
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam membangun suatu bangsa kita memerlukan sebuah pendidikan karena

pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun suatu bangsa. Melalui pendidikan

suatu bangsa menjadi cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur dan membentuk manusia yang

lebih berkualitas. Makin maju pendidikan di suatu negara makin maju pula kehidupan bangsa

negara tersebut, dan sebaliknya makin mundur pendidikan disuatu negara maka semakin

hancur pula kehidupan bangsa dinegara tersebut.

“Pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai
dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya
istilah pendidikan atau paedagogis berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan
dengan sengaja oleh orang dewasa agar anak menjadi dewasa”.1

Melalui pendidikan, selain diperoleh kepandaian berolah pikir, juga akan diperoleh

wawasan baru yang ke semuanya akan membantu upaya manusia untuk meningkatkan

kualitas hidupnya, baik sebagai pribadi yang dewasa maupun sebagai anak bangsa.

Dalam pendidikan, bimbingan konseling merupakan bagian integral dari proses

pendidikan dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan proses pendidikan di sekolah.

Karena bimbingan konseling merupakan pelayanan untuk peserta didik, baik secara

perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam

bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar dan

perencanaan karier melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan

norma-norma yang berlaku.2

1 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta, Rajawali Press, 1999, h.91
2 Fenti Hikmawati , Bimbingan Konseling Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2011,  h.11



Di sekolah banyak sekali permasalahan yang dialami oleh siswa sering tidak dapat

dihindari meskipun dilakukan pengajaran yang baik sekalipun, seperti: malas belajar, sulit

berkonsentrasi dalam belajar dan salah pergaulan yang berakibat adanya kenakalan remaja,

perkelahian antar pelajar, seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan lain-lainnya.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di indonesia sudah menjadi lingkaran setan

yang tidak pernah habisnya bahkan selalu bertambah banyak, dahulu hanya kalangan tertentu

saja yang menggunakan narkoba tapi sekarang semua kalangan mulai dari penjabat, dokter,

IRT, mahasiswa, pelajar SMA dan SMP, bahkan ada pelajar SD yang sudah menggunakan

Narkoba.

Untuk itu bimbingan konseling amat penting dilaksanakan disekolah.Untuk mencegah

terjadi penyalahgunaan narkoba yang lebih parah lagi dilingkungan Pendidikan terutama di

sekolah-sekolah. Dengan melakukan Kegiatan bimbingan konseling sekolah dapat membantu

mencegah dan mengatasi permasalahan narkoba dan permasalahan lainnya. Dalam

pelaksanaan bimbingan konseling diselenggarakan oleh guru pembimbing.

Guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik.3

Untuk meningkatkan pelaksanaan layanan bimbingan konseling disekolah, guru

pembimbing perlu menguasai dan memahami BK Pola 17 Plus meliputi 6 bidang yaitu bidang

bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, bidang bimbingan

karir, bidang bimbingan kehidupan berkeluarga dan bidang bimbingan kehidupan beragama.

Dilaksanakan melalui 9 jenis layanan yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan dan

penyaluran, konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling perorangan,

mediasi, dan konsultasi. Serta dengan 6 kegiatan pendukung untuk kelancaran pelaksanaan

3 Suhertina, Pengantar  Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Pekanbaru, Suska Perss,2008,  h.5



layanan yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah dan

alih tangan kasus. Diantara semua layanan yang berikan oleh guru pembimbing, layanan

informasi yang sering dipergunakan karena layanan informasi merupakan layanan yang

membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar,

karier/ jabatan dan pendidikan lanjutan.4

Pelaksanaan konseling mempunyai sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui

pelaksanaan kegiatannya untuk semua klien. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi

pemahaman, pencegahan, pengetasan, pemeliharaan, penyesuaian, pengembangan,

penyaluran, perbaikan dan advokasi. Untuk menghadapi permasalahan penyalahgunaan

narkoba layanan bimbingan dapat berfungsi pencegahan. Fungsi pencegahan adalah fungsi

yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah

yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli”.5

Pada akhir tahun 2012 lalu, Badan Narkotika Nasional (BNN) merilis bahwa jumlah

keseluruhan pengguna narkoba di masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam penelitian BNN menemukan bahwa pada tahun

2005 terdapat 1,75 persen pengguna narkoba dari jumlah penduduk di indonesia. Pada tahun

2008 naik menjadi 1,99 persen. Hingga tahun 2012 diproyeksikan angka sudah mencapai 2,8

atau setara dengan 5,8 juta penduduk indonesia. Lebih mencengangkan lagi karena lebih dari

80 persen adalah remaja. Diantara mereka ada yang sudah terinfeksi penyakit mematikan

yaitu HIV/AIDS, paru-paru, lever dan Hepatitis.

Untuk itu bimbingan konseling disekolah harus  memberikan layanan informasi

kepada siswa tentang penyalahgunaan narkoba supaya siswa tahu dan dapat menghindar dari

4 Zainal Aqib, Ikhtisar Bimbingan & Konseling Di Sekolah, Bandung, Yrama Widya, 2012, h.3
5 Jamal Ma’mur Asmani, Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah,  Yogyakarta, Diva Perss,

2010, h.61



masalah penyalahgunaan narkoba. Sekolah SMP Tri Bhakti Pekanbaru merupakan salah satu

sekolah menengah pertama mempunyai bimbingan konseling di sekolah dan guru

pembimbing di sekolah ini. Memberikan layanan informasi untuk membantu siswa dalam

memahami, mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Disekolah ini memberikan

materi tentang penyalahgunaan narkoba kepada siswa. Tetapi  guru pembimbing jarang

memberikan layanan informasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada siswa,

waktu pelaksanaan layanan ini hanya satu kali dalam satu semester bahkan jam masuk ke

kelas satu jam pelajaran dengan waktu sedikit guru pembimbing harus bisa melaksanakan

layanan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta dengan jumlah siswa yang

melebihi kapasitas kelas yang seharusnya. Namun masih ada siswa yang tidak mengerti dan

paham penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat berbahaya jika mereka sempat salah

pergaulan, siswa-siswa ini akan terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Selama ini di

sekolah menengah pertama tri bhakti belum pernah terjadi kasus karena sekolah ini belum

pernah mengadakan tes urine untuk siswa-siswi jadi sekolah belum tahu ada atau tidaknya

siswa yang terlibat kasus narkoba.

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan di Sekolah Menengah Pertama

Tri Bhakti Pekanbaru, penulis menemukan gejala-gejala sebagi berikut :

1. Ada  guru pembimbing  yang kurang melaksanakan layanan informasi tentang bahaya

penyalahgunaan narkoba kepada siswa-siswanya.

2. Masih ada siswa yang kurang mengerti dan paham tentang bahaya penyalahgunaan

narkoba.

3. Adanya jumlah siswa yang melebihi kapasitas dalam satu kelas.

4. Frekuensi waktu yang kurang dalam menyampaikan materi.



Berdasarkan gejala-gejala diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul:

“Pelaksanaan Layanan Informasi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah

Menengah Pertama Tri Bhakti Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini,   maka perlu

adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian ini adalah

pelaksanaan, layanan informasi, penyalahgunaan narkoba, guru pembimbing.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan ( rancangan, keputusan).6

2. Layanan informasi

Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan

siswa dapat memahami berbagai informasi.7

3. Penyalahgunaan narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.

Sedangkan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat

patologik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan disfungsi sosial dan

okupulasi.8

Jadi yang dimaksud peneliti “Pelaksanaan Layanan Informasi dalam Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba “ adalah proses pemberian informasi kepada siswa dalam

mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

6 DEPDIKBUD RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, h. 488
7 Suhertina, opcit, h.58
8 Wresniwiro, Dkk, Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa,  Jakarta, Mitra Bintibmas, 2004, h.39



C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini dapat di identifikasikan sebagai

berikut:

a. Ada  guru pembimbing  yang kurang melaksanakan layanan informasi tentang bahaya

penyalahgunaan narkoba kepada siswa-siswanya.

b. Masih ada siswa yang kurang mengerti dan paham tentang bahaya penyalahgunaan

narkoba.

c. Adanya jumlah siswa yang melebihi kapasitas dalam satu kelas.

d. Frekuensi waktu yang kurang dalam menyampaikan materi.

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

penyalahgunaan narkoba.

f. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh guru pembimbing

2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini. Seperti

yang dikemukakan dalam identifikasi masalah diatas, maka penulis memfokuskan pada

pelaksanaan layanan informasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan informasi dalam pencegahan

penyalahgunaan narkoba.



3. Rumusan Masalah

Relevan dengan batasan masalah di atas, masalah dalam kajian ini dapat

diformulasikan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pelaksanaan layanan informasi dalam pencegahan penyalahgunaan

narkoba di Sekolah Menengah Pertama Tri Bhakti Pekanbaru?

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan informasi dalam

pencegahan penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menengah Pertama Tri Bhakti

Pekanbaru?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

mengetahui:

1) Mengetahui pelaksanaan layanan informasi dalam pencegahan penyalahgunaan

narkoba di Sekolah Menengah Pertama Tri Bhakti Pekanbaru.

2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan informasi dalam

pencegahan penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menengah Pertama Tri Bhakti

Pekanbaru.

b. Manfaat Penelitian



Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1) Sebagai informasi bagi SMP Tri Bhakti Pekanbaru tentang pelaksanaan layanan

informasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2) Sebagai informasi bagi jurusan kependidikan islam konsentrasi bimbingan dan

konseling Fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Suska Riau tentang pelaksanaan

layanan informasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

3) Sebagai pengembangan ilmu bimbingan dan konseling sesuai dengan jurusan

penulis.

4) Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan akademik penulis.


