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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kasus penyalahgunaan NAPZA di Indonesia mengalami peningkatan 

hingga 34% per tahun selama lima tahun terakhir. Peredaran NAPZA di Jateng 

memprihatinkan dengan usia populasi penguna antara usia 10 hinga 50 tahun 

(file:///H:/BNN%20Jateng%20%20Peredaran%20Narkoba%20Makin%20Mempri

hatinkan%20-%20Antaranews.com.htm). Dalam penelitian Purwandari (2005) di 

rehabilitasi NAPZA “Pamardi Putra Mandiri” Semarang memperoleh data tentang 

distribusi penyalahguna NAPZA pada SLTP 87,5% dan SLTA 12,5%. Jenis 

NAPZA yang digunakan antara lain alkohol sebanyak 60%, alkohol & ganja 

sebanyak 10%, putauw sebanyak 2,5%, alkohol & pil sebanyak 15%, alkohol & 

putauw sebanyak 2,5%, ganja sebanyak 7,5%, alkohol, pil, shabu-shabu, dan 

ganja sebanyak 2,5%. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa usia pertama pemakaian 

NAPZA adalah remaja. 

Remaja diharapkan memiliki sikap dan perilaku yang positif. Remaja 

merupakan generasi muda penerus bangsa yang memiliki peranan penting untuk 

masa depan. Pergaulan remaja diharapkan memiliki dampak positif yang 

mengarah pada prestasi. Pada kenyataannya sikap dan perilaku remaja memiliki 

akibat negatif yang memiliki risiko penyalahgunaan NAPZA. Risiko 

penyalahgunaan NAPZA dapat diartikan sebagai bentuk perilaku yang dapat 

terjadi pada seseorang untuk menjadi penyalahguna NAPZA (Sunarso, 2004). 
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Penyalahgunaan NAPZA menurut UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 adalah 

orang yang menggunakan NAPZA tanpa hak atau melawan hukum. 

Berdasarkan data penelitian BNN dan Pusat Penelitian Universitas 

(http://bnk.patikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=104:4

92000-warga-jawa-tengah-pakai-narkoba&catid=87:492000-warga-jawa-tengah-

pakai-narkoba&Itemid=71) menunjukkan 492.000 atau 1.9% warga Jateng 

menggunakan NAPZA. Data hasil penelitian tahun 2011 tersebut mengalami 

penurunan dibandingkan dengan penelitian tahun 2008, yaitu 493.533 orang atau 

2,11% dari 23.351.700 orang yang diteliti. Sepuluh kabupaten/kota di Jateng 

rawan dengan peredaran narkoba diantaranya adalah Kota Semarang, Solo, 

Kabupaten Banyumas, Cilacap, Magelang, Sragen, Jepara, Batang, Pemalang dan 

Wonosobo(http://nusantara.tvonenews.tv/berita/view/65416/2012/12/19/waspada_

sepuluh_kabupatenkota_di_jateng_rawan_narkoba.tvOne). Pengedaran dan 

penyalahgunaan NAPZA di Kota Solo menduduki peringkat pertama seprovinsi 

Jateng(http://www.bakesbanglinmas.sukoharjokab.go.id/index.php?pilih=news&

mod=yes&aksi=lihat&id=294). Penggunaan NAPZA dan minuman keras tahun 

2012 di Sukoharjo mengalami peningkatan, Kasat Narkotika AKP Suparmin 

menyatakan kenaikan kasus NAPZA dan minuman keras mengalami peningkatan 

50% lebih ditahun 2012 (http://www.sragenpos.com/2013/kasus-narkoba-dan-

miras-di-sukoharjo-naik-lebih-dari-50-363609). 

Satuan Narkoba Polres Sragen Rabu malam berhasil menangkap 3 orang 

pemuda yang masih berstatus sebagai pelajar, dua diantaranya masih pelajar SMU 

di Sragen dan satunya merupakan mahasiswa PT di Surakarta. Ketiga pemuda 
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tersebut ditangkap karena memiliki dan mengkonsumsi NAPZA jenis ganja 

(http://manteb.com/berita/247/Pelajar.SMATertangkap.Edarkan.Ganja). Seorang 

warga Dukuh Tegalrejo, RT 023, Desa Kadipiro, Sambirejo, Sragen berinisial (S) 

ditangkap Malpores Sragen pada malam pergantian tahun 2013 karena tertangkap 

membuang barang bukti BB dan NAPZA jenis sabu-sabu  yang akan 

dikonsumsinya di kebun depan rumahnya (http://www. wonogiripos.com 

/2013/soloraya/sragen/pengguna-narkoba-coba-buang-bb-narkoba-warga-sragen-

diringkus-367898). 

Berdasarkan fenomena dan data sementara yang diperoleh diketahui 

penyalahguna NAPZA adalah remaja, kondisi ini menghawatirkan dan harus 

ditanggulangi. Berdasarkan data penelitian Saams diketahui lebih dari 56,9% 

umur responden masuk LAPAS antara 15-17 tahun, 32,6% berusia 18-20 tahun, 

6,9% berusia 13-14 tahun. Penyalahgunaan NAPZA paling besar adalah usia 

sekolah, yaitu 80% dari penyalahgunaan NAPZA usia sekolah SLTP dan 

SLTA(http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=DataKasus&op=

detail_data_kasus&id=30&mn=2&smn=e) hal ini merupakan prosentase yang 

cukup mengkhawatirkan apabila dilihat berdasarkan usia dan masa depan yang 

akan dilalui berikutnya.  

Berdasarkan analisis permasalahan, perkembangan kelompok risiko 

penyalahgunaan NAPZA dan perilaku menyimpang semakin meningkat, seperti: 

menggunakan NAPZA sebagai media pergaulan diantara para remaja, karena 

diajak teman, rasa solidaritas yang tinggi, dan tidak mampu untuk menolak ajakan 

teman untuk menggunakan NAPZA (Jaji, 2009). 
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Risiko penyalahgunaan NAPZA dapat dipengaruhi berbagai faktor, salah 

satunya dipengaruhi oleh interaksi teman sebaya. Interaksi teman sebaya yang 

mengarah pada risiko penyalahgunaan NAPZA merupakan bentuk perilaku yang 

tidak diketahui akan mengarah pada penyalahgunaan NAPZA. Umumnya perilaku 

yang diharapkan pada remaja adalah perilaku tidak merokok, tidak minum-

minuman beralkohol, mematuhi norma/aturan, tidak memberontak, dan disiplin 

dalam sekolah. Hubungan interaksi teman sebaya dalam lingkungan sekolah 

diharapkan selalu memiliki dampak positif yang baik untuk perkembangan masa 

remaja, karena masa remaja merupakan masa pencarian identitas diri. Remaja 

memiliki kecenderungan untuk mencontoh dan ingin memberikan kesan bahwa 

remaja sudah hampir dewasa. Remaja mendekatkan diri pada perubahan sikap dan 

perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu merokok, minum-

minuman keras, menggunakan obat-obatan dan terlibat dalam perbuatan yang 

melangar norma untuk memberikan norma yang diinginkan (Hurlock, 1999). 

Interaksi teman sebaya pada kenyataannya tidak selalu memiliki dampak 

positif tetapi juga memiliki dampak negatif. Perubahan sikap dan perilaku sesuai 

dengan aturan/norma yang sudah ditetapkan kelompok teman sebaya, menjelaskan 

adanya penyesuaian dari individu untuk dapat diterima dalam interaksi teman 

sebaya, demikian pula bila anggota kelompok mencoba minuman alkohol, 

memakai NAPZA, memiliki perilaku agresif, merokok, membolos, terlambat 

masuk sekolah, dan perilaku yang dianggap melanggar norma/aturan, remaja 

cenderung mengikuti tanpa mengetahui akibat yang dapat terjadi bagi diri remaja 

sendiri (Hurlock, 1999). 
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Penyalahgunaan NAPZA sejak  tahun 1969 dimana remaja menjadi 

penyalahguna NAPZA terpopuler, dalam hal ini sekolah merupakan salah satu 

lembaga penting yang harus diperhatikan dalam upaya risiko penyalahgunaan 

NAPZA, mengingat pemakai NAPZA sebagian besar adalah anak-anak, remaja, 

dan mahasiswa perguruan tinggi. Hal ini merupakan peringatan  keras bagi 

orangtua, guru, dan semua orang untuk menyelamatkan generasi muda dari 

ancaman NAPZA yang berbahaya dan serius (Karsono, 2004). Penyalahgunaan 

NAPZA memiliki dampak negatif bagi kehidupan yang terdapat di sekolah, 

karena NAPZA dapat merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi 

proses belajar mengajar di sekolah, siswa yang memiliki risiko penyalahgunaan 

NAPZA dapat mengganggu suasana nyaman, ketertiban, meningkatkan 

kenakalan, membolos, putus sekolah (Joewana dkk, 2006). 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas 

maka dapat dibuat rumusan masalah ”apakah ada hubungan antara interaksi teman 

sebaya dalam lingkungan sekolah dengan risiko penyalahgunaan NAPZA pada 

remaja”?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penulis tertarik untuk 

mengkaji secara empirik dengan mengadakan penelitian yang berjudul: 

”HUBUNGAN ANTARA INTERAKSI TEMAN SEBAYA DALAM 

LINGKUNGAN SEKOLAH DENGAN RISIKO PENYALAHGUNAAN 

NAPZA PADA REMAJA”.  
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B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara interaksi teman sebaya di lingkungan 

sekolah dengan risiko penyalahgunaan NAPZA pada remaja. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar peranan interaksi teman sebaya di 

lingkungan sekolah terhadap risiko penyalahgunaan NAPZA pada remaja. 

3. Untuk mengetahui tingkat interaksi teman sebaya di lingkungan sekolah dan 

risiko penyalahgunaan NAPZA pada remaja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

khususnya bagi ilmuan psikologi penelitian ini dapat menambah wawasan 

terhadap bidang psikologi, khususnya dalam bidang psikologi sosial. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi subjek, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

gambaran faktor risiko yang dapat mempengaruhi penyalahgunaan 

NAPZA. 

b. Bagi orang tua, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

risiko NAPZA. 

c. Bagi pihak sekolah, memberikan informasi agar dapat mengusahakan 

kondisi sekolah yang tidak memiliki risiko penyalahgunaan NAPZA. 

 


