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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Salah satu masalah nasional yang saat ini sangat meresahkan masyarakat dan 

gencar dibahas berbagai kalangan eksekutif, menengah maupun kalangan bawah dengan 

berbagai tingkat usia mulai dari anak-anak sampai lansia, yaitu masalah NAPZA 

(Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya). Zat ini apabila disalahgunakan secara 

terus-menerus atau sekali-kali namun secara berlebihan dan tidak menurut petunjuk 

dokter maka dapat menimbulkan perubahan perilaku, alam perasaan, proses pikir dan 

kondisi fisik individu yang menggunakannya (WHO, 1998). 

Sekarang ini pembahasan soal NAPZA juga semakin terbuka di mana-mana, 

mengingat obat-obat terlarang itu sudah menjadi konsumsi sehari-hari bagi mereka yang 

kecanduan. Penyebaran dan penggunaannya juga sudah semakin merata dan tidak padang 

bulu, cepat atau lambat penyalahgunaan  atau ketergantunagan NAPZA akan 

menghancurkan generasi bangsa. (Joewana, 2001). 

Hawari (2003), menjelaskan bahwa penyalahgunaan atau ketergantungan  NAPZA 

bagaikan fenomena gunung es. Kasus NAPZA yang tampak di permukaan lebih kecil 

dibandingkan yang tidak tampak. Data Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia 

(Mabes POLRI dalam Badan Narkotika Nasional, 2004), menunjukkan bahwa di 

Indonesia kasus narkoba  mengalami Peningkatan. Peningkatan kasus narkoba tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut : 



Data kasus Narkoba di Indonesia 

Jenis Narkoba 1999 2000 2001 2002 2003 

Narkotika 894 2058 1907 2040 1636 

Psikotropika 100 64 62 79 147 

Zat Adiktif 893 1356 1648 79 147 

Jumlah 1833 kasus 3478 kasus 3617 kasus 3751 kasus 3729 kasus 

 

Narkoba merupakan istilah yang digunakan masyarakat dan aparat penegak hukum 

untuk bahan/obat yang masuk kategori bahaya atau terlarang untuk digunakan, dipasok, 

diproduksi, diperjualbelikan, diedarkan dan sebagainya diluar ketentuan hukum 

(Martono, dkk,  2000). 

Menurut badan narkotika Nasional (2004), dampak psikologis dan sosial dari 

pencandu narkoba di antaranya adalah : 

1. Cenderung berbohong. 

2. Emosi tidak terkendali. 

3. Tidak mempunyai tanggung jawab. 

4. Hubungan antara teman, keluarga serta lingkungan terganggu. 

5. Merasa dikucilkan atau menarik diri dari lingkungan. 

6. Tidak peduli dengan nilai dan norma yang ada. 

7. Cenderung menghindari  komunikasi dengan orang lain. 

8. Cenderung melakukan tindak pidana seperti kekerasan, pencurian dan 

mengganggu ketertiban umum. 

Pada umumnya penggunaan NAPZA hanya sebagai pelampiasan kekesalan. Banyak 

di antara individu yang mempunyai sikap menyukai beberapa jenis NAPZA karena 



mereka beranggapan bahwa dengan memakai NAPZA segala persoalan yang sedang 

mereka hadapi dapat terselesaikan. Individu ini beranggapan bahwa dengan 

menggunakan NAPZA akan memberikan sugesti keberanian dan kekuatan, 

menghilangkan rasa malu dan dapat diterima oleh teman-teman sebayanya tanpa 

mengenal status sosial dan ekonomi. Sebaliknya ada pula individu yang menunjukkan 

sikap tidak menyukai menggunakan NAPZA, individu tersebut menganggap dengan 

menggunakan NAPZA akan merusak dan dapat menghambat aktivitasnya sehingga dapat 

merugikan dirinya sendiri. 

Perilaku penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh kebayakan orang sekarang 

ini karena individu tersebut kurang mempunyai kematangan emosi pada dirinya. Padahal 

hidup di masyarakat sekarang ini memerlukan kematangan, karena untuk menghadapi 

setiap tantangan dan tuntutan baik yang datang dari luar maupun dari dalam individu. 

Apabila individu mempunyai perasaan belum mapan, maka individu akan merasa 

kegelisahan yang akan membawa individu mencari sensasi dengan melakukan segala 

keinginan yang ada. 

Dalam khasanah psikologi, seseorang dalam berperilaku tidak akan terlepas dengan 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi tiga dimensi yaitu 

kognitif (pikiran), afektif  (perasaan) dan yang kemudian menghasilkan psikomotorik 

(perilaku) seseorang. Sedangkan faktor eksternal berupa environment (lingkungan atau 

setting) dimana seseorang bertempat tinggal. Faktor internal dan eksternal inilah yang 

sangat dominan mempengaruhi bagaimana dan mengapa seseorang itu berperilaku. 

Bahkan kedua faktor inilah yang mampu membentuk kepribadian ataupun karakter 

seseorang yang kemudian menjadi kekhasan dari setiap individu. 



Belum matangnya emosi pada individu menyebabkan individu mudah terbawa 

pengaruh kelompok untuk melakukan perbuatan tertentu. Padahal tidak semua tindakan 

yang dilakukan berdasarkan emosi, akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri 

maupun orang lain. 

Seseorang pada umumnya dalam bertindak menggunakan emosinya dari pada 

pikirannya. Tetapi apabila emosinya belum mencapai kematangan, maka perbuatan yang 

dilakukan akan penuh semangat dan tidak mudah menyerah karena emosi yang meledak-

ledak, meskipun bertentangan dengan norma yang berlaku, individu akan berusaha 

mempertahankan pendiriannya demi mencari sensasi untuk mendapatkan perhatian 

dilingkungan sekitar. 

Kematangan emosi adalah suatu keadaan  atau kondisi mencapai tingkat 

kedewasaan dari perkembangan emosional dan karena itu pribadi yang bersangkutan 

tidak menampilkan pada emosional yang kontras (Chaplin, 2002). Kematangan emosi 

ditandai dengan bagaimana konflik dipecahkan dan bagaimana kesulitan ditangani, orang 

yang sudah dewasa memandang kesulitan-kesulitannya bukan sebagai malapetaka tetapi 

sebagai tantangan. 

Hal ini dapat dilihat  dalam perilaku individu sehari-hari dan termasuk juga dalam 

berperilaku menggunakan NAPZA. Faktor kematangan emosi sangat penting untuk 

menentukan sikap dan perilaku remaja dalam menghadapi pergaulan yang penuh dengan 

persaingan, dengan melakukan hal-hal yang lebih menantang dan umumnya melanggar 

aturan atau norma dalam masyarakat untuk dapat diterima dan meningkatkan harga 

dirinya dengan teman sebayanya maupun dengan orang lain. 



Seseorang yang matang emosinya akan lebih dapat membedakan hal-hal dalam 

pergaulan kearah yang lebih positif sehingga tidak terjebak dalam berperilaku 

menyalahgunakan NAPZA, namun pada kenyataanya banyak individu yang hanya 

mementingkan dirinya untuk lebih diperhatikan dan terlihat menonjol dalam 

pergaulannya, sehingga mereka berperilaku menyalahgunakan NAPZA. 

Salah satu faktor yang tidak lepas dari permasalahan penyalahgunaan NAPZA 

adalah faktor kepercayaan diri yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kepercayaan 

diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin akan kemampuan sendiri, sehingga orang 

yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakan-tindakannya dan dapat dengan 

bebas melakukan hal-hal yang disukai dan bertanggung jawab atas perbuatannya, hangat 

dan sopan, berinteraksi dengan orang lain, dapat menerima dan menghargai kelebihan 

dan kekurangannya (Darajat, 1990). 

Kepercayaan diri akan menyebabkan individu menjadi optimis dalam hidup, setiap 

persoalan yang datang akan dihadapi dengan tenang dan mempunyai keyakinan untuk 

berhasil (Rubbin, 1989). Sedangkan Walgito (1993) menyatakan bahwa terbentuknya 

kepercayaan diri seseorang tidak lepas dari perkembangan manusia pada umumnya, 

khususnya perkembangan kepribadiannya. Kepercayaan diri adalah kemampuan berpikir 

secara original, aktif, optimis dalam mendekati pemecahan masalah dan lepas dari situasi 

lingkungan yang mendukungnya.  

Kepercyaaan diri yang dimiliki individu pada dasarnya memiliki kapasitas yang 

berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Walgito (1997) 

kepercayaan diri adalah suatu keyakinan dalam hati bahwa segala tantangan hidup 

apapun harus dihadapi dengan berbuat sesuatu. 



Kepercayaan diri merupakan fungsi langsung dari interpretasi seseorang terhadap 

ketrampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Lautser (1992) 

mendefinisikan kepercayaan diri sebagai ekspresi aktif dan efektif dari perasaan bagian 

dalam dari harga diri, penghargaan diri dan pemahaman diri. Pengertian ini mengandung 

maksud bahwa, orang yang percaya diri akan lebih mungkin mendapatkan kualitas yang 

besar dalam hal harga diri, penghargaan diri dan pemahaman diri (Jailani, 1999). 

Tingkat kepercayaan diri seseorang menentukan derajat apa yang besar, tanpa 

kepercayaan diri seseorang akan banyak mengalami hambatan dalam menyelesaikan 

sesuatu, sehingga dapat menghambat kecapaian tujuan yang ia kerjakan (Jailani, 1999). 

Orang yang kurang percaya diri akan selalu menutup diri karena kurang percaya pada 

kemampuan diri sendiri sehingga akan mempengaruhi seseorang dalam menjalankan 

sesuatu usaha. 

Dengan tingginya kepercayaan diri, diharapkan individu mampu menentukan arah 

sikap dimana dalam sikap positif yaitu mendekati, menyenangi, mengharapkan ataukah 

dalam sikap negatif yaitu menjauhi, menghindari, membenci dan tidak menyukai 

terhadap penyalahgunaan NAPZA.  

Berdasarkan uraian diatas maka muncul pertanyaan, “ Apakah ada hubungan antara 

kematangan emosi dan kepercayaan diri dengan perilaku penyalahgunaan NAPZA pada 

wanita dewasa”.  

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara kematangan emosi dan kepercayaan diri 

dengan perilaku penyalahgunaan NAPZA pada wanita dewasa. 



2. Untuk mengetahui hubungan antara kematangan emosi dengan perilaku 

penyalahgunaan NAPZA pada wanita dewasa. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dengan perilaku 

penyalahgunaan NAPZA pada wanita dewasa. 

4. Untuk mengetahui sejauh mana peranan kematangan emosi dan kepercayaan diri 

terhadap perilaku penyalahgunaan NAPZA pada wanita dewasa. 

C.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Memberikan masukan bagi disiplin ilmu psikologi, khususnya psikologi 

perkembangan dan sosial. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi subyek penelitian 

Agar bisa termotivasi diri untuk meningkatkan kematangan emosi dan 

kepercayaan diri agar mengarah yang lebih bermanfaat dan tidak merugikan 

diri sendiri dengan menggunakan NAPZA. 

b. Bagi para orangtua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para 

orangtua, supaya memberikan perhatian yang lebih dan memberikan 

penanaman nilai moral dan spiritual pada anak-anaknya. 

c. Bagi masyarakat luas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang faktor-

faktor yang menyebabkan perilaku penyalahgunaan NAPZA, sehingga dapat 

mengurangi atau mencegah terjadinya penyalahgunaan NAPZA. 



d. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi para peneliti selanjutnya yang akan meneliti sama penulis menyarankan 

untuk mengontrol ruang lingkup yang lebih luas. 
 


