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ABSTRAK 

 

Sumaya, Agustia Richa. 2020. Peran Penyuluh Napza Dalam Mencegah 

Penggunaan Narkoba Pada Remaja (Studi Kasus Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Jenangan. Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Bimbingan 

Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Lia Amalia, M.Si. 

 

Kata Kunci: Penyuluh Napza, Remaja, Narkoba 

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat 

memprihatinkan. Kasus narkoba terjadi juga di Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Kasus  penggunaan narkoba yang ada di 

Jenangan pada  tahun 2020 semakin menurun. Menurut AKP Yudi selaku 

kepolisian yang berada di Kecamatan Jenangan, pengguna narkoba pada tahun 

2019 sebanyak lima orang sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi dua kasus 

penggunaan narkoba dan masing-masing penggunanya berumur sekitar 20-23 

tahun 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan (1) Bagaimana proses penyuluh NAPZA dalam menurunkan kasus 

narkoba di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (2) Bagaimana upaya 

penyuluh NAPZA dalam menurunkan kasus narkoba di Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo (3) Bagaimana hasil penyuluh NAPZA dalam menurunkan 

pengguna  narkoba di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun teknik 

pengumpuan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Untuk teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian 

data, dan menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian secara ringkas menunjukkan bahwa (1) proses yang 

digunakan oleh Penyuluh Napza yaitu sosialisai dan pendektan dengan ibadah. (2) 

upaya yang dilakukan yakni dengan menggunakan metode yaitu metode individu 

dan kelompok. (3) hasil yang diperoleh. Peran seorang penyuluh NAPZA di 

Kecamatan Jenangan sangat penting sehingga mampu mengurangi penggunaan 

narkoba di Kecamatan Jenangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Narkoba menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh setiap 

Negara, termasuk Negara Indonesia. walaupun sudah di tetapkan dalam 

undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika namun para pelaku tidak 

jera.
2
 Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) 

tentang Narkoba bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat 

ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan.  

Narkoba dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang 

menggunakannya dengan cara memasukan obat tersebut ke dalam tubuhnya, 

hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya 

efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama 

dikalangan remaja ingin menggunakan narkoba meskipun tidak menderita 

apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. 

Bahaya bila menggunakan narkoba bila tidak sesuai dengan peraturan karena 

akan menimbulkan ketergantungan (ketagihan).
3
  

 

                                                           
2
 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

3
 Kusno Adi, Diversi sebagai upaya alternatif penanggulangan tindak pidana narkotika   

oleh anak, UMM press,(Malang, 2009), hal.3 
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Narkoba sebenarnya bisa digunakan secara positif karena narkotika  

diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi llmiah diperlukan suatu 

produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam 

dasar menimbang Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika 

disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang 

bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan 

ilmu pengatahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan 

yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa 

pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.
4
 

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat 

memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karna Indonesia 

yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat pengembangan 

ilmu pengatahuan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi 

yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran 

opini peredaran gelap.  

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini 

sedang  pada keadaan yang sangat menghawatirkan akibat maraknya 

pemakaian secaa illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini 

semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah 

merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. 

                                                           
4
 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika. 
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Hal ini kan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara pada 

masa mendatang.
5
 

Narkoba mengandung Zat adiktif. Zat adikif adalah bahan yang 

menyebabkan adiksi atau ketergantuangan dan membahayakan kesehatan. 

Ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis. 

Keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut menyebabkan kesulitan 

dalam mengendalikan penggunanya, sera memberi prioritas pada penggunaan 

bahan tersebut daripada kegiatan lain. Kelompok zat adiktif meliputi alkohol, 

nikotin, obat hisap, pelarut dan lem fox. Lem fox merupakan zat adiktif 

berbahaya yang sangat mudah di peroleh karena keberadaannya sebagai lem. 

Zat yang terkandung dalam lem fox adalah Lysergic Acid Diethyilamide 

(LSD), pengaruhnya sangat kuat bagi penggunanya ketika aromanya terhisap, 

zat kimia tersebut dapat mempengaruhi sistem saraf dan melumpuhkan, 

sehingga aktivitas penguna berkurang karena halusinasi yang dialami, namun 

zat tersebut mampu merusak kesehatan bagi pengunanya bahkan 

menyebabkan kematian mendadak yang di sebabkan oleh spasme atau kram 

di otot pernapasan.
6
 

Penyebab penggunaan narkoba disebabkan banyak faktor, baik faktor 

internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang. 

Faktor eksternal cukup kuat mempengaruhi seseorang untuk 

menyalahgunakan narkoba  berasal dari luar seseorang, seperti faktor 

                                                           
5
 Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh 

Anak, (Malang: UMM Press, 2009),30 
 
6
 Ratna Umi Nurlila dan Jumarddin La Fua,” Penyalahgunaan Zat Adiktif Pada Siswa 

Kelas VIII Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Kota Kendari”. Vol. 10 No. 1 (2017), 76-77. 
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pergaulan,lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, broken home  dan 

alasan-alasan lainnya. 

Kasus narkoba terjadi juga di kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Provinsi Jawa Timur. Kasus  penggunaan narkoba yang ada di Jenangan pada  

tahun 2020 semakin menurun. Menurut AKP Yudi selaku kepolisian yang 

berada di kecamatan Jenangan, pengguna narkoba pada tahun 2019 sebanyak 

lima orang sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi dua kasus penggunaan 

narkoba dan masing-masing penggunanya berumur sekitar 20-23 tahun. 

Di kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terdapat penyuluh yang 

bertugas untuk melakukan pencegahan-pencegahan khusunya tentang 

narkoba. Penyuluh-penyuluh tersebut tersebar di Kaplosek Jenangan dan 

Penyuluh NAPZA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan, Kabupaten 

Ponorogo. Masing-masing penyuluh tersebut mempunyai sebuah peran dalam 

mencegah penggunaan narkoba.  

Penurunan jumlah kasus narkoba di kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo adalah hal yang menarik untuk diteliti. Hal ini disebabkan  ada 

sebuah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pelaku penyuluh tersebut. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ada seorang yang sembuh dari 

penggunaan narkoba, kesembuhan pengguna tersebut karena ada salah satu  

peran penyuluh didalamnya. 
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Fenomena  inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan 

penelitian terhadap penyuluh tersebut. Peran penyuluh dalam menurunkan 

kasus narkoba di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo bagi peneliti hal 

ini menarik untuk lebih di dalami. 

B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian tentang peran penyuluh dalam menurunkan kasus 

narkoba di kecamatan Jenangan ini lebih jelas dan terarah, maka peneliti 

memfokuskan pada peran penyuluh dalam pencegahan narkoba di kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses penyuluh NAPZA dalam menurunkan kasus narkoba di 

kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ? 

2. Bagaimana upaya penyuluh NAPZA dalam menurunkan kasus narkoba di 

kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

3. Bagaimana hasil  penyuluh NAPZA dalam menurunkan kasus narkoba di 

kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan proses penyuluh NAPZA  dalam menurunkan 

kasus narkoba di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorog 

2. Untuk mendeskripsikan upaya NAPZA dalam menurunkan kasus narkoba 

di kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

3. Untuk mendeskripsikan hasil penyuluh NAPZA dalam menurunkan kasus 

narkoba di kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan  secara teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat 

untuk memperkaya khasanah ilmu penyuluhan pada jurusan Bimbingan 

Penyuluhan Islam (BPI), yang berkaitan tentang peran penyuluh 

bimbingan agama dalam mencegah penggunaan Napza pada remaja 

2. Kegunaan secara praktis  

Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyuluh, konselor, 

keluarga, masyarakat luas dalam memberikan pencegahan penggunaan 

narkoba pada remaja 

F. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan uraian tentang penelitian yang mendukung 

terhadap arti pentingnya dilaksanakan penelitian yang relevan dengan 

masalah penelitian yang sedang  diteliti. Untuk menghindari terjadinya 

pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang hampir sama 

dari seseorang dalam bentuk artikel atau dalam bentuk buku,maka peneliti 

akan menjadikan sebagai bahan perbandingan atau refrensi. Diantaranya 

yakni: 

1. Sofia Anisatul Af‟idah, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta tahun 2016. 

Metode Pencegahan Penggunaan Narkoba Berbasis Satuan Tugas Anti 

Narkoba Sekolah (Studi Kasus di SMK 2 N 

Depok,Sleman,Yogyakarta). Dalam skripsi ini meneliti tentang 

metode pencegahan penggunaan narkoba. Metode yang digunakan 
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ialah kualitatif diskriptif . hasil yang di dapat pada skripsi ini ialah 

memperoleh tiga metode dalam pencegahan penggunaan narkoba 

yakni yang pertama level individu berupa sebaya dengan sasaran 

siswa-siswi SMK N 2 Depok Sleman, metode kedua yakni level 

kelompok berupa diskusi rutin dan insidental. Yang ketiga 

pencegahan level masyarakat/komunitas. Persamaannya ialah sama-

sama meneliti tentang metode yang di gunakan dalam pencegahan 

penggunaan narkoba dan sama-sama meneliti remaja namun 

mempunyai perbedaan yakni skripsi dari Sofia Anisatul Af‟idah 

berpusat di sekolah sedangkan skripsi penulis berpusat pada peran 

penyuluh agama di KUA Jenangan.
7
 

2. M. Mario Hikmata, Universitas Hasanddin 2018.  Faktor Yang 

Memungkinkan Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa SMA N 

Akriditasi A se-Kota Makasar.  Dalam skripsi ini meneliti lebih dalam 

tentang faktor yang memungkinkan seorang siswa menyalahgunakan 

narkoba. Faktor tersebut meliputi : pengetahuan, sikap, lingkungan 

sekolah, kondisi keluarga dan pengaruh teman sebaya.  Metode yang 

digunakan dalam skripsi ini berjenis deskriptif dengan pendekatan 

Cross Sectional Study. Hasil penelitian ini yakni diperoleh gambaran 

dari variabel bahwa  pengetahuan siswa terkait narkoba berada pada 

kategori cukup. Sikap, lingkungan sekolah, dan kondisi keluarga 

berada pada kategori baik. Skripsi ini mempunyai persamaan dan 

                                                           
7
 Sofia Anisatul Af‟idah, “Metode Pencegahan Penggunaan Narkoba   Berbasis Satuan 

Tugas Anti Narkoba Sekolah (Studi Kasus di SMK 2 N Depok,Sleman,Yogyakarta)”, Skripsi 

(UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2016),10 
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perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti. Persamannya ialah 

sama-sama meneliti penyebab remaja terjerumus dalam narkoba 

namun mempunyai perbedaan yakni beda objek yang diteliti.
8
 

3. Ma‟rifah Nur Aini, Universitas  Islam  Negeri Sulthan Thaha 

Saifuddin JambiI Tahun 2019. Peran Penyuluh Bidang Pencegahan 

Badan Narkotika  Nasional  Provensi  Jambi Dalam Mencegah  

Penyalahgunaan Narkoba Di Sekolah Menegah Pertama  Kota Jambi. 

Dalam skripsi ini meneliti tentang  jenis-jenis narkoba, bentuk metode 

penyuluhan, media penyuluhan yang digunakan oleh penyuluh, dan 

apa saja peranan penyuluh di lingkungan Sekolah Menengah Pertama 

tersebut. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk 

metode yang digunakan oleh penyuluh ada 2 yaitu metode penyuluhan 

langsung dan metode penyuluhan tidak langsung. Media yang 

digunakan oleh penyuluh yaitu media elektronik, media cetak dan 

media sosial. Adapun peranan penyuluh ada 4 yaitu penyuluh sebagai 

komunikator, penyuluh sebagai fasilitator, penyuluh sebagai motivator 

dan penyuluh sebagai agen perubahan. Skripsi ini mempunyai 

persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti. 

Persamannya ialah sama-sama meneliti peran dan metode dari 

                                                           
       

8
 M.Mario Hikmata, “Faktor Yang Memungkinkan Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa 

SMA N Akriditasi A se-Kota Makasar”, Skripsi ( Universitas Hasanuddin, 2018), 23. 
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penyuluh namun mempunyai perbedaan yakni beda objek yang 

diteliti.
9
 

4. Suandi Kadir.  Universitas  Hasanuddin 2018. Peran Serta Masyarakat 

Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus 

Direktorat Reserse Narkoba Sulse) Penelitian ini meneliti tentang 

penyebab terjadnya penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat 

serta untuk mengetahui upaya yang  harus dilakukan oleh masyarakat 

dan aparat pemerintah khususnya aparat Kepolisian sebagai garda 

terdepan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Metode 

yang digunakan dengan pendekatan studi kasus dengan teknik 

wawancara, observasi, studi dokumen dan kuesioner. Hasil yang di 

dapat yakni faktor yang mendorong penyalahgunaan narkoba ini 

meliputi pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas. Upaya yang 

dilakukan meliputi upaya pre-emtif yakni dilakukan penyuluhan atau 

pencerahan seputar dampak-dampak penggunaan narkoba. Upaya 

preventif berupa patrol rutin maupun razia oleh pihak kepolisian.  

Penelitian ini mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang di teliti oleh penulis. Kesamaannya yakni sama-sama meneliti 

upaya yang dilakukan penyuluh namun penyuluh yang dimaksud 

                                                           
9
 Ma‟rifah Nur Aini. “Peran Penyuluh Bidang Pencegahan Badan Narkotika  Nasional  

Provensi  Jambi Dalam Mencegah  Penyalahgunaan Narkoba Di Sekolah Menegah Pertama  Kota 

Jambi”. Skripsi (Universitas  Islam  Negeri SulthanThaha Saifuddin JambiI, Tahun 2019)  43-44 



10 

 

 

berbeda. Penyuluh yang diteliti yakni penyuluh bagian kepolisian dan 

penyuluh NAPZA di KUA.
10

 

G. Metode Penelitian 

a. Pendekatan dan Jenis Pendekatan 

Metode penelitian merupakan prosedur atau tata cara sistematis 

tentang metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian.
11

 Secara 

umum metode penelitian diartikan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.berdasarkan hal tersebut terdapat 

empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, 

dan kegunaan.
12

 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya untuk 

menjelaskan masalah-masalah yang aktual, yakni masalah yang sedang 

terjadi atau masalah yang muncul pada saat sekarang, oleh sebab itu 

masalah yang layak diteliti dengan metode deskriptif, adalah masalah yang 

relevan dengan keadaan dewasa ini, baik masalah yang mengandung aspek 

yang banyak, maupun masalah yang mengandung satu aspek saja yang 

mungkin hanya berupa kasus tunggal.
13

 

Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial dan berbagai fenomena 

yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga 

                                                           
10

 Suandi Kadir, Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkoba (Studi Kasus Direktorat Reserse Narkoba Sulsel), Skripsi ( Universitas 

Hasanuddin,2018), 32. 
 
11

 Sedarmayanti Dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian,(Bandung:CV. Mandar  

Maju, 2002), 6. 
  

12
 Sugiyono, metode penelitian dan pengembangan, (Bandung : Alfabeta, 2016),2. 

 
13

 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan,(Jakarta : Prenadamedia Group, 2013),60. 
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tergambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena terebut.
14

 

Sedangkan menurut Sugiyono analisis deskriptif kualitatif adalah 

kemakmuran, kepandaian, keberagaman, ketenangan dan lain-lainnya. 

Dalam penelitian ini data dan informasi yang diperoleh akan diolah 

dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Metode kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa 

kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat 

diamati. 

b. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo. Di 

kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki penyuluh yang 

tersebar di KUA Jenangan dan Kapolsek Jenangan. Penyuluh tersebut 

mempunyai sebuah peran di masyarakat, khusunya dalam pencegahan 

penggunaan narkoba. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah : 

Terdapat penurunan kasus pengguna narkoba di kecamatan Jenangan. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi awal ditemukan 

bahwa dari pengguna tersebut bisa sembuh karena sebuah upaya dari 

penyuluh. Penyuluh tersebut yakni penyuluh NAPZA yang ada di 

kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

c. Data dan Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah obyek atau orang-orang yang nantinya 

akan diteliti. Dalam rangka memunculkan suatu data, peneliti memulai 

                                                           
14

 Ibid, hal 47 
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penelitian dengan menjelajahi pertanyaan-pertanyaan umum mengenai 

topik riset yang menjadi minatnya. Minat dan asumsi yang dipegang oleh 

para peneliti teori dari dasar membuat mereka sigap mencari persoalan dan 

proses tertentu untuk data mereka. Minat-minat penuntun (guiding 

interest) merupakan konsep-konsep awal sebagai titik tolak untuk 

membentuk pertanyaan-pertanyaan wawancara, mengamati data, 

mendengarkan orang-orang yang diwawancarai dan untuk berpikir secara 

analisis terhadap data tersebut.
6
 

Data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data penelitian adalah obyek 

atau orang-orang yang nantinya akan diteliti. Sumber data dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

1. Sumber data primer. 

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau 

petugasnya) dari sumber pertamanya.
15

 Data primer atau data dari 

tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek 

peneliti.
16

 Dalam penelitian ini, data primer yang akan digunakan oleh 

peneliti yaitu berupa data verbal, observasi, dan hasil wawancara 

dengan para informan yang kemudian peneliti catat dalam bentuk 

catatan tertulis, rekaman dengan menggunakan recorder, serta 

pengambilan foto. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam 

                                                           
6
 M. Khozim, Dasar-Dasar Psikologi Kualitatif: Pedoman Praktis Metode Penelitian 

(Bandung: Nusa Media, 2013), 114. 
15

 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987),93.   
16

Saifudin Anwar, Metodologi Penelitian,  (Yiogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998),9 
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penelitian ini adalah penyuluh Napza KUA Jenangan dan Penyuluh di 

Kapolsek Jenangan 

2.   Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan 

oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga 

dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.
17

 

Dalam penelitian ini, pengguna yang sembuh dari narkoba menjadi 

data sekunder bagi peneliti. Data lain juga didapat dari sumber bacaan 

maupun sumber lainnya. Sumber data pendukung di sini adalah buku-

buku, jurnal, arsip yang berhubungan dengan peran penyuluh dan 

seputar narkoba. 

d. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas obervasi 

tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara 

langsung maupun tidak langsung.
18

 

Disini peneliti akan menggunakan  pengamatan secara langsung 

maupun tidak langsung. Pengamatan tidak langsung ini didapatkan 

dari data yang diberikan oleh subjek penelitian yang terkait. 

sedangkan pengamatan secara langsung dilaksanakan agar penelitian 

ini valid.  

                                                           
17

 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), 94.  
18
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Peneliti akan melakukan pengamatan terhadap penyuluh 

NAPPZA tentang keberhasilan dalam menurunkan pengguna narkoba 

melalui pencegahan-pencegahan yang telah di lakukan. 

2. Interview (Wawancara) 

Interview adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara 

berdialog atau dengan cara tatap muka antara si penanya dan orang 

yang akan dimintai keterangan. Interview adalah sutau percakapan, 

tanya jawab yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang duduk 

berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. 

Berdasarkan pengertian diatas, sudah jelas bahwa metode interview 

merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung antara dua 

orang atau lebih serta dialakukan secara lisan.
19

 

1) Menurut jenisnya interview dapat dibedakan menjadi 3 

golongan, yaitu : Interview terpimpin, yaitu wawancara yang 

menggunakan pokok-pokok  masalah yang diteliti.  

2) Interview tak terpimpin (bebas), yaitu proses wawancara 

dimana interview tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada 

pokok-pokok dari fokus penelitian. 

                                                           
 

19
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3) Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi keduanya, 

pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang di 

teliti.
20

 

Dari ketiga interview diatas, peneliti menggunakan interview 

bebas terpimpin dimana interview ini dilaksanakan dengan bebas 

tapi harus dipimpin oleh suatu kerangka pertanyaan yang sudah 

dipersiapkan terlebih dahulu sebelumnya. Hal ini dapat 

mempermudah pengambilan data dan menggunakan waktu dalam 

proses. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah data yang tertulis atau tercetak yang berupa 

dokumen, dokumentasi sering juga diktakan “sejumlah data yang 

tersedia adalah data verbal seperti terdapat surat-surat, catataan harian 

(jurnal), laporan-laporan data, dan lain sebagainnya. Kumpulan data 

yang verbal yang berbentuk tulisan ini disebut dokumentasi, dalam 

arti yang luas juga meliputi fact, fhoto, tape dan lain sebagainya”.
21

 

Jadi, dokumentasi merupakan salah satu cara untuk menghimpun 

data mengenai hal-hal tertentu melalui catatan dokumentasi yang 

disusun oleh instasi atau suatu organisasi tertentu. Metode ini penulis 

gunakan sebagai metode pelengkap, dalam hal ini penulis 

membutuhkan dokumentasi dan semua data yang berhubungan dengan 

penyusunan skripsi ini. 

                                                           
20 
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e. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah deskriptif 

kualitatif. Pengolahan data ini didapatakan secara sistematis melalui 

cacatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan yang lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menjadikannya sebagai temuan  bagi yang lain. 

Menurut Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian 

kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, 

peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. 

Bila jawaban yang diwawancarai terasa belum memuaskan, maka peneliti 

akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data 

dianggap kredibel.
22

 Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk 

menyederhanakan, mengabstrakkan dan transformasi data “kasar” yang 

bersumber dari catatan tertulis di lapangan.
23

 Data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih spesifik, namun hal tersebut tidak 

mudah karena butuh pemikiran yang luas.  

Reduksi data dapat mempermudah peneliti melakukan 

pengumpulan data serta bisa mencari data tambahan jika diperlukan. 

Jika  peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin 

                                                           
22

 Meleong, Metode penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 27. 
23

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif (Jakarta: IKAPI, 2009), 247. 
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banyak. Data tersebut bisa di ringkas, di cari pokok-pokok yang penting 

agar lebih mudah. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan  penelitian dipilah antara yang dibutuhkan dan yang tidak 

dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberi batasan masalah.
24

 

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian 

data. Penyajian data ini adalah kumpulan informasi untuk menyusun 

kesimpulan. 

Penyajian data ini dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, 

gambar, grafik dan tebel. Tujuan penyajian data adalah untuk 

menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan 

yang terjadi.  Agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi, 

baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil 

penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik 

untuk memudahkan penguasaan informasi 

3. Menarik Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti 

secara terus menerus selama berada di lapangan. Sejak permulaan 

pengumpulan data, mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan 

                                                           
24
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pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposal.
25

 

Sebelum menarik kesimpulan maka terlebih dahulu dilakukan 

reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebelumnya karena 

proses analisa  itu tidak sekali jadi, sehingga jika masih dalam waktu 

penelitian maka masih bisa di teliti dan mendapatkan kesimpulan 

sementara sebelum benar-benar mendapatkan kesimpulan secara 

keseluruhan. 

f. Teknik Analisa Data 

Menganalisis data sangat diperlukan dalam sutu penelitian, yaitu 

untuk memberikan makna pada data yang tersedia sehingga orang lain 

yang melihat dan membacanya dapat dengan mudah memahaminya. 

Teknik analisis data adalah pengorganisasian dan pengurutan data kedalam 

pola, kategori dan satuan urutan dasar sehingga dapat ditemukan dan 

dirumuskan.
26

 

Dalam analisa data ini maka akan memudahkan dalam proses 

menyusun keseistematisan data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan 

setelah selesai di lapangan.
27

 Proses analisis data pada penlitian ini 

menggunakan model Miles dan Huberman. 

                                                           
25

 Mile M.B, Huberman A.M, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Perss, 1992), 32. 
26
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Penelitian model Miles dan Huberman ini mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. 

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada 

waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan 

baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. 

g. Keabsahan Data 

 Teknik keabsahan data yang peneliti gunakan antara lain : 

1. Keikutsertaan peneliti 

Keikutsertaan dilakukan dalam waktu yang tidak singkat. Di 

mulai dari bulan februari sampai bulan juli. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan data yang memadai. Untuk menggali informasi 

responden peneliti sebelumnya telah mengikuti kegiatan Penyuluh 

Napza. 

2. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan di dapat dari rekaman maupun catatan 

kronologis yang sistematis. Tujuan dari ketekunan pengamatan ini 

adalah untuk mengecek apakah data yang disajikan sudah benar atau 

belum. Dalam ketekunan pengamatan ini peneliti fokus dengan 

peran, metode dan kasus narkoba. 
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3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembimbing terhadap data itu. Triangulasi 

di bagi menjadi empat yakni, triangulasi sumber, metode, penyidik 

dan teori. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber ini digunakan untuk menguji kredibilitas dan 

mengecek dari beberapa sumber. Sumber data ini diperoleh dari 

Penyuluh Napza dan Remaja yang berkaitan dengan narkoba. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh hasil yang terarah dan sistematis, agar memudahkan 

proses penelitian dan masalah yang diteliti dapat dianalisa secara tajam, maka 

pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan. Merupakan pengantar yang memuat gambaran latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

telaah pustaka dan metode penelitian, 

BAB II Landasan Teori. Merupakan bab yang menguraikan tentang teori 

peran, penyuluh Napza, remaja dan narkoba 

BAB III  Paparan Data. Merupakan bab yang memaparkan data tentang, 

proses, upaya, hasil penyuluh NAPZA dalam menurunkan kasus pengguna 

narkoba yang sesuai dengan rumusan masalah. 
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BAB IV  Pembahasan. Hasil dari temuan data yang dianalisa . data yang 

di analisa yaitu proses, upaya dan hasil dalam menurukan penggunaan 

narkoba yang ada di Kecamatan Jenangan. 

BAB V Penutup. Memuat kesimpulan hasil dari penelitian penyuluh 

NAPZA dalam menurunkan kasus penggunaan narkoba serta saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Teori Peran 

Teori  peran  (role  theory)  dikemukakan  oleh  Robert  Linton,  Glen  

Elder  dan  B.J. Biddle.  Robert  Linton,  seorang  antropolog  yang  telah  

mengembangkan  teori  tersebut. Teori  peran  role theory  adalah  sebuah  

sudut  pandang  dalam  sosiologi  dan psikologi  sosial  yang  menganggap  

sebagian  besar  aktivitas  harian  diperankan  oleh kategori-kategori  yang  

ditetapkan  secara  sosial.
28

 

Teori peran (role theory) merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi 

maupun disiplin ilmu. Selain psikologi dan anatropologi, teori peran masih 

tetap digunakan dalam sosiologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah 

“peran” di ambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain 

sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan 

untuk berprilaku secara tertentu.
29

 

Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan 

posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya teater, yaitu bahwa 

perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu 

berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan 
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dengan aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori 

peran.Teori peran (role theory) mengemukakan bahwa peranan adalah 

sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. 

Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbedapula Tetapi apa 

yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai 

dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan 

tersebut 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

dia menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan dengan 

peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat 

dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. 

Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap 

orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola 

pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa 

yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang 

diberikan oleh masyarakat kepadanya.
30

 

Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan 

unsur statis yang menunjukan tempat individu pada organisasi masyarakat.  

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai 
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 suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta 

menjalankan suatu peranan.
31

 

Seseorang dapat memainkan fungsinya dengan menduduki jabatan 

tertentu, karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih 

memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang 

dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban 

yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. Setiap 

status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.
32

  

Setiap orang mempunyai macam-macam peran dalam kehidupan sosial 

masyarakat karena itu setiap peran yang dilakoni seseorang selalu saja 

mengandung harapan. harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang 

peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan 

yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-

orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya. Ketika 

seseorang menjalankan perannya secara baik maka secara pribadi ia telah 

menjawab harapan-harapan dari masyarakat pula.  

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam 

kaitanya dengan peran sebagai berikut :  

a. Harapan tentang peran (expectation) Harapan tentang peran adalah 

harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya 

ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan 

tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari 
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segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang 

tertentu.
33

 

b. Norma (norm) Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya 

merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi 

jenis- jenis harapan sebagai berikut :
34

 

1. Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory), yaitu harapan 

tentang suatu perilaku yang akan terjadi.  

2. Harapan normatif (role expectation), yaitu keharusan yang menyertai 

suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis:  

Harapan yang terselubung (convert), yaitu harapan itu tetap ada 

walaupun tidak diucapkan. Harapan yang terbuka (overt): yaitu 

harapan-harapan yang diucapkan, misalnya ayah meminta anaknya 

agar menjadi orang yang bertanggung jawab dan rajin belajar. 

Individu umumnya memiliki dan mengelola banyak peran. Peran 

menentukan apa yang harus dikejar tujuan, tugas apa yang harus 

diselesaikan, dan apa pertunjukan yang diperlukan dalam skenario atau 

situasi tertentu. Teori peran mennyatakan bahwa sebagian besar perilaku 

sosial sehari-hari dapat diamati melalui orang yang melaksanakan peran 
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mereka, selayaknya aktor melaksanakan peran mereka di panggung dan 

pemain sepak bola dilapangan, yang pada kenyataannya bisa diprediksi.
35

 

Levinson dalam Soekanto membagi tiga hal penting menyangkut 

peranan yaitu; Pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan 

dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti 

ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang 

dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, peranan merupakan suatu 

konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat 

sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku 

individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
36

 

B. Jenis-Jenis Peran 

Paul dan Robert Horton menyebutkan dua peranan sosial, hal dimaksud 

yaitu peranan bawaan (Ascribed Roles) dan peranan pilihan (Achieved 

Roles). Itulah yang disebut dengan struktur yang bersifat korelatif, di mana 

ada status di situ ada peranan. Peranan bawaan muncul dari status bawaan, 

peranan pilihan muncul dari status pilihan. Peran bawaan adalah tanda yang 

diberikan sesuai dengan kelahiran atau faktor lainnya yang tidak dapat 

dirubah oleh manusia. Misalnya, umur, jenis kelamin, dan ras adalah 

anggapan dasar pada umumnya. Peran pilihan adalah sesuatu yang di peroleh 

melalui pilihan atau tindakan sendiri. Contoh di dalam masyarakat termasuk 

status pekerjaan dan perkawinan. Biasanya bawaan status kelas sosial dari 
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orang tua, tetapi dalam masyarakat adalah mungkin untuk memilih (pilihan) 

meraih status kelas yang berbeda melalui tingkah lakunya (tindakan).
37

 

C. Orang Yang berperan 

Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori peran. Orang- orang 

yang mengambil bagian dalm interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan 

sebagai berikut: 

1. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berprilaku menuruti suatu 

peran tertentu. 

2. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan 

dengan aktor dan perilakunya.  

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu 

(kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi 

antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah 

aktor diganti dengan person, ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan 

istilah alter-ego, ego, atau non-self. 
38

Dengan demikian dapat dilihat bahwa 

sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan atara 

dua orang atau banyak orang. Menurut cooley dan Mead, hubungan antara 

aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (person, ego, self) 

yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang- orang lain 

(target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Secord dan Backman 
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berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (focal position), 

sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (counter 

position). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai 

pasangan (partner) bagi aktor. 

D. Tujuan Peran 

Menurut Schneider sebagaimana yang dikutip oleh Junidar Hasan et.al 

menjelaskan bahwa ada empat kategori untuk tujuan-tujuan utama dari tujuan 

yang digeneralisasi yang disediakan oleh peran. Antara lain: 

1. Tujuan Instrumental, tujuan ini dimaksudkan bahwa dengan 

memainkan suatu peran maka ada kesempatan untuk mencapai tujuan 

lain. Misalnya Dari segi lain tujuan ini merupakan satu bentuk paksaan 

dimana si pelaku harus memainkan peran tertentu jika ingin 

memperoleh kebutuhan-kebutuhan lain. Misalnya seorang buruh 

pabrik yang berpendidikan rendah digaji dengan upah yang rendah 

namun tetap bekerja karena tanpa melakukan hal tersebut maka ia 

tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Penghargaan, tujuan yang digeneralisasi oleh peran ini adalah 

mendapat kesempatan untuk dihargai. Penghargan ini dimaksudkan 

dengan suatu perasaan dihormati, dinilai oleh orang lain sebagai yang 

penting. Orang yang dianggap penting sangat berbeda antara individu 

yang satu dengan yang lainnya atau kelompok yang satu dengan yang 

lainnya. Sebagai  contoh ketua kelas yang mempunyai peran di dalam 
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kelas maka ketua kelas tersebut ingin mendapat penghargaan dari 

teman bahkan guru kelasnya 

3.  Rasa aman, tujuan yang dimasudkan dapat memberikan rasa aman 

secara ekonomi, sosial atau psikologis. Misalnya peran seorang 

angkatan bersenjata bisa memberikan rasa aman secara ekonomis dan 

psikologis.  

4. Respon, tujuan yang digeneralisasi yang keempat ialah kesempatan 

yang diberikan peran-peran tertentu untuk membentuk hubungan sosial 

yang memuaskan dimana orang merasa yakin akan kesinambungan 

respon-respon yang menyenangkan dari orang-orang yang penting 

baginya.
39

 

B. Bimbingan Penyuluh  

1. Pengertian Bimbingan  

    Berdasarkan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 29/90, bimbingan 

merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya 

menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa 

depannya. 

    Dipandang dari segi terminologi maka akan dihadapi dengan dua 

macam istilah, yakni istilah “Bimbingan” dan istilah“penyuluh”. 

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus 

dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai 
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kemandirian dalam pemahaman diri dan perwuju dan diri, dalam mencapai 

tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuain diri dengan 

lingkungannya.
40

 

    Proses  pemberian bantuan dan pertolongan dilakukan secara aktif 

kepada yang dibimbing. Pembimbing tidak diharapkan membiarkan 

individu yang dibimbing terlantar keadaanya karena bagaimanapun juga 

harus dibantu dengan semaksimal mungkin.
41

 

2. Pengertian Penyuluh  

Penyuluh berasal dari bahasa inggris “Counseling” yang mengandung 

makna menganjurkan atau menasehatkan. Kata penyuluh disini, 

mengandung arti penerangan, maksudnya penyuluh Agama (islam) 

memiliki tugas dan kewajiban menerangkan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan agama, hukum halal, haram, cara, syarat, dan rukun dari suatu 

pelaksanaan ibadah tertentu, pernikahan, zakat, keluarga sakinah,NAPZA, 

bacatulis Al-Qur‟an dan lain sebagainya. Penyuluhan dilakukan dengan 

wawancara yang dilakukan secara tatap muka atau dengan cara-cara yang 

sesuai dengan keadaan klien yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan 

hidupnya.
42

 

Maka bimbingan penyuluhan adalah segala kegiatan yang dilakukan 

seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang 

mengalami kesulitan-kesulitan rohani dalam lingkungan hidupnya agar 
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orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbulnya kesadaran 

atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga 

timbul pada diri pribadi suatu cahaya harapan,kebahagiaan hidup saat 

sekarang dan masa depan. 

3. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Penyuluh  

Fungsi-fungsinyaantara lain
43

: 

a. Fungsi preventif, yakni membantu individu menjaga atau 

mencegah masalah bagi dirinya. 

b. Fungsi kuratif dan korektif, yakni membantu individu memecahkan 

masalah yang sedang di hadapi atau di alaminya. 

c. Fungsi preservatif, yakni membantu individu menjaga agar situasi 

dan kondisi yang semula tidakbaik (mengandungmasalah) 

menjadibaik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama. 

d. Fungsi development atau pengembangan, yakni membantu individu 

memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah 

baik agar tetap baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab 

munculnya masalah baginya. 

Penyuluh mempunyai fungsi efektif dan menggali sumber-

sumber kekuatan rohaniah dan menggunakan sumber-sumber manusia 

yang adau ntuk mengatasi kebutuhan yang ditimbulkan oleh proses 

perubahan yang mempunyai dampak negatif atau yang tidak sesuai 

dengan norma-norma masyarakat yang berlaku.  
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Dari urain yang dikemukakan di atas, maka dapatlah diketahui 

bahwa tujuan bimbingan penyuluhan islam adalah untuk kepribadan 

manusia yang  tangguh cakap terhadap diri sendiri dan Allah SWT. 

Namun secara garis besarnya atau secara umum tujuan bimbingan dan 

konseling islam itu dapat dirumuskan sebagain membantu individu 

mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai 

kebahagian hidup di dunia dan akhirat. 

Bimbingan dan penyuluhan sifatnya merupakan bantuan, hal 

ini sudah diketahui dari pengertiannya. Individu yang dimaksudkan 

disini adalah  orang  yang dibimbing untuk diberi konseling, baik 

perorangan maupun kelompok. Karena berbagai faktor, individu bisa 

juga terpaksa menghadapi masalah dan kerapkali pula individu tidak 

mampu memecahkan masalahnya sendiri,maka bimbingan berusaha 

membantu memecahkan masalah yang dihadapinya itu. Bantuan 

pemecahan masalah ini merupakan salah satu fungsi bimbingan juga. 

4. Metode dan Teknik Penyuluh 

Metode bimbingan dan konseling Islam dapat diklasifikasikan 

berdasarkan segi komunikasi. Pengelompokannya yaitu: pertama,metode 

komunikasi langsung atau disingkat metode langsung, dan kedua, metode 

komunikasi tidak langsung atau metode tidak langsung. Maka 

dikemukakan secara rinci metode bimbingan dan konseling Islam ini 

sebagai berikut : 
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a. Metode Langsung 

  Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode 

dimanapembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) 

dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dapat dirinci lagi 

menjadidua metode, yaitu metode individual dan metode kelompok.
44

 

b. Metode individual 

Pembimbing dalam metode individual ini melakukan komunikasi 

langsung secara individualdengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan teknik:pertama percakapan 

pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog secara langsung tatap 

muka dengan pihak yang dibimbing; kedua kunjungan ke rumah 

(home visit), yakni pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya 

tetapi dilaksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati 

keadaan rumah klien dan lingkungannya; ketiga kunjungan dan 

observasi kerja, yakni pembimbing/konseling jabatan,melakukan 

percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan 

lingkungan. 

c. Metode kelompok 

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam 

kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik yaitu: 

pertama diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan 

bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan/bersama 

                                                           
44

 Faqih Aunur Rahim. Bimbingan dan Konseling dalam Islami (Yogyakarta: UII Press, 

2001) 12-14. 



34 
 

 

kelompok klien yang memiliki masalah yang sama; kedua 

karyawisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan secara 

langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai 

forumnya; ketiga sosiodrama, yakni bimbingan dan konseling yang 

dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan atau 

mencegah timbulnya masalah (psikologis).  keempat psikodrama, 

yakni bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan carabermain 

peran untuk memecahkanatau mencegah timbulnyamasalah 

(psikologis). Kelima group teaching, yakni pemberian bimbingan dan 

konseling dengan memberikan materi bimbingan dan konseling 

tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan 

d. Metode Tidak Langsung
45

 

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung)adalah 

metode bimbingan dan konseling yang dilakukan melalui 

mediakomunikasi masa. Hal ini dapat dilakukan secara individual 

maupunkelompok bahkan massal.Metode individual, yakni melalui 

surat menyurat, telepon,dansebagainya.Metode kelompok atau massal 

yakni melalui papan bimbinganmelaluisurat kabar atau majalah, 

brosur, radio (media audio), dan televisi. Metode dan teknik yang 

dipergunakan dalam melaksanaakan bimbingan atau konseling, 

tergantung pada masalah atau problem yang sedang dihadapi, tujuan 

penggarapan masalah keadaan yang dibimbing atau klien, kemampuan 
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bimbingan dan konselor mempergunakan metode atau teknik, sarana 

dan prasarana yang tersedia, kondisidan situasi lingkungan sekitar, 

organisasi dan administrasi layanan bimbingan dan konseling, serta 

biaya yang tersedia.
46

 

C. Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Di zaman modern ini, terjadi perkembangan pendidikan yang 

sangat pesat terutama psikologi dan ilmu pendidikan. Salah satu 

kemajuan di bidang psikologi adalah dirincinya fase-fase 

pekembangan manusia, ciri-ciri dan gejala-gejala yang tampak pada 

setiap fase perkembangan tersebut secara mendalam. Pada fase-fase 

perkembangan itu, masa remaja merupakan pusat perhatian. Hal ini 

disebabkann karena masa remaja merupakan masa transisi dari masa 

kanak-kanak ke masadewasa.
47

 

Batasan usia masa remaja menurut Hurlock, Awal masa remaja 

berlangsung dari mulai umur 13-16 tahun atau 17 tahun, dan akhir 

masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu 

usia matang secara hukum. Dengan demikian akhir masa remaja 

merupakan periode yang sangat singkat.4 Menurut Santrock, Awal 

masa remaja dimulai pada usia 10-12 tahun, dan berakir pada usia 21-

22 tahun.
48
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Sedangkan WHO memberikan definisi yang lebih konseptual. 

Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria yaitu 

biologis,psikologis, sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi 

itu berbunyi sebagai berikut : Remaja adalah suatu masa dimana: 

Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukan tanda 

seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual, 

individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi 

dari anak –anak menjadi dewasa.
49

 Bisa di sebut juga dengan masa  

Peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Istilah ini 

menunjuk masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan.  

Kata remaja berasal dari bahasa latin yaitu adolescere yang berarti 

remaja Istilah adolescence mempunyai arti yang cukup luas: mencakup 

kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik.
50

 

Menurut Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, karakteristik 

remaja umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga 

seringkali ingin mencoba-coba, menghayal dan merasa gelisah serta 

berani melakukan pertentangan jika dirinyamerasa disepelekan atau 

tidak dianggap. Seringkali remaja melakukan perbuatan-perbuatan 

menurut normanya sendiri karena terlau banyak menyaksikan 

ketidakkonsistenan di masyarakat yang dilakukan oleh orang dewasa.
51
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Menurut Soerjono Soekanto, masa remaja merupakan gejala 

sosial yang bersifat sementara, oleh karena berada antara usia kanak-

kanak dengan usia dewasa. Sifat sementara dari kedudukannya 

mengakibatkan remaja masih mencari identitasnya.
52

 

Sedangkan menurut Zakiah Dradjat, remaja adalah masa 

transisi. Seorang individu, telah meninggalkan usia kanak-kanak yang 

lemah yang penuh dengan kebergantungan, akan tetapi belum mampu 

ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya 

maupun terhadap masyarakat. Banyaknya masa transisi ini bergantung 

kepada keadaan dan tingkat sosial masyarakat di mana individu 

hidup.Semakin maju masyarakat semakin panjang usia remaja, karena 

seorang remaja harusmempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri 

dalam masyarakat yang banyak syaratdan tuntutannya.
53

 

Salah satu pakar psikologi perkembangan Elizabeth B. Hurlock  

menyatakan bahwa masa remaja ini dimulai pada saat anak mulai 

matang secara seksual dan berakhir pada saat ia mencapai usia dewasa 

secara hukum. Masa remaja terbagi menjadi dua yaitu masa remaja 

awal dan masa remaja akhir. Masa remaja awal dimulai pada saat 

anak-anak mulai matang secara seksual yaitu pada usia 13 sampai 

dengan 17 tahun, sedangkan masa remaja akhir meliputi periode 
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setelahnya sampai dengan 18 tahun, yaitu usia dimana seseorang 

dinyatakan dewasa secara hukum.
54

 

2. Karakteristik Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja 

a. Pertumbuhan Fisik  

 Pada fase remaja awal (11-14 tahun) dilihat secara 

karakteristik seks sekundernya seperti penonjolan payudara pada 

remaja perempuan, pembesaran testis pada remaja laki-laki, 

pertumbuhan rambut ketiak, atau rambut pubis. Karakteristik seks 

sekunder ini tercapai dengan baik pada tahap remaja pertengahan 

(usia 14-17 tahun) dan pada tahap remaja akhir (17-20 tahun) 

struktur dan pertumbuhan reproduktif hampir komplit dan remaja 

telah matang secara fisik.  

b. Kemampuan berpikir  

Pada tahap awal remaja mencari-cari nilai dan energi baru 

serta membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang jenis 

kelaminnya sama. Sedangkan pada remaja tahap akhir, mereka 

telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan 

identitas intelektual sudah terbentuk.  

c. Identitas  

Pada tahap awal,ketertarikan terhadap teman sebaya 

ditunjukkan dengan penerimaan atau penolakan. Remaja mencoba 

berbagai peran, mengubah citra diri, kecintaan pada diri sendri 
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meningkat, mempunyai banyak fantasi kehidupan, idealistis. 

Stabilitas harga diri dan definisi terhadap citra tubuh serta peran 

gender hampir menetap pada remaja di tahap akhir. Maka bisa 

disebutkan bahwa masa remaja adalah masa pencarian jati diri. 

d. Hubungan dengan orang tua 

Keinginan yang kuat untuk tetap bergantung pada orangtua 

adalah ciri yang dimiliki oleh remaja pada tahap awal. Dalam tahap 

ini, tidak terjadi konflik utama terhadap kontrol orang tua. Remaja 

pada tahap pertengahan mengalami konflik utama terhadap 

kemandirian dan kontrol. Pada tahap ini terjadi dorongan besar 

untuk emansipasi dan pelepasan diri. Perpisahan emosional dan 

dan fisik dari orangtua dapat dilalui dengan sedikit konflik ketika 

remaja akhir.  

e. Hubungan dengan sebaya Remaja 

Pada tahap awal dan pertengahan mencari afiliasi dengan 

teman sebaya untuk menghadapi ketidakstabilan yang diakibatkan 

oleh perubahan yang cepat; pertemanan lebih dekat dengan jenis 

kelamin yang sama, namun mereka mulai mengeksplorasi 

kemampuan untuk menarik lawan jenis. Mereka berjuang untuk 

mengambil tempat di dalam kelompok; standar perilaku dibentuk 

oleh kelompok sebaya sehingga penerimaan oleh sebaya adalah hal 

yang sangat penting. Sedangkan pada tahap akhir, kelompok 

sebaya mulai berkurang dalam hal kepentingan yang berbentuk 
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pertemanan individu. Mereka mulai menguji hubungan antara pria 

dan wanita terhadap kemungkinan hubungan yang permanen.
55

 

3. Tugas-Tugas Pada Masa Remaja 

Garisson membicarakan beberapa tugas perkembangan sebagai 

berikut: 

a. Menerima keadaan jasmaninya. 

Selama masa pubertas, anakmemimpikan bentuk badan dan 

muka seperti orang yang dikaguminya, mungkin seorang bintang 

film, pangeran atau ratu. Dalam masa remaja kelenjar-kelenjar 

mempercepat pertumbuhan badan dan proporsi badan berubah. 

Bentuk muka menyerupai orang dewasa, sehingga anak menyadari 

bahwa dia menjadi besar dan dewasa. Tujuan dari tugas yang 

dihadapi waktu ini adalah belajar menerima keadaan jasmaninya 

untuk memelihara dan menjaga dan mempergunakannya secara 

efektif. 

b. Mendapatkan hubungan yang baru dan lebih matang dengan 

teman-teman sebaya dari kedua jenis kelamin.Kematangan seksual 

dimulai dalam masa remaja dan daya saling menarik menjadi 

kekuatan penting dalam kehidupan anak remaja pria dan wanita. 

Hubungan sosial dipengaruhi oleh seberapa jauh terjadinya 

kematangan fisik dan mental. Jadi seorang yang perkembangan 

fisik dan mentalnya lambat, mungkin ditolak oleh sekelompok 
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anak-anakremaja yang perkembangannya normal. Suatu hal yang 

amat dipentingkan dalam masa ini adalah diterimanya seorang 

dalam suatu kelompok, sehingga pada permulaan masa remaja 

terlihat pembentukan kelompok-kolompok. 

c. Menerima keadaannya sebagai pria atau wanita dan belajar hidup 

sesuai dengan keadaannya itu.Mulai masa pubertas perbedaan 

antara pria dan wanita makin jelas adanya dan dengan ini timbul 

peranan-peranan yang lain bagi anak-anak pria dan wanita.
56

 

d. Mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang 

dewasalainnya.Suatu tugas yang penting yang dihadapi oleh remaja 

adalah menjadi bebas dari keadaan tergantung seperti anak  dalam 

masa kanak-kanak. 

e. Anak remaja senantiasa menginginkan rasa aman dan yang 

biasanya didapatkan di rumah, dengan mengikuti orang tua saja. 

f. Orang tua khawatirakan akibat yang mengikuti pelepasan anak dari 

rumahnya. Kadang-kadang orang tua terdorong oleh egoisme, 

karena khawatirakan kehilangan anaknya, maka tidak suka 

melepaskan anak itu. 

g. Mendapatkan kemampuan untuk berdiri sendiri dalam hal-hal yang 

berhubungan dengan ekonomi atau keuangan. 
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h. Mendapatkan nilai hidup dan falsafah hidup. 

Latarbelakang cultural serta hubungan dalam keluarga ikut serta 

membentuk nilai-nilai hidup mereka. Bilamana anak  remaja tidak 

memperkembangkan nilai, dia tidak akan mempunyai pembimbing 

yang tepat dalam membuat keputusan-keputusan. Padahal, seorang 

anak remaja, oleh karena dia makin lama makin harus berdiri sendiri, 

harus membuat pilihan yang banyak berhubungan dengan berbagai hal. 

Macam pilihan yang dibuatnya sangat penting sehubungan dengan 

penyesuaiannya dan kebahagiaannya di kemudian hari. Banyak hal 

yang dilakukannya sebagai orang dewasa adalah hasil dari filsafat 

hidup yang diperkembangkannya dalam masa remaja
57

 

4. Pengertian Kenakalan Remaja 

Istilah kenakalan berasal dari kata dasar “nakal” (bahasa Jawa) 

yang secara harfiah berasal dari kata “ana akal” yang berarti “ada 

pikiran” atau timbul akalnya”. Seorang anak yang timbul akalnya akan 

timbul pula rasa ingin tahu yang besar untuk menirukan, misal saat si 

ibu mengambil gelas ia akan ikut mengambil gelas, tetapi karena 

kurang kemampuan dan belum terpikirkan akibat-akibat dari 

tindakannya ia dapat saja menjatuhkan gelas tersebut hingga pecah 

berserakan. Akibatnya, si anak bisa kena marah oleh si ibu dan si ibu 
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akan memberi predikat anak tersebut sebagai “anak nakal”. Jika 

dilakukan oleh orang dewasa akan disebut tindak kejahatan.
58

 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kenakalan 

adalah suka berbuat kurang baik (tidak menurut, mengganggu). Dari 

beberapa pengertian tentang kenakalan remaja tersebut di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kenakalan remaja adalah perilaku atau 

perbuatan anak-anak yang melanggar norma-norma baik norma sosial, 

hukum, maupun kelompok dan mengganggu kenyamanan atau 

ketenteraman orang lain (masyarakat) sehingga perlu diambil tindakan 

pengamanan/penangkalan oleh pihak yang berwajib.  

Kenakalan remaja boleh jadi berkaitan erat dengan hormon 

pertumbuhan yang fluktuatif sehingga menyebabkan perilaku remaja 

sulit diprediksi, namun ini bukanlah jawaban yang dapat menjadi 

justifikasi atas perilaku remaja. Rasanya angapan sebagian orang yang 

menyatakan bahwa hormon berpengaruh sangat besar, hal itu rasanya 

agak dilebih-lebihkan, penulis sependapat dengan para pengamat 

kriminalitas, bahwa nampaknya ada faktor lain yang menyebabkan 

mengapa angka kriminalitas di kalangan remaja menjadi sangat tinggi 

dan perbuatan kriminalitas tersebut dianggap sangat meresahkan 

masyarakat secara luas.
59
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5. Faktor-Faktor Kenakalan Remaja 

Secara umum, faktor penyebab kenakalan remaja dibagi menjadi 

dua yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern antara lain :  

a. Krisis identitas, merupakan perubahan biologis dan sosiologis 

pada diri remaja tersebut sehingga menyebabkan kelabilan 

pada si remaja, karena saat remaja seseorang sudah mulai ingin 

tahu tentang siapa dan bagaimana dirinya serta hendak ke 

mana nantinya ia akan menuju dalam kehidupannya. 

b. Lemahnya kontrol diri, remaja harus mampu mengendalikan 

serta mengontrol dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak 

kenakalan.  

faktor ekstern meliputi: 

a. Lingkungan keluarga, jika keluarga si remaja tidak harmonis, 

pertengkaran terjadi setiap hari maka psikologis remaja juga 

akan tertekan dan akan memicu terjadinya kenakalan pada 

remaja tersebut. Sebaliknya, jika si remaja terlalu dimanjakan 

oleh keluarganya juga akan berdampak buruk pada remaja 

tersebut. Misal saja kasus AQJ yang terlalu dimanja oleh orang 

tuanya, ia belum punya SIM namun sudah diizinkan 

mengendarai mobil akibatnya malah terjerat kasus tabrakan 

yang menelan banyak korban jiwa. 

b. Teman dan pergaulan, “Jika engkau berteman dengan tukang 

penggaruk kotoran maka kau akan terkena baunya, jika engkau 



45 
 

 

berteman dengan tukang parfum maka kau juga akan terkena 

harumnya”. Jika seorang remaja bergaul dengan remaja lain 

yang mempunyai sifat yang buruk seperti pencuri, penjudi 

maka ia juga akan terkena dampak buruknya, bisa saja ia juga 

akan tertular menjadi pencuri juga. Sebaliknya, jika seorang 

remaja bergaul dengan remaja lain yang mempunyai sifat baik 

hati maka ia juga akan tertular menjadi remaja yang baik hati. 

Maka dari itu seorang remaja harus pandai memilah dan 

memilih teman.
60

 

c. Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.
61

 

D. Narkoba 

1. PengertianNarkoba 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika pada Bab I Pasal I, narkotika adalah zat atau obat yang 

berasal daritanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun 

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan 

ketergantungan
62

 

Kata “Narkotika” sendiri berasal dari Bahasa Yunani 

“Narkoum” yang berartimembuat lumpuh atau membuat mati rasa. 

Namun perlu diketahui sebelumnya bahwa narkotika memiliki khasiat 
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dan manfaat yang digunakan dalam kedokteran dalam penanganan 

kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian perkembangan 

ilmu pengetahuan farmasi / farmakologi. Ironisnya saat ini malah 

disalahgunakan oleh pihak tertentu yang menjadikan narkotika sebagai 

komoditas ilegal. Dampaknarkoba, jika disalahgunakan, seperti halnya 

singkatan kata tersebut memang sangatlah berbahaya bagi manusia. 

Narkoba dapat merusak kesehatan manusia baiksecara fisik, emosi, 

maupun perilaku pemakainya. Bahkan, pada pemakaian dengandosis 

berlebih atau yang dikenal dengan istilah over dosis (OD) bisa 

mengakibatkan kematian. Namun sayang sekali, walaupun sudah tahu 

zat tersebut sangat berbahaya,masih saja ada orang-orang yang 

menyalahgunakannya. 

Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika dan 

zat adiktiflainnya (Napza), secara umum Narkoba adalah zat-zat 

kimiawi yang apabiladimasukkan kedalam tubuh baik secara oral 

(diminum, dihisap, dihirupdan disedot)maupun disuntik, dapat 

memengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang,hal 

ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai 

denganindikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian 

yangberlebihan.
63
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2. Jenis-jenis Narkoba 

a. Narkotika adalah Zat/Obat yang berasal dari tanaman atau sistetis 

maupun semi sintesis yang dapat menurunkan kesadarn, hilangnya 

rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan.  

b. Psikotropika Zat/obat alamiah atau sintetis bukan narkotika yang 

berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf 

pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan 

perilaku.  

c. Zat adiktif adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika 

yang pengunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik 

psikologis atau fisik misalnya : alcohol, rokok, cofein.
64

 

3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba 

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan 

Narkotikapada seseorang terdiri dari: 

a. Rasa ingin tahu. Ada rasa ingin ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh 

teman lain.Ingin mencoba memakai narkotika, psikotropika, 

minuman keras, ataupun bahan berbahaya lainnya. 

b. Ada sarana & prasarana. Tersedianya kelebihan finansial tanpa 

pengawasan orang tua atau keluarga. Hal tersebut menjadi pemicu 

untuk mewujudkan rasa ingin tahu yang berlebihan.  
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c. Ada kesempatan. Lemahnya pengawasan terhadap pergaulan anak-

anak oleh orang tua. 

d. Rasa rendah diri (tidak PD). Dalam pergaulan rasa tidak percaya 

diri mendorong seseorang untuk mencari cara untuk dipandang 

lebih oleh orang lain, salah satunya dengan mengkonsumsi narkoba. 

Dari pemakaian narkoba & minuman keras tersebut kemudian 

diperoleh keberanian dan keaktifan yang luar biasa. 

e. Emosional & mental yang labil. Biasanya di usia remaja banyak 

yang merasa terkekang dengan aturan orang tua, sehingga mereka 

mencari pelampiasan sebagai pelarian. Lemahnya mental akan 

mempermudah pengaruh-pengaruh yang negatif.
65

 

Adapun faktor pendorong penyalahgunaan narkoba dikalangan 

remaja dari data yang diperoleh menurut permasalahan penyalahgunaan 

narkoba merupakan permasalahan yang demikian komplek yang 

merupakan hasil interaksi 3 (tiga) faktor, yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor individu 

a. Aspek Kepribadian 

Tingkah laku anti sosial antara lain keinginan untuk 

melanggar,sifat memberontak, tak ingin hal yang besifat otoritas, 

menolak nilai-nilaitradisional, mudah kecewa, tidak sabar serta 

adanya keinginan diterima dikelompok pergaulan, dan untuk 

bergembira. 

                                                           
65

 Pemerintah Propinsi DIY, Dinas Pendidikan, (2004), Narkoba Dan 

Permasalahannya, Yogyakarta : Pemerintah Propinsi DIY. 



49 
 

 

b. Kecemasan dan depresi antara lain tidak mampumenyelesaikan 

kesulitanhidup, menghindari rasa cemas, dan depresi, sehingga 

melarikan diri kepenyalahgunaan Narkoba. 

 

 

2. Aspek Pengetahuan 

a. Sikap dan kepercayaan antara lain mengikuti oranlain, tidak 

mengetahui 

b. Bahaya Narkoba, ingin coba-coba agar diterima di lingkungan 

pergaulan. 

c. Keterampilan berkomunikasi menolak tekanan teman sebaya 

3. Faktor Lingkungan/Sosial 

Faktor lingkungan/sosal antara lain kondisi keluarga/orang tua, 

pengaruhteman/kelompok sebaya, faktor sekolah, pengaruh iklan, dan 

kehidupan masyarakatmodern.
66

 

4. Bahaya  Penggunaan Narkoba Bagi Remaja 

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan zat secara terus 

menerus bahkan sampai setelah terjadi masalah ketergantungan zat 

menunjukkan kondisi yang parah dan sering dianggap sebagai penyakit. 

Orang menggunakan bahkan sampai menjadi pecandu narkoba karena 

adanya sensasi psikologis berupa perasaan menyenangkan yang muncul 

setelahnya. Faktanya, semua zat yang masuk ketubuh manusia akan 
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dipros secara fisiologis sebeluma khirnya dinilai oleh otak, enak atau 

tidak enak,nyaman atau tidaknyaman.
67

Dampak penyalahgunaan 

narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang 

dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai.Secara 

umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis 

maupun sosial seseorang.
68

 

 Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan 

generasi muda dewasa ini kian meningkat, maraknya penyimpangan 

perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan 

keberlangsungan hidup bangsa ini dikemudian hari. Karena pemuda 

sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin 

hari semakin rapuh digrogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. 

Sehingga pemuda tersebut tidak bisa berfikir jernih. Akibatnya, 

generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal 

kenangan. Sasaran dari penyebar narkoba adalah remaja atau kaum 

muda. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan 

terlarang sementara nafza merupakan singkatan dari narkotika, alkohol 

dan zat adiktif lainya (obat-obatan terlarang, berbahaya yang 

mengakibatkan seseorang yang mempunyai ketergantungan terhadap 

obat-obatan tersebut). Narkotika berasal dari tiga jenis tanaman yaitu 

(1) candu (2) ganja dan (3) koka. Ketergantungan obat dapat diartikan 

sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat-
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obatan terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan. Apabila 

tidak melakukanya dia akan merasa ketagihan (sakau) yang 

mengakibatkan peasaab tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang 

sangat pada tubuh. 
69

 

5. Upaya Penanggulangan Narkoba  

   Melihat faktor serta bahaya narkoba pada remaja di atas maka 

upaya yang dapat dilakukan yakni tindakan premtif (edukatif) dan 

preventif (pencegahan). Tindakan edukatif dilakukan dengan tujuan 

menghilangkan faktor peluang dan pendorong pengkonsumsian narkoba 

oleh masyarakat. Misalnya melalui kegiatan pembinaan, penyebaran 

posterposter, sosialisasi, sarasehan, dan lain-lain. Sedangkan 

pencegahan dilakukan melalui pengendalian dan pengawasan jalur 

resmi dan jalur peredaran gelap narkoba.Misalnya melakukan razia di 

tempat-tempat yang diduga kuat menjadi “sarang” narkoba, 

pengawasan di bandara, dan lain-lain. Namun demikian tindakan 

represif (penegakan hukum terhadap penyalahgunaan yang sudah 

terjadi) juga tetap harus digalakkan.  Penanggulangan tersebut tentu 

saja menjadi kewajiban masyarakat pula, tindakan yang dapat dilakukan 

oleh masyarakat untuk menghindari kontak dengan narkoba antara lain : 

a. Peningkatan keimanan terhadap Tuhan YME melalui pendidikan 

dan pengamalan agama, baik didalam keluarga, lingkungan sekolah 

maupun lingkungan masyarakat; 
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b. Melakukan sosialisasi UU Narkotika & UU Psikotropika serta 

peraturan lain yang sejenis; Melakukan penyuluhan-penyuluhan 

mengenai bahaya narkoba dari sisi medis; 

c. Banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif sehingga akan 

mengurangi kesempatan untuk terpengaruh hal-hal negatif; 

d. Memilih lingkungan pergaulan yang positif; 

e. Melaporkan kepada pihak yang berwajib jika disekitar lingkungan 

kita ada indikasi penyalahgunaan narkoba; 

f. Membawa pecandu ke pusat-pusat rehabilitasi 

g. Begitu banyaknya dampak negatif dari penyalahgunaan.
70

 

  Upaya pencegahan terhaap penyebaran narkoba di kalangan 

pelajar/remaja sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam 

hal ini semua pihak terutama orang tua, guru dan masyarakat harus 

turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap 

anak-anak kita. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah 

melakukan keja sama dengan pihak yang berwenang untuk 

melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin 

mengadakan razia mendadak secara rutin. Pendampingan orang tua 

itu pun sangat penting dengan memberikan kasih saying dan 

perhatian. Mulai saat ini kita sebagai pendidik, pengajar, dan 

sebagai orang tua harus siap dan waspada akan bahaya narkoba 

yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak kita sendiri.maka 
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dari itu kita jaga dan awasi anak didik kita dari bahaya narkoba 

tersebut, sehingga harapan kita untuk mengeluarkan generasi yag 

cerdas dan tanggung di masa yang akan datang dapat terealisasikan 

dengan baik. 
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BAB III 

PAPARAN DATA 

 

A.  Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah dan Profil KUA Kecamatan Jenangan 

 Tugas penghulu sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Pada saat itu, 

penghulu termasuk orang yang mulia dan tinggi kedudukannya di 

masyarakat. Ia memimpin agama dan mempunyai wewenang mengurus 

seluruh urusan agama Islam, antara lain pendidikan agama Islam, 

kehakiman, nikah, talak, rujuk, mengurus kemesjidan, zakat Ibadah puasa 

dan lain sebagainya. 

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan fungsi sesuai 

keputusan Menteri Agama Kecamatan. Tugas KUA ialah melaksanakan 

sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan 

kota di bidang urusan agama Islam wilayah kecamatan KUA Jenangan 

adalah salah satu dari 21 KUA yang ada di Kabupaten Ponorogo. 

Beralamatkan di Jalan Raya Jenangan No. 147 berada di lokasi yang 

sangat strategis dan bersanding langsung dengan Masjid besar At- 

Taqwa.Bangunan KUA Jenangan telah ada sejak tahun 1981/1982. Luas 

wilayah KUA Jenangan adalah 288 m2 luas bangunannya 150 m2 dan 

terdiri dari 8 ruangan yang terdiri dari  ruang kepala KUA, ruang 

penghulu, ruang staff, ruang nikah, ruang tamu, ruang gudang, ruang 

dapur dan ruang kamar mandi. 
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Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja 

Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan 

menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada 

masyarakat dibidang keagamaan. Secara historis, KUA adalah unit kerja 

Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut 

seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink
71

, bahwa KUA 

Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Depertemen Agama itu 

sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang 

sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus dibawah lembaga 

Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan 

oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah 

untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan 

yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. 

Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang 

melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu. Pada masa 

kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 

22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). 

Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA 

kecamatan.Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan 

hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan 

berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan 

dengan.PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan 
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dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan 

Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 

1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur 

bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan 

fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten di 

bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. 

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan 

memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaksana hukum Islam, 

khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat 

dari acuan yang menjadi dasar hukumnya, yaitu:
72

 

1) UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. 

2) UU No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 

tahun 1974 tentang perkawinan. 

3) Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA 

kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981. 

4) Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan 

struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan 

fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemasjidan, produk halal, 

keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah sosial dan 

kemitraan umat. 

5) Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang 

mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit 
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kerja Kantor Departemen Agama kabupaten / kota yang 

melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam. 

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang 

sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan 

fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan 

kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala 

KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan 

mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk 

bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada 

penegakkan peraturan yang berlaku. 

2. Tujuan dan Visi-Misi KUA Jenangan 

Adapun tujuan dan visi dan misi dari KUA Jenangan adalah sebagai 

berikut:
73

 

a. Tujuan 

1. Mewujudkan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan 

publik yang baik dan akuntabel. 

2. Menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat 

dalam pencatatan nikah dan rujuk. Mewujudkan keluarga yang 

harmonis, bahagia dan sejahtera serta terwujudnya kemandirian 

keluarga. 
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3.   Mewujudkan pembinaan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, 

baitul maal dan ibsos yang profesional dan produktif untuk 

meningkatkan kesejahteraan ummat. 

4.  Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal 

dan kerukunan antar ummat beragama. 

b. Visi KUA Jenangan 

Terwujudnya pelayanan masyarakat Jenangan yang unggul, taqwa, 

toleran, rukun, dan sejahtera jasmani rohani dibidang kepenghuluan, 

wakaf, kemasjidan, dan tercapainya hubungan yang sinergis dan 

harmonis antar lembaga dan masyarakat.
74

 

c. Misi KUA Jenangan.
75

 

1. Meningkatkan pelayanan dibidang kepenghuluan 

2. Meningkatkan pelayanan BP4 dan keluarga sakinah 

3. Meningkatkan pelayanan perwakafan 

4. Meningkatkan pelayanan dibidang pembinaan syariah dan produk 

halal 

5. Meningkatkan pelayanan prima dibidang kemajidan 

6. Meningkatkan pelayanan prima dibidang kemitraan dan hisab rukyat 

7. Meningkatkan pelayanan prima dibidang haji 
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8. Meningkatkan hubungan yang sinergis dan harmonis linta sectoral 

dan LPTQ 

9. Terciptanya kerukunan antar umat beragama 

3. Penyuluh Agama 

Di Indonesia, profesi penyuluh agama Islam diklasifikasikan menjadi 

dua, yaitu: Pertama, Penyuluh agama Islam fungsional yang berstatus 

sebagai pegawai negeri sipil yang berada di bawah koordinasi direktorat 

Penerangan Agama Islam. Kedua, penyuluh agama Islam non-PNS yang 

ada di masyarakat dan terdaftar sebagai penyuluh agama Islam di kantor 

Kementerian Agama pada masing-masing kabupaten. Kedua penyuluh 

tersebut pada dasarnya memiliki tugas pokok yang sama yakni melakukan 

dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan 

pembangunan melalui bahasa agama.
76

 

Menurut Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 

No. 298 tahun 2017 Tentang pedoman penyuluhan agama islam non 

PNS
77

 bahwa penyuluh agama Islam Non PNS adalah mitra direktorat 

jendral BIMAS Islam Kemenag RI yang melakukan tugas melaksanakan 

bimbingan dan penyuluhan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang taat 

beragama dan sejahtera lahir batin, ia diangkat dengan surat keputusan 

kepala kantor Kemenag kab/kota. Sasaran penyuluhan agama Islam adalah 

masyarakat muslim Indonesia baik dipedesaan maupun perkotaan dengan 
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mempunyai fokus binaan.
78

. Hal ini juga disampaikan oleh Penyuluh 

Napza bahwasannya: 

Kepenyuluhan itu Sebuah program lama, Cuma kalau dulu itu 

pekerjaannya seperti freeline, pekerjaanya bebas dan dapat dilakukan 

sesui keinginan pekerja itu. Namun sekarang kan ada tuntutan, 

tuntutan secara administrasi bahwasannya sekarang wajib  

di kantor.
79

 
 

Masa jabatan Penyuluh agama selama tiga tahun. Hal ini  juga di 

sampaikan oleh Penyuluh Napza pada saat interviu, bahwasannya : 

Penyuluh di jenangan masih NON-PNS, dengan masa jabatan tiga  

tahun. Misal kinerja bagus maka bisa ditambah kontraknya menjadi 

tiga tahun lagi.
80

 
 

Sasaran penyuluhan agama Islam adalah masyarakat muslim Indonesia 

baik di pedesaan maupun perkotaan dengan mempunyai fokus binaan.  

Binaan yang dimaksud menurut Penyuluh Napza ialah : 

Ya beberapa anggota masyarakat yang dikelompokkan oleh penyuluh 

untuk menjadi sasaran bimbingan dan penyuluhan Islam secara 

bekelanjutan dan bertempat di   

KUA Jenangan.
81

 

Di kantor urusan Agama  Jenangan ada 8 penyuluh yang memiliki masa 

kerja selama 3 tahun yaitu
82

 : 

a) Bidang wakaf yang bertugas untuk meningkatkan potensi dan 

pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat, direalisasikan 

dengan diskusi bersama masyarakat sekitar. Khususnya di desa 

Tanjung Sari 
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b) Bidang Zakat yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan 

zakat dari dan untuk masyarakat. Direalisasikan dalam kegiatan 

diskusi bersama masyarakat sekitar, khususnya di desa Kemiri. 

c) Bidang Keluarga Sakinah, yang berperan untuk membentuk keluarga 

sakinah pada masyarakat. Direalisasikan dengan diskusi, pengajian  

d) muslimatan atau fatayat, yasinan ibu – ibu khususnya di desa Pintu. 

e) Bidang Radikaisme yang bertugas untuk membantu instansi 

berwenang dalam mencegah tumbunya radikalisme ditengah –tengah 

masyarakat. Direalisaikan dalam kegiatan yang dilakukan di majlis 

ta‟lim dan bertempat di masjid Nasrullah Perumnas Singosaren. 

f) Bidang Kerukunan umat beragama yang bertugas mendorong 

masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan 

beragama. Dengan focus binaan di Singosaren dan pendampingan di 

Mrican  kegiatan yang dilakukan adalah yasinan, pengajian dan 

ceramah. 

g) Bidang pengentasa narkoba dan HIV/AIDS yang bertugas membantu 

instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna NAPZA dan 

ODHA dengan pendekatan spiritual. Direalisasikan di wilayah binaan 

Jenangan dan Tanjungsari, kemudian berkoordinasi dengan polsek 

Jenangan melalui monitoring binaan narkoba dan HIV/AIDS. 

h) Bidang baca tulis Al- Qur‟an yang bertugas untuk secara bertahap 

menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan menulis huruf  Al-
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Qur‟an. Direalisasikan dengan mengajar ngaji kelompok anak - anak 

atau diniyah khususnya di dukuh Karang Anyar , Ngrupit. 

i) Bidang produk halal yang bertugas menciptakan masyarakat muslim 

Indonesia yang sadar produk halal. Direalisasikan dengan diskusi 

masyarakat sekitar. 

B. Deskripsi Data Khusus 

1.  Proses Penyuluh NAPZA Dalam Menurunkan Kasus Narkoba di 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

  Paparan data di sini merupakan uraian yang disajikan untuk mengetahui 

karakteristik data pokok yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan yang peneliti 

lakukan dan peneliti amati dalam proses penelitian. Paparan data tersebut 

peneliti peroleh dari sumber data yang telah peneliti lakukan, melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi.   

Proses yang dilakukan oleh penyuluh NAPZA dalam menurunkan 

pengguna narkoba di kecamatan Jenangan tidak lepas dari sebuah 

Peranannya di dalam masyarakat sehingga penyuluh memberikan dukungan 

sosial pada masyarakatnya. Hal ini disampaikan oleh penyuluh NAPZA 

bahwasannya: 

Proses penurunan kasus narkoba yang bisa dikatakan sedikit berhasil ini 

juga karena harapan dari masyarakat mbak. Mereka mempercayai kami 

dalam menangani masalah-masalah yang ada karena kita mudah di 

jangkau oleh mereka.  Kalau sudah diberi tanggungjawab seperti itu 

berarti mau tidak mau kami harus mewujudkan harapan mereka 

meskipun tidak mudah.
83
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Kepercayaan masyarakat pada penyuluh NAPZA tidak di dapatkan 

begitu saja. Sebuah kepercayaan diperoleh ketika penyuluh NAPZA 

mampu membantu seseorang untuk sembuh dari penggunaan narkoba. 

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Penyuluh NAPZA: 

Ya kita pernah membantu salah satu masyarakat kita untuk tidak 

mengkonsumsi narkoba lagi mbak. Hal ini kami lakukan karena orang 

tersebut tidak punya keluarga yang mampu merawatnya dengan baik. 

Dan Alhamdulillah berkat kuasa Allah orang tersebut sembuh. Nah 

itulah yang membuat masyarakat sedikit mempercayai kami mbak. Abot 

mbak punya kedudukan di dalam masyarakat iku.
84

 

 

Proses membangun rasa percaya pada masyarakat yang dilakukan 

penyuluh termasuk dalam sebuah tugas yang diperoleh dengan tidak 

mudah karena harus ada bukti secara nyata. Namun disisi lain penyuluh 

NAPZA harus menggunakan kepercayaan yang diperoleh dengan baik, 

konsisten dan tidak mengecewakan. Hal ini disampiakan oleh Penyuluh 

NAPZA bahwasaannya: 

Kami harus membuat sebuh program kerja mbak di mana program kerja 

itu dibuat dan dilaksanakan sebagai wujud supaya kami konsisten 

dalam memberi wawasan maupun pencegahan-pencegahan narkoba ya 

ben ora ngabar ilmunya dan sebuah tanggungjawab juga mbak soalnya 

kami sudah dipercaya dalam menjalakan  peran kami pada masyarakat.  

Yo abot mbak mulone ada program kerja ini.
85

 
 

Proses dalam menurunkan pengguna narkoba di kecamatan Jenangan 

adalah wujud dari kewajiban penyuluh NAPZA. Penyuluh NAPZA  

mampu memainkan fungsinya karena posisinya yang dianggap punya 

pengaruh di masyarakat khususnya di kecamatan Jenangan.  hal itu yang 
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membuat penyuluh napza mempunyai cara-cara dalam melaksanakan 

perannya dan cara-caranya sebagai berikut:  

1) Sosialisasi 

Sosialisasi ini dilaksanakan pada waktu seminar-seminar, di 

karang taruna maupun di kajian ta‟lim-ta‟lim yang ada di Jenangan. 

sosialisasi dilakukan setiap sebulan sekali dengan tempat berbeda-

beda namun masih di sekitaran Jenangan.
86

 Seperti yang di sampaikan 

oleh bapak penyuluh NAPZA bahwasannya: 

Kita melakukan sosialisasi di ta‟lim-ta‟lim ataupun pada 

kelompok binaan kita. Selain itu juga melakukan proses 

pendekatan dengan agama seperti mengajak untuk shalat, ngaji 

dan ibadah-ibadah lainnya. Seperti sebuah komitmen gitu dek, 

kan memberantas narkoba tidak hanya dilakukan oleh BNN tapi 

juga seluruhnya bisa saja dek.
87

 
 

2) Pendekatan Intensif 

Proses kedua yakni dengan melakukan pendekatan secara intensif 

melalui pendekatan ibadah. Sesuai dengan yang disampaikan oleh 

Penyuluh Napza bahwasanya, 

Proses saya sejauh ini melakukan pendekatan secara intens. 

Melalui pendekatan ibadah dan dengan memahami masalah 

ataupun mendengarkan keluh kesahnya dan tentu saja member 

solusi.
88

 
 

Pendekatan secara intensif adalah cara Penyuluh Napza dalam 

menurunkan kasus penggunaan narkoba yang ada di kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. Tujuan dari pendekatan ini sesuai 

dengan yang di sampaikan Penyuluh NAPZA yakni: 
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Tujuan saya melaksanakan pendekatan ini agar bisa memahami masalah 

ataupun mendengarkan keluh kesahnya sehingga sebisa saya 

membantu mereka. Kalau mereka diam kan saya gak tahu 

masalahnya jadi ya dengan pendektan secara intens bisa menjadi 

mereka terbuka dengan saya.
89

 
 

Cara-cara tersebut digunakan penyuluh NAPZA sebagai wujud 

tanggungjawab dan kewajiban seorang penyuluh dalam perannya di 

masyarkat. Penyuluh NAPZA berusaha menciptakan kesan yang baik 

dengan segala yang dilakukannya karena itu sudah tugasnya.  

2. Upaya Penyuluh NAPZA Dalam Menurunkan Kasus Narkoba di 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Upaya yang dilakukan oleh penyuluh NAPZA termasuk dalam peran 

ataupun tugas yang penting. Upaya-upaya tersebut tidak lepas dari penilaian 

masyarakat, meskipun bagi Penyuluh NAPZA upaya yang dilakukan itu baik 

namun tetap masyarakat yang menilai apakah itu memang baik atau buruk. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh penyuluh NAPZA : 

 Kami merasa upaya yang kami lakukan itu sudah baik mbak. Ya kami 

seperti sudah menjalankan tugas kami tapi yo piye meneh yo mbak, kami 

mempunyai masyarakat yang banyak dan tentu saja sifat dan 

pemikirannya beda-beda juga. Walau begitu kami ya menerima semua 

masukan-masukan dari mereka untuk memperbaikai usaha kami dalam 

membimbing mereka.
90

 
 

Dalam menjalankan upaya-upaya untuk memberantas narkoba seorang 

penyuluh NAPZA juga harus mempunyai hubungan yang baik pada anggota 

atau masyarakat, jika hubungan tidak baik maka upaya-upaya yang dilakukan 

oleh penyuluh NAPZA hanya sebagai formalitas saja dan tidak akan 

menjadikan masyarakat percaya akan tugas dan kinerja penyuluh. Hal ini juga 
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di sampaikan oleh salah satu orang yang sembuh dari penggunaan narkoba, ia 

mengatakan  bahwa : 

Aku beruntung mbak iso kenal mbi pak penyuluh. Mereka mengayomi 

banget dan ndak merasa takut ataupun jijik dengan saya malah kami wes 

koyo konco kentel.  Jadi ya ndak heran kalau mereka banyak yang suka 

mbak.
91

 
 

Hal yang sama juga disampaikan oleh penyuluh bahwsannya : 

Kami disini benar-benar menganggap masyarakat Jenangan sebagai 

saudara sendiri mbak. Jadi kalau saudara ada yang kesusahan ya sudah 

tentu kami bantu sebisa kami.
92

  

 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh penyuluh mempunyai tujuan tertentu. 

Tujuan itu adalah untuk membuat masyarakatnya benar-benar aware dengan 

narkoba. upaya-upaya penyuluh ini tidak ada unsur kepaksaan. Hal ini sesuai 

dengan yang disampaikan oleh penyuluh NAPZA: 

Usaha yang kami lakukan benar-benar karena sebuah rasa kemanusian 

bukan karena ingin di puji atau karena paksaan dari orang lain. Piye yo 

mbak  nek ndelok masyarakat sehat dan tidak terjerumus narkoba rasane 

ki ya ikut senang.
93

 

 

Upaya-upaya penyuluh NAPZA untuk masyarakatnya meliputi, upaya 

secara individual dan upaya secara kelompok. Menurut penyuluh  NAPZA 

upaya individual dilakukan secara langsung face to face dengan pihak yang 

bersangkutan dan upaya secara kerohanian. Hal ini disampaikan oleh 

penyuluh NAPZA : 

Ya kami menyebutnya dengan upaya secara individual mbak. Jadi kami 

turun langsung ke rumah atau bertemu di suatu tempat dengan 

masyarakat yang mengguakan narkoba. tidak ada metode khusus ya kami 

mencoba berdialog dengan mereka serta merankul dan memotivasi 
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mereka. Sedangkan untuk kerohanian yak arena kami mayoritas islam 

mbak ya jadi ya yang digunakan pendekatan dengan ibadah. 

Mengingatkan shalat, mengaji mendengarkan ceramah-ceramah.
94

 

Sedangkan untuk upaya secara kelompok penyuluh NAPZA mengatakan 

bahwa :   

Upaya secara kelompok itu ada ceramah dan diskusi. Ceramah dan 

diskusi ini juga tidak seenaknya, kita harus menguasai ilmu public 

speaking maupun ilmu psikologi. Sebisa  saya untuk tidak membackan 

materi biar mereka tidak bosan.
95

 

 

Metode kelompok dengan ceramah dilakukan satu bulan sekali di sekitaran 

Jenangan.
96

 Peneliti mengikuti kegiatan yang dilakukan Penyuluh NAPZA. 

Kegiatan tersebut termasuk dalam upaya Penyuluh NAPZA dalam membangun 

rasa percaya pada masyarakat Jenangan terhadap kinerja yang dilakukan oleh 

Penyuluh, serta termasuk dalam upaya untuk mencegah Penggunaan narkoba 

khususnya di kecamatan Jenangan.
97

 

Di dalam  metode diskusi sendiri mempunyai tujuan tersendiri , hal  ini 

telah di sampaikan penyuluh NAPZA 

Metode diskusi itu tujuannya ya agar ilmu yang didapat itu benar, bertukar 

gagasan . menyelesaikan masalah . kan melui porses tanya dan berdiskusi 

dengan saya ataupun dengan yang lain di suatu kumpulan itu. Jadi di harap 

bisa pulang membawa ilmu baru dan di aplikasikan ke kehidupan 

mereka.
98

 

 

C. Hasil Penyuluh NAPZA Dalam Menurunkan Pengguna  Narkoba di 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.  

Ketika di lapangan, peneliti menemukan data yang berhubungan dengan 

seseorang yang sembuh dari penggunaan narkoba. Peneliti menyamarkan 
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namanya menjadi LA. LA adalah salah satu dari lima orang yang berhasil 

sembuh dari penggunaan narkoba. 

Selama hampir 2 tahun LA berhasil melewati masa-masa terjebak dalam 

narkoba. Penyembuhan yang dilakukan oleh LA adalah dengan adanya 

motivasi dari Penyuluh NAPZA. Seperti yang disampaikan LA bahwasannya : 

Dulu waktu sakau kan sempat berhenti. Sebelum sakau sudah makek dua 

tahun. Setelah saya kerja di bali tiga bulan  saya makek lagi  sampai dua 

tahunan. Terus pulang ke jawa masih pakai satu tahunan.  Berhentinya 

gara-gara saya merasa badan saya seperti rusak dan motivasi dari 

Penyuluh NAPZA di Jenangan mbak. Wah mereka sangat berjasa sekali.
99

 

 

Perilaku-perilaku yang ditunjukan oleh Penyuluh NAPZA seperti memberi 

motivasi dan menjadi pendengar yang baik seyogyanya ditunjukkan oleh 

seseorang yang mempunyai peran tertentu. LA sebagai individu mempunyai 

harapan  yang meskipun tidak diucapkan secara langsung namun dapat di 

tangkap oleh penyuluh NAPZA.  

LA juga ingin memberikan himbaun pada orang lain bahwasannya 

narkoba itu benar-benar harus dijauhi. Menurut LA Peran penyuluh Napza 

sangat penting, hal ini sesuai dengan yang disampaikannya: 

Ya penting mbak. biar mencegah orang-orang itu gak coba-coba narkoba. 

harus ada wawasan dari orang-orang seng berpengaruh neng lingkungan. 

Ojo koyo aku mbiyen. Saya juga merasa jauh dari Allah mbak. itu yang 

membuat kehidupan saya jadi kaya gitu.
100

 

 

Maka peran penyuluh NAPZA  sangat penting dan menjadi garda terdepan 

karena penyuluh lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Tugas penyuluh 

Napza yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau 
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penyuluhan agama melalui kerohanian. Dengan cara Face to face maupun 

dengan melakukan sosialisasi di sekitaran Jenangan. Penyuluh Napza 

membantu dengan melakukan pendekatan spiritual dan selebihnya akan di 

tangani oleh kepolisian maupun tenaga medis. Hal ini di sampaikan oleh 

penyuluh NAPZA bahwasannya :  

Ya mungkin penyebutannya bukan menangani, tapi ikut membantu. Jadi 

gini, kan tugas kami membantu instansi berwenang dalam proses 

rehabilitasi pengguna NAPZA dan ODHA dengan pendekatan spiritual. 

Jadi sebelum para pecandu narkoba itu ditangani oleh pihak lain seperi 

kepolisian, kami membantu dahulu dengan pendekatan kerohanian 

ataupun spiritual gitu. Kan yang berwenang untuk rehabilitasi bukan 

penyuluh. Tapi pihak lain.
101
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisa Proses Proses Penyuluh NAPZA Dalam Menurunkan Kasus 

Narkoba di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada penyuluh NAPZA  yang ada di 

kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo. Peneliti akan mencantumkan 

namanya di transkrip wawancara karena yang bersangkutan sudah 

memberikan izin untuk memaparkan nama maupun foto dalam dokumentasi. 

  Proses yang dilakukan oleh penyuluh NAPZA sebagain dari wujud 

peran. Wujud peran dari suatu sikap penyuluh NAPZA baik dalam masyarakat 

maupun dalam lingkungan kerja. Hal ini yang mampu melihat peran dan sikap 

penyuluh adalah anggota binaannya atau masyarakat sekitar Kecamatan 

Jenangan. 

Proses diibarakan sebuah penampilan/ unjuk peran (role perfomance) 

yang ditunjukan pada masyarakat. Setiap penampilan akan mendapatkan 

penghargaan sehingga penyuluh NAPZA memiliki proses khusus untuk 

mendapatkan penghargaan itu, baik di sadari maupun tidak disadari. 

Proses pertama yang dilakukan oleh penyuluh NAPZA  yakni dengan 

melakukan Sosialisasi. Sosialisasi sebagai bentuk Penyuluh Napza untuk 

menurunkan penggunaan narkoba dikarenakan jika jika melaksanakan 

sosilaisasi secara rutin maka masyarakat akan lebih memahami bagaimana 

dampak ketika menggunakan narkoba. Sosialisasi menjadi program kerja 
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penyuluh Napza yang dilakukan satu bulan sekali bertempat di kecamatan 

Jenangan.
102

 Sasaran yang dilakukan beragam mulai dari remaja hingga orang 

dewasa.  

Proses kedua yakni melakukan pendekatan intensif dengan ibadah. 

Ibadah yang digunkan ialah ibadah mahddah. Ibadah mahdah adalah ibadah 

yang berkaitan langsung dengan hubungan Allah sebagai Tuhan-nya dengan 

manusia sebagai hamba-Nya, seperti shalat,zakat, puasa, haji yang semuanya 

telah ditentukan waktu pelaksanaannya serta petunjuk teknisnya oleh Allah 

dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur‟an dan hadist Nabi Saw.
103

 Penyuluh Napza 

menggunakan proses ibadah ini untuk mensucikan jiwa dan pikiran dari hal 

yang negatif seperti narkoba dan ibadah adalah cara yang baginya tepat. 

Proses ini termasuk menarik karena proses inilah yang digunakan 

Penyuluh NAPZA dalam membantu LA untuk sembuh. LA mengatakan 

bahwa kesembuhan LA selain motivasi juga karena ajakan untuk selalu 

mengingat Allah dan melaksanakan ibadah shalat maupun membaca Al-

qur‟an.  Meskipun awalnya sangat susah tetapi Penyuluh NAPZA tidak 

menyerah karena dalam hal ini Penyuluh NAPZA sebagai aktor atau pelaku 

yang berperan dalam mengayomi maupun menolong targetnya dan LA ini 

termasuk dalam target Penyuluh NAPZA.  

Proses-proses tersebut digunkan penyuluh agar menciptakan kepercayaan 

pada masyarakat bahwa penyuluh NAPZA telah melakukan perannya dengan 

konsisten.  
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B. Analisa Upaya Penyuluh NAPZA Dalam Menurunkan Kasus Narkoba di 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai 

usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. 

Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan mencari jalan keluar.
104

Upaya juga diartikan sebagai 

bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus 

dilaksanakan.
105

 Dari pengertian tersebut dapat diambil garis besar bahwa 

upaya adalah sesuatu hal yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu 

tujuan tertentu.  Dalam hal ini upaya yang dimaksud oleh peneliti yaitu usaha 

Penyuluh NAPZA dalam menurunkan kasus penggunaan narkoba di 

kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Upaya-upaya penyuluh NAPZA termasuk dalam wujud perilaku peran. 

Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari 

seseorang dalam suatu status tertentu maka perilaku peran adalah perilaku 

yang sesungguhnya dari yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran 

mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. 

Seseorang mungkin tidak memandang suatu peran dengan cara yang sama 

sebagaimana orang lain memandangnya, sifat kepribadian seseorng 

mempengaruhi bagaimana orang itu merasakan peran tersebut, dan tidak 
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semua orang mengisi suatu peran merasa sama terikatnya kepada peran 

tersebut karena hal ini dapat bertentangan dengan peran yang lainnya.
106

  

Upaya-upaya dan perilaku yang ditunjukan seorang Penyuluh NAPZA 

tidak bisa diterima begitu saja oleh masyarakat di sekitar Jenangan, di 

jelaskan pada temuan data bahwa masyarakat bebas menilai baik atau buruk 

upaya yang dilakukan oleh penyuluh, karena sifat kepribadian seseorng 

mempengaruhi bagaimana orang itu merasakan peran tersebut.  

Penyuluh NAPZA meyakini satu hal bahwa  tidak semua penyuluh itu 

mampu membantu anggotanya seperti halnya seorang dokter yang juga tidak 

semua mampu menyembuhkan pasiennya. Banyak perbedaan dalam 

berperilaku peran yang menimbulkan variasi kehidupan manusia. Meskipun 

demikian, terdapat cukup keseragaman dalam perilaku peran untuk 

melaksanakan kehidupan sosial yang tertib. 

Pakaian seragam, tanda perangkat, gelar, adalah alat bantu dalam 

perilaku peran. Hal-hal demikian itu menyebabkan orang lain mengharapkan 

dan merasakan perilaku yang diperlukan peran tersebut dan mendorong 

seorang Penyuluh NAPZA  untuk berperan sesuai dengan tuntutan peran. 

Dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan oleh penyuluh NAPZA dalam 

menurunkan kasus narkoba di kecamtan Jenangan adalah sebuah tuntutan 

yang harus dilakukan.  

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyuluh NAPZA antara lain: 
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1. Upaya Secara individual 

Upaya individual merupakan salah satu teknik dari bimbingan. 

upaya ini sebagai cara pemberian bantuan yang diberikan secara 

individual dan langsung bertatap muka face to face berkomunikasi 

antara penyuluh dan anggota binaanya, di dalam upaya individual ini 

terdapat pendekatan Kerohanian.  

Pendekatan kerohanian ialah memberikan bantuan dalam bidang 

mental kepada klien dengan menggunakan teknik ibadah seperti shalat, 

berdoa, dan motivasi islami yang sesuai dengan Al-qur‟an dan hadist. 

Menurut penyuluh NAPZA , tujuan dilaksanakan metode kerohanian 

yakni  

a.  Untuk menyadarkan orang yang dibimbingnya agar kembali ke 

jalan Allah SWT. 

b.  Untuk mensucikan fikiran dari hal-hal yang menyimpang 

c. Untuk lebih menghargai makna sehat.
107

 

2.   Upaya Secara Kelompok 

Penyuluh  melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam 

kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik yaitu: 

ceramah dan diskusi. Di dalam metode kelompok yang digunakan 

oleh penyuluh Napza sebenarnya juga berhubungan dengan 

pendekatan bimbingan dan konseling, namun yang membedakan jika 
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bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang penyuluh 

Napza  menggunakan bahasa agama Islam atau tindakan yang 

berhubungan dengan kembali untuk ke jalan Allah swt namun jika 

bimbingan dan konseling yang dilakukan konselor menggunakan 

tindakan yang berhubungan dengan teori-teori psikologi.  

Di dalam upaya secara kelompok ini terdapat metode-metode 

tertentu, antara lain :  

a. Metode Ceramah  

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan 

maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, 

dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan 

menggunakan lisan. Metode ceramah merupakan suatu teknik 

penyuluhan yang banyak diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik 

berbicara oleh seseorang penyuluh pada suatu aktivitas 

penyuluhan. Metode ini harus diimbangi dengan kepandaian 

khusus tentang retrorika, diskusi dan faktor-faktor lain yang 

membuat pendengar merasa simpatik dengan ceramahnya.
108

 

Penyuluh menggunakan metode ceramah untuk 

menyampaikan materi-materi yang penting untuk kelompok 

binaannya. Hal ini tidak mudah mengingat jumlah kelompok 

binaannya yang banyak sehingga penyuluh harus memahami 
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ilmu komunkasi serta ilmu untuk memahami situasi agar metode 

ceramah berjalan dengan lancar.  

b. Metode Diskusi  

Diskusi dimaksud sebagai pertukaran fikiran (gagasan, 

pendapat, dan sebagainya) antara sejumlah orang secara lisan 

membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan 

teratur dan bertujuan memperoleh kebenaran.
109

 

Metode diskusi ada karena penyuluh ingin kelompok 

binaanya tumbuh dengan pemikiran yang sehat dan terstruktur. 

Metode diskusi adalah  hal yang penting sehingga metode ini 

benar-benar harus terarah.  Metode diskusi mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

a) Untuk memperoleh ilmu secara benar 

b) Untuk  bertukar gagasan  

c) Menyelesaikan masalah.
110

 

C. Analisa Hasil Penyuluh NAPZA Dalam Menurunkan Penggunaan  

Narkoba di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Sebuah Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, 

terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup 

kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat 

sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, 

ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, 
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seorang aktor bebas untuk menentukan cara- caranya sendiri selama tidak 

bertentangn dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya.
111

 

Penyuluh NAPZA menggunakan cara-caranya sendiri dan tidak 

menyebabkan sebuah pertentangan. Cara-cara yang dilakukan oleh penyuluh 

NAPZA tentu saja mempunyai sebuah tujuan. Tujuan tersebut adalah untuk 

membuat masyarakat menjauhi narkoba. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

menurut data di lapangan bahwa penyuluh NAPZA mampu membantu proses 

penyembuhan penggunaan narkoba pada seseorang yang ada di kecamatan 

Jenangan. LA adalah salah satunya. Hal ini adalah sebuah keberhasilan dari 

proses dan upaya seorang penyuluh NAPZA. 

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan masyarakat kecamatan 

Jenangaan tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogyanya 

ditunjukan oleh Penyuluh NAPZA.  Harapan-harapan ini bersifat normatif, 

yang mana setiap individu mempunyai harapan yang berbeda-beda pula. 

Harapan normatif  adalah keharusan-keharusan yang menyertai suatu 

peran.
112

 Harapan ini bisa terjadi antara aktor dan target. Aktor disini adalah 

penyuluh NAPZA sedangkan target adalah masyarakat Kecamatan Jenangan. 

Masing-masing harapan tersebut diantaranya adalah harapan terselubung 

yakni  harapan-harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan. Seperti 

halnya LA, ia adalah targer dari penyuluh NAPZA. LA mempunyai harapan 

untuk di bantu namun ia tidak mengatakannya pada penyuluh NAPZA karena 
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LA mengetahui bahwa peran dan tugas seorang penyuluh NAPZA adalah 

membantu masyarakat sekitar Jenangan. 

Harapan selanjutnya adalah harapan secara terbuka, yaitu harapan yang di 

ucapkan. Seperti halnya penyuluh NAPZA saat datang ke rumah LA ia 

mempunya harapan bahwa LA harus sembuh dan melanjutkan hidup dan mimpi-

mimpinya. Hal ini membuat  penyuluh NAPZA berperan aktif dalam 

masyarakat. 

Proses dan upaya penyuluh dalam membantu penyembuhan LA tidak 

menggunakan sebuah terapi khusus karena jika terapi maka ranahnya bukan 

penyuluh tapi psikiater. Dalam hal ini penyuluh membantu dalam menguatkan 

mental dan semangat LA. Jika LA tidak sembuh maka penyuluh akan 

menyerahkan pada polisi untuk di rehabilitasi.  

Penyembuhan  LA ini menarik untuk di teliti, bahwasannya ia tidak perlu 

rehabilitasi karena dibantu oleh penyuluh NAPZA. Penyuluh NAPZA 

membantunya dengan motivasi dan dengan proses ibadah. Hal ini ternyata 

mempengaruhi keinginan sembuh LA. 

Motivasi memiliki 3 aspek yaitu aspek problem recognition (pengakuan 

terhadap masalah), yaitu masalah dalam pengakuan penggunaan napza yang 

kemungkinan didapat dari tekanan intrinsic seperti keinginan untuk hidup 

bebas dari narkoba. Aspek desire for help (keinginan untuk dibantu), yaitu 

mendapatkan bantuan dari Penyuluh NAPZA yang berupa motivasi,semangat 

dan perhatian. Dan aspek treatment readiness (kesiapan mengikuti treatment), 
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yaitu ketika pengguna napza sudah mengakui masalah yang dihadapinya dan 

keinginan untuk dibantu.
113

  

LA mempunyai keinginan besar untuk sembuh, dan ia akan kembali 

memiliki arti dalam kehidupannya.  Aspek desire for help (keinginan untuk 

dibantu). Dorongan itu tidak hanya dari keluarganya saja namun juga dari 

Penyuluh NAPZA. Penyuluh NAPZA sebisa mungkin selalu mendekati secara  

individual yakni face to face dan menggunakan pendekatan kerohanian. 

Penyuluh Napza memberi bantuan pada LA karena LA tingggal  sendirian 

setelah neneknya meninggal. Peran penyuluh NAPZA dalam hal ini sudah 

tugasnya, karena memang tugas penyuluh NAPZA membantu masyarakat yang 

mempunyai masalah. Dalam hal ini peneliti merasa takjub pada Penyuluh 

NAPZA di kecamatan Jenangan karena mau untuk membantu LA sembuh. 

Maka peran dari Penyuluh NAPZA terlihat secara nyata.  

Penyuluh NAPZA dalam memainkan perannya tentu ada saja masyarakat 

yang sebagai Penilai (evaluation) dan memberikan sanksi (sanction) Jika 

dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi sedikit sulit dipisahkan 

pengertiannya.  

Penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat tentang norma. 

Penilaian peran ini berdasarkan kesan positif atau negatif yang diberikan oleh 

masyarakat berdasarkan norma. yang berlaku terhadap suatu perilaku yang 

dilakukan oleh penyuluh NAPZA. Perilaku penyuluh dapat dilihat ketika 

melakukan upaya-upaya dalam menurunkan kasus narkoba.  
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Sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan penyuluh NAPZA  

dalam mempertahankan suatu nilai positif agar perwujudan peran diubah 

sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi 

positif. Sebagai contoh jika menurut hukum bahwa seorang pengguna  

narkoba yang diketahui menyimpan narkoba maupun mengkonsumsi narkoba 

seharunya di rehabilitasi namun dalam hal ini seorang penyuluh 

membantunya dengan hasil yang positif walaupun menurut hukum hal 

tersebut bersifat negatif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melaksanakan penelitian tentang Peran Penyuluh Napza Dalam 

Mencegah Penggunaan Narkoba Pada Remaja maka dapat peneliti simpulkan 

hasil dari penelitian sebagai berikut: 

1. Proses yang digunakan oleh Penyuluh Napza ada dua yakni, sosialisasi 

dan pendekatan dengan  ibadah.  Di mana masing-masing proses 

tersebut berhubungan dengan ajaran agama Islam yang berpedoman 

pada Al-qur‟an dan Hadist. Dengan tujuan agar remaja yang di bantu 

dapat kembali ke jalan Allah Swt. 

2. Bentuk upaya dari Penyuluh Napza yakni dengan menggunakan upaya 

khusus. Upaya tersebut ialah upaya secara individu dan kelompok. 

Dalam upaya secara individu terdapat pendekatan kerohanian. 

Pendekatan kerohanian sebagai suatu cara untuk mendekatkan diri pada 

Allah Swt. Upaya  selanjutnya adalah upaya  kelompok. Dalam upaya 

ini terdapat Ceramah dan diskusi. 

3. Hasil dari peran penyuluh NAPZA yang di dapatkan yakni penyuluh 

NAPZA sudah menggunakan perannya dengan baik. Penyuluh NAPZA 

sangat memperhatikan masyarakatnya dan mengayomi jika ada yang 

mempunyai masalah. Hal ini yang menyebabkan angka kasus 
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penurunan penggunan narkoba karena sebuah peran besar seorang 

penyuluh di dalamnya. 

B. Saran-saran dari peneliti adalah :  

1.   Kepada penyuluh NAPZA supaya Lebih meningkatkan upaya sosialisasi 

dengan menggunakan teknik bermain peran dalam mendemostrasikan 

dampak penggunaan narkoba agar masyarakat lebih mudah memahami 

bagaimana bahaya sekali narkoba itu. 

2.   Dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh NAPZA  dapat 

jika mengajak seseorang yang sudah sembuh menjadi team untuk ikut 

serta di dalamnya. 

3.   Untuk LA, ajak semua teman-temanmu untuk menjauhi narkoba. 

Dampak dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri sangat berpengaruh 

buruk untuk penggunanya seperti hilangnya akal dan kesadaran 

mempengaruhi kerja otak memperlambat sistem saraf ,membuat cita-cita 

tidak tercapai dan tidak dipungkiri bahwa itu juga menyalahi hukum 

negara. 
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