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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Remaja adalah pribadi yang berkembang terus menuju kedewasaan  

dan sebagai proses perkembangan yang berjalan natural. Remaja mencoba 

berbagai perilaku yang terkadang merupakan perilaku berisiko. Sindroma 

perilaku berisiko pada remaja seperti kehamilan di luar nikah, kriminalitas 

remaja dan penggunaan narkotika (Kartika, 2008). 

Penggunaan narkotika di kalangan remaja saat ini sangat 

mencemaskan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), 

diperkirakan pengguna narkotika berusia 10-19 tahun berjumlah 836.000 

orang (BNN, 2012). Laporan tersangka kasus narkotika pada kategori 

pelajar juga mengalami kenaikan sebesar 61,29%, dari 695 orang yang 

ditangkap di tahun 2012 menjadi 1.121 orang di tahun 2013 (BNN, 2014). 

Angka kejadian tersebut belum menunjukan keadaan sebenarnya 

karena lebih banyak di lakukan secara tersembunyi. Penyalahgunaan 

narkotika terlihat lebih sedikit dari pada yang tidak terlihat (Hidayanti, 

2012). Hal tersebut seperti gunung es (Ice berg), yang tampak 

dipermukaan lebih kecil di bandingkan dengan yang tidak tampak. Hawari 

dalam (Husni, 2012) menyebutkan angka sebenarnya adalah sepuluh kali 

lipat dari angka resmi (dark number=10) artinya bila ditemukan satu orang 

maka ada sepuluh lainnya yang tidak terdata secara resmi.  
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Survei nasional yang dilakukan BNN pada tahun 2011 menemukan 

2,6 persen siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat pernah 

menggunakan narkotika, dan 4,7 persen siswa SMA/SMK terdata pernah 

memakai barang tersebut. Sementara untuk perguruan tinggi, ada 7,7 

persen mahasiswa yang pernah mencoba narkotika. Berdasarkan jenis 

narkotika yang digunakan antara lain ganja, sedatif (pil BK), rohypnol, 

megadon, sabu dan ekstasi (BNN, 2011). 

Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai salah satu Provinsi yang 

berbatasan langsung dengan Malaysia telah menjadi daerah peredaran 

narkotika. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan prevalensi pengguna 

narkotika di Kalbar yaitu pada tahun 2012 sebesar 1,74 persen atau sekitar 

60.217 orang menjadi 2,1 persen atau sekitar 69.164 orang pada tahun 

2014. Remaja Kalbar juga telah menjadi korbannya. Polda Kalbar 

mencatat tersangka kasus narkotika kategori umur 16-19 tahun pada tahun 

2011 sebanyak 18 tersangka, 2012 sebanyak 14 tersangka dan 2013 

sebanyak 14 tersangka (BNNP Kalbar, 2013).  

Kota Singkawang merupakan kota yang berada di Provinsi Kalbar 

dengan tingkat penggunaan dan peredaran narkotika menempati urutan 

ketiga dari 14 kota kabupaten, dengan jumlah 15 kasus narkotika. 

Peringkat pertama adalah kota Pontianak dengan 26 kasus kemudian 

Sintang diperingkat kedua sebanyak 21 kasus narkotika. Kemudian pada 

urutan ke empat dan ke lima ditempati Sanggau dan Kapuas Hulu masing-

masing 13 kasus dan 8 kasus (Polda Kalbar, 2013).  
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Laporan Polisi Resort Singkawang juga menunjukan peningkatan 

jumlah tersangka narkotika pada kategori umur 16-21 tahun yaitu dari 3 

orang pada tahun 2012 menjadi 5 orang pada tahun 2013 (Polres 

Singkawang, 2013). Senada dengan hal tersebut, BNN Kota Singkawang 

menemukan jumlah siswa SMA/SMK yang terindikasi melakukan 

penyalahgunaan narkotika juga mengalami kenaikan yaitu pada tahun 

2012 sebanyak 5 siswa, menjadi 6 siswa pada tahun 2013 dan tahun 2014 

juga berjumlah 6 siswa (BNN Kota Singkawang, 2014). 

Jika dilihat berdasarkan asal sekolah siswa yang terindikasi 

tersebut yang paling banyak berasal dari SMKN 1 Singkawang dengan 5 

siswa, dikuti SMAN 2 Singkawang 3 siswa dan Sekolah-sekolah lainnya 

di Kota Singkawang sebanyak 9 siswa. SMKN 1 Singkawang sendiri pada 

tahun 2012 ditemukan 2 siswa yang terindikasi, pada 2013 berjumlah 1 

siswa dan pada tahun 2014 berjumlah 2 siswa (BNN Kota Singkawang, 

2014). 

Penelitian Afandi, dkk (2009) pada kalangan Siswa Sekolah 

Menengah Atas tahun 2009 menunjukkan laki-laki lebih bermasalah dalam 

penyalahgunaan narkotika dibandingkan perempuan (40,9% dan 25,6% 

masing masing). Hampir semua penyalahguna narkotika (98,63%) 

mempunyai kebiasaan merokok. Hasil analisis multivariat juga 

menunjukkan bahwa kebiasaan merokok merupakan salah satu faktor 

risiko penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa (OR=0,227, p=0,001) 
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Iswanti (2007), mengatakan hal yang serupa, sebagian besar 

penyalahgunaan narkotika berumur 13-21 tahun (97%) dan (90%) berjenis 

kelamin laki-laki. Survey nasional BNN tahun 2011 menunjukkan bahwa 

risiko pelajar terhadap penyalahguna yang minum alkohol jauh lebih tinggi 

dibanding bukan penyalahguna dengan perbandingan 4-5 kali lebih tinggi  

(BNN, 2011).  Karekteristik remaja yang rentan terhadap penyalahgunaan 

narkotika seperti yang telah disebutkan, lebih mengarah kepada siswa-

siswa SMK yaitu dalam penelitian ini SMK Negeri 1 Singkawang. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada siswa SMK 

Negeri 1 Singkawang tanggal 27-28 Juni 2014 pada 10 siswa didapatkan 

hasil antara lain, 10  siswa memiliki perilaku merokok dan nongkrong, 8 

siswa memiliki perilaku mengunjungi tempat hiburan malam, 6 siswa 

pernah absensi di sekolah, 8 siswa menyatakan minum-minuman 

beralkohol, 3 siswa menyatakan pernah mencoba narkotika. 

Banyak alasan yang melatarbelakangi perilaku tersebut di kalangan 

remaja. Menurut Hawari dalam (Wahiduddin, 2011) ada lima faktor 

pemicu penyalagunaan narkotika di kalangan remaja yaitu: Faktor 

kepribadian seseorang (anti sosial atau psikopat). Kondisi kesehatan jiwa 

berupa kecemasan atau depresi, kondisi keluarga yang meliputi keutuhan 

keluarga, kesibukan orang tua, renggangnya hubungan orang tua dengan 

anak-anaknya serta pengaruh tekanan dari kelompok sebaya adanya 

peluang atau kemudahan memperoleh narkotika itu sendiri. 
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Penyalahgunaan narkotika sendiri dipicu dari perilaku berisiko 

seperti merokok dan minum alkohol. Walaupun tidak semua remaja 

perokok menjadi pecandu narkotika. Penyalahgunaan narkotika umumnya 

diawali dengan merokok kemudian menghisap ganja dan berlanjut pada 

jenis narkotika lainnya. Konsumsi alkohol juga awal dari penyalahgunaan 

narkotika. Beberapa di antaranya mencampur narkotika dengan alkohol 

dan ada yang menggunakan narkotika sebagai obat kuat dalam melakukan 

hubungan seksual pranikah (Lestary, 2007).  

Selain itu, mengunjungi tempat hiburan malam berisiko terjadinya 

penyalahgunaan narkotika dikarenakan tempat-tempat hiburan malam 

termasuk dalam 5 besar daerah rawan peredaran narkotika (Sugitha dkk, 

2012). Perilaku selanjutnya adalah nongkrong dan absensi sekolah 

termasuk dalam faktor risiko penyalahgunaan  narkotika (Colondam, 

2007).  

Dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya gangguan  

kesehatan fisik karena kerusakan fungsi organ, tetapi juga karena ancaman 

penyakit  menular sperti hepatitis, HIV dan AIDS. Selain itu, kerusakan 

lainnya adalah gangguan psikologis serta kerusakan mental dan moral. 

Narkotika juga merusak hubungan keluarga, menurunkan kemampuan 

belajar dan produktivitas kerja, serta tidak mampu membedakan hal yang  

baik  dan  buruk (Chrismawati, 2008). 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian terhadap Perilaku berisiko yang 
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mempengaruhi tingkat risiko peggunaan narkotikadi Kalangan Siswa 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Singkawang tahun 2015. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar 

Kota Singkawang tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dari 5 siswa 

pada tahun 2012, menjadi 6 siswa pada tahun 2013 dan 6 siswa tahun 

2014, menjadi tanda adanya ancaman serius bagi kelangsungan generasi 

penerus khususnya di kota Singkawang. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti 

membuat rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana perilaku berisiko 

yang mempengaruhi tingkat risiko peggunaan narkotikapada Siswa 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Singkawang Tahun 2015?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Diketahuinya perilaku berisiko yang mempengaruhi tingkat risiko 

peggunaan narkotika pada Siswa SMKN 1 Singkawang tahun 

2015. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Diketahui gambaran perilaku merokok narkotika pada Siswa 

SMKN 1 Singkawang. 
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2. Diketahui gambaran perilaku mengunjungi hiburan malam 

narkotika pada Siswa SMKN 1 Singkawang. 

3. Diketahui gambaran perilaku nongkrong narkotika pada Siswa 

SMKN 1 Singkawang. 

4. Diketahui gambaran perilaku absensi sekolah narkotika pada 

Siswa SMKN 1 Singkawang. 

5. Diketahui gambaran perilaku minum-minuman beralkohol 

narkotika pada Siswa SMKN 1 Singkawang. 

6. Diketahui adanya hubungan antara perilaku merokok dengan 

tingkat risiko penggunaan narkotika pada Siswa SMKN 1 

Singkawang. 

7. Diketahui adanya hubungan antara mengunjungi tempat 

Hiburan Malam dengan tingkat risiko penggunaan narkotika 

pada Siswa SMKN 1 Singkawang. 

8. Diketahui adanya hubungan perilaku nongkrong dengan 

tingkat risiko penggunaan narkotika pada Siswa SMKN 1 

Singkawang. 

9. Diketahui adanya hubungan perilaku absensi sekolah dengan 

tingkat risiko penggunaan narkotika pada Siswa SMKN 1 

Singkawang. 

10. Diketahui adanya hubungan perilaku minum-minuman 

beralkohol dengan tingkat risiko penggunaan narkotika pada 

Siswa SMKN 1 Singkawang 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Siswa mendapatkan informasi terkait perilaku berisiko yang 

mempengaruhi tingkat risiko peggunaan narkotikaSehingga diharapkan 

siswa akan memiliki sikap positif terhadap perilaku berisiko yang pada 

akhirnya akan menentukan yang seharusnya dilakukan terkait dengan 

penyalahgunaan narkotika. 

2. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi sekolah 

tentang perilaku berisiko yang mempengaruhi risiko  peggunaan 

narkotika bagi para siswa. 

3. Bagi Orang Tua 

Orang tua mengetahui perilaku berisiko yang mempengaruhi tingkat 

risiko peggunaan narkotika pada anak mereka Sehingga diharapkan 

para orang tua dapat mencegah penyalahgunaan dari sedini mungkin di 

dalam keluarga. 

4. Bagi Instansi Terkait 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan program baik 

promotif, preventif ataupun kuratif di BNN kota Singkawang, BNN 

Provinsi Kalbar atau Polres Singkawang dalam menekan 

penyalahgunaan narkoba khusunya di kalangan pelajar. 
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5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya tentang perilaku berisiko atau penyalahgunaan 

narkotika pada usia remaja. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian terdahulu yang membedakan penelitian ini dengan 

penilitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Keaslian Penelitian 
No Nama Judul Penelitian Metode Hasil Persamaan Perbedaan 

1 Dedi 

Afandi 

(2009) 

Tingkat 

Penyalahgunaan 

Obat dan Faktor 

Risiko di 
Kalangan Siswa 

Sekolah 

Menengah Umum 

Kuantitatif Faktor tempat tinggal (OR=3.969, 

p=0.002), mengikuti kegiatan 

ekstrakuriler 

(OR=0.316, p=0.001) dan kebiasaan 
merokok (OR=0.227, p=0.001) 

merupakan faktor risiko 

terhadap penyalahgunaan obat. 

Penelitian ini 

memiliki 

persamaan 

meneliti 
penyalahgunaan 

narkotika di 

kalangan siswa  

Penelitian ini 

memiliki 

perbedaan yaitu 

pada factor risiko 
sedangkan pada 

penelitian ini 

meneliti 

perilakuberisiko 

2 Sugitha 

(2012) 

Studi Tingkat 

Penyalahgunaan 

Narkoba Pada 

Mahasiswa di 

Denpasar dan 

Badung 

Kuantitatif Seluruh Mahasiswa pernah 

mendapatkan penyuluhan narkotika 

dan 85 % Mahasiswa aktif mencari 

informasi melalui internet.  

28-36% mahasiswa berisko rendah 

menggunakan narkotika. Dari 800 
responden hanya 34 % (268 

responden) 

yang pernah mengunjungi klub 

malam. dari 2085 sampel hanya 
1 sampel (0,05 %) positif kodein 

Penelitian ini 

memiliki 

persamaan 

meneliti tingkat 

penyalahgunaan 

narkotika di 
kalangan 

mahasiswa 

Penelitian ini 

memiliki 

perbedaan yaitu 

dengan pendekatan 

deskriptif 

sedangkan pada 
penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan cross 

sectional 

3 Heny 

Lestary 

(2007) 

Perilaku Berisiko 

Remaja Di 

Indonesia 

Menurut Survey 
Kesehatan 

Reproduksi 

Remaja Indonesia 

(SKRRI) Tahun 
2007 

Kuantitatif Perilaku berisiko pada remaja di 

Indonesia berhubungan signifikan 

dengan pengetahuan, sikap, 

umur, jenis kelamin, pendidikan, 
status ekonomi, akses terhadap media 

informasi, komunikasi dengan 

orang tua, dan adanya teman yang 

berperilaku berisiko. Faktor yang 
paling dominan hubungannya adalah 

jenis kelamin. Remaja laki-laki 

berpeluang 30 kali lebih besar untuk 

merokok, 10 kali lebih besar untuk 
minum alkohol, 20 kali lebih besar 

untuk penyalahgunaan narkoba, dan 5 

kali lebih besar untuk hubungan 

seksual pranikah, jika dibandingkan 
dengan remaja perempuan 

Penelitian ini 

memiliki 

persamaan 

meneliti perilaku 
berisiko kalangan 

remaja 

Penelitian ini 

memiliki 

perbedaan yaitu 

pada perilaku 
berisiko menurut 

SKKRI sedangkan 

pada penelitian ini 

perilaku berisiko 
yang berhubungan 

tingkat risiko 

penggunaan 

narkotika 
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Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut : 

a. Dari variabel yang ada dalam penelitian ini berbeda karena pada penelitian 

sebelumnya tidak ada variabel perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol, 

perilaku absensi sekolah dan perilaku nongkrong. 

b. Arah penelitian sebelumnya untuk mengetahui faktor risiko yang berhubungan 

dengan tingkat penyalahgunaan obat sedangkan pada penelitian ini untuk 

mengetahui perilaku berisiko yang mempengaruhi tingkat risiko peggunaan 

narkotika pada Siswa. 

c. Sebagian besar metode penelitian sebelumnya ke arah deskriptif dalam bentuk 

observasional sedangkan dalam penelitian ini lebih bersifat analitik 

korelasional. 

d. Fokus penelitian ini berbeda karena penelitian sebelumnya meneliti tingkat 

penyalahgunaan obat dan faktor risiko siswa  sedangkan pada penelitian ini 

menekankan pada perilaku berisko dan tingkat risiko penyalahgunaan napza 

pada siswa SMKN 1 Singkawang. 


