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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Napza yang pada awal kemunculannya sebagai zat yang dapat 

meringankan dan meredakan rasa sakit berubah fungsi menjadi zat yang 

membahayakan dan penggunaan zat atau obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan 

merupakan penyalahgunaan. Napza atau yang biasa dikenal di masyarakat 

dengan sebutan narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika 

dan Zat adiktif lainnya (BNP NTB, 2006). Narkoba adalah setiap zat yang 

apabila masuk ke dalam tubuh mahluk hidup akan menyebabkan perubahan 

baik secara fisik maupun psikologis WHO (1996). Sedangkan menurut 

BKKBN, narkoba adalah bahan/zat yang jika dimasukan dalam tubuh 

manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat 

mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba 

dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis (BKKBN, 

2008). 

 Jumlah pengguna narkoba di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat 

dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam penelitian BNN dan 

Puslitkes UI serta berbagai universitas negeri terkemuka, pada 2005 terdapat 

1,75 persen pengguna narkoba dari jumlah penduduk di Indonesia, 1,99 persen 

dari jumlah penduduk pada 2008. Tiga tahun kemudian, angka sudah mencapai 

2,2 persen. Pada 2012, diproyeksikan angka sudah mencapai 2,8 persen atau 

setara dengan 5,8 juta penduduk (Susilo, 2012). Data di Pemprov. Jatim 

menyebutkan 65 persen pengguna narkoba pada tahun 2013 di Jawa Timur 
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adalah kaum remaja. (Permata, 2013).  Berdasarkan data Narkoba Polda Jatim 

pada 2011, telah berhasil diungkap 2.793 kasus. Jumlah ini meningkat 31,19 % 

dibanding tahun sebelumnya, yaitu 2.129 kasus. Jalur peredaran yang paling 

subur terletak di Kota Malang dan Surabaya (Kurniawan, 2012). Berdasarkan 

catatan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, jumlah pengguna Napza 

di kalangan remaja dalam tiga tahun terakhir terus naik. Tercatat di kalangan 

SMA, pada tahun 2011 tercatat penyalahgunaan narkoba sebanyak 3.187 orang, 

tahun berikutnya menjadi 3.410 orang. Adapun kasus baru tahun 2013 tercatat 

519 orang (Rostanti, 2012). Dari data di atas, dapat disimpulkan sebagian besar 

(lebih dari 50%) kasus dari para penyalahguna narkoba tersebut adalah anak-

anak usia 16 – 29 tahun (BNN, 2009). 

 Tingginya perilaku berisiko pada remaja yang ditunjukkan dalam data-

data di atas merupakan resultante dari sifat khas remaja, pengetahuan remaja 

tentang kesehatan, nilai moral yang dianut serta ada tidaknya kondisi 

lingkungan yang kondusif (Depkes RI, 2005). Remaja yang tidak bisa mengatasi 

berbagai stressor yang ada akan menimbulkan berbagai kondisi yang negatif, 

sehingga dapat memicu munculnya gangguan psikotik. (Sumiati, dkk. 2009). 

Hal ini bisa menyebabkan remaja rentan dan terjebak dalam masalah fisik, 

psikologik dan emosional yang merugikan remaja seperti depresi, kehamilan 

yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual (PMS) dan AIDS, 

penyalahgunaan NAPZA, untuk itu diperlukan bekal bagi remaja dengan 

infomasi yang tepat (BKKBN, 2012). Hasil penelitian menurut SDKI (2007) 

dalam (BKKBN 2010) menunjukkan bahwa masa remaja sering menghadapi 

permasalahan karena rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan 

http://www.surabaya.tribunnews.com/
http://www.jatim.kemenag.go.id/
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reproduksi remaja yang berkaitan dengan TRIAD KRR (Seksualitas, HIV dan 

AIDS, serta Napza). 

Peran tenaga kesehatan bersama pemerintah dan instansi terkait dituntut 

dapat menyelesaikan dan meminimalkan kasus tentang pemakaian napza di 

Indonesia. Untuk itu tenaga kesehatan khususnya perawat juga turut andil 

dalam mengatasi permasalahan khususnya penyalahgunaan Napza (Purba, dkk, 

2008). Perawat merupakan salah satu pemberi pelayanan kesehatan yang 

mempunyai kontribusi dalam meningkatkan status kesehatan bangsa (Hariyati, 

2005). Perawat mempunyai  peran di antaranya sebagai pemberi pelayanan (care 

provider), pendidik, konselor, advocate, kolabolator dan change agent (Helvie, 1998). 

Perawat dituntut mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya kesehatan melalui kegiatan promosi kesehatan. Salah satu peran dan 

fungsi perawat dalam promosi kesehatan adalah sebagai edukator. Perawat 

dapat memberikan edukasi pada masyarakat secara luas terkait dengan masalah 

kesehatan (Muharyani, 2011). 

Promosi kesehatan adalah suatu kegiatan atau usaha menyampaikan 

pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. Dengan adanya 

pesan tersebut maka diharapkan masyarakat, kelompok, atau individu dapat 

memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang baik. Dalam pemberian 

pendidikan dan promosi kesehatan, diperlukan adanya media atau alat bantu 

dalam memudahkan penyampaian materi yang akan disampaikan kepada 

audiens. Alat bantu pendidikan adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik 

dalam menyampaikan bahan pendidikan/pengajaran. Alat bantu ini sering 

disebut sebagai alat peraga karena berfungsi untuk membantu dan 
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memperagakan sesuatu di dalam proses pendidikan/pengajaran (Notoatmodjo, 

2007). 

Banyaknya program pemerintah terkait dengan promosi kesehatan sudah 

dilaksanakan, termasuk upaya promosi kesehatan terkait napza baik di 

masyarakat maupun ditatanan pendidikan. Pemilihan SMAN 10 Malang sebagai 

tempat melakukan penelitian, karena SMAN 10 Malang merupakan salah satu 

sekolah unggulan dan salah satu sekolah di Kota Malang yang memiliki banyak 

prestasi di tingkat lokal maupun nasional, baik dibidang akademik maupun non 

akademik, salah satunya SMAN 10 Malang pernah meraih juara 1 Lomba UKS 

tingkat Nasional pada tahun 2008 dan Juara 1 Sekolah Adiwiyata tahun 2011-

2012. Hal ini menunjukkan bahwa SMAN 10 merupakan sekolah yang 

memiliki integritas yang tinggi dalam pencapaian mutu pendidikan, untuk itu 

dapat dijadikan sekolah percontohan dan sebagai rujukan dari sekolah lainnya 

dalam melakukan promosi kesehatan terkait dengan penyalahgunaan Napza. 

Hasil studi pendahuluan dengan 8 siswa SMA Negeri 10 didapatkan hasil 

bahwa sejak tahun 2010 tidak pernah dilakukan penyuluhan tentang promosi 

kesehatan terkait Napza oleh UKS ataupun pihak terkait. Selain itu tidak 

adanya mata pelajaran maupun kurikulum yang membahas secara jelas tentang 

napza, sehingga membuat siswa kebingungan dan tidak mengerti karena tidak 

adanya informasi yang jelas tentang napza dan penyalahgunaannya. 

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman ini dapat membawa ke arah 

perilaku beresiko dan mencari informasi diberbagai media, misalnya TV, radio, 

majalah, surat kabar, internet, dan sebagainya yang belum tentu semua benar 

tentang informasi yang disajikan, yang menjadikan masalah remaja semakin 

kompleks. Terlihat dari survey yang diadakan oleh Spire Research & Consulting 
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yang bekerja sama dengan Majalah Marketing (2008) mengenai trend dan 

kesukaan remaja Indonesia terhadap berbagai jenis kategori, salah satu 

kategorinya adalah media, ditemukan bahwa remaja sudah mengerti dan 

menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Hasil Riset Yahoo! 

Bersama dengan TNS Indonesia (2009) (dalam Widyastuti, 2011) yang 

dilakukan di Indonesia mentyebutkan bahwa “Kalangan remaja usia 15 sampai 

19 tahun disebut mendominasi pengguna internet di Indonesia. Remaja usia 

15-19 tahun disebut mencakup 64 persen dari pengguna internet di Indonesia. 

Pada masa remaja terjadi masa transisi perkembangan antara masa kanak-

kanak dan masa dewasa (Papalia, at.al, 2001). Dilihat dari perkembangan 

usianya, remaja tingkat SMA merupakan remaja awal yang sedang berada di 

dalam krisis identitas, cenderung mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, 

selalu ingin mencoba-coba hala-hal baru, mudah terpengaruh dengan teman-

teman sebayanya (peer groups), dan juga mulai suka memperluas hubungan 

pribadi dan berkomunikasi secara lebih dewasa dengan teman sebaya baik laki-

laki maupun perempuan (Widyastuti, 2011). Namun para remaja sebagai salah 

satu pengguna internet belum mampu memilah aktivitas internet yang 

bermanfaat, dan cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial tanpa 

mempertimbangkan terlebih dahulu efek positif atau negatif yang akan diterima 

saat melakukan aktivitas internet tertentu (Budhyati, 2012). Akibat kurang 

selektifnya informasi yang diterima, hal ini mengakibatkan sikap dan perilaku 

remaja cenderung mencontoh apa yang dilihat dan didengar dari media 

tersebut. 

Promosi kesehatan tentang Napza yang dituangkan dalam permainan 

menggunakan media ular tangga karena permainan ini ringan, sederhana, 
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mendidik, menghibur dan sangat berinteraktif jika dimainkan bersama-sama 

(Novarina, 2010). Media Ular tangga dipilih karena jenis permainan yang 

bersifat edukatif, menarik dan tidak asing untuk dimainkan pada segala umur 

(Ariesta, 2011). Ular tangga adalah permainan papan yang dibagi dalam petak-

petak kecil dan dibeberapa petak digambar sejumlah “tangga” atau “ular” yang 

dihubungkan dengan petak lain (Shaleh, 2009). Dalam ular tangga terdapat 

peraturan tertentu yang harus dipatuhi pemain.  

Berdasarkan hal tersebut, ular tangga yang pada dasarnya merupakan alat 

permainan dapat dikembangkan sebagai media promosi kesehatan yang 

edukatif untuk mengingkatkan pengetahuan remaja tentang Napza dan 

penyalahgunaannya. Agar diperoleh hasil yang optimal dan efektif dalam proses 

promosi kesehatan, penting dilakukan pengembangan media sehingga media 

tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi seputar Napza. 

Pengembangan media ular tangga didasari peran perawat sebagai health educator, 

selain itu sebagai salah satu pencapaian kompetensi dasar yang terintegrasi 

dalam mata kuliah Keperawatan Jiwa, Pendidikan Dalam Keperawatan (PDK), 

dan Farmakologi dan Peran Perawat dalam Pengobatan, yakni mengetahui 

tentang napza dan penyalahgunaannya dan mempersiapkan desain instruksional 

media promosi kesehatan dan pembelajaran. 

Dilihat dari data-data di atas, peneliti ingin mengembangkan sebuah 

pengembangan media, sebagai alat untuk melakukan upaya promosi kesehatan, 

sebagai upaya peningkatan pengetahuan remaja mengenai penyalahgunaan 

Napza, dimana media yang digunakan merupakan sebuah permainan yang 

sangat lazim digunakan oleh semua kalangan termasuk remaja yaitu permainan 

ular tangga, maka perlu dilakukan penelitian untuk meningkatkan pengetahuan 
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remaja tentang Napza dengan penelitian “Pengembangan Permainan Ular Tangga 

Sebagai Media Promosi Kesehatan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Penyalahgunaan 

Napza Pada Remaja Sekolah Menengah Atas”. Remaja dalam perkembangannya 

masih dalam proses mencari jati dirinya, dan hal tersebut dapat memberikan 

dampak negatif apabila ketidaktahuan remaja disalahgunakan oleh oknum-

oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merubah pola pikir remaja, 

sehingga remaja yang seharusnya menjadi agen perubahan dan generasi 

preventif dalam penanggulangan napza justru akan terjerumus dalam 

penyalahgunaan napza, sehingga diperlukan pengetahuan yang baik mengenai 

napza dan penyalahgunaannya.  

 

1.2. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1.2.1. Tujuan Umum 

Menyusun media ular tangga sebagai media promosi kesehatan dalam 

meningkatkan pengetahuan remaja khususnya siswa kelas X mengenai 

penyalahgunaan Napza. 

1.2.2. Tujuan Khusus 

Sedangkan yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan ular tangga sebagai media promosi kesehatan 

dalam meningkatkan pengetahuan remaja khususnya siswa kelas X 

mengenai penyalahgunaan napza. 

2.  Menganalisis keterterapan media ular tangga sebagai media promosi 

kesehatan dalam upaya peningkatan pengetahuan siswa kelas X 

mengenai penyalahgunaan napza. 
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1.3. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Untuk menghasilkan media yang mampu memberi kemudahan dalam 

kegiatan promosi kesehatan, maka perancangan media yang akan 

dikembangkan memiliki kriteria khusus, yakni media ular tangga yang akan 

dikembangkan adalah  media promosi yang dapat digolongkan dalam jenis 

media grafis. Media grafis adalah media visual yang dapat menyajikan fakta, ide, 

maupun informasi melalui penyajian kalimat, angka, dan, gambar. Media ini 

termasuk dalam kategori visual aids yang tidak diproyeksikan dan dimanfaatkan 

untuk kegiatan promosi kesehatan. Media memuat materi tentang mengenali 

pengertian napza, jenis-jenis napza, cirri-ciri penylahgunaan napza, dampak 

penyalahgunaan napza dan penanggulangan penyalahgunaan napza. Media ini 

berukuran besar, yakni 4mx5m dengan remaja sebagai bidaknya dan berisi 100 

petak yang setiap petaknya berukuran 40cmx40cm. Dalam beberapa petak 

memuat sebab akibat dari suatu perilaku baik (dilambangkan tangga) maupun 

perilaku buruk (dilambangkan ular) sesuai dengan tingkat pengetahuan dan 

pemahaman yang mereka miliki. Bahan penyerta berupa kartu pertanyaan dan 

jawaban yang akan diselipkan ke 3 petak, sehingga pada saat menempati petak 

yang berisikan kartu pertanyaan dan jawaban, mereka harus menjawab 

pertanyaan, kemudian disesuaikan dengan jawaban yang tersedia, apabila 

dijawab dengan benar maka berhak melempar dadu dan maju sesuai dengan 

hasil lemparan dadu, dan apabila jawaban salah maka pemain tetap berada pada 

petak tersebut. Media dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat menarik dan 

menantang karena sesuai dengan perkembangan kognitif remaja yang menyukai 

permainan tantangan saat memainkannya. 
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1.4. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan  media ular tangga dalam hal ini sebagai tindakan 

preventif dalam meningkatkan pengetahuan bagi remaja tentang 

penyalahgunaan napza. Adapun pentingnya pengembangan media ular tangga 

dalam upaya promosi kesehatan adalah sebagai berikut:      

1.4.1 Manfaat bagi pengembang 

 Melalui penelitian pengembangan ini, pengembang dapat 

mengembangkan media promosi kesehatan berupa media ular tangga 

yang telah tervalidasi dan dapat dipertanggungjawabkan 

pemanfaatannya dalam meningkatkan pengetahuan remaja khususnya 

pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) tentang informasi 

penyalahgunaan napza. selain itu sebagai salah satu pencapaian 

kompetensi dasar yang terintegrasi dalam mata kuliah keperawatan jiwa, 

yaitu tentang konsep dan asuhan keperawatan pada klien  dengan 

penyalahgunaan napza. Dalam mata kuliah farmakologi dan peran 

perawat dalam pengobatan yaitu tentang jenis-jenis obat dan cara 

pemberiannya, maupun dalam mata kuliah pendidikan dalam 

keperawatan, yakni mengetahui dan mempersiapkan desain 

instruksional media promosi kesehatan dan pembelajaran. 

1.4.2 Manfaat bagi sekolah 

Sebagai masukan media promosi kesehatan bagi sekolah yang 

dapat diterapkan dalam upaya pendidikan kesehatan tentang 

penyalahgunaan napza pada siswa melalui kegiatan TRIAS UKS dan 

program Duta Anti Narkoba. 
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1.4.3 Manfaat bagi masyarakat  

Media ular tangga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

remaja tentang penyalahgunaan napza dan informasi seputar napza, 

serta mengembangkan pengertian akan kesadaran diri untuk tidak 

menyalahgunakan napza, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap 

sesama, kretifitas dan pola berpikir remaja sehingga melalui proses 

belajar yang dimodifikasi dengan permainan dan diterapkan dalam 

upaya promosi kesehatan melalui UKS dapat mencapai hasil yang 

optimal. 

1.4.4 Manfaat bagi profesi keperawatan  

Sebagai acuan bagi perawat dalam melakukan health promoting di 

sekolah dengan menggunakan media yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Serta masukan bagi bidang ilmu keperawatan jiwa yakni 

pemberian asuhan keperawatan kepada klien penyalahgunaan napza 

dan mata kuliah pendidikan dalam keperawatan terhadap pemberian 

asuhan keperawatan yang lebih komprehensif, meningkatan upaya 

informasi, edukasi, dan upaya advokasi bagi remaja dari efek merugikan 

akibat akumulasi dampak penggunaan zat-zat berbahaya apabila 

disalahgunakan serta upaya pencegahannya dan penanggulangannya. 

Dibidang ilmu farmakologi dan peran perawat dalam pengobatan 

tentang pemberan 6 benar obat dan efek pemberian obat terhadap 

susunan saraf pusat. 
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1.5 Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan ini memiliki beberapa keterbatasan, 

diantaranya yaitu: 

1. Media ini hanya cocok digunakan untuk upaya promosi kesehatan pada 

remaja Sekolah Menengah Atas (SMA) usia 10-19 tahun. Pada anak yang 

usianya lebih muda belum mengerti tentang substansi materi yang 

disampaikan dan dengan bahasa yang sedikit rumit untuk dimengerti oleh 

anak sebelum masuk dalam fase remaja. 

2. Jumlah remaja yang terlibat dalam setiap permainan media ular tangga 

terbatas sehingga membutuhkan alokasi waktu yang cukup banyak untuk 

menerapkannya, diterapkan dalam upaya promosi kesehatan melalui Usaha 

Kesehatan Sekolah (UKS). Bila digunakan dalam kelompok besar perlu 

adanya pembagian dalam kelompok kecil sebelum memulai permainan. 

3. Kompleksnya informasi terkait napza sehingga informasinya yang 

disampaikan dalam media permainan napza hanya berupa informasi-

informasi penting  agar dapat meningkatan pengetahuan remaja mengenai 

penyalahgunaan Napza dan mngetahui tindakan preventifnya. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian, berikut ini adalah 

definisi  istilah:  

1. Pengembangan media (teknologi promosi kesehatan) adalah suatu proses 

untuk mengembangakan atau menyempurnakan media yang digunakan 

dalam pembelajaran (Sukmadinata, 2009). Agar diperoleh hasil yang efektif 

dalam proses promosi kesehatan diperlukan alat bantu atau media 
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pendidikan. Fungsi media dalam pendidikan adalah untuk tujuan instruksi 

dimana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan peserta 

didik baik dalam benak ataupun mental maupun dalam bentuk aktifitas yang 

nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi (Sukiman, 2012). Media yang 

dikembangkan dalam hal ini adalah ular tangga. Ular tangga adalah 

permainan papan yang dibagi dalam petak kecil-kecil yang didalamnya 

terdapat informasi tentang jajanan sehat sehingga informasi atau pesan-

pesan kesehatan yang akan disampaikan lebih mudah dipahami dalam 

suasana yang menyenangkan. 

2. Promosi kesehatan adalah suatu kegiatan atau usaha menyampaikan pesan 

kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. Dengan adanya 

pesan tersebut maka diharapkan masyarakat, kelompok, atau individu dapat 

memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang baik (Notoatmodjo, 

2007). Promosi kesehatan dalam penelitian ini adalah upaya menyampaikan 

pesan kesehatan seputar napza dan penyalahgunaannya dengan 

menggunakan media yang dikembangkan, yakni media ular tangga melalui 

permainan simulasi. 

3. Napza adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi 

kejiwaan/psikologis seseorang (pikiran, perasaan dan perilakunya) serta 

dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Napza dikatakan 

aman apabila digunakan sesuai pada tempatnya (dalam dunia kesehatan) dan 

dalam dosis yang sesuai dan sudah di tetapkan (Soekirman, 2000). Oleh 

sebab itu, penyalahgunaan dalam penggunaan napza merupakan pemakain 

obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan 

dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang 
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benar. Dalam penelitian pengembangan ini, pengetahuan  tentang Napza 

yang meliputi pengertian napza, jenis-jenis napza, cirri-ciri penylahgunaan 

napza, dampak penyalahgunaan napza dan penanggulangan penyalahgunaan 

napza. Sedangkan penambahan materi akan disesuaikan dengan studi need 

assesment  dalam penelitian pengembangan ini.    

4. Pengetahuan remaja adalah informasi yang dimiliki remaja tentang napza 

dan penyalahgunaannya, yang meliputi pengertian dari napza, mengetahui 

jenis-jenis dari napza, penyalahgunaan napza, dan tindakan preventif untuk 

menghindari penyalahgunaannya yang menjadi manfaat dari penggunaan 

media ular tangga dalam kegiatan promosi kesehatan. Pengetahuan siswa 

(remaja) dalam penelitian ini diukur melalui analisis hasil pretest dan posttest. 

Pengetahuan siswa dikatakan baik jika terjadi peningkatan hasil tes dari 

pretest ke posttest. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi 

setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu 

(Notoatmodjo, 2007). 


