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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Zat psikoaktif merupakan senyawa yang cenderung dipakai ulang oleh orang 

tertentu, karena zat tersebut mampu memberikan perasaan yang disukai oleh 

pengguna (Joewana, 2005). Salah satu contoh zat psikoaktif yaitu miras dan narkoba.  

Miras adalah minuman yang mengandung etanol atau etil-alkohol dengan rumus 

kimia C²H5OH, merupakan bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan penurunan 

kesadaran bagi pengkonsumsinya. Narkoba adalah zat kimia masuk ke dalam tubuh 

baik secara oral, dihisap, dihirup, disuntikkan dapat berpengaruh pada kerja otak dan 

menimbulkan kecanduan, mengubah perilaku seseoarang (Kusmiran, 2011). 

Fenomena penyalahgunaan  miras dan narkoba di Indonesia seperti gunung 

es yang artinya yang terlihat diluar sangat kecil jika dibandingan yang tidak terlihat. 

Penyebaran penyalahgunaan miras dan narkoba ini menjadi permasalahan yang 

sangat mengkhawatirkan dalam perkembangan moral, dan terus menerus dibicarakan 

karena dapat merusak kehidupan bagi penggunanya, terutama pada remaja saat ini 

yang dekat dengan zat tersebut, oleh karena itu perlu upaya pencegahan dan 

penanganan yang tepat terhadap kasus miras dan narkoba (BNN, 2011 & Hawari, 

2008).  

Menurut Juntika (2011) penyalahgunaan narkoba dan miras kebanyakan di 

lakukan oleh anak remaja. Hal ini dikarenakan pada masa remaja atau remaja awal 

sekitar umur 12-18 tahun sedang mengalami masa perubahan biologis, psikologis, 

maupun sosial yang sangat pesat sehingga rentan untuk menggunakan obat-obatan, 
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minuman keras dan obat lainya untuk mengurangi ketegangan dan frustasi yang dapat 

membantu anak remaja melarikan diri dari realitas atau masalah.  

Sumiati (2009), menyebutkan masa remaja merupakan masa dimana 

seseorang individu mengalami peralihan dari satu tahap perkembangan ke satu tahap 

perkembangan berikutnya yang mengalami perubahan fisik, psikologis, perilaku, 

sikap, dan juga rentan terhadap lingkungan luar terhadap berbagai masalah. Remaja 

sering mengalami perasaan ragu-ragu dan mungkin kurang percaya diri, bahkan 

mereka sangat rentan terhadap tekanan luar dan mempunyai keinginan besar untuk 

melakukan apa yang orang lain lakukan atau teman sebaya berpastisipasi dalam 

kegiatan yang tidak sesuai norma. 

Kristanto (2014), mengemukakan bahwa dengan penyalahgunaan narkoba 

akan menimbulkan beberapa masalah seperti konflik orang tua, kekerasan, kejahatan, 

kecelakaan lalu lintas. Sama halnya dengan narkoba, miras akan menimbulkan 

beberapa perilaku maladaptif (bicara yang tidak jelas, reflek lambat, perubahan mood) 

(Ulfah ,2013 dalam Taroreh, 2013). Agung (2015), dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa penggunaan miras lebih beresiko munculnya perilaku 

menyimpang seperti, berperilaku yang tidak sesuai norma atau perilaku menyimpang 

(mencuri, perkosaan, pembunuhan, pemalakan, tawuran). Masalah hukum akan 

muncul ketika seseorang menggunakan narkoba ataupun miras karena perilaku 

mereka menyimpang aturan hukum (Halgin, 2011). Penyalahgunaan miras dan 

narkoba mempunyai dampak yang berbeda-beda tergantung penyalahgunaanya, 

individu dll. Miras mempunyai dampak yang sangat mempengaruhi tubuh bagi 

penggunananya karena miras mengandung anastetik yang akan menganggu saraf 

pusat sehingga muncul GMO yang akan mengubah perilaku seseorang seperti, 

munculnya halusinasi, gangguan perilaku, sedangkan narkoba mempunyai dampak 
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yang mempengaruhi tubuh karena jika narkoba masuk alam tubuh, makan zat 

tersebut akan mengangu kinerja neurotransmitter pada otak, sehingga produksi zat 

kimia di otak akan berhenti dan mengubah susunan biokimia pada limbus (pusat 

kenimatan), karena neurotransmitter otak terganggu secara otomatis otak 

membutuhkan neurotransmitter lain, sehingga otak menggunakan neurotransmiter 

narkoba sebagai kompensasi maka otak mengeluarkan neurotransmitter dopamine 

dan tubuh menjadi adiktif yang akan mempengaruhi gangguan sikap dan perilaku, 

seperti dapat membuat tenang, meningkatkan gairah kerja (kusmiran, 2011). Pada 

dasarnya zat-zat tersebut memiliki dampak yang hampir sama, tetapi tergantung pada 

dosis dan jenis zat yang digunakan. 

Penelitian yang dilakukan johnston et al. (2012), mengemukakan bahwa 

penyalahgunaan narkoba dan miras banyak digunakan oleh kalangan anak muda di 

amerika serikat usia 13-14 tahun (20,5%), dan remaja akhir (25,0%). Eaton et al. 

(2012), menunjukkan bahwa hampir 40% siswa sekolah usia 14-18 tahun dilaporkan 

telah minum beralkohol dan (22%) telah melakukan pesta miras. Lundholm et al. 

(2013), menunjukkan hubungan antara penyalahgunaan zat (miras dan narkoba)  

dengan perilaku kriminal, dan diperkirakan penduduk setempat (55%), negara (53%), 

dan pemerintah pusat (46%) yang pernah menjadi narapidana telah memenuhi 

kriteria terhadap adanya hubungan dengan penyalahgunaan narkoba atau 

ketergantungan minuman keras.  

Indonesia sekarang ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun 

perdagangan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, melainkan sudah 

menjadi daerah produsen narkotika dan miras sehingga perlu upaya pencegahan, hal 

ini ditunjukkan oleh peningkatan jumlah kasus miras dan narkoba. Menurut WHO 

tahun 2011 menunjukkan morbiditas di kalangan peminum alkohol atau miras 
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berusia 15 tahun keatas. Korban penyalahgunaan miras dan narkoba angka prevalensi 

berdasarkan golongan umur sebesar 47,7% (14 -16 tahun), 51% dengan golongan 

umur (17-20 tahun), dan 31% dengan golongab umur (21-22 tahun) serta rata-rata 

penyalahgunaan miras dan narkoba adalah  1,9% di kalangan pria sedangkan 0,34% 

dikalangan perempuan yang mengkonsumsi miras dan narkoba. BNN (2015),  

menunjukkan penyalahgunaan narkoba dan miras di jawa timur terus meningkat di 

kalangan remaja, tahun 2014 sebesar 2,68%  menjadi 2,80% pada tahun 2015 dan 

(55%) melakukan tindak kriminal pencurian yang dipengaruhi oleh penyalahgunaan 

narkoba. 

 Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 12 

Februari 2015 di Lembaga Permasyarakatan Anak Blitar melalui wawancara dan 

survey pada 10 anak ditemukan 2 atau (20%) anak mengkonsumsi miras dengan 

alasan iku-ikut teman atau faktor lingkungan, narkoba 3 atau (30%) dengan alasan 

sekedar coba-coba atau faktor kenakalan remaja sendiri , sedangkan jenis perilaku 

menyimpang berupa tindak kriminal yang dilakukan oleh anak yang berada di 

Lembaga Permasyarakatn Blitar diantaranya , perilaku pembunuhan terdapat 2 atau 

(20%) anak, perilaku perampokan sekitar 2 anak atau (20% ), dan pemerkosaan 1 

anak atau (10%).   

Berdasarkan fakta di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Hubungan Penyalahgunaan  Miras dan Narkoba Terhadap Perilaku Menyimpang 

Pada Anak Di Lembaga Permasyarakatan Blitar”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Adakah hubungan penyalahgunaan  miras dan narkoba dengan perilaku 

menyimpang pada anak di Lembaga Permasayarakatan  Blitar. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan miras dan narkoba dengan perilaku menyimpang 

pada anak di Lembaga Permasyarakatan Blitar. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi penyalahgunaan Miras pada anak di Lembaga 

Permasyarakatan Blitar 

2. Mengidentifikasi Penyalahgunaan Narkoba pada anak di Lembaga 

Permasyarakatn Blitar  

3. Mengidentifikasi perilaku menyimpang pada anak di Lembaga 

permasyarakatn Blitar 

4. Menganalisis hubungan penyalahgunaan miras dan narkoba dengan 

perilaku menyimpang pada anak di Lembaga permasyarakatan Blitar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan serta dapa mengembangkan penelitian lainya tentang hubungan 

miras dan narkoba terhadap perilaku menyimpang pada anak di Lembaga 

Permasyarakatan Blitar 
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1.4.2 Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mengetaui 

hubungan penyalahgunaan miras dan narkoba terhadap perilaku menyimpang 

pada anak, serta para ibu dapat mencegah anak untuk tidak menyalahgunakan 

zat tersebut. 

1.4.3 Bagi Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan 

teori dalam bidang keperwatan anak mengenai penyalahgunaan miras dan 

narkoba. 

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai acuan dan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian yang 

berfokus tentang masalah anak. 

 

1.5 Keaslian Penelitian  

1. Penelitian yang pernah dilakukan terkait pengguna minuman keras adalah 

penelitianya berjudul efektifitas perda minuman keras terhadap tindak kriminal di 

kabupaten kulon progo tahun 2009. Penelitian tersebut menggunakan metode 

penelitian lapangan (field research), yaitu memperoleh data langsung dari 

lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa peredaran miras dan tindak kriminalitas sebelum dan sesudah perda masih 

belum efektif, karena pemberantasannya belum maksimal, padahal dengan 

tindakan ini dapat mengubah perilaku dan mencegah penyalahgunaan  miras dan 

tindak kriminalitas. 

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya alah penelitian ini akan mengkaji 

hubungan pengguna miras dan narkoba dengan adanya perilaku menyimpang 
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pada anak. Dengan membedakan variabel bebasnya, pada penelitian sebelumnya 

variabel bebasnya efektifitas perda minuman keras, pada penelitian sebelumnya 

variabel bebasnya tentang hubungan pengguna miras dan narkoba. 

 

2. Penelitian Nur Salim (2004) meneliti tentang perbedaan kecenderungan perilaku 

seksual antara remaja yang mengkonsumsi narkoba dan remaja yang tidak 

mengkonsumsi narkoba. Penelitian tersebut menggunakan jenis eksplanatif. 

Instrumen penelitian menggunakan angket. Hasil penelitian menunjukkan remaja 

yang menggunakan narkoba resiko perilaku seks lebih tinggi di bandingkan 

dengan yang tidak mengkonsumsi narkoba. 

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitina ini mengkaji 

apakah ada hubungan antara pengguna miras dan narkoba terhadap perilaku 

menyimpang. Sedangkan penelitian nur salim untuk mengetahui perbedaan 

perilaku seksual ketika menggunakan narkoba. 

 

3. Penelitian yang pernah dilakukan oleh rahardjo wahyu terkait penyalahgunaan  

miras atau alcohol adalah penelitiannya berjudul konsumsi alcohol, obat-obatan 

terlarang dan perilaku seks beresiko. Penelitian tersebut menggunakan metode 

metanalisis. Hasil penelitianya adalah terdapat korelasi antara pengguna alcohol 

dan obat terlarang dengan perilaku seks beresiko. 

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini mengkaji 

apakah ada hubungan pengguna miras dan narkoba terhadap perilaku 

menyimpang, yang dimaksud perilaku resiko tingggi ini semua jenis perilaku anak  

menyimpang sehingga anak berada di lapas, sedangkan penelitian rahardjo itu 
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hanya melihat dari segi perilaku resiko seksnya saja ketika menggunakan alkohol 

dan obat-obatan. 

 

4. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Dyah Esti dkk (2010) meneliti tentang 

gambara skrining keterlibatan penyalahgunaan  alkohol, rokok, dan zat adiktif 

pada mahasisa D3 Fakultas Teknik UGM. Penelitian tersebut menggunakan 

metode deskriptif dengan desain cross sectional. Hasil penelitianya adalah tingkat 

penyalahgunaan  resiko ketergantunga tembakau, inhalasi, ganja, obat oenenang 

dll di fakultas Teknik UGM mahasiswa angkatana 2008 sebagian besar masuk 

dalam ketgori rendah dalam penyalahgunaan ya. 

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini mengkaji 

hubungan penyalahgunaan  miras dan narkoba terhadap perilaku menyimpang. 

Sedangkan penelitian Dyah Esti itu untuk mengetahui gambaran secara umum 

keterlibatan penyalahgunaan  alkohol, rokok, zat adiktif lainnya. 

 


