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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Konsep Bimbingan Agama Islam 

a. Pengertian Bimbingan Agama Islam 

Secara etimologi kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata 

“guidance” berasal dari kata kerja “to guide” yang artinya menunjukkan, 

membimbing, menuntun, ataupun membantu sesuai dengan istilahnya maka 

secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan.
7
 

Menurut Kartini Kartono, bimbingan adalah pertolongan yang 

diberikan oleh seseorang yang telah dipersiapkan dengan pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan-keterampilan tertentu yang diperlukan dalam 

menolong kepada orang lain yang memerlukan pertolongan.
8

Ahli lain, 

Prayitnomendefinisikan bimbingan sebagai proses pemberian yang dilakukan 

oleh yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-

anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan 

memanfaatkan kekuatan individu dan sasaran yang ada dan dapat 
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dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.
9

Dari definisi 

diatasmaka pengertian bimbingan dari sudut Islam menurut Faqih adalah 

proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras 

dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan 

hidup di dunia dan di akhirat.
10

 

Dari penjabaran beberapa para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa bimbingan agama Islam adalah suatu proses bantuan yang diberikan 

kepada individu atau seorang dengan memperhatikan kemungkinan-

kemungkinan dan realita hidup social 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. 

Bimbingan agama Islam harus mempunyai tujuan yang jelas, menurut 

Faqih tujuan bimbingan agama Islam adalah untuk membantu individu 

mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat.
11

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat 

An-Nahl ayat 125 : 

ًَ أَۡحَسُهُۚ إِنَّ  ِدۡلهُم بِٲلَّتًِ ِه ٱۡدُع إِلَٰى َسبٍِِل َربَِّك بِٲۡلِحۡكَمِة َوٱۡلَمۡىِعظَِةٱۡلَحَسنَِةِۖ َوَجٰ

  ٥٢١ بِٲۡلُمۡهتَِدٌهَ َربََّك هَُى أَۡعلَُم بَِمه َضلَّ َعه َسبٍِلِهِۦ َوهَُى أَۡعلَُم 
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Artinya :“Serulah (manusia)kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik danbantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialahyang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya danDialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Q.S An-nahl 

125).
12

 

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menafsirkan surat 

An-nahl ayat 125 diatas dengan : “Wahai nabi Muhammad, serulah, yakni 

lanjutkan usahamu untuk menyeru semua yang engkau sanggup seru, kepada 

jalan yang ditunjukkan Tuhanmu,yakni ajaran Islam, dengan hikmah 

danpengajaran yang baik dan bantahlahmereka, yakni siapa pun yang menolak 

atau meragukan ajaran Islam, dengancara yang terbaik. Itulah tiga cara 

berdakwah yang hendaknya engkau tempuh menghadapi manusia yang 

beraneka ragam peringkat dan kecenderungannya; jangan hiraukan cemoohan, 

atau tuduhan-tuduhan tidak berdasar kaum musyrikin, dan serahkan urusanmu 

dan urusan mereka pada Allah karena sesungguhnya Tuhanmuyang selalu 

membimbing dan berbuat baik kepadamu Dia-lahsendiri yang lebih 

mengetahui dari siapa pun yang menduga tahu tentangsiapa yangbejat jiwanya 

sehingga tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lahsaja juga yang lebihmengetahui 

orang-orang yangsehat jiwanya sehingga mendapatkanpetunjuk.
13

 

Penafsiran ini terlihat bahwa sebagian para ulama memahami sebagai 

penjelasan  tiga macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan 

sasaran dakwah. Terhadap cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi 

diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yakni berdialog 

dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka.Terhadap 

kaum awam diperintahkan untuk menerapkan mauizhah, yakni memberikan 

nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf 

pengetahuan mereka yang sederhana. Sedangkan terhadap Ahli al-Kitab dan 

penganut agama-agama lain, yang diperintahkan adalah 
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jidaal/perdebatandengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika 

yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan.
14

Dalam surat Al-Fajr ayat 27-

30 Allah Swt berfirman : 

 (72)فَبْدُخلًِ فًِ ِعبَبِدي  (72)اْرِجِعً إِلَى َربِِّك َراِضٍَةً َمْرِضٍَّةً  (72)ٌَب أٌََّتُهَب النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ 

 (03)َواْدُخلًِ َجنَّتًِ 

Artinya : “Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati 

yang puas lagi diridhoi, lalu masuklah kedalam jemaah hamba-

hamba-Ku, dan masuklah kedalam surga-Ku“.(QS. Al-Fajr: 27-

30)
15

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode dalam 

bimbingan agama Islam bersumber dari Al-Qur’an dalam surat An-Nahl ayat 

125 yang terdiri dari metode dengan lisan, tangan/tindakan dan hati/do’a. 

b. Pentingnya Bimbingan Agama Islam 

Dalam suatu usaha biasanya diperlukan dasar agar usaha berjalan 

lancar dan baik.Adapun dasar bimbingan agama Islam adalah sesuai dengan 

firman Allah dengan memberi isyarat kepada manusia agar mereka memberi 

petunjuk. Usaha pemberian bimbingan ini berdasarkan pada kenyataan yang 

menunjukkan bahwa tidak ada seorang yang dapt hidup secara sempurna, 

dalam arti dapat memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kemampuan sendiri 

tanpa adanya bantuan dari orang lain. Manusia sebagai makhluk individu juga 

merupakan makhluk sosial yaitu manusia daalam kehidupannya selalu 
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membutuhkan bantuan orang lain baik menyangkut masyarakat, kepentingan 

sendiri maupun yang menyangkut kepentingan orang lain. 

Manusia lahir ke dunia dengan dibekali fitrah beragama fitrah yang 

diberikan Allah SWT kepada manusia itu adalah berupa kebolehan atau 

potensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan sifat-sifat Allah yang 

disebut Asmaul Husna.Fitrah beragama dan sarana atau alat untuk 

mengembangkan fitrah tersebut yaitu pendengaran, penglihatan dan hati. 

Merupakan potensi internal yang telah diberikan Allah SWT kepada 

hambanya yang baru lahir agar ia dapat mengembangkan tugasnya sesuai 

dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi.
16

 

Al-Qur’an dan Hadist yang berisikan pedoman tentang bersikap dan 

perilaku yang diridhai-Nya dengan sikap dan perilaku yang tidak baik dan 

tidak disenang-Nya merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi 

perkembangan potensi fitrah beragama yan telah dibawa manusia sejak 

lahirnya di dunia. Untuk itu bimbingan agama Islam sangat diperlukan karena 

untuk menaggulangi penyimpangan perkembangan sehingga individu kembali 

sadar akan eksistensinya sebagai khalifah di muka bumi yang berfungsi untuk 

mengabdi kepada Allah SWT. 

c. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Agama Islam 

Bimbingan agama Islam dilakukan oleh, terhadap dan bagi 

kepentingan manusia. Oleh karena itu pandangan mengenai manusia atau 
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pandangan menenai hakikat manusia akan menjadi landasan operasional 

bimbingan agama Islam, sebab pandangan mengenai hakikat manusia akan 

mempengaruhi tindakan bimbingan tersebut. Berangkat dari hal inilah maka 

tujuan bimbingan agama Islam menurut Faqih adalah sebagai berikut :
17

 

1. Membantu individu atau kelompok mencegah timbulnya masalah-masalah 

dalam kehidupan keagamaan, antara lain dengan cara : 

a) Membantu individu menyadari fitrah manusia 

b) Membantu individu mengembangkan fitrahnya 

c) Membantu individu memahami dan menghayati ketentuan dan 

petunjuk Allah dalam kehidupan beragama 

d) Membantu individu menjalankan ketentuan dan petunjuk Allah 

mengenai kehidupan keagamaan 

2. Membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan keagamaan, antara lain : 

a) Membantu memahami problem yang dihadapinya 

b) Membantu memahami kondisi dan situasi dirinya serta lingkungannya 

c) Membantu memahami dan menghayati berbagai cara untuk mengatasi 

problem kehidupan keagamaan sesuai dengan syariat Islam 

d) Membantu menetapkan pilihan upaya pemecahan problem keagaman 

yang dihadapinya 
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3. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi kehidupan keagamaan 

dirinya yang telah baik agar tetap baik atau agar lebih baik. 

Melihat uraian diatas tentang tujuan bimbingan sebenarnya 

mempunyai substansi yang sama dengan tujuan bimbingan keagamaan hanya 

saja dalam tujuan bimbingan keagamaan lebih menekankan kepada nilai-nilai 

keagamaan. Secara umum tujuan bimbingan keagamaan adalah membantu 

indiviu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.Mewujudkan diri sebagai manusia 

seutuhnya berarti mewujudkan diri sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia 

untuk menjadi manusia yang selaras perkembangan unsur dirinya dan 

pelaksanaan fungsi atau kedudukannya sebagai makhluk Allah, makhluk 

individu, makhluk sosial dan makhluk berbudaya.
18

 

Dengan memperhatikan tujuan umum dan tujuan khusus bimbingan 

diatas, maka bimbingan Islam memiliki fungsi :
19

 

1) Fungsi preventif (pemahaman) yaitu untuk membantu individu menjaga 

atau mencegah timbulnya maslah bagi dirinya. 

2) Fungsi kuratif dan korektif (pencegahan) yaitu untuk membantu individu 

mencegah masalah yang sedang diharapkan atau dialaminya. 
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3) Fungsi preservativ (pengentasan) yaitu membantu individu menjaga agar 

situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik dan kebaikan itu 

bertahan lama. 

4) Fungsi developmental (pengembangan) yaitu membantu individu 

memecahkan dan mengambangkan situasi dan kondisi yang telah baik 

agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya 

menjadi sebab munculnya masalah baginya. 

Fungsi ini dapat disimpulkan bahwa bimbingan agama Islam 

mempunyai fungsi pendorong, pemantap, penggerak untuk mencapai 

pengarahan bagi pelaksanaan bimbingan supaya sesuai dengan pertumbuhan 

dan perkembangan serta melihat bakat dan minat yang dimilikinya secara 

optimal yang berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapainya. 

d. Materi dan Metode Bimbingan Agama Islam 

Pada dasarnya materi keagamaan tergantung pada tujuan bimbingan 

yang hendak dicapai. Namun secara global dapatlah dikatakan bahwa materi 

bimbingan keagamaan dapat diklasifikasikan menjadi  hal pokok, yaitu :
20

 

1) Masalah Aqidah 

Aqidah dalam Islam adalah bersifat I’tiqad batiniah yang mencakup 

masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman.Aqidah 

(keimanan) merupakan sesuatu yang diyakini secara bulat tidak diliputi 
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keragu-raguan sedikitpun dapat menimbulkan sifat jiwa yang tercermin 

dalam perkataan dan perbuatan. Hal ini tertumpu dalam kepercayaan dan 

keyakinan yang sungguh-sungguh akan keesaan Allah. 

2) Masalah Syari’ah 

Masalah Syari’ah dalam Islam berhubungan dengan amalan lahir dan 

nyata dalam rangka mentaati sesamaperaturan atau hukum Allah guna 

pergaulan hidup antara sesama manusia.Masalah syari’ah mencakup aspek 

ibadah dan muamalah yang dilaksanakan seperti shalat, puasa dan zakat.
21

 

3) Masalah Budi Pekerti atau Akhlakul Karimah 

Akhlakul karimah adalah suatu sikap atau keadaan yang mendorong untuk 

melakukan sesuatu perbuatan baik atau buruk yang dilaksanakan dengan 

mudah.Perbuatan ini dilihat dari pangkalnya yaitu motif atau niat.Akhlak 

menurut Islam sangat dijunjung tinggi demi kebahagiaan manusia.Yang 

termasuk akhlak disini adalah perbuatan baik atau buruk yang 

dilaksanakan dengan mudah seperti perbuatan berbakti kepada kedua 

orang tua, saling hormat menghormati dan tolong menolong.
22

 

Bimbingan agama tersebut bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist 

yang mana keduanya ini merupakan sumber utama ajaran Islam. Oleh karena 

itu, bimbingan agama Islam tidaklah dapat terlepas dari dua sumber tersebut, 

bahkan bila tidak bersandar dari keduanya seluruh aktivitas bimbingan 
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keagamaan akan sia-sia dan dilarang oleh syari’at Islam. Adapun materi 

bimbingan agama Islam bersumber dari dua sumber yaitu :
23

 

1) Al-Qur’an dan Al-Hadist 

Agama Islam adalah agama yang menganut ajaran kitab Allah yaitu Al-

Qur’an dan Hadist Rasulullah yang mana kedua ini merupakan sumber 

utama ajaran-ajaran Islam. Oleh karenanya materi bimbingan agama Islam 

tidaklah dapat terlepas dari dua sumber tersebut, bahkan bila tidak 

besandar dari keduanya seluruh aktivitas bimbingan keagamaan akan sia-

sia dan dilarang leh syari’at Islam. 

2) Ra’yu Ulama (Opini Ulama) 

Islam menganjurkan umatnya untuk berpikir-pikir, berijtihad, menemukan 

hukum-hukum yang sangat operasional sebagai tafsir dan takwil al-qur’an 

dan hadist.Maka dari hasil pemikiran dan penafsiran para ulama ini dapat 

pula dijadikan sumber kedua setelah Al-Qur’an dan Hadist. Dengan kata 

lain penemuan baru yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dapat pula 

dijadikan sebagai sumber materi bimbingan agama Islam. 

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, 

demikian halnya dalam bimbingan agama Islam diperlukan metode yang tepat 

untuk digunakan dalam rangka pencapaian tujuan yaitu terbentuk individu 
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yang mampu memahami diri dan lingkungannya. Metode yang dapat 

digunakan sebagai bimbingan agama Islam adalah :
24

 

1) Metode komunikasi langsung, yaitu metode dimana pembimbing 

melakukan komunikasi langsung atau bertatap muka dengan orang yang 

dibimbingnya. Metode ini ada dua macam, yaitu : 

a. Metode individual, pembimbing dalam melaksanakan komunikasi 

langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara mempergunakan teknik : 

1) Percakapan pribadi yaitu pemimbing melakukan dialog langsung 

bertatap muka dengan pihak yang dibimbing. 

2) Kunjungan ke rumah dengan mengunjungi kliennya dirumah 

sekaligus mengamati keadaan rumah dan lingkungannya. 

b. Metode kelompok, pembimbing melakukan komunikasi langsung 

dengan klien dengan cara berkelompok. Metode ini dapt dilakukan 

dengan cara : 

1) Diskusi kelompok yaitu pembimbing melaksanakan bimbingan 

dengan cara mengadakan diskusi bersama kelompok klien yang 

mengalami masalah yang sama. 

2) Karya wisata 

3) Sosiodrama yaitu bimbingan yang dilakukan dengan cara memain 

peran untuk memecahkan tau mencegah timbulnya masalah. 
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4) Group teaching yaitu pemberian bimbingan dengan memberikan 

bimbingan tertentu kepada kelompok yang disiapkan. 

2) Metode tidak langsung, yaitu bimbingan yang dilakukan melalui media 

komunikasi masa. Dalam hal ini dilaksanakan secara individual maupun 

kelompok bahkan massal. 

a. Metode individual, yaitu melalui surat menyurat atau melalui telepon. 

b. Metode kelompok atau massal, yaitu melalui papan bimbingan, surat 

kabar/majalah, brosur, radio atau melalui televisi. 

Dari metode diatas dapat memberikan gambaran tentang metode yang 

selayaknya digunakan oleh para pembimbing atau konselor dalam melakukan 

bimbingandi Rumah Damping Kota Pekanbaru. 

2. Konsep Penyalahgunaan Narkoba 

a. Pengertian Narkoba 

Narkoba berasal dari bahasa Yunani dari kata narke, yang berarti 

beku, lumpuh dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu Narkotika 

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.
25

 Peristilahan yang banyak digunakan 

untuk menyebut narkoba adalah napza, naza dan madat. Menurut pengaruh 
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penggunaannya akibat kelebihan dosis dan gejala bebas pengaruhnya dan 

kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan. Zat/obat sintesis 

juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba itu 

dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu : 

1. Kelompok narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa 

ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak nafas. Kelebihan dosis 

akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, nafas lambat dan pendek-

pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemetaran, 

panik serta berkeringat. Obatnya sperti metadon, kodein dan 

hidrimorfon. 

2. Kelompok depresen, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi 

aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa 

tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri. 

b. Pengertian Penyalahgunaan Narkoba 

Penyalahgunaan narkoba 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.
26

 Secara 

etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris (narcose) atau 

(narcosis) yang berarti menidurkan atau pembiusan. Narkoba berasal dari 
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bahasa Yunani yaitu (narke) atau (narkam) yang berarti terbius sehingga tidak 

merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan (narkotic) yang artinya 

sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek 

(stupor) bengong, melalui bahan-bahan pembius atau obat bius. 

Dadang Hawari menyatakan bahwa perubahan sosial sebagai 

konsekuensi modernisasi mengakibatkan perubahan cara pendidikan dalam 

keluarga, misalnya memberikan banyak kelonggaran dan serba boleh kepada 

anak sehingga timbul kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.
27

 

Sementara teori lain yang menjelaskan penyalahgunaan narkoba yaitu teori 

belajar sosial, sikap dan perilaku yang dipelajari individu dari lingkungannya 

dan bersifat saling mempengaruhi.
28

 Menurut Dadang Hawari menyatakan 

bahwa seseorang akan terlibat penyalahgunaan narkoba sampai kepada 

ketergantungan narkoba, apabila seseorang itu sudah ada tiga faktor yang 

membuat seseorang cenderung menyalahgunakan narkoba, yaitu :
29

 

1) Faktor Predisposisi 

Seseorang dengan gangguan kepribadian (anti sosial) yang ditandain 

dengan perasaan tidak puas dengan dampak perilakunya terhadap orang 

lain, dan gangguan kejiwaan berupa kecemasan atau depresi, untuk 

mengatasi ketidakmampuan berfungsi secara wajar dan untuk 
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menghilangkan kecemasan atau depresinya tersebut, maka dari itu 

seseorang cenderung menyalahgunakn narkoba. Upaya tersebut 

dimaksudkan untuk mencoba mengobati dirinya sendiri atau sebagai reaksi 

pelarian, karena yang bersangkutan tidak mampu untuk berfungsi secara 

wajar dan efektif dirumah, disekolah, atau ditempat kerja dan dalam 

pergaulan sosialnya. 

2) Faktor Kontribusi 

Seseorang yang berada dalam kondisi keluarga yang tidak baik maka akan 

mempengaruhi hubungan dalam keluarga, baik antara orang tua dengan 

anak atau sebaliknya, anak akan merasa tertekan dan ketertekanannya itu 

merupakan faktor penyerta bagi dirinya untuk terlibat dalam 

penyalahgunaan narkoba. 

3) Faktor Pencetus (Pendukung) 

Pengaruh teman kelompok merupakan faktor pendorong terjadinya kasus 

penyalahgunaan narkoba pada remaja ataupun dewasa, faktor tersebut 

didorong oleh lingkungan yang tidak peduli terhadap penyaahgunaan 

narkoba, serta kehidupan moralitas masyarakat yang menyalahi norma-

norma kewajaran. Sementara itu ketersediaan narkoba saat ini memiliki 

variasi yang terdiri dari berbagai macam jenis, cara pemakaian dan juga 

bentuk kemasan yang menyebabkan narkoba semakin mudah didapatkan 

secara ilegal dengan harga yang terjangkau, mendorong seseorang untuk 

menyalahgunakan narkoba. 
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Dalam teori psikodinamik menekankan faktor seseorang cenderung 

untuk menyalahgunakan narkoba, dan seseorang yang terlibat penyalahgunaan 

narkoba apabila seseorang mempunyai tiga faktor diantaranya faktor 

predisposisi adalah gangguan kepribadian, kecemasan/depresi. Sedangkan 

yang termasuk faktor konstribusi adalah keluarga, dan ekonomi. Dan faktor 

pencetus adalah pengaruh teman kelompok sebaya dan lingkungan itu 

sendiri.
30

 

c. Jenis-jenis Narkoba 

Sesuai dengan Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 

narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 

lainnya.
31

 

1. Narkotika 

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu 

bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. 

Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, 

rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. 

Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis 

bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia 
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dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.Narkotika 

digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :
32

 

a) Narkotika golongan I, adalah golongan narkotika yang paling 

berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan 

untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh, ganja, heroin, kokain, 

morfin dan opium. 

b) Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif 

kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh 

petidin, benzetidin, dan betametadol. 

c) Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif 

ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh 

kodein dan turunannya. 

2. Psikotropika 

Pengertian Psikotropika menurut Soerdjono Dirjosisworo adalah 

zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis yang 

memiliki kasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf 

pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan 

perilaku. Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok yaitu :
33

 

a) Psikotropika golongan I, adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, 

belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti 
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khasiatnya. Contoh MDMA (Methylene Dioxy Methil Amphetamin), 

LSD (Lysergic Acid Diethylamid) dan ekstasi. 

b) Psikotropika golongan II, adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat 

serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh amfetamin, 

metamfetamin, dan metakualon. 

c) Psikotropika golongan III, adalah psikotropika dengan daya adiksi 

sedang serta berguna untuk penelitian dan pengobatan. Contoh 

lumibal, buprenorsina, dan fleenitrazepam. 

d) Psikotropika golongan IV, adalah psikotropika dengan daya adiksi 

ringan serta berguna untuk penelitian dan pengobatan. Contoh 

nitrazepam dan diazepam. 

3. Zat adiktif 

Zat adiktif lainnya adalah zat selain narkotika dan psikotropika 

yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya 

adalah :
34

 

a) Rokok 

b) Kelompok alkohol dan minuman lainnya yang memabukkan dan 

menimbulkan ketagihan. 

c) Tiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, 

cat, bensin yang bila dihirup akan memabukkan.  
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d. Ciri-Ciri Penyalahgunaan Narkoba 

Adapun ciri-ciri penyalahgunaan narkoba menurut Mardani adalah :
35

 

1. Psikologis 

a) Sensitif 

b) Emosi naik turun 

c) Suka membangkang 

d) Tidak peduli 

e) Gangguan penyakit 

2. Fisik 

a) Berat badan menurun secara drastis 

b) Mata terlihat cekung dan memerah 

c) Tangan penuh dengan bintik-bintik merah dan tanda bekas luka 

d) Sembelit atau susah buang air besar/kecil tanpa alasan 

3. Sosial/Perilaku 

a) Pemalas 

b) Acuh tak acuh 

c) Jarang mandi 

d) Bertindak asusila 

e) Bertindak asosial 

f) Menguap terus menerus 

g) Menyiksa diri sendiri untuk menghilangkan sakit 
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e. Dampak Penyalahgunaan Narkoba 

Akibat maraknya perdangan ilegal narkoba, terjadi peningkatan 

dampak (biaya kerugian) akibat narkoba baik dampak sosial, kesehatan dan 

ekonomi. Penyalahgunaan narkoba berdampak sosial sangat besar, 

mendorong tindak kejahatan dan meningkatkan kerawanan sosial. Dari sisi 

penyalahguna, kebutuhan ekonomi untuk membiayai pemakaian narkoba yang 

berharga mahal mendorong mereka melakukan tindak kejahatan seperti 

pencurian dan perampokan. Secara umum dampak yang ditimbulkan dari 

penyalahgunaan narkoba dapat terbagi kedalam dampak kesehatan (fisik dan 

psikis), sosial dan ekonomi, diantaranya :
36

 

1. Dampak Kesehatan 

a) Dampak Fisik 

1) Gangguan pada system syaraf, seperti kejang-kejang, 

halusianasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. 

2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah 

3) Gangguan pada kulit, seperti bisul, alergi, dan eksim. 

4) Gangguan pada paru-paru, seperti sulit bernafas dan pengerasan 

jaringan paru-paru. 

5) Gangguan terhadap kesehatan reproduksi. 

6) Overdosis yang mengakibatkan kematian. 
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b) Dampak Psikis/Mental 

1) Lamban bekerja, ceroboh, dan gelisah. 

2) Hilangnya kepercayaan diri, apatis, penghayal dan penuh curiga. 

3) Tingkah laku brutal. 

4) Sulit berkonsentrai, perasaan kesal dan tertekan. 

5) Cenderung menyakiti diri dan perasaan tidak aman. 

2. Dampak Sosial 

a) Gangguan mental, anti sosial asusila, dan dikucilkan oleh 

lingkungan. 

b) Merepotkan, membuat malu keluarga, dan menjadi beban keluarga. 

c) Pendidikan menjadi terganggu dan hilangnya masa depan. 

3. Dampak Ekonomi 

a) Biaya pelayanan kesehatan (untuk biaya ketergantungan obat atau 

penyakit terkait narkoba). 

b) Biaya produktivitas (biaya kematian dini dan biaya kematian 

kehilangan pekerjaan). 

c) Biaya terkait hukuman dan pengadilan. 

d) Biaya kehilangan harta akibat kecelakaan dan tindak kriminal. 

Harus disadari penyalahgunaan narkoba adalah suatu problema yang 

sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua 
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pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun program Rumah 

Damping dalam menyelesaikan masalah ini adalah :
37

 

1. Pencegahan Kekambuhan (Relapse Prevention) 

Metode dan teknik yang diberikan berupa analisa diri secara 

mendalam yang dilakukan antara terapis dan klien dalam bentuk 

konseling individual dan seminar adiksi. 

2. Ketahanan Diri 

Proses perkembangan kepribadian dan pencarian identitas diri melalui 

program tes kepribadian dan kematangan emosi untuk menunjang 

perkembangan kepribadian yang kokoh. 

3. Pengembangan Diri 

Proses pengenalan jati diri secara menyeluruh, baik kekuatan, 

kelebihan dan kekurangan yang bisa menjadi penghambat pencapaian 

aktualisasi diri.Materi yang diberikan seperti: 

1) Membuat perencanaan hidup 

2) Menetapkan target prestasi 

3) Mengembangkan hobi dan bakat secara serius  

4. Program Vokasional 

Memberikan pelatihan vokasional sesuai bakat dan minatnya serta 

memberikan kegiatan pelatihan melalui kerjasama dengan lembaga 

terkait. 
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5. Bimbingan, Konseling dan Psikoterapi 

Diberikan pelayanan professional oleh yang berkompeten dibidangnya 

untuk membantu residen memahami diri, membuat keputusan dan 

memecahkan masalahnya. 

6. Program Pola Hidup Sehat 

Diberikan informasi yang akurat mengenai kesehatan fisik dan mental 

serta komplikasi yang mungkin terjadi akibat penyalahgunaan narkoba 

dengan tujuan membantu residen termotivasi untuk menjalankan pola 

hidup sehat. 

7. Psikososial 

Layanan yang diberikan bagi residen untuk memahami masalah 

kejiwaan dirinya yang akan membantu dalam proses interaksi di 

masyarakat. 

8. Manajemen Kasus 

Sistem layanan meliputi aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, 

mengkoordinasikan, dan memonitor pelayanan serta sumber-sumber 

yang dibutuhkan untuk merespon kebutuhan residen terhadap 

pelayanan rehabilitasi 

9. Fasilitasi Pendidikan 

Fasilitas pendidikan diberikan dalam rangka mendukung klien dalam 

proses pendidikan. 
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10. Kelompok Bantu Diri 

Salah satu pendekatan dalam sistem pemulihan yang dilakukan oleh 

kelompok sehingga mereka dapat belajar menghadapi permasalahan 

kecanduan narkoba dan pemulihan. 

B. Kajian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afni Ernawatipada tahun 2008, 

mahasiswaFakultas Dakwah di Institut Agama Islam Negeri Walisongo 

Semarang dengan judul “Pengaruh Bimbingan Agama Islam terhadap 

Perilaku Agresif Anak di Panti Asuhan Yatim Darun Pemalang”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pengaruh Bimbingan 

Agama Islam terhadap Perilaku Agresif Anak di Panti Asuhan Yatim 

Darun Pemalang. 

Dalam kajian hasil penelitiannya menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara bimibingan agama Islam dengan perilaku agresif 

anak. Hal ini membuktikan bahwa jika intensitas bimbingan agama Islam 

semakin tinggi maka akan berakibat pula pada penurunan perilaku agresif 

anak, demikian pula sebaliknya.
38

Persamaan dalam kajian penelitian 

tersebut dengan kajian penelitian penulis adalah sama-sama meneliti 

tentang bimbingan agama Islam. Sedangkan perbedaannya adalah terletak 

pada objek penelitian yaitu perilaku agresif anak. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Addin Sibro Malisi tahun 2015, 

mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang dengan judul “Bimbingan Agama Islam Dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Ibadah Penerima Manfaat Di Balai 

Rehabilitas Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan agama 

Islam di Balai Rehabilitas Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri 

Semarang dan untuk mengetahui peranan bimbingan agama Islam dalam 

meningkatkan kedisiplinan ibadah penerima manfaat di Balai Rehabilitas 

Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang. 

Dalam kajian hasil penelitiannya menunjukan bahwa bimbingan 

agama Islam yang ada di Balai Rehabilitas Sosial Eks Penyalahguna 

Napza Mandiri Semarang dilaksanakan tiga kali dalam seminggu yang 

disampaikan oleh Ibu sofiyatun dan Bapak Al Fikri di Masjid Al Iman, 

tujuannya yaitu menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada penerima 

manfaat khususnya dalam menjalankan ibadah seperti shalat dan 

membaca Al-qur’an serta diharapkan adanya perubahan dari penerima 

manfaat mempunyai perilaku yang baik.
39

Hal ini membuktikan bahwa 

jika intensitas bimbingan agama Islam semakin tinggi maka akansemakin 

tinggi pula peningkatan kedisiplinan ibadah, demikian pula 
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sebaliknya.Persamaan dalam kajian penelitian tersebut dengan kajian 

penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang bimbingan agama 

Islam. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian 

yaitu kedisiplinan ibadah. 

C. Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan 

konsep teoritis agar mudah dipahami.Selain itu konsep operasional juga 

berguna untuk mempermudah mencari data-data dilapangan.Konsep 

operasional ini juga mencari indikator-indikator yang digunakan untuk 

mencari masalah-masalah yang dihadapi dalam pengaruh bimbingan agama 

Islam terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam penelitian ini definisi 

konsepsional dan konsep operasional variabelyang diteliti adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Konsepsional Variabel 

Variabel Penelitian Konsepsional 

Bimbingan Agama Islam (X) Bimbingan agama Islam adalah proses 

pemberian bantuan terhadap individu agar 

dalam kehidupan keagamaannya senantiasa 

selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah 

SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat. 
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Penyalahgunaan Narkoba (Y) Penyalahgunaan narkoba 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. 

 

Tabel 2.2 

Operasional Variabel 

 

No 

Bimbingan Agama Islam (X)  

Sub Indikator Indikator 

1 Materi Aqidah (Keimanan), erat 

kaitannya dengan keesaan Allah dan 

rukun iman. 

a. Keesaan Allah 

b. Rukun Iman 

2 Materi Syari’ah, erat kaitannya 

dengan ibadah dan muamalah. 

a. Perintah dan larangan Allah 

Swt 

 

b. Sholat 

c. Puasa 

d. Zakat 
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3 Materi akhlakul Karimah, erat 

kaitannya dengan budi pekerti baik 

dan buruk seseorang. 

a. Menghormati orang tua 

b. Sikap saling tolong menolong 

c. Perbuatan baik atau buruk 

 

No 

Penyalahgunaan Narkoba (Y)  

Sub Indikator 

Indikator 

1 Psikologis a. Sensitif 

b. Emosi naik turun 

c. Suka membangkang 

d. Tidak peduli 

e. Gangguan penyakit 

2 Fisik a. Berat badan menurun secara 

drastis 

 

b. Mata terlihat cekung dan 

memerah 

 

c. Tangan penuh dengan bintik-

bintik merah dan tanda bekas 

luka 

 

d. Sembelit atau susah buang air 

besar/kecil tanpa alasan 
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3 Sosial/Perilaku a. Pemalas 

b. Acuh tak acuh 

c. Jarang mandi 

d. Bertindak asusila 

e. Bertindak asosial 

f. Menguap terus menerus 

g. Menyiksa diri sendiri untuk 

menghilangkan sakit 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara atau dengan kata lain pendapat 

seseorang peneliti yang sedang melakukan penelitian yang masih perlu diuji 

kebenarannya dalam penalaman. Hipotesa dibagi menjadi dua yaitu hipotesa 

alternatif dengan diberikan simbol (Ha) dan hipotesa nihil (Ho). Adapun 

hipotesa alternatif dan hipotesa nol (nihil) dalam penelitian ini adalah: 

1. Ha (Hipotesa Alternatif): terdapat kolerasi (pengaruh) positif yang 

signifikanantar bimbingan agama Islam terhadap penyalahgunaan 

narkoba. 

2. Ho (Hipotesa Nihil) : tidak terdapat kolerasi (pengaruh) positif yang 

signifikanantar bimbingan agama Islamterhadap penyalahgunaan 

narkoba. 


