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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi

peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan

lingkungannya, hal tersebut akan menimbulkan perubahan dalam dirinya

yang memungkinkan untuk berfungsi memadai dalam kehidupan

masyarakat.1 Kegiatan pendidikan yang diharapkan dapat mendorong siswa

untuk lebih aktif dan lebih bergairah dalam belajar karena kegiatan belajar

dan mengajar yang berdaya guna dimaksudkan untuk mencapai tujuan

pengajaran atau pembelajaran. Salah satu unsur yang tidak kalah penting dan

menjadi keseharusan adalah adanya pelaksanaan bimbingan dan konseling,

kegiatan bimbingan dan konseling dapat membantu dan menunjang proses

pendidikan, maka di sekolah-sekolah perlu tenaga pembimbing yang paham

dan dapat memberikan bantuan kepada siswa dalam menemukan pribadi,

mengenal lingkungan dan merencanakan masa depannya.

Guru pembimbing di sekolah bertanggung jawab memberikan bantuan

kepada siswa dalam rangka untuk memiliki kesadaran diri mengenai

kekhususan yang ada pada dirinya, dapat mengembangkan sikap positif,

mampu menghargai orang lain, memiliki rasa tanggung jawab,

1Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h.3.
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mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi dan dapat membuat

keputusan secara efektif.

Selain itu, guru pembimbing juga banyak dihadapkan oleh berbagai

permasalahan siswa seperti: tawuran, minum minuman keras, menjadi

pencadu narkoba atau NAPZA, kriminalitas, dan pergaulan bebas (free sex),

dengan kompleknya masalah siswa disekolah menjadikan guru pembimbing

harus menguras tenaga lebih untuk mengatasi masalah siswa. Menurut hasil

penelitian dari LPM UI sebagian besar penyalahgunaan narkoba adalah

kalangan pelajar dan mahasiswa pada tahun 2011 mencapai 22%.2 Selama ini

dunia pendidikan relatif permisif terhadap siswa yang menjadi

penyalahgunaan narkoba, sedangkan pihak lain (BNN dan Polisi) justru

sangat agresif memberantas penyalahgunaan narkoba. Untuk mencegah agar

jangan sampai siswa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maka hendaknya

dilakukan usaha-usaha preventif sehingga guru pembimbing melakukan

kerjasama dengan pihak lain.

Kerjasama guru pembimbing dengan pihak lain dalam pencegahan

penyalahgunaan narkoba di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai pihak

terkait seperti organisasi kemasyarakatan atau lembaga salah satunya adalah

BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Pekanbaru. BNNK Pekanbaru

adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas,

fungsi dan wewenang dalam wilayah kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan

2 Suyadi, Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan
Karakter Bangsa, Yogyakarta : Andi, 2013,  h. 4.
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tugas BNNK Pekanbaru meyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan

operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkoba (P4GN) dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan

rehabilitasi serta pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan

terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,

prekusor dan bahan adiktif lainnya kecuali untuk tembakau dan alkohol serta

memonitor dan mengendalikan pelaksanaan P4GN wilayah kota Pekanbaru.

Guru pembimbing dalam melakukan kerjasama harus jeli dalam

memilih permasalahan yang harus dilakukan kerjasama dengan pihak luar

yaitu BNNK Pekanbaru. Permasalahan itulah yang menjadi fokus kerja sama

karena BNNK Pekanbaru adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam

bidang anti narkoba yang bertugas secara kuratif sampai yang kepreventif,

maka dengan adanya kerjasama guru pembimbing dan pihak BNNK

Pekanbaru diharapkan penyalahgunaan narkoba dikalangan siswa dapat

dicegah sehingga tidak terjadi hal-hal yang merusak diri siswa.

Semakin baik kerjasama yang dilakukan guru pembimbing dengan

BNNK Pekanbaru diharapkan menjadi iklim segar di lingkungan pendidikan,

bahwa  masalah narkoba sebenarnya atau dapat diatasi dan dicegah melalui

kerjasama-kerjasama secara intens baik guru pembimbing berkoordinasi

dengan pihak BNNK Pekanbaru di sekolah untuk melakukan sosialisasi atau

guru pembimbing mengajak siswa ke kantor BNNK Pekanbaru untuk

melakukan diskusi terkait tentang penyalahgunaan narkoba maupun BNNK
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Pekanbaru memberikan pelatihan kepada guru pembimbing tentang bahaya

penyalahgunaan narkoba sehingga nantinya guru pembimbing akan

memberikan informasi kepada siswa tentang bahaya penyalagunaan narkoba

tersebut, bahkan hubungan itu dapat dilakukan secara lebih yakni BNNK

Pekanbaru merekrut pemuda anti penyalahgunaan narkoba dikalangan siswa

dengan bantuan guru pembimbing.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru yang kemudian

penulis singkat SMKN 2 Pekanbaru merupakan salah satu lembaga

pendidikan di kota Pekanbaru yang menjadikan program bimbingan dan

konseling bagian integral dari proses pendidikan. Di SMKN 2 Pekanbaru

keberadaan bimbingan dan konseling telah ada sejak lama dan untuk

sekarang ini memiliki guru pembimbing berjumlah empat orang. Guru

pembimbing di sekolah ini selain memberikan layanan bimbingan konseling

juga melakukan kerjasama baik dari pihak di dalam maupun di luar sekolah,

salah satu kerjasama dengan pihak di luar sekolah yaitu dengan BNNK

Pekanbaru.

Namun berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan penulis

menemukan gejala-gejala sebagai berikut.

1. BNNK Pekanbaru yang lebih aktif dengan program pencegahan

penyalahgunaan narkoba di sekolah.

2. Masih ada guru pembimbing di sekolah yang tidak terlibat dalam

kegiatan Penyuluhan BNNK di Sekolah.
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3. BNNK Pekanbaru mengadakan pengkaderan anti penyalahgunaan

narkoba kepada siswa di sekolah.

4. Tidak semua guru pembimbing yang melatih siswa pengkaderan anti

narkoba untuk membentuk konseling teman sebaya.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: Kerjasama Guru Pembimbing dan Badan

Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru dalam Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) Negeri 2 Pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan jelas, maka beberapa istilah

yang digunakan memerlukan penjelasan yang lebih jelas, agar tidak terjadi

kesalahpahaman dalam penafsiran istilah-istilah dalam penelitan ini, maka

penulis menjelaskan arti dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Kerjasama

Kerjasama adalah kelompok sosial yang terdiri atas banyak orang

yang bertujuan mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan

saling memahami kegiatan masing-masing.



6

2. Guru Pembimbing

Guru pembimbing adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya

untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada anak didik melalui

layanan bimbingan dan konseling.

3. Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru adalah instansi vertikal

Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan

wewenang dalam wilayah Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas

BNNK Pekanbaru meyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan

operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) .

4. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba (drugs abuse) adalah suatu pemakaian

non medical atau ilegal barang haram yang dinamakan narkoba (narkotik

dan obat-obat adiktif) yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang

produktif manusia pemakainya.3

Jadi yang dimaksud dengan kerjasama guru pembimbing dan

BNNK Pekanbaru adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama

dengan tujuan mencegah penyalahgunaan narkoba pada siswa.

3Sofyan S. Wilis, Remaja dan Masalahnya (Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan
Remaja seperti Narkoba Free Sex dan Pemecahannya), Bandung: Alfa Beta, 2010, h.156.
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat sejumlah masalah

berkenaan dengan kerjasama guru pembimbing dan BNNK Pekanbaru

dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa sekolah SMKN 2

Pekanbaru. Masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi antara lain

sebagai berikut:

a. Pemahaman guru pembimbing tentang penyalahgunaan narkoba masih

kurang.

b. BNNK yang lebih dominan melakukan pencegahan penyalahgunaan

narkoba pada siswa disekolah.

c. Kerjasama ini belum dilakukan secara keseluruhan atau secara

profesional

d. Faktor-faktor yang menghambat kerjasama guru pembimbing dan

BNNK Pekanbaru dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di

sekolah.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang sudah diuraikan di atas,

namun karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan kemampuan penulis

sehingga penulis tidak membahas semua masalah tersebut. Oleh karena itu

penulis membatasi permasalahan ini pada kerjasama guru pembimbing

dan BNNK Pekanbaru dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada

siswa SMKN 2 Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhi
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kerjasama guru pembimbing dan BNNK Pekanbaru dalam pencegahan

penyalahgunaan narkoba pada siswa SMKN 2 Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

a. Apa wujud kerjasama guru pembimbing dan BNNK Pekanbaru dalam

pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMKN 2 Pekanbaru?

b. Apa faktor pedukung dan penghambat kerjasama guru pembimbing

dengan BNNK Pekanbaru dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba

pada siswa SMKN 2 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan penelitian

ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui wujud kerjasama guru pembimbing dan BNNK

Pekanbaru dalam pencegahan penyalahgunaan pada siswa  SMKN 2

Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kerjasama guru

pembimbing dan BNNK Pekanbaru dalam pencegahan

penyalahgunaan narkoba pada siswa SMKN 2 Pekanbaru.
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2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Untuk guru pembimbing, sebagai bahan masukan atau informasi bagi

guru pembimbing dalam kerjasama dengan BNNK Pekanbaru dalam

pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa.

b. Untuk penulis, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan

wawasan penulis dalam bimbingan konseling khususnya dalam

kerjasama guru pembimbing dan BNNK Pekanbaru dalam pencegahan

penyalahgunaan narkoba pada siswa.

c. Secara teoritis, sebagai bahan informasi dan dapat memberikan

sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya jurusan

Kependidikan Islam konsentrasi Bimbingan Konseling.

d. Secara akademis, sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan

program S1 di bidang studi Bimbingan Konseling yang peneliti tekuni.


