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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1.Kerjasama

a. Pengertian Kerjasama

Menurut Sardiman dkk kerjasama adalah kelompok sosial

yang terdiri atas banyak orang yang bertujuan mencapai tujuan

bersama dengan saling membantu dan saling memahami kegiatan

masing-masing.1

Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses

sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas  tertentu yang

ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling

membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.2

Menurut Dewa Ketut Sukardi layanan bimbingan yang efektif

tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa adanya kerjasama guru

pembimbing dengan pihak-pihak yang terkait baik di dalam maupun

di luar sekolah.3

1 Sardiman dkk, Pembelajaran IPS Terpadu 2, Jakarta: PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,
2008, h. 222.

2 Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, h.
156.

3Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di
Sekolah, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008, h. 114.
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b. Faktor Penyebab Kuatnya Kerjasama

Menurut Sardiman dkk ada beberapa faktor penyebab bertambah

kuatnya kerjasama, yaitu:

1) Adanya kesamaan tujuan

2) Adanya ancaman dari luar

3) Mencari keuntungan4

c. Bentuk-bentuk Kerjasama

Menurut Sardiman dkk kerjasama itu sendiri ada beberapa bentuk,

yaitu:

1) Kerukunan mencakup gotong-royong dan tolong-menolong.

2) Bargaining, artinya pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran

barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih.

3) Kooptasi, artinya proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu

organisasi untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam

organisasi yang sudah stabil.

4) Koalisi, artinya kerjasama atau bergabungnya dua organisasi atau

lebih yang mempunyai tujuan yang sama.

5) Joint venture, artinya kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek

tertentu.5

4 Sardiman dkk 2008, Loc.Cit.
5 Ibid.
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2. Guru Pembimbing

a. Pengertian

Menurut Andi Mapiare,  guru pembimbing adalah suatu

tunjukan kepada petugas di bidang konseling yang memiliki sejumlah

kompetensi dan karakteristik pribadi khususnya yang diperoleh

melalui pendidikan profesional.6

Sofyan S.Willis mengatakan seorang guru pembimbing

seyogyanya memiliki kualitas pribadi yang unggul termasuk

pengetahuan, wawasan, keterampilan dan nilai-nilai yang dimilikinya

yang akan memudahkannya dalam menjalankan proses konseling

sehingga mencapai tujuan dengan berhasil (efektif).7

b. Kualifikasi dan Kompetensi Guru Pembimbing

Dalam permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor memberikan batasan

siapa itu pemegang profesi konselor atau guru pembimbing, yaitu

sarjana Bimbingan Konseling (S1 Bimbingan Konseling) yang telah

menamatkan program PPK.

6Andi Mampiare, Kamus Istilah konseling dan terapi, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada,
2006, h. 70.

7Sofyan S. Willis, Konseling Individual Teori dan Praktek, Bandung: Alfabeta, 2009, h.
79.
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Selain itu didalam Permendiknas tersebut dikemukakan tujuh

belas kompetensi inti, yang oleh karenanya dapat disebut sebagai

“Kompetensi Pola 17”. Ketujuh belas kompetensi ini tersebut adalah :

1) Kompetensi Pedagogik
a) Menguasai teori dan praktis pendidikan.
b) Mengaplikasikan perkembangan fisiologi dan psikologis

serta perilaku konseli atau klien.
c) Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling

dalam jalur, jenis, jenjang satuan pendidikan.

2) Kompetensi Kepribadian
a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b) Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,

individualitas dan kebebasan memilih.
c) Menunjukan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.
d) Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.

3) Kompetensi Sosial
a) Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja.
b) Berperan dalam organisasi profesi dan kegiatan profesi

bimbingan dan konseling.
c) Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi.

4) Kompetensi Profesional.
a) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami

kondisi, kebutuhan dan masalah klien atau konseli.
b) Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan

konseling.
c) Merancang program bimbingan dan konseling.
d) Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling

yang komprehensif.
e) Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan

konseling.
f) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika

profesional.
g) Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam

bimbingan dan konseling.
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Permendiknas tersebut juga menetapkan bahwa penyediaan

dan penempatan konselor profesional pada satuan-satuan pendidikan

perlu diselenggarakan.8

c. Fungsi Bimbingan Konseling

Fungsi bimbingan konseling ada 5 fungsi yaitu, (1) fungsi

pemahaman, (2) fungsi pencegahan, (3) fungsi pengentasan, (4) fungsi

pemeliharaan dan perkembangan, (5) fungsi advokasi.9

1) Fungsi Pemahaman

Layanan bimbingan konseling sangat bermanfaat dalam

memberikan pemahaman tentang diri klien serta

permasalahannya serta pemahaman tentang lingkungan klien.

2) Fungsi Pencegahan

Yang dimaksud dengan fungsi pencegahan di sini adalah

fungsi bimbingan konseling yang menghasilkan tercegahnya

individu dari berbagai permasalahan yang dapat menganggu,

menghambat atau menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam

proses perkembangannya.

Istilah kesehatan “mencegah lebih baik dari mengobati”

berlaku juga dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Dengan

8Permendiknas No. 27 tahun 2008 (dalam Prayitno), Wawasan Profesi Konseling, Padang:
Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, 2009, h.
67-68.

9Suhertina, Pengantar Bimbingan Konseling di Sekolah, Pekanbaru : Suska Press, 2008, h.
21.
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adanya fungsi pencegahan ini diharapkan klien tercegah/

terhindar atau paling tidak diperkecil permasalahan yang akan

dapat menganggu, menghambat ataupun menimbulkan

kesulitan-kesulitan individu/klien.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan ini guru

pembimbing perlu melaksanakan/menampilkan kegiatan.

Kegiatan guru pembimbing antara lain dapat berupa program-

program nyata yang dikembangkan, disusun dan

diselenggarakan melalui berbagai tahap-tahap. Sehubungan

dengan program ini Prayitno menyatakan tahap-tahap yang

harus dilakukan konselor yaitu:

a) Identifikasi permasalahan yang mungkin timbul

b) Mengidentifikasi dan menganalisis sumber-umber

penyebab timbulnya masalah-masalah.

c) Mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat membantu

pencegahan masalah tersebut.10

Misalnya untuk permasalahan murid di sekolah pihak-

pihak yang terkait adalah kepala sekolah, guru, wali kelas,

orang tua, badan atau lembaga tertentu (sesuai dengan

permasalahannya). Sangkut paut pihak tersebut dengan

permasalahan yang dimaksud perlu dikaji secara objektif.

10 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Rineka
Cipta, 2004, h. 208.
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d) Menyusun rencana program pencegahan

Rencana ini disusun berdasarkan (1) spesifikasi

permasalahan yang hendak dicegah timbulnya, (2) hasil

kajian teoritis dan studi lapangan, (3) peranan pihak-pihak

terkait, (4) faktor-faktor operasional dan pendukung seperti

waktu, biaya, perlengkapan kerja.

e) Pelaksanaan dan monitoring

Pelaksanaan program sesuai dengan rencana dengan

kemungkinan modifikasi yang tidak menganggu

pencapaian tujuan dengan persetujuan pihak-pihak terkait.

f) Evaluasi dan laporan

Evaluasi dilakukan secara cermat dan objektif.

Laporan diberikan kepada pihak-pihak terkait untuk

dipergunakan sebagai bahan masukan.

3) Fungsi Pengentasan

Individu yang mengalami masalah dianggap berada dalam

suatu keadaan yang tidak mengenakkan sehingga perlu diangkat

atau dikeluarkan dari suasana yang tidak mengenakkan itu. Upaya

yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu adalah upaya

pengentasan. Dalam kegiatan bimbingan konseling upaya
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membantu mengatasi masalah klien merupakan kegiatan konselor

dalam menyelenggarakan fungsi pengentasan.

4) Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan

Menurut Prayitno fungsi pemeliharaan dan pengembangan

yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan

terpelihara dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif

peserta didik dalam rangka pengembangan dirinya secara mantap

berkelanjutan.

5) Fungsi Advoksi

Guru pembimbing sebagai personil yang diberi tugas

tanggung jawab melaksanakan BK dapat melakukan berbagai

upaya melindungi sekaligus membela siswa dari penyimpangan

terhadap hak dan kewajiban dari mal praktek pendidikan. Dengan

fungsi advokasi, anak dibela untuk mendapatkan pemenuhan atas

hak-hak pendidikan yang terabaikan.

3. Penyalahgunaan Narkoba

a. Pengertian 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. Manusia pemakai
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narkoba bisa dari berbagai kalangan, mulai dari level ekonomi tinggi

hingga rendah, para penjahat, pekerja, ibu-ibu rumah tangga, bahkan

sekarang sudah sampai ke sekolah-sekolah yang jelas-jelas terdiri dari

para generasi muda, bahkan lebih khusus lagi anak dan remaja.11

Banyak orang muda mulai memakai narkoba dan alkohol karena

ingin coba-coba, akhirnya mendapat rasa kesenangan karena efek zat-

zat tersebut. Ada juga karena pengaruh dari teman-temannya yang

sudah kecanduan, atau juga karena ingin berlagak seperti perilaku

orang dewasa, atau berperan meniru orang dewasa. Orang-orang muda

yang mencoba-coba tidak akan langsung kecanduan. Akan tetapi

karena diulang lagi dan lagi, maka dia merasakan kenikmatan zat

tersebut, seperti nikotin, alkohol dan narkoba.

Lama-lama generasi muda itu bergantung pada zat-zat tersebut

dan sukar untuk melepaskan diri karena mereka telah kecanduan

(kebergantungan narkoba). Jika sudah demikian maka generasi muda

yang sudah bergantung pada zat-zat narkoba akan berusaha apa saja

bagaimana mendapatkan uang, baik secara halal maupun haram

seperti mencuri, merampok, mencopet, dan sebagainya. Pemakaian

yang berulang-ulang akan bergantung secara fisik dan psikis terhadap

narkoba, dan tidak bisa dihentikan. Jika tidak mendapat narkoba maka

pemakai akan sakaw (withdrawal).

11Sofyan 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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Penyalahgunaan atau kebergantungan narkoba perlu melakukan

berbagai pendekatan. Terutama bidang psikiatri, psikologi, dan

konseling. Jika terjadi kebergantungan narkoba maka bidang yang

paling bertanggung jawab adalah psikiatri, karena akan terjadi

gangguan mental dan prilaku yang disebabkan  zat narkoba

menganggu sinyal penghantar syaraf yang disebut sistem

neurotransmitter di dalam susunan syaraf sentral  (otak).

b. Dalil Pengharaman Narkoba

Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

Pertama: Allah Ta’ala berfirman,

ُم َعلَْیِھُم اْلَخبَائِثَ  َویُِحلُّ لَھُُم الطَّیِّبَاِت َویَُحرِّ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A’rof: 157).

Setiap yang khobits terlarang dengan ayat ini. Di antara makna khobits

adalah yang memberikan efek negatif.12

12 http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/narkoba-dalam-pandangan-islam.html (Di akses 11
Maret 2014).
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Kedua: Allah Ta’ala berfirman,

َوَال تُْلقُوا بِأَْیِدیُكْم إِلَى التَّْھلَُكةِ 

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam

kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).

َ َكاَن بُِكْم َرِحیًما َوَال تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ هللاَّ

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah

Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’: 29).

Ayat-ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri

sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah

pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita

dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.13

c. Penyebab Menjadi Pecandu Narkoba

Fuad Kauma menyatakan ada beberapa hal yang menyebabkan

generasi muda menjadi konsumen dan pecandu obat-obatan terlarang,

diantaranya adalah: adanya dorongan untuk iseng, untuk gagah-

gagahan, dan untuk menghindari konflik batin dan kesulitan hidup.14

13Ibid.

14Fuad Kauma, Sensasi Remaja di Masa Puber (Dampak Negatif dan Alternatif
Penanggulangannya), Jakarta: Kalam Mulia, 2003, h. 74-76.
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Menurut BNNK Pekanbaru yang dapat menyebabkan seseorang

mulai menyalahgunakan narkoba, yaitu: kurangnya pengendalian diri,

emosi yang belum stabil, kurangnya kontrol keluarga, dan pengaruh

teman sebaya.15

Demikianlah, faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang

remaja terjerumus dalam dunia narkotika yang lambat laun akan dapat

membunuh dirinya secara berlahan-lahan. Pecandu narkotika sulit

sekali disembuhkan, dan kalaupun ada balai-balai pengobatan

penyembuhannya pun memakan waktu yang lama, bahkan bisa

bertahun-tahun. Oleh karena itu, perlu diadakan tindakan preventif

sebelum generasi muda kita terjebak dalam dunia hitam, yaitu menjadi

pecandu narkotika.

d. Jenis-jenis Narkoba

Berjenis-jenis narkoba ada diperdagangkan di negeri ini,

namun  dengan nama yang berbeda dengan di luar negeri. Sebagai

contoh hemp dalam bahasa asing adalah ganja di Indonesia. Nama

lainnya adalah marijuana.

15BNNK Pekanbaru, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja, Pekanbaru:
BNNK Pekanbaru, 2012, h. 2-4.
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Sebagaimana di kutip oleh Sofyan Willis dari WORLD BOOK

2004 jenis-jenis narkoba yang dilarang secara hukum untuk

diperdagangkan dan diedarkan ke masyarakat adalah sebagai

berikut:16

1) Marijuana

Marijuana adalah nama umum untuk hemp, suatu

tanamam  tinggi mencapai dua meter, bentuk daun mirip daun

singkong, warna daun hijau, dan tumbuh terbaik di daerah

pegunungan , akan tetapi di seluruh bagian dunia tanaman ini

dapat tumbuh. Zat kimia addictive utama di dalam marijuana

adalah tetra hydrocannabinol (THG) yang dapat dideteksi

melalui air kencing (urine). Para pecandu narkoba mengisap

marijuana atau ganja kering dengan rokok atau pipa.

Menurut Setijo Pitojo tanda-tanda fisik dan psikis yang timbul

setelah menggunakan ganja antara lain : Mata merah, hiperaktif,

rasa panik, cemas, sukar tidur, jantung berdebar, gangguan

memori, depresi, halusinasi, euphoria, tekanan darah

meningkat.17

16Sofyan S. Willis, 2010, Op. Cit. h. 162.
17Setijo Pitojo, Ganja, Opium dan Coca Komoditas Terlarang ( Narkoba Musuh Kita

Bersama), Bandung : Angkasa, 2006, h. 37.
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2) Cocaine

Cocaine sering dihirup melalui hidung, akan tetapi juga

diisap dengan rokok atau disuntikkan ke dalam darah. Zat

cocaine akhirnya mencapai otak dan kemudian si pemakai

menjadi fly yaitu merasa sangat enak. Cocaine sangat banyak

digemari di seluruh dunia, jika disuntikkan akan berdampak

terjadinya penyakit HIV/AIDS, sebab pemakai saling bergantian

menggunakan jarum suntik yang sama sehingga memudahkan

penularan penyakit laknat itu, termasuk mereka melakukan

hubungan seks saling berganti pasangan.

Adapun akibat cocaine terhadap fisik memakai adalah

terhambatnya saluran darah, pupil mata membesar (dilated

pupils), panas badan meningkat, denyut jantung meningkat, dan

tekanan darah meninggi. Pemakai cocaine juga melaporkan

bahwa dia mengalami perasaan gelisah (restless), nyeri dan

cemas. Mengisap crack cocaine bersama rokok akan

menimbulkan paronia yaitu sejenis penyakit jiwa yang

menyebabkan timbul ilusi yang salah tentang sesuatu yang

akhirnya bisa bersifat agresif akibat delusi yang dialaminya.

3) Methamphetamine

Methamphetamine adalah sejenis obat yang kuat yang

menyebabkan orang kecanduan yang dapat merangsang saraf

sentral. Sebenarnya zat ini berguna bagi dunia kedokteran untuk
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mengobati orang-orang yang menderita obesitas dan gangguan

attentin deficit hyperactivity disorder (ADED) yaitu pasien yang

mengalami hiperaktif dan kurang perhatian. Akan tetapi pada

kenyataannya zat ini banyak digunakan dengan penyalahgunaan

melalui cara ilegal dari resep dokter dan laboratorium gelap.

4) Heroin

Heroin adalah termasuk dalam kelompok opiates dari

pohon opium poppy di daratan Asia. Heroin dibuat dari getah

yang dikeringkan dari bunga dan buah pohon opium poppy.

Heroin adalah obat addictive (yang membuat kecanduan)

yang sangat kuat. Kebanyakan pemakai heroin menyuntikkan

zat tersebut kedalam tubuhnya. Setelah suntikan heroin bekerja

maka si pemakai merasakan gelora kesenangan diiringi oleh

panas badan, mulut kering, perasaan yang berat dan mental

menjadi kelam.

5) Clubs Drugs

Clubs drugs dalah kelompok obat-obatan yang biasanya

digunakan oleh sipemakai di klab-klab pesta-pesta dansa, dan

tempat-tempat orang berkumpul serta keramaian lainnya. Yang

termasuk ke dalam klub drugs (klab-klab narkoba) adalah

ecxtasy, GBH (Gamma Hydroxybutyrate), Rohypnol, dan

Ketamine.
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4. Kerjasama Guru Pembimbing dan BNNK dalam Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa

a. Wujud Kerjasama Guru Pembimbing dan BNNK dalam
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Di Indonesia, perang terhadap narkoba dilakukan di bawah

koordinasi sebuah badan bernama Badan Koordinasi Narkoba

Nasional. Badan itu terbentuk dengan adanya UU No.22 Tahun

1997 tentang Narkotika. Badan itu dulunya di bawah BAKIN

(Badan Koordinasi Intelijen Nasional), sehingga kesulitan

mendapat dukungan dana terutama dari dunia internasional.

Lembaga ini dibentuk bertepatan dengan dengan Kepres No.116

Tahun 1999 dan baru diresmikan tanggal 1 April 2000. Badan ini

termasuk lembaga non-departemen, yang dalam urusannya

bertanggung jawab langsung pada presiden, dengan Kapolri

sebagai pejabat ex-officio.18

Tugas pokok dari BKNN adalah melaksanakan koordinasi

dalam rangka ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan

penyalahgunaan serta peredaran gelap. Penyalahgunaan narkoba

sering kali menjadi kejahatan utama dari kejahatan-kejahatan lain,

seperti pencurian, perampokan, pelacuran, dan lain-lain.

Peredaran narkoba melibatkan sindikat internasional, tidak lagi

mengenal batas-batas negara dan sangat terorganisasi, karena

penanganannya harus secara global dan komperhensif. Teknik

18Satya Joena dkk, NARKOBA Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah
Penyalahgunaan Narkoba, Yogyakarta: Media Pressindo, 2001, h. 3.
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penyampaian pencegahan maupun penanganannya berbeda-beda

sesuai dengan tingkat usia.

Selain itu juga dilakukan usaha-usaha preventif, tidak hanya

dengan menyita barang dan pelakunya saja (memotong supplay).

Tetapi yang harus dilakukan adalah mencegah ketetapan

pemakaian agar tidak terjadi ketergantungan, mengawasi geografi

Indonesia yang strategis agar tidak menjadi tempat masuknya

narkoba. Usaha-usaha respensif juga perlu dilakukan, walaupun

dalam menangkap orang harus diperlukan teknik tertentu agar

gembongnya dapat ikut tertangkap dan jalur peredarannya dapat

tersingkap.

Tugas yang lain adalah mempersiapkan lembaga treatment

dan rehibilitas. Adapun langkah-langkah proaktif yang bisa

dilakukan adalah membuat kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan

kepada anggota, keluarga, masyarakat dan lain-lain tentang

bahaya narkoba, membuat forum (lokakarya, seminar) secara

sistematis, membantu law enforcement, memberikan informasi

tentang penyalahgunaan narkoba (hanya  UU Narkoba yang

memberikan perlindungan pada saksi).

Dalam rangka memerangi narkoba sekolah mempunyai

peran yang sangat besar, maka perlu adanya kerjasama antara

pihak BNNK dan sekolah terutama dengan guru pembimbing.
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Dari berbagai survey, dapat diketahui bahwa korban

narkoba banyak pada awalnya tidak mengetahui akan bahayanya.

Oleh karena itu, pendidikan tentang pemahaman dan bahaya

narkoba sangat penting.

Penerapan aturan dan tata tertib di sekolah memiliki peran

yang sangat besar. Dengan penerapan yang tegas dan kondusif

membuat siswa terkontrol. Siswa pengguna narkoba dapat

dideteksi melalui pemantauan sejauh mana mereka menaati

peraturan sekolah. Bila sekolah menemukan kasus siswa sering

tidak masuk, tidak betah dikelas, kurang perhatian terhadap mata

pelajaran, menunggak bayaran sekolah, atau pandai berbohong

patut ditelusuri lebih lanjut jangan-jangan dia mulai memakai

narkoba.

Jaringan anti narkoba di sekolah perlu dibentuk sebagai

tanda bahwa sekolah sangat serius dalam menangani narkoba.

Salah satu caranya adalah dengan menfungsikan  komponen-

komponen penting yang ada di sekolah, seperti bagian kesiswaan,

guru bimbingan konseling, wali kelas, guru mata pelajaran terkait,

OSIS, perwakilan kelas, dan unsur-unsur lainnya. Unsur luar yang

dapat dikoordinasi dengan jaringan ini adalah orang tua siswa,

alumni, masyarakat sekitar, LSM, medis dan kepolisian.

Kontribusi keluarga atau orang tua siswa dalam

penanggulangan narkoba adalah dengan meluangkan waktu untuk
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memonitor setiap aktivitas anaknya. Sering-seringlah

berkonsultasi dengan sekolah walaupun tidak ada hal-hal yang

mengkhawatirkan.

Selain itu koordinasi orang tua dengan LSM dan

kepolisian tidak hanya dilakukan pada awal-awal tahun pelajaran

atau bila ada kasus muncul. Hal ini perlu dilaksanakan secara

berkala dengan harapan memberikan warning bahwa mereka

selalu diperhatikan. Sekolah harus membuka diri untuk

berkoordinasi dengan kepolisian.

Di samping itu, peran aktif guru sangat menentukan untuk

menjaga dan menghindarkan seorang anak terjebak dalam

pemakaian narkoba, yakni dengan cara mengadakan pendekatan

dari hati ke hati. Pendidikan budi pekerti sepertinya perlu

dihidupkan kembali guna membina dan mengasah moral dan

mental anak-anak.

Menurut Visimedia dari sosialisasi semacam itu diharapkan
guru dapat melakukan:

1) Pembinaan murid sejak dari SD tentang kesadaran dan
pengertian tentang penggunaan obat secara tepat.

2) Peningkatan kemampuan guru dalam mengajar ilmu
pengetahuan secara menarik, lancar dan menyenangkan.

3) Integrasi pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
4) Pendekatan pihak sekolah pada anak secara lebih intensif

melalui bimbingan yang lebih baik.
5) Penambahan kegiatan fisik dan mental yang menarik dan

bermanfaat.19

19 Visimedia, Mencegah Terjerumus Narkoba, Tangerang : Visimedia, 2006, h. 64.
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Program pencegahan yang dilakukan pada dasarnya

harus mencakup basis sekolah (school based program).

Kegiatan ini antara lain untuk menyebarluaskan informasi

kepada masyarakat, khususnya yang berada di dalam lingkungan

pendidikan. Selain itu juga sebagai pencetus Gerakan Anti

Narkoba di semua kalangan siswa dan terjalinnya koordinasi

yang erat antara semua unsur yang terlibat dalam mencegah dan

menanggulangan penyalahgunaan narkoba. Hal lain yang bisa

dilakukan adalah pembentukan Kelompok Teman Sebaya (peer

group) anti narkoba.

Menurut Visimedia Kegiatan yang dapat diberikan pada
remaja diantaranya:
1) Pelatihan life skills seperti bagaimana menolak penawaran

narkoba oleh teman sebaya, berkomunikasi yang baik,
membuat keputusan yang benar dan sebagainya.

2) Mengadakan kegiatan alternatif untuk mengisi luang siswa,
seperti kegiatan olahraga, kesenian dan lain-lain.

3) Membangun kelompok sebaya disekolah/masyarakat
dengan budaya, perilaku yang sehat dan berdisiplin serta
bertanggung jawab.20

Menurut Visimedia Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
berbasis Sekolah meliputi:
1) Pelaksanaan diklat penanggulangan penyalahgunaan

narkoba bagi guru bimbingan konseling (Guru BK).
2) Melaksanakan diklat peer counselor tentang permasalahan

narkoba bagi siswa di sekolah.
3) Melaksanakan penyuluhan klasikal bagi siswa/i di sekolah.
4) Melaksanakan outdoor education tentang permasalahan

narkoba.
5) Melaksanakan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba

bagi orang tua siswa. Melaksanakan diklat penanggulangan
narkoba bagi guru bidang studi tertentu.

20 Visimedia 2006, Ibid. h. 66.
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6) Melaksanakan diklat bagi kepala-kepala sekolah tentang
kebijakan penanggulangan permasalahan narkoba di
sekolah.

7) Melaksanakan seminar dan workshop Penanggulangan
Permasalahan Narkoba Berbasis Sekolah.21

Menurut Suyadi baik guru kelas, guru BK dan pihak

lain (Polisi dan BNN) seharusnya secara terpadu mencegah

hal-hal yang dapat menimbulkan masalah siswa sebelum

masalah tersebut menjadi kasus.22

Berkaitan dengan itu Subagyo Partodiharjo

memaparkan ada kegiatan preventif atau di sebut juga sebagai

usaha pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah (instansi

terkait), program ini sangat efektif jika di bantu oleh instansi

dan institusi lain, bentuk kegiatannya yaitu:

1) Kampanye anti penyalahgunaan narkoba
Program pemberian informasi satu arah (monolog)

dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya
pemakaian narkoba. Kampanye anti penyalahgunaan
narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, poster,
brosur, dan baliho.

2) Penyuluhan seluk beluk narkoba
Berbeda dengan kampanye yang monolog,

penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab.  Bentuk
penyuluhan dapat berupa seminar, poster, brosur, dan
baliho.

3) Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (peer group).23

21Ibid.
22Suyadi, Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan

Karakter Bangsa, Yogyakarta : Andi, 2013, h. 5.
23 Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahguaannya, Jakarta : Esensi,

2013, h. 100.
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b. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama Guru Pembimbing dan
BNNK dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Program bimbingan konseling akan berjalan lancar secara

efektif apabila didukung oleh semua pihak, dalam hal ini khususnya

pihak luar sekolah yaitu BNNK. Adapun beberapa faktor yang

mempengaruhi kerjasama guru pembimbing dan BNNK dalam

pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa yaitu:

1) Faktor Pendukung adalah:

a) Adanya dukungan dari pihak sekolah untuk guru

pembimbing dan BNNK melakukan kerjasama.

b) Guru pembimbing mempunyai tujuan yang sama dengan

BNNK untuk menggalakkan program Sekolah Bebas

Narkoba.

2) Faktor Penghambat adalah:

a) Siswa yang sulit terbuka

b) Fasilitas yang kurang memadai

c) Waktu yang terbatas

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai

perbandingan untuk menghindari dari manipulasi terhadap sebuah karya

ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar

belum pernah diteliti oleh orang lain. Adapun penelitian yang relevan dengan

penelitian yang penulis lakukan adalah:
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1. Wahyu Siswanto (2008) dengan judul skripsi “Kandungan

Penyalahgunaan Narkoba dalam Film (Analisis Isi Pada Film

“Selamanya” Karya Odi C Harahap)”. Wahyu Siswanto adalah dari

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Ilmu Sosial dan

Politik Jurusan Ilmu Komunikasi. Penelitian ini adalah penelitian

deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini

menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya, tanpa melihat

hubungan-hubungan yang ada untuk menentukan frekuensi penyebaran

suatu gejala dengan gejala lain di suatu masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka yang paling besar

kemunculan frekuensinya dari 34 scene yang disetujui pengkoding ada di

dalam Film “selamanya” terdapat 28 scene yang mengandung unsure

adegan narkoba. Keempat kategori tersebut adalah adegan efek narkoba

yaitu sebabnya 16 scene atau 57,14%.

2. Yusramita mahasiswi Kependidikan Islam Konsentrasi Bimbingan

Konseling UIN Suska Riau, meneliti dengan judul: Upaya Guru

Pembimbing dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan

Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat se Kecamatan

Tampan Pekanbaru. Berdasarkan dari hasil penelitian Yusramita tersebut,

akhirnya dapat disimpulkan bahwa: belum semua guru pembimbing yang

memasukkan materi tentang narkoba dalam program dalam upaya

pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap siswa dan belum semua
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guru pembimbing melakukan bimbingan dan konseling dalam upaya

pencegahan menyalahgunakan narkoba.

Penelitian yang dilakukan Wahyu Siswanto dan Yusramita

tersebut pada satu sisi sama dengan penelitian ini, tapi pada sisi lain

berbeda. Persamaannya sama-sama meneliti tentang penyalahgunaan

narkoba. Sedangkan penelitian yang penulis angkat saat ini tentang

Kerjasama Guru Pembimbing dan Badan Narkotika Nasional Kota

(BNNK) Pekanbaru dalam Pencegahahan Penyalahgunaan Narkoba pada

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pekanbaru. Oleh

karena itu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini

belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak

terjadi kesalahpahaman dalam penapsiran penulisan ini.

Adapun kajian ini berkenaan dengan kerjasama guru pembimbing dan

BNNK Pekanbaru dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada siswa

maka indikator-indikator yang digunakan ialah:

1. Indikator wujud kerjasama guru pembimbing dan BNNK Pekanbaru

dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa yaitu:

a. BNNK Pekanbaru melibatkan guru pembimbing dalam

memberikan penyuluhan narkoba.
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b. Guru pembimbing membantu BNNK Pekanbaru dalam

pengkaderan siswa anti narkoba di sekolah.

c. BNNK Pekanbaru melibatkan guru pembimbing dalam

mengkampanyekan anti penyalagunaan narkoba di sekolah.

d. Guru pembimbing membentuk konseling teman sebaya untuk

siswa yang telah dikader.

e. Guru pembimbing mengoptimalkan fungsi pencegahan dengan

bekerjasama dengan BNNK Pekanbaru.

2. Indikator faktor pendukung dan penghambat kerjasama guru

pembimbing dan BNNK Pekanbaru dalam pencegahan penyalahgunaan

narkoba pada siswa yaitu:

a. Sekolah mendukung program penyuluhan  BNNK Pekanbaru di

sekolah

b. Guru pembimbing mempunyai tujuan yang sama dengan BNNK

Pekanbaru untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada siswa.

c. Fasilitas dan waktu yang kurang memadai.

d. Sosialisasi pihak BNNK Pekanbaru belum maksimal.


