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A. Landasan Teori

1. Layanan Informasi

a. Pengertian Layanan Informasi

Layanan informasi merupakan salah satu jenis layanan yang ada dalam

bimbingan dan konseling yang mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan

kegiatan konseling karena layanan ini memberikan informasi yang diperlukan oleh klien

atau siswa yang membutuhkannya.

Ada beberapa pendapat para ahli dalam pengertian layanan informasi yaitu:

Menurut Winkel layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi

kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan.1 Menurut Tohirin layanan

informasi bermakna usaha-usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan serta

pemahaman tentang lingkungan hidupnya dan tentang proses perkembangan anak

muda.2 Selanjutnya menurut Zainal Aqib layanan informasi merupakan layanan

bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami

berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan

pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik.3

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa layanan informasi

adalah layanan bimbingan dan konseling yang memberikan  bekal informasi  kepada

siswa yang membutuhkannya supaya siswa dapat mengatasi masalah yang dihadapinya.

b. Tujuan Layanan Informasi

1 Tohirin, Bimbingan dan Konseling Disekolah dan Madrasah, Jakarta, Rajawali Press, 2009, h. 147
2Ibid, h. 147
3Zainal Aqib, opcit, h.80



Layanan informasi ini mempunyai tujuan untuk dikuasainya informasi tertentu

oleh peserta layanan yang akan membantu menyelesaikan masalah. Sedangkan menurut

Tohirin, Tujuan layanan informasi adalah agar individu mengetahui, menguasai,

informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan

perkembangan dirinya.4

Tujuan layanan informasi adalah untuk pemecahan masalah, mencegah

timbulnya masalah, mengembangkan dan memelihara potensi yang ada dan untuk

memungkinkan peserta yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan

hak-haknya.

Selain itu tujuan layanan informasi adalah memungkinkan individu mampu

memahami dan menerima diri dan lingkungannya secara objektif, positif, dan dinamis,

mengambil keputusan, mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna sesuai

dengan keputusan yang diambil dan akhirnya mengaktualisasikan diri.5

c. Komponen layanan informasi

Dalam layanann informasi terlibat tiga komponen pokok, yaitu konselor, peserta,

dan informasi yang menjadi isi layanan.

1) Konselor ( guru pembimbing)

Konselor, ahli dalam pelayanan konseling adalah penyelengara layanan

informasi. Konselor menguasai sepenuhnya informasi yang menjadi isi layanan,

4 Suhertina, opcit, h.59
5 Prayitno, Seri Layanan Konseling L.1-L.9,  Padang, UNP,  2004,  h.3



mengenal dengan baik peserta layanan dan kebutuhannya akan informasi, dan

menggunakan cara-cara yang efektif untuk melaksanakan layanan.

2) Peserta

Peserta layanan informasi dapat berasal dari berbagai kalangan, siswa

sekolah, mahasiswa, anggota organisasi pemuda dan sosial-politik, karyawan instansi

dan dunia usaha/ industri, serta anggota-anggota masyarakat lainnya baik secara

perorangan maupun kelompok. Layanan informasi di sekolah pesertanya adalah

peserta didik. peserta didik, menurut undang-undang republik indonesia tentang

sistem pendidikan nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha

mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis

tertentu.6

3) Informasi

Jenis, luas dan kedalaman informasi yang menjadi isi layanann informasi

sangat bervariasi. Lebih rinci berbagai informasi dapat digolongkan ke dalam :

a) Informasi perkembangan diri

b) Informasi hubungan antar-pribadi, sosial, nilai dan moral

c) Informasi pendidikan, kegiatan belajar, dan keilmuan teknologi

d) Informasi pekerjaan dan ekonomi

e) Informasi sosial-budaya, politik, dan kewarganegaraan

f) Informasi kehidupan berkeluarga

6 Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, Jakarta, Bumi Aksara, 2011,  h.5



g) Informasi kehidupan beragama7

d. Isi Layanan Informasi

Dalam layanan informasi banyak sekali jenis-jenis informasi yang menjadi isi

layanan ini bervariasi. Demikian juga keluasan dan kedalamannya. Hal itu tergantung

kepada kebutuhan para peserta layanan (tergantung kebutuhan siswa). Informasi

yang menjadi isi layanan harus mencakup seluruh bidang pelayanan bimbingan dan

konseling  yaitu bidang bimbingan pribadi, bimbingan  sosial, bimbingan belajar,

bimbingan karir, bimbingan kehidupan berkeluarga, bimbingan kehidupan

beragama.8

e. Asas –Asas Layanan Informasi

Layanan informasi pada umumnya merupakan kegiatan yang di ikuti oleh

sejumlah peserta dalam suatu forum terbuka. Dalam hal ini layanan informasi perlu

memiliki beberapa  asas-asas diantaranya:9

1) Asas Kegiatan

Bimbingan dan konseling harus dapat membantu siswa agar berusaha

melakukan kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang

dihadapi.

2) Asas Kesukarelaan

Pelaksanaan bimbingan dan konseling berlangsung atas dasar sukarela dari

kedua belah pihak.

7 Prayitno, opcit, h.2
8 Tohirin, opcit,  h.148
9 Zainal Aqib, opcit,  h.40-41



3) Asas Keterbukaan

Bimbingan dan konseling dapat berhasil dengan baik jika siswa yang

bermasalah mau menyampaikan masalah yang dihadapi kepada guru pembimbing

dan guru pembimbing bersedia membantunya.

4) Asas Kerahasiaan

Segala sesuatu yang dibicarakan siswa kepada guru pembimbing tidak

boleh disampaikan kepada orang lain. Asas ini akan mendasari kepercayaan

peserta didik kepada guru pembimbing.

f. Teknik Layanan Informasi

Layanan informasi dapat diselenggarakan secara langsung dan terbuka oleh

pembimbing atau konselor kepada seluruh siswa disekolah. Kegiatan Layanan

informasi dapat dilaksanakan dengan berbagai teknik dan media yang bervariasi serta

fleksibel dapat digunakan melalui format klasikal dan format kelompok. Ada

beberapa teknik yang digunakan untuk layanan informasi yaitu ceramah, tanya

jawab, diskusi, melalui media, acara khusus dan nara sumber.10

3. Penyalahgunaan Narkoba

a. Pengertian Narkoba

Maraknya narkoba telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus

pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung

sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Narkoba telah

menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan kita semua, penyebaran narkoba

tidak mengenal golongan pelajar, mahasiswa, penjabat, polisi, IRT, dan lain-lainnya.

Remaja merupakan  pengguna narkoba yang paling banyak di indonesia dan

10 Prayitno, opcit, h.8



indonesia sekarang ini telah menjadi negara pengedaran narkoba jaringan

internasional. Dari penjelasan singkat diatas dapat menggambarkan bahwa narkoba

adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan wajib kita hindari.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika,psikotropika dan bahan adiktif

lainnya. Nama lain narkoba adalah NAPZA.11 Seperti pengertian diatas narkoba

adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Maka uraian  pengertian

narkoba atau napza sebagai berikut:

1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan

ketergantungan (Undang-Undang No. 22 tahun 1997).

2) Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika,

yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat

yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-

Undang No. 5/1997).

3) Bahan Adiktif  berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis

maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang

dapat mengganggu sistem syaraf pusat . Menurut pakar kesehatan, narkoba

sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk

membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan

dosis yang semestinya.

b. Pengertian Penyalahgunaan Narkoba

11 id.wikipedia.org/wiki/Narkoba, diakses pada tanggal 26 desember 2012



Penyalahgunaan narkoba salah satu penyakit terbesar masyarakat indonesia

dari lima penyakit terbesar masyarakat indonesia. Penyalahgunaan narkoba adalah

suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu

gangguan mental dan perilaku (mental and behavior disorder).12 Penyalahgunaan

narkoba  yang merupakan  penggunaan narkoba diluar keperluan medis, tanpa

pengawasan dokter, dan  perbuatan melanggar hukum.

c. Penggolongan Narkoba

Narkotika dan psikotropika dapat digolongkan menjadi beberapa golongan

sebagai berikut:13

1) Narkotika terbagi dalam tiga golongan yaitu :

(a) Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya

adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk

kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Selain

itu golongan ini mempunyai potensi tinggi akan terjadinya efek

ketergantungan obat atau ketagihan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain,

morfin, opium dan lain-lain.

(b) Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi

bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan

turunannya, benzetidin,  betametadol dan lain-lainnya.

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

tetapi pemanfaat untuk pengobatan, terapi dan pengembangan ilmu

pengetahuan. Contohnya kodein dan turunannya.

12Dadang Hawari, Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza ( Narkotika, Alkohol dan Bahan Adiktif),
Jakarta , FKUI, 2009, h.12

13 Darmono, Toksikologi Narkoba Dan Alkohol,  Jakarta , UI-Pres, 2005,  h. 23-25



2) Psikotropika terbagi dalam 4 golongan yaitu :

(a) Psikotropika golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat

kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti

khasiatnya. Golongan ini hanya digunakan untuk tujuan penelitian

pengembangan ilmu pengetahuan . Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD,

dan STP.

(b) Psikotropika golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta

berguna untuk pengobatan dan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan.

Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, shabu-shabu.

(c) Psikotropika golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang

serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal,

buprenorsina, fleennitrazepam.

(d) Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif

ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah

nitrazepam, diazepam.

d. Jenis-Jenis Narkoba

Narkoba yang beredar dimasyarakat sangat banyak jenisnya tetapi ada

beberapa jenis-jenis narkoba yang sering di salahgunakan oleh berbagai kalangan

yaitu :

1) Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang

tepinya bergerigi dan berbulu halus. Tumbuhan ini banyak tumbuh di daerah aceh,

sumatra utara, sumatra tengah, sumatra selatan, pulau jawaDaunnya sering

digunakan sebagai bumbu penyedap makanan, efek adiktif dan mengantuknya



tidak terlalu kuat karena masuk ke otak melalui usus terlebih dahulu. Nama

sebutan ganja dalam pergaulan dilingkungan bandar dan pemakai adalah cimeng,

mariyuana, rumput, bunga, ikat, jayus. Cara pemakaiannya : dicampur dengan

tembakau, dibakar dan dimakan. Gejala psikologik yaitu euforia, halusinasi dan

delusi, perasaan waktu berlalu dengan lambat, apatis. Gejala fisik yaitu mata

merah, pupil mengecil, nafsu makan bertambah, mulut kering dan perilaku adaptif

.

2) Opiat adalah sejenis senyawa alami, baik sintetik maupun semisintetik yang

diolah dan diambil zat aktifnya ( intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih

kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Cara pemakaian

dari opiat ini : Dicampur dengan rokok, di suntik, di bakar. Contohnya :

(a) Morfin : bahan analgesik yang kuat khasiatnya, tidak berbau, berbentuk

kristal, berwarna putih, yang berubah warnanya menjadi kecokletan. Morfin

sebenarnya dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit

atau pembiusan pada operasi.

(b) Kodein : opioida alamiah yang banyak digunakan untuk keperluan medis

seperti dipakai untuk obat penghilang batuk .

(c) Heroin atau putaw : opioida semi sintentik, berupa serbuk putih  dan berasa

pahit yang disalahgunakan secara meluas.

Ciri fisik setelah pemakaian opiat  yaitu : mual, gatal, bola mata tertarik,

sulit buang air, lemah, lesu, mengantuk, sulit konsentrasi. Efek psikis yg di

timbulkan setelah pemakaian opiat: tenang, perasaan bebas dari rasa takut dan

sakit, perasaan senang, hangat dan keinginan bersuka ria, menjadi kecanduan.



3) Shabu-shabu adalah obat perangsang buatan dan stimulant susunan syaraf pusat .

shabu - shabu ini berbentuk kristal putih, mudah larut. Cara pemakaian : ditelan

atau di campur dgn air putih, di suntik, dihisap dengan bong. Ciri setelah

pemakaian adalah aktifitas tubuh di percepat,  mulut kering, selalu berkeringat,

euforia yang berlebihan, hilangnya rasa duka, badan terasa segar, fit, energik. Ciri

negatif setelah pemakaian adalah paranoid, ketakutan, sulit konsentrasi dan

ketagihan.

4) Ecstasy14, psikotropika stimulan yang bentuknya bermacam-macam seperti bulat,

lonjong, segitiga, jambu. Ecstasy ini tidak digunakan dalam dunia kedokteran.

Cara pemakai ecstasy ini adalah dicampur dengan air mineral. Ciri setelah

pemakaian: merasa gembira berlebihan, hilangnya rasa sedih, hilangnya rasa

kecewa dan rasa malu, hilangnya rasa lapar, pusing dan rasa kantuk, perasaan

malas, lelah, lemah, lemas hilang, Pemakai merasa fit, sehat, dan kuat.

5) Inhalansia : kelompok bahan kimia yang beragam yang menimbulkan uap yang

dapat mengubah perilaku. Cara pemakaian inhalant adalah menyedot atau

menghirup melalui hidung. Ciri setelah pemakaian : pandangan terganggu,

kemampuan mempertimbangkan baik-buruk berkurang, mengurangi daya otot dan

penguasaan refleks, kematian menyebabkan menyedot inhalan terjadi secara

mendadak tanpa tanda-tanda sebelumnya.

e. Ciri-Ciri Pemakai Narkoba Secara Umum

Tiap jenis narkoba mempunyai sifat yang berbeda dan dampaknya terhadap

pemakai juga berbeda-beda. Namun, pemakai narkoba umumya lama-kelamaan

14 Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta, Esensi, 2010 , h.47



mengonsumsi semua jenis narkoba. Secara umum, pengguna  narkoba terdiri dari

empat tahap yaitu:15

1) Tahap awal : coba-coba

(a) Gejala psikologis yaitu terjadi perubahan tingkah laku pada anak, rasa takut

dan malu berlebihan, lebih sensitif, jiwanya resah dan gelisah.

(b) Gejala fisik  pemakai narkoba tahap ini belum terlihat.

2) Tahap kedua : pemula

(a) Gejala psikologis yaitu sikap lebih tertutup, jiwa resah, gelisah, kurang

tenang, lebih sensitif, hubungan dengan keluarga renggang,   tidak cerah dan

ceria lagi.

(b) Gejala fisik yaitu lebih lincah, riang, dan percaya diri tinggi, lebih tenang,

mengantuk.

3) Tahap ketiga : tahap berkala

(a) Ciri psikologis yaitu sulit bergaul dengan teman baru, pribadi lebih tertutup,

sensitif dan mudah tersinggung, sering bangun siang, agak malas, dan mulai

gemar berbohong, keakraban dengan keluarga sangat kurang, sikap dan

penampilan murung, gelisah dan tidak percaya diri.

(b) Ciri fisik yaitu bila tidak memakai narkoba tampak tidak sehat, kurang

percaya diri, murung, gelisah, malas.

4) Tahap keempat : tahap tetap (madat)

15 ibid,  h. 88-91



(a) Ciri psikologis yaitu Sulit bergaul dengan teman baru, eklusif, tertutup,

sensitif, mudah tersinggung, egois, malas, sering bangun siang, lebih

menyukai hidup di malam hari, pandai berbohong, gemar menipu, sering

mencuri, merampas dan merampok, tidak merasa berat untuk berbuat jahat

dan membunuh orang lain termasuk orangtua.

(b) Ciri fisik yaitu kurus dan lemah, mata sayu, gemar memakai kacamata

gelap, gigi menguning, kecoklatan dan keropos, ada bekas sayatan dibagian

tubuh.

Selain ciri-ciri diatas, masih ada ciri-ciri lain orang  pemakai narkoba

sebagai berikut :

(a) Pembangkangan terhadap kedisiplinan yang tiba-tiba terjadi dirumah

maupun disekolah

(b) Ada kesulitan konsentrasi dan penurunan daya ingat

(c) Kurang memerhatikan penampiln dan kerapihan padahal sebelumnya tidak

demikian

(d) Kedapatan berbicara cadel atau gugup

(e) Ada perubahan pola tidur

(f) Sering kedapatan mata merahdan hidung berair

(g) Sering tidak membayarkan uang sekolah

(h) Di rumah sering kehilangan barang-barang berharga

(i) Perubahan tingkah laku yang tiba-tiba

(j) Marah yang tidak terkontrol yang tidak biasanya

(k) Perubahan suasana hati yang tiba-tiba



(l) Meminjam atau mencuri uang dirumah,sekolah dan toko-toko

(m) Mengenakan kacamata hitam pada saat yang tidak tepat untuk

menyembunyikan mata bengkak dan merah

(n) Bersembunyi di kamar mandi atau tempat-tempat janggal

(o) Lebih banyak menyendiri dari biasanya, sering bengong dan berhalusinasi

(p) Menjadi manipulatif dan sering kehabisan uang jajan

(q) Berat badan turun karena nafsu makan yang tidak menentu

(r) Cara berpakaian yang menjadi sembarangan dan tiba-tiba menjadi

penggemar baju panjang untuk menyembunyikan bekas suntiksn di tangan.16

f. Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Siswa atau remaja sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena

pada masa ini remaja penuh dorongan keingin tahuan, penjelajahan, petualang, dan

mudah terpengaruh. Dalam hal ini siswa atau remaja mempunyai berbagai macam

penyebab penyalahgunaan narkoba antara lain:

1) Menurut Wresniwiro, penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu ketidakmampuan

menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan,  kurangnya percaya diri,

mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akan bahaya narkoba, keluarga yang

tidak harmonis, kekurangan perhatian dan kasih sayang, banyaknya pengaruh dari

teman sebaya, masyarakat tidak peduli, longgarnya pengawasan sosial masyarakat

dan menurunnya moralitas masyarakat17. Penyebab penyalahgunaan narkoba oleh

siswa atau orang lain  adalah kegagalan yang alami dalam kehidupan, pergaulan

16 Mardani , Penyalahgunaan Narkoba,  Jakarta, Rajawali Press, 2008,  h. 97
17 Wresniwiro, opcit, h. 65



yang bebas dan lingkungan yang kurang tepat ,kurangnya siraman agama,

keinginan untuk sekedar mencoba-coba.

Menurut Sudarsono, penyebab penyalahgunaan narkoba diantaranya:18

(a) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang

berbahaya.

(b) Menunjukkan tindakan menentang orangtua, guru dan norma sosial

(c) Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks

(d) Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman emosional

(e) Mencari dan menemukan arti hidup

(f) Mengisi kekosongan dan kesepian hidup

(g) Menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepet hidup

(h) Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas

(i) Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu

2) Menurut Dadang Hawari, penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu:19

(1) Faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik

(2) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi

(3) Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orangtua,

hubungan orangtua dan anak

(4) Kelompok teman sebaya

(5) Narkoba itu sendiri mudah di dapat baik secara resmi maupun tidak resmi.

g. Dampak Narkoba

18Mardani, op.cit. h. 101-102
19 Dadang Hawari, opcit, h. 27



Penyalahgunaan narkoba membawa dampak negatif bagi si pemakai,

keluarga, masyarakat dan bangsa. Ada beberapa dampak penyalahgunaan narkoba

antara lain:

1) Dampak penyalahgunaan narkoba bagi si pemakai  adalah menimbulkan

gangguan kesehatan jasmani dan rohani, memicu tindakan tidak bermoral,

tindakan kekerasan, dan kejahatan, menurunkan semangat belajar adalah

perbuatan menghancurkan masa depan, merusak keimanan dan ketakwaan.

2) Dampak bagi keluarga adalah menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial,

yang sangat berat, menimbulkan beban biaya yang sangat tinggi yang dapat

membuat bangkrutnya keluarga, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan

dan  hancurnya harapan tentang masa depan anak. Masalah psikologis, keluarga

tidak harmonis karena menahan rasa malu terhadap tetangga dan masyarakat.

Masalah ekonomi, keuangan banyak terbuang untuk berobat dalam waktu yang

lama. Masalah kekerasan dan kriminalitas, masalah ekonomi kemudian meningkat

lagi menjadi muncul kekerasan dalam keluarga seperti perkelahian, pemaksaan,

penganiayaan, bahkan pembunuhan sesama anggota keluarga. Kejahatan tadi

menyebar ke tetangga,lalu masyarakat luas.20

3) Dampak penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat dan bangsa adalah

menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan  keamanan

masyarakat, menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh

masa depan dan kejayaan bangsa.21

20 Subagyo Partodiharjo, loc.cit .  h. 88-91
21 Wresniwiro dkk, opcit, h.  62-63



4) Dampak terhadap fisik adalah terjadinya kerusakkan organ tubuh dan menjadi

sakit sebagai akibat langsung adanya narkoba dalam darah misalnya : kerusakan

paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus. Pemakai juga dapat terkena penyakit

infeksi seperti hepatitis, HIV/AIDS, sifilis.

5) Dampak terhadap mental dan moral adalah pemakai dapat stres sehingga pelaku

dapat mengalami kematian akibat serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-

lain. Selain itu pemakai  narkoba berubah menjadi tertutup karena malu akan

dirinya, takut mati, rendah diri, sering merasa sebagai pecundang, tidak berguna,

sampah masyarakat, ia menjadi egois, eksklusif, paranoid, jahat, dan tidak peduli

terhadap orang lain.

4. Narkoba Berdasarkan Perspektif Agama Islam

Narkotika dan minuman keras sudah lama dikenal umat manusia, yaitu obat atau

zat yang mengandung modratnya dari manfaatnya, untuk itu hampir semua agama besar

melarang umat manusiauntuk mengkonsumsi narkotika dann minuman keras. Dalam

wacana islam, ada beberapa ayat al-qur’an dan hadist yang melarang manusia untuk

mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Minuman keras dalam

islam termasuk ke dalam kategori narkoba.

Dalam analoginya larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang

memabukkan, adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkoba. Dalam Al-Qur’an

surah Al-Maidah ayat 90-91 dijelaskan:




















Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu
agar kamu mendapat keberuntungan (90) Sesungguhnya syaitan itu bermaksud
hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran
(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat
Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan
itu).
Khamar ( narkoba) dapat membius nalar yang sehat dan jernih manusia, menurut

Al-Qur’an khamar ( narkoba) dan judi berpotensial memicu permusuhan dan kebencian

antar sesama manusia. Kemudian dalam hadist dipertegas larangan mengkonsumsi

narkoba yang artinya yaitu :

Dari Abi Hurairah ia berkata : bersabda Rasulullah Saw, setiap yang
memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram.( HR. Al-Nasai)

Dari hadist diatas, khamar ( narkoba) hukumnya haram karena memabukkan dan

merusak kesehatan. Sementara itu orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba,

baik pelaku/ pemakai, penjual, pembeli, produser, pengambil manfaat dari harga yang

menyuruh memproduksi, pembawa dan penerima narkoba adalah haram.22

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan informasi dalam pencegahan

penyalahgunaan narkoba

Dalam optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dalam pencegahab penyalahgunaan

narkoba terdapat beberapa faktor –faktor yang mempengaruhi  yaitu : pemahaman siswa

terhadap penyalahgunaan narkoba, guru pembimbing bekerjasama dengan kepala sekolah dan

guru mata pelajaran, guru pembimbing dalam menggunakan waktu untuk melaksanakan

22 Mardani, opcit,  h. 121



layanan informasi, guru pembimbing bekerjasama dalam mencegah siswa menyalahgunakan

narkoba, fasilitas yang kurang memadai.

C. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai perbandingan yang

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

1. 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 sekecamatan

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 guru pembimbing melakukan bimbingan dan konseling dalam upaya

pencegahan menyalahgunakan narkoba.

2. Isnaini Wahyuningtiyas Universitas Sebelas Maret (2012)  dengan judul skripsi “

Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkoba ( penelitian

pada siswa SMA Negeri 8 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012) “. Populasi penelitian

seluruh kelas X SMA Negeri 8 surakarta tahun ajaran 2011/2012.Metode yang digunakan

adalah metode analisis eksperimen yaitu metode untuk memecahkan masalah. Berdasarkan

dari hasil penelitian isnaini tersebut, akhirnya dapat disimpulkan bahwa layanan informasi

tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif terbukti efektif untuk meningkatkan



pemahaman siswa terhadap bahaya penyalahgunaan Napza pada siswa kelas X SMA

negeri 8 Surakarta tahun ajaran 2011/2012.

3. Ayu Triasmoro Sutedjo Universitas Negeri Malang (2012) dengan judul skripsi “Persepsi

Sejumlah Siswa SMA Negeri Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Di Kotamadya

Blitar”. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas X dan XI SMA Negeri di Kota

Blitar. Pengambilan sampel penelitian menggunakan simple random sampling. Jumlah

sampel yang penelitian sejumlah 159 orang. Instrumen penelitian ini menggunakan angket

persepsi siswa terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Rancangan penelitian yang

digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian ayu

tersebut,akhirnya dapat disimpulkan bahwa persepsi sejumlah siswa SMA negeri terbukti

tepat dan baik terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dikotamadya blitar.

Adapun penelitian yang penulis angkat saat ini berjudul : ”Pelaksanaan Layanan

Informasi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah Menengah Pertama Tri

Bhakti Pekanbaru” . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis

lakukan ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

D. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan suatu konsep yang digunakan untuk memberi batasan

terhadap konsep teoritis. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam

penafsiran penulisan penelitian ini. Adapun yang menjadi indikator pelaksanaan layanan

informasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:



1. Latar belakang pendidikan guru pembimbing.

2. Guru pembimbing memasukkan materi tentang penyalahgunaan narkoba dalam program

bimbingan dan konseling.

3. Guru pembimbing melaksanakan layanan informasi dalam pencegahan siswa melakukan

penyalahgunaan narkoba.

4. Guru pembimbing aktif membina siswa dalam mengikuti layanan informasi.

Sedangkan yang menjadi indikator faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

layanan informasi  dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman siswa terhadap penyalahgunaan narkoba

a. Siswa mengerti tentang masalah narkoba

b. Siswa mengerti ciri-ciri pengguna narkoba

c. Siswa mengetahui dampak penyalahgunaan narkoba bagi fisik

d. Siswa mengerti dampak psikologis dari penggunaan narkoba

e. Siswa mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan

f. Siswa mengerti akibatnya bagi lingkungan keluarga,masyarakat dan sekitarnya.

g. Siswa berusaha menolak tawaran untuk mencoba narkoba dari teman dalam bentuk

apapun

h. Siswa ikut serta dalam penyuluhan anti penyalahgunaan narkoba

i. Siswa ikut serta dalam kegiatan keagamaan

j. Siswa aktif  mengikuti kegiatan Pramuka, PBB dan PMR

k. Siswa merasa bertanggung jawab atas dirinya sendiri

l. Siswa akan mendalami spiritual

m. Siswa mempunyai motivasi dalam belajar



n. Siswa patuh dan taat pada aturan sekolah

2. Guru pembimbing bekerjasama dengan kepala sekolah dan instansi- instansi terkait dalam

pencegahan penyalahgunaan narkoba.

3. Fasilitas dan waktu yang kurang memadai.


