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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jumlah pengguna NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) di 

Indonesia telah mencapai angka yang cukup tinggi sebagaimana dipaparkan oleh 

BNN (Badan Narkotika Negara) dalam portal berita online tempo (2013) bahwa 

terdapat 4 juta jiwa pengguna NAPZA di Indonesia, sementara fasilitas rehabilitasi 

milik BNN maupun bentukan masyarakat hanya mampu menampung kurang lebih 

18.000 orang. Hidayat (dalam tvonenews, 2012) memaparkan ada sepuluh kota atau 

kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang termasuk rawan peredaran NAPZA, yaitu 

Kota Semarang, Solo, Kabupaten Banyumas, Cilacap, Magelang, Sragen, Jepara, 

Batang, Pemalang, dan Wonosobo.  

Data Tindak Pidana Narkoba tahun 2007-2011 (dalam BNN, 2012) 

menunjukkan bahwa jumlah tertinggi tersangka kasus Narkoba di Indonesia maupun 

di provinsi Jawa Tengah berada pada jenjang pendidikan SMA, prosentase pengguna 

NAPZA pada tingkat SMA di Indonesia yaitu sebesar 61,9% dengan jumlah total 

kasus sebanyak 117.147 orang. Afandi, Chandra, Novitasari, dan Widjaya (2009) 

memaparkan hal serupa yaitu bahwa kelompok resiko tinggi penyalahgunaan obat 

adalah remaja dan sebagian besar siswa SLTA.Penyalahgunaan NAPZA terbukti 

memberikan efek negatif sebagaimana telah dipaparkan dalam Survei Nasional 

Perkembangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok 
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Pelajar dan Mahasiswa di 16 provinsi di Indonesia pada tahun 2011, diantaranya 

adalah adanya penurunan aktivitas dan prestasi di sekolah, terganggunya aktivitas 

sehari-hari, dan kecenderungan dalam bersikap agresif.  

Pada masa remaja emosi seseorang labil dan belum memiliki kemantapan 

dalam hidup dan dalam proses mencari jati diri, sehingga memerlukan adanya 

perhatian yang lebih dari orang tua agar remaja tidak terjerumus pada hal-hal yang 

merugikan masa depan (Maryati &Suryawati, 2001). Berdasarkan Survei Nasional 

Perkembangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok 

Pelajar dan Mahasiswa di 16 provinsi di Indonesia pada tahun 2011 sebagian besar 

pelajar atau mahasiswa mulai menyalahgunakan narkoba disebabkan karena beberapa 

alasan yaitu ingin coba-coba, untuk bersenang-senang, bujukan teman, masalah di 

sekolah, dan masalah keluarga. Gunarsa (2004) menyebutkan bahwa salah satu pokok 

penyebab kenakalan remaja adalah tidak adanya hubungan antara orang tua dan anak 

remaja. 

Keluarga tampaknya menjadi faktor yang tidak dapat dilepaskan mengingat 

keluarga merupakan lingkungan sosial yang mempunyai hubungan yang sangat erat 

dengan individu, sebagaimana dipaparkan oleh Bussard dan Ball (dalam Setyawan, 

2012), dalam keluarga itulah seseorang dibesarkan, bertempat tinggal, berinteraksi 

antara satu dengan lainnya, terbentuknya nilai-nilai, dan kebiasaan-kebiasaan yang 

dapat mengakomodir hubungan anak dengan lingkungan.Sebagaimana diungkapkan 

oleh Hetterington (dalam Lestari, 2012) bahwa proses yang berlangsung dalam 

keluarga akan memberi pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat kemunculan 
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perilaku bermasalah dan kepuasan hidup. Papalia (2009) memaparkan bahwa remaja 

bermasalah cenderung berasal dari keluarga yang bermasalah.Coleman, Butcher dan 

Carson (dalam Supratiknya, 1995) menyatakan bahwa struktur keluarga yang 

patogenikatau tidak normal akan berpengaruh pada munculnya gangguan perilaku 

pada anggotanya, karena ketidaknormalan pada struktur keluarga ini akan 

berpengaruh pada corak komunikasi antar anggota keluarganya, diantaranya yakni 

adalah keluarga yang tidak utuh dimana ayah atau ibu tidak ada di rumah,entah 

karena sudah meninggal atau karena sebab lain, seperti percerian, ayah memiliki dua 

istri, ayah bertugas di luar kota atau sebagainya. 

Penelitian oleh Rahmah (2012) menunjukkan bahwaorang tua yang bercerai 

sehingga menyebabkan hubungan yang kurang harmonis antara anak dengan orang 

tua menjadi salah satu faktor penyebab penyalahgunaan NAPZA pada remaja.Rimm 

(1997) memaparkan bahwa perceraian selalu memberikan rasa trauma bagi 

anak.Anak yang diasuh oleh orang tua tunggal cenderung memperoleh kasih sayang 

yang berlebihan dari orang tua yang kesepian dan merasa bersalah, pada kasus 

lainnya orang tua yang kesepian justru memperlakukan anaknya seperti orang dewasa 

sehingga anak memperoleh kewenangan yang lebih banyak atas dirinya.Pengasuhan 

orang tua tunggal yang bercerai pada akhirnya akan berpengaruh pada keadaan 

psikologis remaja sebagaimana yang diungkap pada penelitian  Zahroh (2005), yaitu 

bahwa remaja di bawah pengasuhan tunggal yang bercerai memiliki kepribadian yang 

tidak sesuai dengan identitas diri dan cenderung kurangnya percaya diri, kurang dapat 

menyesuaikan diri, dan cenderung membentuk konsep diri negatif.  
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Michelle Miller dan koleganya(dalam Regoli & Hewitt, 2003) melakukan 

survei terhadap 500 pelajar di 11 sekolah umum dan melaporkan bahwa remaja dalam 

keluarga dengan orang tua tunggal memiliki kemungkian yang lebih besar untuk 

terlibat pada kenakalan kecil maupun kenakalan berat daripada pemuda di keluarga 

dengan orang tua lengkap.Penelitian Zimmerman, Rick, dan Katz (1997) 

menunjukkan bahwa keluarga dengan orang tua lengkap lebih mudah dan lebih 

memungkinkan untuk melakukan kontrol terhadap kenakalan anak. Penjelasan yang 

ditawarkan oleh Regoli dan Hewitt (2003) yaitu bahwa orang tua tunggal memiliki 

kemampuan pengawasan yang cenderung kurang efektif terhadap anaknya dan 

memberikan otonomi terlalu dini dan luas sehingga justru mengurangi kontrol diri 

anak.Sementara pada penelitian sebelumnya oleh Wilkinson dan Elliot (Zimmerman 

dkk, 1997) menyatakan bahwa keluarga yang retak atau broken memberi kesempatan 

yang lebih sedikit untuk membentuk kelekatan yang kuat antara anak dan orang tua, 

sehingga orang tua akan lebih sulit dalam menginternalisasikan nilai-nilai keluarga.  

Penelitian pada sekitar 2.500 siswa SMP dan SMA di Dade Country, Florida, 

melaporkan bahwa kelekatan yang kuat antara orang tua dan anak secara signifikan 

mengurangi kemungkinan kenakalan, sementara struktur keluarga hanya memiliki 

efek tidak langsung dan lemah (Regoli dkk, 2003). Banyak penelitian melaporkan 

bahwa anak-anak dari keluarga dengan orang tua tunggal memiliki kemungkinan 

yang lebih besar untuk menjadi nakal daripada anak-anak dari keluarga dengan orang 

tua utuh, namun banyak pula penelitian lain yang menyoroti hubungan antara 
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kelekatan dan kenakalan menemukan bahwa remaja dengan kelekatan terhadap orang 

tua yang kuat cenderung untuk tidak melakukan kenakalan.  

Zimmerman dkk (1997) memaparkan hal serupa, yaitu bahwa struktur 

keluarga memilki efek tidak langsung terhadap kenakalan, namun struktur keluarga 

memiliki efek langsung terhadap kelekatan orang tua, sementara kelekatan orang tua 

memiliki pengaruh langsung terhadap penggunaan NAPZA. Hal tersebut disebabkan 

kelekatan akan berpengaruh pada keyakinananak terhadap hukum, sementara 

keyakinanterhadap hukum memiliki efek yang sangat kuat terhadap semua perilaku 

menyimpang.Beberapa studi menunjukkan bahwa keluarga yang retak atau tidak lagi 

utuh cenderung untuk tidak membentuk kelekatan yang kuat antara anak dan orang 

tua sehingga mengurangi kesempatan orang tua untuk menginternalisasikan nilai-

nilaiyang terdapat pada keluarga kepada anak-anak mereka (Zimmerman dkk, 1997). 

Mc Cartney dan Dearing (dalam Eka, 2005) menyatakan bahwa kelekatan 

sendiri merupakan suatu ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak 

melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya, 

biasanya orang tua.Anak dengan kelekatan aman diharapkan dapat mencapai 

perkembangan diri yang optimal, sementara anak dengan kelekatan yang tidak aman 

cenderung akan mengalami masalah dalam perkembangannya, hal tersebut dapat 

menjadi akar dari berbagai masalah kriminal dan sosial. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur keluarga 

memiliki pengaruh terhadap munculnya risiko penyalahgunaan NAPZA pada remaja, 

namun pengaruhnya cenderung bersifat tidak langsung.Kelekatan keluarga menjadi 
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faktor kunci yang kemudian dapat menentukan keberhasilan orang tua dalam 

menyampaikan nilai-nilai hukum sehingga dapat berpengaruh terhadap perilaku 

menyimpang anak yang termasuk diantaranya adalah penyalahgunaan NAPZA, 

artinya selain melihat struktur keluarga kita juga perlu melihat kualitas kelekatan 

keluarga untuk dapat menentukan efektivitas struktur keluarga tersebut dalam 

menentukan kemunculan risiko penyalahgunaan NAPZA pada remaja.Kesimpulan 

tersebut menuntun peneliti untuk menyusun sebuah penelitian tentang hubungan 

antara Kelekatan Orang Tua dengan Risiko Penyalahgunaan NAPZA pada remaja 

Remaja dan ditinjau dari Struktur Keluarga. 

 

B. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui perbedaan risiko penyalahgunaan NAPZA pada remaja ditinjau 

dari struktur keluarga.  

2. Mengetahui hubungan antara kelekatan orang tua dengan risiko 

penyalahgunaan NAPZA pada remaja 

 

C. Manfaat 

1. Penelitian ini diharap bermanfaat bagi anggota keluarga dan pendidik, 

diantaranya dapat menjadi informasi penting tentang hubungan antara 

keadaan keluarga dengan risiko penyalahgunaan NAPZA pada remaja 
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sehingga dapat menjadi acuan untuk mencegah dan menanggulangi 

munculnya risiko penyalahgunaan pada anak. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu psikologi 

khususnya psikologi perkembangan maupun psikologi keluarga. 


