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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang 

bersifat urgen dan kompleks.Dalam kurun waktu satu dekade terakhir 

permasalahan ini menjadi marak.Terbukti dengan bertambahnya jumlah 

penyalahguna atau pecandu  narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya 

pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam 

polanya dan semakin banyak pula jaringan sindikatnya.Dampak dari 

penyalahguna narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa 

depan penyalahguna saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa 

membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai 

saat ini tindak peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak 

hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas 

pedesaan. 

Narkotika singkatan dari (Narkoba, Psikotropika, dan bahan adiktif 

lainnya) memang diperlukan untuk pengobatan, sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu 

produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita 

tersebut.Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut 



 
 

2 

takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang 

menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu 

sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk 

mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab 

emosional. 

Fenomena yang terjadi saat sekarang ini, pendidikan dan keluarga 

merupakan salah satu pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam 

upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja ataupun 

dewasa. Karena remaja merupakan objek yang secara emosional masih labil, 

sehingga sangat rentan untuk menggunakan narkoba.Banyak remaja ataupun 

dewasa sekarang ingin menggunakan narkoba mulai dari rasa ingin tahu, ingin 

coba-coba, ikut mengikut teman, rasa solidaritas group yang kuat dan memilih 

lingkungan yang salah sampai dengan kurangnya pengetahuan ilmu agama 

serta faktor keluarga yang kurang perhatian dan lain sebagainya. Disamping 

dari objek sasarannya yang labil, sekolah dan kampus menjadi tempat yang 

rentan untuk peredaran narkoba. 

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah 

sangat memprihatinkan.Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada 

umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat 

mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-

macam jenis narkoba.Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya 

peredaran gelap narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, 
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termasuk dikalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh 

terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. 

Perilaku sebagian remaja ataupun dewasasaat sekarang ini yang secara 

nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang 

berlaku ditengah kehidupan bermasyarakat, dimana dalam kehidupan 

masyarakat masih banyak dijumpai remaja atau dewasa yang masih 

melakukan penyalahgunaan narkoba, yang tentunya hal ini perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 

sehingga terjadi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja atau dewasa.  

Berpijak dari masalah di atas maka, dalam hal ini klien perlu bantuan 

dalam mengatasi masalah tersebut.Untuk itu urgensi atau pentingnya 

bimbingan agama Islam dalam menangani masalah tersebutdiharapkan dapat 

membantu menyelesaikan dan meringankan masalah yang dialami oleh klien, 

dan klien dapat mengambil suatu keputusan dengan benar antara perilaku 

yang baik ataupun buruk. Bimbingan agama Islam merupakan suatu proses 

bantuan yang diberikan kepada individu atau seorang dengan memperhatikan 

kemungkinan-kemungkinan dan realita hidup sosial dengan adanya kesulitan-

kesulitan yang dihadapinya dalam pekembangan mental dan spiritual di 

bidang agama, sehingga individu dapat menyadari dan memahami 

eksistensinya untuk menumbuh kembangkan wawasan berpikir serta 

bertindak, bersikap dengan tuntutan agama. 
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Melalui Rumah Damping seseorang dapat menyelesaikan ataupun 

mengatasi permasalahannya. Rumah Damping adalah fasilitas yang 

disediakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan merupakan suatu 

program kelanjutan dari Direktorat Pasca rehabilitasi untuk seseorang yang 

mengalami penyalahgunaan narkoba. Rumah Damping dibangun dengan 

tujuan untuk membawa mereka hingga titik total abstinen (berhenti total 

menggunakan narkoba) dan menurunkan angka kekambuhan pecandu. Di 

Rumah Damping ini Direktorat Pasca Rehabilitasi BNN membuat program 

keterampilan (vokasional) yang diberikan oleh konselor-konselor bagi 

pecandu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan dan 

membuka peluang baru bagi mereka agar bisa kembali produktif. Selain itu, 

program ini juga dapat menjadikan mereka lebih mandiri dan siap kembali 

kelingkungan keluarga dan masyarakat, dan masih banyak program lainnya.
1
 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis perlu 

mengadakan penelitian terhadap permasalahan ini yang dituangkan dalam 

bentuk skripsi dengan judul“PengaruhBimbingan Agama IslamTerhadap 

Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Damping Kota Pekanbaru“. 

B. Penegasan Istilah 

1. Bimbingan menurut Muhammad Surya adalah suatu proses pemberian 

bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang 

dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan 
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diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat 

perkembangan yang optimal dan penyesuaiaan diri dengan lingkungan.
2
 

2. Bimbingan Agama Islam menurut Faqih Aunur Rahim adalah proses 

pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan 

ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapt mencapai kebahagiaan hidup 

di dunia dan di akhirat.
3
 

3. Narkoba Menurut Farmakologi medis adalah obat yang dapat 

menghilangkan terutama rasa nyeri yang berasal dari daerah visceral dan 

dapat menimbulkan efek stupor ( bingung masih sadar namun harus 

digertak) serta adiksi.
4
 

4. Penyalahgunaan narkoba menurut Lydia Herlina Martono adalah 

penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, 

tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, terarur 

dan cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, 

mental, dan kehidupan sosialnya.
5
 

5. Rumah Damping adalah fasilitas yang disediakan oleh Badan Narkotika 

Nasional (BNN) dan merupakansuatu program kelanjutan dari Direktorat 

                                                             
2
Prof. DR. H. Mohamad Surya. Psikologi Konseling.(Bandung:Pustaka Bani Quraisy, 1998) 

hlm 12 
3

 Faqih Aunur Rahim. Bimbingan dan Konseling dalam Islam. (Yogyakarta: Pustaka, 

2001)hlm 4 
4
Darman Flavianus. Mengenal jenis dan Efek Buruk Narkoba.(Jakarta: Visimedia, 2006) hlm 

1 
5
 Lydia Herlina Martono, Mengenal Penyalahgunaan Narkoba, (Jakarta: Balai Pustaka. 2006) 

hlm 3 



 
 

6 

Pasca rehabilitasi untuk seseorang yang mengalami penyalahgunaan 

narkoba.
6
 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah : 

a. Banyaknya remaja ataupun orang dewasa yang ingin menggunakan 

narkoba. 

b. Terdapatnya remaja ataupun orang dewasa menggunakan narkoba 

mulai dari rasa ingin tahu. 

c. Terdapatnya remaja ataupun orang dewasa menggunakan narkoba 

mulai dari ingin coba-coba. 

d. Terdapatnya remaja ataupun orang dewasa menggunakan narkoba 

karena ikut mengikut teman. 

e. Terdapatnya remaja ataupun orang dewasa menggunakan narkoba 

karena faktor keluarga yang kurang perhatian dll. 

f. Terdapatnya remaja ataupun orang dewasa menggunakan narkoba 

karena faktor luar lingkungan masyarakat. 

g. Terdapatnya sasaran yang labil, sekolah dan kampus menjadi tempat 

yang rentan untuk peredaran narkoba. 
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h. Terdapatnya remaja ataupun orang dewasa menggunakan narkoba 

karena kurangnya ilmu agama yang dimilikinya. 

2. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi masalah hanya pada “Pengaruh Bimbingan 

Agama IslamTerhadap Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Damping 

Kota Pekanbaru“. 

3. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan pembahasan masalah diatas, dan agar hasil yang 

diperoleh maksimal, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut“Adakah Pengaruh Bimbingan Agama IslamTerhadap 

Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Damping Kota Pekanbaru ?“. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui“Pengaruh Bimbingan Agama IslamTerhadap Penyalahgunaan 

Narkoba di Rumah Damping Kota Pekanbaru“. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasibagi 

masyarakat tentang pentingnya bimbingan agama Islam dalam 

kehidupan. 

b. Sebagai instribusi atau sumbangan yang berarti bagi penulis, pendidik 

dan pengelola lembaga pendidikan dalam mengetahui Pengaruh 
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Bimbingan Agama IslamTerhadap Penyalahgunaan Narkoba di 

Rumah Damping Kota Pekanbaru. 

c. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis, 

makapenulisan skripsi disusun dengan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan kerangka teori, kajian terdahulu, definisi 

konsepsional dan operasional variabel dan hipotesis. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan jenis dan pendekatanpenelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data, uji validitas data dan teknik analisa data. 

 BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisikan penjelasan tentang struktur  organisasi 

perangkat rumah damping, visi dan misi Rumah Damping, 
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program Rumah Damping, keadaan sarana dan 

prasaranaRumah Damping. 

BAB V  : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

Merupakan analisis data tentang Pengaruh Bimbingan Agama 

IslamTerhadap Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Damping 

Kota Pekanbaru. 

 BAB VI  : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang : 

a. Kesimpulan 

b. Saran 

 DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


