 2). 

Dari keterangan di atas menunjukkan kecenderungan siswa mudah terjebak 

narkoba. Tanpa pengawasan yang baik dari orang tua maupun guru, mereka dapat 

terjerumus di dalamnya, mengingat pemahaman mereka tentang narkoba minim 

sekali, namun perkembangan narkoba sudah sangat menghawatirkan, hal inilah 

yang ditakutkan. Bahkan siswa SMA merokok sudah menjadi hal yang umum dan 

seakan sudah menjadi kebiasaan. Sebagaimana pendapat Hawari (2009: 64) yang 

menyebutkan bahwa tembakau/rokok adalah pintu pertama ke narkoba. 

Fenomena kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba juga terjadi pada 

siswa SMA Negeri 1 Karanganyar Demak. Hasil wawancara yang dilakukan 

dengan guru BK pada tanggal 29 Oktober 2018, menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa SMA Negeri 1 Karanganyar Demak kurang memahami tentang 

bahaya narkoba dan ada hampir sebagian siswa laki-laki yang sudah merokok dan 
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bahkan pernah tertangkap merokok sembunyi-sembunyi di sekolah. Guru BK juga 

menyebutkan ada sebagian yang diketahui di sekolah, untuk di luar sekolah 

mereka tidak mengetahui, mungkin bisa lebih banyak. Wawancara juga dilakukan 

dengan beberapa siswa, dari wawancara tersebut ketika mereka ditanya tentang 

narkoba, mereka hanya sekadar mengetahui bahwa narkoba itu dilarang, hanya itu 

saja. Ketika ditanya narkoba itu jenisnya apa saja, semua hanya mengetahui 

bahwa narkoba itu ganja, pil dan shabu-shabu. Namun ketika ditanya apakah laki-

laki di sekolah ini ada siswa yang merokok, mereka menyebutkan banyak yang 

merokok, hampir setiap kelas ada siswa yang merokok, hanya saja mereka jarang 

merokok di sekolah. Berdasarkan penuturan mereka, teman-teman mereka 

merokok disebabkan karena pengaruh temannya. Dari data tersebut, pemahaman 

terhadap bahaya narkoba di kalangan siswa SMA Negeri 1 Karanganyar Demak 

sangat perlu diperhatikan dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Untuk itu 

penyuluhan dan tindakan edukatif harus direncanakan, diadakan dan dilaksanakan 

secara efektif dan intensif kepada para pelajar yang disampaikan dengan sarana 

atau media yang tepat.  

Di sekolah guru bimbingan dan konseling berperan penting dalam 

melakukan upaya preventif, dengan memberikan layanan-layanan bimbingan dan 

konseling yang berkaitan dengan mencegah penyalahgunaan narkoba melalui 

pemberian layanan dengan materi, seperti: bahaya narkoba, jenis narkoba, dampak 

penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Unit layanan bimbingan perlu 

dikembangkan secara fungsional di sekolah yang beranjak dari program 

Bimbingan dan Konseling yang ada di sekolah dengan tenaga konselor terlatih. 
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Menurut Martono dan Joewana (2006: 98) unit layanan bimbingan siswa 

mempunyai tugas membantu memberikan layanan Bimbingan Konseling kepada 

siswa yaitu melakukan deteksi dini dan pertolongan dini dalam penyalahgunaan 

narkoba dan masalah psikososial lainya, merujuk ke tenaga profesi di sekolah 

(konselor, psikolog), memberikan layanan konseling di sekolah, merujuk kasus ke 

profesi lain di luar sekolah atau lembaga pendidikan, mengadakan tindak lanjut. 

Salah satu tugas guru BK melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di 

sekolah dengan memberikan layanan Bimbingan Konseling seperti, layanan 

informasi, bimbingan kelompok, dengan menggunakan metode yang menarik. 

Oleh karena itu sekolah memiliki peran penting dan utama dalam 

mengantisipasi meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba di kalangan 

pelajar. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak sekolah adalah dengan 

menerapkan layanan informasi. Sekolah perlu mengadakan informasi mengenai 

narkoba secara menyeluruh kepada siswa sehingga dapat menambah pengetahuan 

siswa dan mengerti secara utuh dan mampu mengambil langkah yang benar. Hal 

yang dapat dilakukan oleh guru BK untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 

narkoba terhadap siswa adalah dengan memberikan informasi yang benar dan 

tepat kepada siswa tentang hal-hal yang terkait dengan narkoba. Informasi bahaya 

penggunaan narkoba yang disampaikan harus secara spesifik, utuh dan 

menyeluruh sehingga informasi yang didapat oleh siswa tidak setengah-setengah. 

Jika siswa tidak mendapatkan informasi yang seutuhnya terkait dampak narkoba, 

maka itu akan berbahaya bagi siswa itu sendiri dalam pengambilan keputusan. 
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Layanan informasi merupakan layanan Bimbingan dan Konseling yang 

memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk 

kepentingan siswa (Tohirin, 2014: 147). Adapun Sukardi (2008: 61) menjelaskan 

bahwa layanan informasi yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan siswa dan 

pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada siswa 

(terutama orang tua) dalam menerima dan memahami informasi (seperti informasi 

pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota 

keluarga dan masyarakat. 

Melalui layanan informasi, siswa akan mendapat memperoleh pandangan 

terhadap pemahaman bahaya narkoba. Layanan ini dapat dilakukan secara klasikal 

maupun dalam bentuk bimbingan dengan menggunakan variasi metode. Variasi 

metode dilakukan agar membuat layanan informasi tidak terkesan monoton. 

Sebab penyampaian materi yang monoton menyebabkan siswa merasa jenuh dan 

kurang bersemangat untuk menerima informasi. Senyatanya memang siswa lebih 

menyukai pemberian informasi yang lebih bersifat variatif seperti penggunaan 

media yang memerlukan banyak simbol, gambar, film, video, warna, dan lain-lain 

sehingga dapat menarik minat siswa untuk menyimak informasi yang diberikan 

oleh konselor. Penggunaan media ini dapat membantu siswa untuk mempermudah 

memahami berbagai informasi tentang bahaya narkoba yang disampaikan. 

Adapun media yang dipilih dalam layanan informasi yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini menggunakan media film pendek. Film pendek merupakan 

film yang durasinya singkat yaitu di bawah 60 menit dan didukung oleh cerita 
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yang pendek. Dengan durasi film yang pendek, para pembuat film dapat lebih 

selektif mengungkapkan materi yang ditampilkan melalui setiap shot akan 

memiliki makna yang cukup besar untuk ditafsirkan oleh penontonnnya. Film atau 

gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame demi fram 

diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat 

gambar itu hidup. Film bergerak dengan cepat dan bergantung sehingga 

memberikan visual yang kontinyu (Arsyad, 2016: 48). 

Kegunaan media film pendek dalam layanan informasi ini adalah untuk 

membentuk dan meningkatkan pemahaman baru pada siswa (konseli) serta 

memperkuat pemahaman tersebut terkait dengan bahaya narkoba khususnya pada 

siswa SMA Negeri 1 Karanganyar Demak. Melalui pemutaran film pendek ini 

konselor menguatkan pemahaman positif yang diperoleh siswa (konseli) sehingga 

mampu memahami, menginternalisasikan, dan menilai informasi yang positif 

tersebut. Keberhasilan dari layanan informasi menggunakan media film pendek 

ini adalah apabila siswa telah mampu meningkatkan pemahamannya terhadap 

bahaya narkoba serta memahami bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan 

tindakan negatif yang merugikan. 

Penelitian dengan tema yang hampir serupa telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti terdahulu, seperti yang dilakukan Rahayu (2013) menunjukkan bahwa 

pemberian bimbingan kelompok dengan menggunakan media video dapat 

meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya narkoba. Kemudian hasil 

penelitian Prasetya (2014) menujukkan bahwa layanan informasi dengan media 

audio visual dapat meningkatkan pemahaman bahaya free sex pada siswa. 

Selanjutnya dalam penelitian Habibah (2016) menunjukkan bahwa pemahaman 
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tentang bahaya penyalahgunaan narkoba pada siswa dapat ditingkatkan melalui 

layanan informasi. Adapun penelitian Dayanto (2017) menunjukkan bahwa 

layanan informasi berpengaruh terhadap persepsi penyalahgunaan narkoba pada 

siswa. Dari beberapa penelitian terdahulu ada perbedaan dari penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yaitu penggunaan media film pendek untuk layanan 

informasi.  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka pemberian layanan 

informasi menggunakan media film pendek diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap bahaya penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. 

Untuk meyakinkan pernyataan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk membuktikan bahwa layanan informasi menggunakan media film 

pendek dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahaya penggunaan 

narkoba. Hal-hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

“Meningkatkan Pemahaman Bahaya Narkoba Melalui Layanan Informasi 

Berbantuan Media Film Pendek pada Siswa Kelas X IPA3 di SMA Negeri 1 

Karanganyar Demak”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang masalah penelitian di atas pada siswa kelas X 

IPA3 di SMA Negeri 1 Karanganyar Demak, maka rumusan permasalahan 

penelitian ini ditulis dalam bentuk rumusan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan layanan informasi berbantuan media film pendek 

yang efektif untuk meningkatkan pemahaman bahaya narkoba pada siswa 

kelas X IPA3 di SMA Negeri 1 Karanganyar Demak? 
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2. Apakah pemahaman bahaya narkoba pada siswa kelas X IPA3 di SMA Negeri 

1 Karanganyar Demak dapat ditingkatkan setelah diberikan layanan informasi 

berbantuan film pendek? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan layanan informasi berbantuan media film pendek dalam 

meningkatkan pemahaman bahaya narkoba pada siswa kelas X IPA3 di SMA 

Negeri 1 Karanganyar Demak. 

2. Untuk memperoleh peningkatan pemahaman bahaya narkoba pada siswa kelas 

X IPA3 di SMA Negeri 1 Karanganyar Demak setelah diberikan layanan 

informasi berbantuan film pendek. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan banyak 

manfaat, baik secara teoritik maupun secara praktis. Adapun manfaat dilakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan informasi ilmiah untuk menambah referensi dan pengetahuan 

dalam bidang bimbingan dan konseling, khususnya sebagai bahan masukan bagi 

pengembangan konsep-konsep maupun teori yang terkait dengan meningkatkan 

pemahaman bahaya penyalahgunaan narkoba melalui layanan informasi 

berbantuan media film pendek pada siswa kelas X IPA3 di SMA Negeri 1 

Karanganyar Demak tahun ajaran 2018/2019. 
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2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi para praktisi 

pendidikan dalam meningkatkan pemahaman bahaya narkoba. Secara spesifik, 

hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan diantaranya:  

a. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Bimbingan Konseling 

di sekolah untuk membina dan mendidik perkembangan dan pertumbuhan 

jasmani dan rohani serta masa transisi dalam berbagai perkembangan anak, 

agar mereka tidak mudah terjerumus pada perilaku dan hal-hal yang negatif. 

b. Bagi Guru BK 

Sebagai salah satu bahan telaah untuk dapat memberikan layanan bimbingan 

dan konseling melalui layanan informasi berbantuan media film pendek untuk 

meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya narkoba. Selain itu untuk 

mengantisipasi masuknya narkoba di lingkungan sekolah. 

c. Bagi Siswa 

Dapat mengambil manfaat setelah diberikan layanan informasi sehingga siswa 

dapat menjauhi narkoba dan tidak memiliki keinginan untuk mencoba 

mengkonsumsi narkoba. 

d. Bagi Peneliti  

Memperoleh tambahan pengalaman dalam memberikan informasi-informasi 

penyalahgunaan narkoba, dan dapat bermanfaat untuk acuan peneliti lain di 

masa yang akan mendatang pada tema yang hampir sama.  

 

 


