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      BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dunia saat ini dilanda era informasi dan globalisasi, dimana pengaruh dari 

luar negeri baik yang bersifat positif mupun negatif tidak bisa dibendung lagi. 

Permasalahan ini membawa konsekuensi dalam segala lini kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Demikian juga dengan 

keberadaan karakter suatu bangsa. Karakter sebuah bangsa sangat ditentukan oleh 

karakter individunya karena individu merupakan unsur terkecil penyusun suatu 

bangsa. Pembentukan karakter di usia dini merupakan fondasi penting bagi 

terciptanya tatanan bangsa yang maju dan beradab. Adanya kenyataan gejala 

krisis moral di masyarakat seperti tawuran mahasiswa, narkoba, korupsi dan lain 

sebagainya membuktikan bahwa pendidikan moral di Indonesia belum berjalan 

maksimal yang justru akan menjadi ancaman bagi kelestarian tatanan masyarakat 

di Indonesia. Untuk itu, diperlukan suatu pendidikan karakter yang dapat 

membangun pemahaman dan tingkah laku seseorang. 

 Karakter yang kuat memiliki peran yang sangat strategis dalam 

menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki integritas 

tinggi sebagai bangsa Indonesia. Berkaitan dengan tantangan yang sangat besar 

yang dihadapi oleh bangsa dan Negara kita, harus ditumbuhkan kembali nilai-nilai 

kemanusiaan yang luhur kepada siswa sebagai generasi muda generasi penerus 

perjuangan bangsa, yakni nilai keadilan, nilai kemuliaan, nilai kejujuran, nilai 

kebenaran dan nilai-nilai lain yang sesuai dengan anugerah suara hati yang telah 
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Tuhan berikan, sehingga akan membangkitkan kembali kesadaran manusia akan 

jati diri sejati yang bisa melahirkan suatu prinsip dan karakter yang didasari oleh 

nilai-nilai mulia kemanusiaan dimana pada akhirnya akan bisa memberikan 

kemajuan serta keberhasilan dalam membangun meninggikan derajat manusia. 

 Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional tertuang 

dalam UU No. 23 tahun 2003 bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia 

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Pasal 1 ayat 2), pada Pasal 3 

disebutkan: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara garis besar, tujuan 

dari pendidikan nasional sangat berpengaruh oleh Pendidikan kewarganegaraan.  

 Salah satu peluang dalam dalam mengembangakan pendidikan 

kewarganegaraan di indonesia ialah melalui lembaga pendidikan. Lembaga 

pendidikan baik tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi di Indonesia 

memiliki akses yang kuat ditengah masyarakat, karena kepercayaan masyarakat 

bahwa lembaga pendidikan tersebut merupakan wadah bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan yang di aplikasikan melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi 

masyarakat. 
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Di samping itu, lembaga pendidikan juga memiliki akses yang kuat untuk turut 

melibatkan elemen bangsa yang lain, baik LSM, organisasi masyarakat, maupun 

pemerintah, untuk turut aktif mendukung gagasan mendukung gagasan 

pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan  

melalui lembaga pendidikan dasar dan menengah akan memiliki makna yang 

signifikan untuk melakukan pendidikan yang lebih mengedepankan pendidikan 

kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan karakter mahasiswa menuju 

generasi bangsa yang memiliki karaker yang sangat kuat sesuai dengan cita-cita 

bangsa. 

 Dunia  pendidikan pada saat ini, khususnya tingkat pendidikan menengah 

memiliki berbagai macam karakter yang berbeda-beda dalam Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah  konsep multidimensional yang dimaksudkan untuk 

meletakkan dasar pengetahuan tentang masyrakat, berpartisipasi dalamn proses 

kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh, dan secara umun tentang bagaimana 

menjadi warga Negara yang baik. Adapun peran utama dunia pendidikan ialah 

menanamkan pendidikan Kewarganegaraan di kalangan generasi muda, karena 

pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan dimana karakter yang di 

tanamkan pada seseorang.  

 Terlebih lagi, pendidikan kewarganegraan juga mengenal dan mengajarkan 

tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan 

kewarganegaraan mengajarkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus 

memiliki etika yang tepat atau baik dalam setiap aspek kehidupan baik di 
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kalangan masyarakat maupun dilingkungan yang artinya, dalam  melakukan 

perbuatan, generasi muda harus menyesuaikan dengan etika-etika yang berlaku.  

 Selain itu yang tidak kalah pentingnya dengan moral dan etika masih ada 

satu pendidikan kewarganegaraan yang membahas tentang norma yang artinya 

aturan-aturan yang berlaku dan wajib kita patuhi yakni peraturan yang berlaku di 

suatu masyarakat misalnya iuran untuk kebersihan lingkungan. Adapun aturan 

aturan yang harus kita taati dalam lingkungan masyarakat, generasi muda tidak 

boleh menghiraukan aturan-aturan yang berlaku, oleh karena itu tidak cukup jika 

hanya mengedepankan moral dan etika jika tidak kita dukung dengan norma. Jadi 

alangkah baiknya jika ketiga poin tersebut jalan bersamaan dalam kehidupan 

bermasrakat.  

 Pemahaman terhadap bahaya narkoba dengan segala permasalahannya 

dalam masyarakat bagi siswa Sekolah Menengah Atas akan dapat memberikan 

kontribusi yang besar dalam  menciptakan generasi muda  yang lebih 

mengedepankan sikap yang mencerminkan karakter bangsa yakni sikap etika, 

norma, dan moral, khususnya dalam mempersiapkan siswa menghadapi 

perubahan di masyarakat dan juga tantangan kehidupan di masa depan. Selama ini 

dari hasil pandangan saya bahwa yang terjadi dalam dunia pendidikan khususnya 

dikalangan siswa Sekolah Menengah Atas masih terjadi perilaku-perilaku yang 

menyimpang jauh dari apa yang pernah di tanamakan kepada diri kita mulai sejak 

kita duduk di bangku sekolah dasar sampai sekarang  kususnya dalam pemakaian 

narkoba dan sejenisnya. Hal ini akan menjdi kendala yang cukup serius bagi 
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penyiapan generasi muda bangsa yang tangguh, tanggap, tanggon dan trenngginas 

dalam menatap masa depan. 

 Sehingga siswa yang dapat menunjukan suatu karakter seseorang dalam 

perilakunya, yang seharusnya lebih mengedepankan sikap moral, etika dan norma 

dalam kehidupan bermasyarakat baik di kampus maupun luar kampus.  

 Tetapi yang masih menjadi pertanyaan dan permasalahan peneliti adalah, 

bagaimanakah untuk menjawab berbagai pertanyaan dan permasalahan tersebut, 

maka peneliti menganggap sangat perlu untuk mengadakan penelitian  dengan 

mengambil judul: Persepsi siswa Terhadap Pengaruh narkoba (Studi kasus di 

SMA Negeri XX Ponorogo) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Penelitian ini dianggap penting demi terwujudnya suatu sikap dan perilaku 

siswa yang melalui berbagai cara untuk dapat menghindari pengaruh narkoba 

Selanjutnya rumusan masalah yang dapat ditarik kemudian adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana persepsi siswa SMA Negeri XX Ponorogo terhadap bentuk-bentuk 

penyalahgunaan narkoba ? 

2) Bagaimana persepsi siswa SMA Negeri XX Ponorogo terhadap 

penanggulangan bahaya narkoba ? 
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1.3  Pembatasan Masalah 

       Untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi ataupun pembahasan yang 

melebar dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah, penelitian ini dilakukan pada 

pengurus OSIS SMA Negeri XX Ponorogo. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan agar siswa dapat : 

1) Menjelaskan persepsi siswa SMA Negeri XX Ponorogo terhadap bentuk-

bentuk penyalahgunaan narkoba. 

2) Menjelaskan persepsi persepsi siswa SMA Negeri XX Ponorogo terhadap 

penanggulangan penyalahgunaan narkoba. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1) Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk untuk penelitian-

penelitian sejenis terkait dengan persoalan narkoba. 

2) Sedangkan secara praktis kegunaan penelitian ini adalah terciptanya suatu 

kehidupan siswa yang mencerninkan seorang siswa yang lebih 

mengedepankan perilaku melalaui karakter bangsa baik dilingkungan sekolah  

maupun masyarakat 
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1.6 Penegasan Istilah  

1) Persepsi adalah sebagai suatu proses diterimanya rangsang (obyek kualitas, 

hubungan antar gejala maupun peristiwa) sampai rangsangan itu disadari dan 

dimengerti (Walgito, 1994 : 53) 

2)  Narkoba adalah zat aditif yang sangat membahayakan manusia. 

3) Pendidikan Karakter dijelaskan bahwa nilai-nilai karakter sangat penting 

untuk membentuk seseorang yang cerdas dalam berwarganegara. Salah satu 

pendiri negara Indonesia, Bung Hatta menyatakan bahwa pendidikan karakter 

adalah: mandiri, tahu hak dan kewajiban, serta mau mengambil tanggung 

jawab. Apabila nilai-nilai karakter telah menjadi watak bangsa Indonesia, 

maka akan menciptakan bangsa yang tidak hanya cerdas dan baik tetapi juga 

menjadikan bangsa yang maju dan sejahtera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


