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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Masalah narkotika dan obat-obat berbahaya yang selanjutnya dikenal dengan 

istilah narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius 

oleh pemerintah, karena dapat menjadi rusaknya kehidupan moral bangsa. Oleh 

karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas 

penggunaan narkoba, khususnya pada generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat. 

  Dewasa ini penggunaan NAPZA atau NARKOBA telah menyebar luas, 

termasuk di kalangan pelajar dan mahasiswa. Menurut laporan BNN tahun 2009, 

tindak pidanaNAPZA yang melibatkan remaja dan pelajar sebagai berikut; pada 

tahun 2005 diungkap 127 kasus yang melibatkan remaja dan pelajar berumur kurang 

dari 16 tahun, 16-19 tahun sebanyak 1.668 kasus. Pada tahun 2006 kasus NAPZA 

yang melibatkan remaja dan pelajar berumur kurang dari 16 tahun mencapai 175 

kasus dan berumur 16-19 tahun mencapai 2.447 kasus. Pada tahun 2007 kasus 

NAPZA yang melibatkan ramaja dan pelajar berumur kurang dari 16 `tahun 

mencapai 110 kasus dan berumur 16-19 tahun mencapai 2.617 kasus. Dan pada 

tahun 2008 kasus NAPZA yang melibatkan ramaja dan pelajar berumur kurang dari 

16 tahun mencapai 133 kasus dan berumur 16-19 tahun mencapai 2.001 kasus (BNN, 

2009). Dan uniknya lagi, beberapa pelajar merayakan kelulusan SMP atau SMA 

dengan pesta narkoba dan seks. Badan Narkotika dan Kepolisian Kota Bekasi 

melaporkan sebanyak 95 siswa SD terindikasi menggunakan narkoba, sebanyak 143 

siswa SMP dan 363 siswa SMA merupakan pengguna narkoba sepanjang tahun 2010 

(Komisi Independen Kepolisian Indinesia, 2011). 
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 Di Malang, pengguna NAPZA remaja pada tahun 2010 berjumlah 800 orang 

(Yayasan Sedar Hati Malang, 2010). Salah satu faktor penyebab remaja beresiko 

penyalahgunaan NAPZA yaitu faktor  keluarga dan cara mendidik anak. Hubungan 

keluarga menjelaskan bahwa faktor keluarga yang tidak harmonis termasuk cara 

mendidik anak yang tidak benar meningkatkan kecenderungan anak 

menyalahgunakan narkoba. Kurang lebih 45% faktor keluarga dapat menyebabkan 

seorang anak beresiko penyalahgunaan NAPZA (Marvina, 1999). 

  Pola asuh orang tua merupakan suatu keseluruhan interaksi antara orangtua 

dengan anak, di mana orang tua bermaksud menstimulasi anaknya dengan mengubah 

tingkah laku,  pengetahuan serta nilai-nilai yang dianggap paling tepat oleh orang 

tua, agar anak dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.Tipe 

pola asuh oleh orang tua memiliki peran yang besar dalam membentuk kepribadian 

anak kelak sampai mereka dewasa. Pola asuh tertentu akan mampu membentuk 

kepribadian anak yang matang, tangguh, dan  percaya diri dan berpikir positif. 

Dikatakan bahwa kepribadian seperti ini dapat mencegah seseorang dari 

penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja. 

 Orang tua, bagaimana pun juga mempengaruhi kemampuan kontrol diri anak, 

melalui proses yang disebut guided self-regulation (pengetahuan diri yang diarahkan). 

Proses tersebut maksudnya adalah proses dimana orang tua menyediakan bantuan 

bagi anak yang  belum  berpengalaman/terampil dengan memberikan tuntunan 

(guidance) dan  umpan balik (feedback).  Orang tua dapat membantu setiap fase 

perkembangan self-control dengan menciptakan kontrol dari (external kontrol) luar yang 

dibutuhkan sebelum anak terampil mengatur dirinya sendiri (self-regulation) serta 

menciptakan situasi sehingga orang tua lebih siap untuk mengontrol. 
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  Berdasarkan studi pendahuluan di SMA Negeri 8 pada tanggal  17 Juni 2011, 

didapatkan informasi dari ibu Muhti selaku guru BK bahwa terdapat beberapa siswa 

yang pernah menggunakan zat aditif (minuman beralkohol). Sedangkan berdasarkan 

informasi dari  yayasan Sadar Hati Malang, bahwasanya remaja pengguna NAPZA 

sangat cenderung untuk tidak terbuka untuk orang tua atau keluarga sehingga dalam 

proses penyembuhan mengalami kesulitan karena kurangnya peran keluarga untuk 

memberikan dukungan secara  psikis. 

 Menyikapi fenomena  diatas maka peneliti bermaksud untuk meneliti 

hubungan antara tipe pola asuh orang tua terhadap mekanisme koping 

penyalahgunaan NAPZA pada remaja beresiko diSMAN 8 Malang tahun 2011. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut “Apakah ada hubungan antara tipe pola asuh orang tua dengan mekanisme 

koping penyalahgunaan NAPZA pada remaja di SMAN 8 Malang?” 

 

1.3 Tujuan Peneliti 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adakah hubungan antara tipe pola asuh orang tua 

dengan mekanisme koping penyalahgunaan NAPZA pada remaja di SMAN 8 

Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi tipe pola asuh orang tua 

2. Mengidentifikasi mekanisme koping terhadap penyalah gunaan NAPZA 
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3. Menganalisis hubungan antara tipe pola asuh orang tua dengan  

mekanisme koping penyalahgunaan NAPZA pada remaja di SMAN 8 

Malang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Penelitian 

Menjadi masukan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dalam skala 

yang lebih luas yang berkaitan dengan pengaruh tipe pola asuh orang tua terhadap 

mekanisme koping penyalahgunaan NAPZA pada siswa 

1.4.2 Bagi Institusi Terkait 

Memberikan informasi terhadap institusi pendidikan  dan pelayanan dalam 

upaya meningkatakan mutu keperawatan tentang pengaruh tipe pola asuh orang tua 

terhadap mekanisme koping penyalahgunaan NAPZA pada siswa 

1.4.3 Bagi Ilmu Keperawatan 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan perawat  kluarga tentang pengaruh tipe 

pola asuh orang tua terhadap mekanisme koping penyalahgunaan NAPZA pada 

remaja beresiko. 

1.4.4 Bagi Orang Tua 

Memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan anak dari pola 

asuh yang diterapkan  oleh orang tua pada anak remaja,serta menganjurkan untuk 

memberikan pola asuh yang positif agar perkembangan anak yang terbentuk pada 

anak tersebut sesuai dengan tugas perkembangannya 


