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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat 

adiktif lainnya. Sedangkan Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan. 

Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam 

tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak 

sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, 

psikis/jiwa dan fungsi sosial (Wilensky, 2008). Tingginya penggunaan 

NAPZA di kalangan remaja karena didasari oleh keimanan dan ketaqwaan 

yang kurang serta sehingga remaja tidak mengindahkan nilai persepsi yang 

positif (Suroso, 2010). Penyalagunaan NAPZA ini tidak hanya terdapat pada 

golongan menengah keatas namun juga pada penduduk miskin, tidak hanya 

dikota-kota besar, tetapi juga sudah menyebar ke plosok kota merambah 

sampai ke desa (Syafrudin, 2012).  Persepsi yang positif akan 

mempengaruhi perilaku seseorang. Fenomena yang ada menunjukkan 

bahwa tingginya penggunaan NAPZA di kalangan remaja karena didasari 

oleh keimanan dan ketaqwaan yang kurang serta sehingga remaja tidak 

mengindahkan nilai persepsi yang positif.  

World Drug Report dari United Nations Office on Drugs and Crime 

(UNODC) tahun 2012 menyatakan bahwa sekitar 230 juta penduduk dunia 

merupakan pengguna narkoba dan 27 juta orang diantaranya adalah pecandu 

narkoba. Jumlah pengguna ini diduga akan meningkat sebesar 25% pada 

tahun 2050.5 Di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkoba juga cenderung 
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mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, jumlah penyalahguna narkoba 

sekitar 3,3 juta orang (1,99%), sedangkan pada tahun 2010 bertambah 

menjadi 3,8 juta orang (2,21%), dan pada tahun 2015 diprediksi akan 

bertambah lagi menjadi 5,1 juta orang (2,85%).6 Sedangkan data Badan 

Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Riau semester 1 tahun 2012 

menyebutkan, kasus narkoba yang terungkap di Riau sebanyak 374 kasus 

dengan jumlah tersangka sebanyak 573 orang. 

Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan salah satu 

kelompok remaja yang rawan terkena dampak penyalahgunaan narkoba. 

Mereka memiliki sifat rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu ingin mencoba 

hal-hal yang baru sehingga rentan dan mudah terjebak oleh persepsi negatif 

dan menyimpang, termasuk salah satunya penyalahgunaan narkoba. 

Sebagian besar remaja menggunakan narkoba karena motif ingin tahu, 

adanya kesempatan dan sarana-prasarana, ketidakstabilan emosi dan 

lemahnya mental. Selain itu, beberapa faktor lain yang mendukung tindakan 

penyalahgunaan narkoba ini antara lain gangguan psikososial keluarga, 

lemahnya pendidikan agama dan bimbingan konseling di sekolah, serta 

faktor pergaulan dan budaya global (Kartono, 2013). Kenakalan remaja 

yang berhubungan dengan NAPZA sangat terlihat perilaku remaja yang 

cenderung negatif fenomena yang sering kita lihat remaja rela melakukan 

apapun demi mendapatkan barang haram tersebut. Akibat dampak 

kenakalan remaja yang sering kita lihat dengan adanya kasus pencurian, 

pemerkosaan, bahkan sampai terjadi overdosis penggunaan narkoba yang 

menyebabkan kematian (Wilensky, 2008). Akibat remaja menggunakan 
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NAPZA antara lain individual, memiliki gangguan jiwa lain, depresi, cemas, 

kurang percaya diri, mudah kecewa, agresif dan destruktif, murung, pemalu, 

pendiam, merasa bosan dan jenuh, keinginan untuk mencoba yang sedang 

mode, identitas diri kabur, kemampuan komunikasi yang rendah, putus 

sekolah, kurang menghayati iman dan kepercayaan, faktor lingkungan 

(faktor keluarga, lingkungan pergaulan baik di sekitar rumah, sekolah, 

teman sebaya maupun masyarakat) (Sukendro, 2006). 

Persepsi remaja pada saat ini sangat peka terkait lingkungan yang 

ada di sekitar kita, jika remaja beranggapan atau berpersepsi kalau Napza 

sangat bermanfaat jika di konsumsi, maka akan sulit untuk merubah 

persepsi tersebut. Sementara itu untuk meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat khususnya pada remaja dalam penanggulangan 

narkoba dapat dilakukan melalui advokasi, sosialisasi termasuk komunikasi, 

informasi dan edukasi (KIE) untuk masyarakat. Ada beberapa indikator dari 

remaja yang diharapkan memiliki pemahaman dan sikap terhadap bahaya 

penyalahgunaan NAPZA yang ditimbulkan, yaitu: (1) memiliki pemahaman 

bahwa NAPZA tidak untuk disalahgunakan, (2) terbangunnya kesadaran diri 

untuk menghindar dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, (3) optimis bahwa 

dirinya bisa terhindar dari penyalahgunaan NAPZA, dan (4) memiliki sikap 

dan komitmen dari dalam diri untuk menghindar dari bahaya 

penyalahgunaan NAPZA. Berkenaan dengan pemahaman dan sikap yang 

diharapkan, maka dapat mengurangi penyalahgunaan NAPZA. Oleh karena 

itu, berdasarkan pada lata belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan 
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penelitian dengan judul “Hubungan persepsi remaja dengan penyalahgunaan 

Napza di SMK Patriot Kecaamatan Peterongan Kabupaten Jombang”. 

1.3 Rumusan Masalah 

Adakah “Hubungan persepsi remaja dengan penyalahgunaan Napza di 

SMK Patriot Kecaamatan Peterongan Kabupaten Jombang”? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui Hubungan persepsi remaja dengan penyalahgunaan 

Napza di SMK Patriot Kecaamatan Peterongan Kabupaten Jombang? 

1.3.1 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi persepsi remaja tentang NAPZA di SMK Patriot 

Kecaamatan Peterongan Kabupaten Jombang 

2. Mengidentifikasi penyalahgunaan Napza di SMK Patriot Kecaamatan 

Peterongan Kabupaten Jombang 

3. Menganalisis Hubungan persepsi remaja dengan penyalahgunaan Napza 

di SMK Patriot Kecaamatan Peterongan Kabupaten Jombang 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian dapat di jelaskan  Hubungan persepsi 

remaja dengan penyalahgunaan Napza sehingga remaja tidak lagi 

mengkonsumsi Napza dan dapat di gunakan sebagai gambaran dasar 

remaja terhadap penggunaan NAPZA. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi responden 

Menambah pengetahuan dan pemahaman remaja tentang dampak 

penyalahgunaan NAPZA sehingga remaja tidak mencoba-coba 

untuk menggunakan NAPZA. 

2. Bagi tempat penelitian 

Memberikan informasi kepada remaja khususnya siswa di SMK 

Patriot agar menghindari penggunaan Napza, dan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya mengurangi 

penggunaan Napza pada remaja. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan menjadi penyediaan data dasar yang 

dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut khususnya 

mengenai Napza. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan 

penelitian lanjutan mengenai Hubungan persepsi remaja terhadap 

dampak negatif Napza. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Persepsi 

2.1.1 Pengertian Persepsi 

persepsi adalah sebagai proses pemilihan, pengoranisasian dan 

penginterpretasian masukan informasi, sensasi yang diterima melalui 

penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman dan sentuhan untuk 

menghasilkan makna (Fadila dan Lestari 2013).  

Persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak 

(Fauzi, 2004). Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang 

diawali oleh proses pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat 

indra, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak dan baru 

kemudian individu menyadari tentang sesuatu (Sunaryo, 2004).  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah 

proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap 

stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, 

peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses 

oleh otak. Proses kognisi dimulai dari persepsi. 

Persepsi dapat didefinisikan sebagai berikut : 

1. Proses seseorang memahami lingkungan: pengorganisasian, penafsiran 

rangsang dalam suatu pengalaman psikologis 

2. Proses kognitif, yaitu penginterprestasi obyek, dengan pengalaman yang 

relevan 

3. Proses ekstraksi informasi persiapan untuk berespon 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rangsang
http://id.wikipedia.org/wiki/Otak
http://id.wikipedia.org/wiki/Kognisi
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4. Persepsi penerima, memilih, mengatur, menyimpan, dan 

menginterprestasi rangsang menjadi gambaran dunia yang utuh dan 

berarti (Kurniawan, 2013). 

2.1.2  Bentuk-Bentuk Persepsi 

Persepsi memiliki beberapa bentuk, bentuk dari persepsi tersebut 

adalah  

1. Persepsi visual ruang 

Persepsi ini didasarkan kepada hasil pengamatan, bentuknya berupa 

pendalaman, perspektif, gelap dan terang, interposisi dan gerak 

2. Persepsi Auditif  

Proses persepsi berbagai stimulus yang diperoleh dengan mendengar 

suara dipengaruhi jarak sumber suara dan variabel organisme alat 

pendengaran 

3. Persepsi sosial 

Proses mempersepsi yang kompleks yang bersumber dari berbagai 

indra dan bersumbernya dan berbagai stimulus sosial 

4. Organisasi perseptual 

          (Kurniawan, 2013) 

2.1.3 Jenis – Jenis Persepsi 

Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh 

oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa jenis. 

1. Persepsi visual 

Persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan. Persepsi ini adalah 

persepsi yang paling awal berkembang pada bayi, dan mempengaruhi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indera
http://id.wikipedia.org/wiki/Penglihatan
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bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan 

topik utama dari bahasan persepsi secara umum, sekaligus persepsi yang 

biasanya paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari. 

2. Persepsi auditori 

Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. 

3. Persepsi perabaan 

Persepsi pengerabaan didapatkan dari indera taktil yaitu kulit. 

4. Persepsi penciuman 

Persepsi penciuman atau olfaktori didapatkan dari indera penciuman 

yaitu hidung. 

5. Persepsi pengecapan 

Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan yaitu 

lidah. 

2.1.4 Kegiatan Membentuk Persepsi 

Dalam persepsi pembentukannya melalui sebuah kegiatan yang 

disebut dengan organisasi perseptual. Ada beberapa organisasi perseptual 

mengikuti beberapa hukum-hukum berikut : 

1. Hukum wujud dan latar (figure and ground) 

Figur akan tampak menjadi bentuk pada saat ground menjadi relatif 

tidak jelas. Figur menjadi muncul  karena latar belakang 

2. Hukum pengelompokan 

Pengelompokan dilakukan didasarkan pada kesamaan pola stumulus, 

dalam bentuk: 

a. Prinsip kedekatan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bayi
http://id.wikipedia.org/wiki/Balita
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendengaran
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taktil&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Penciuman
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengecapan
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b. Prinsip kesamaan 

c. Prinsip kontinuitas 

 (Kurniawan, 2013) 

3. Proses terjadinya persepsi. 

Pareck (1996) yang dikutip oleh Sobar (2013), menjelaskan saat kita 

mempersepsikan sesuatu, sebenarnya kita melalui beberapa tahapan proses 

persepsi, yaitu: 

2.1.5 Proses persepsi 

Merupakan masa dimana kita menerima rangsangan melalui panca 

indra. Biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitar 

kita sekaligus, tetapi kita memfokuskan perhatian kita pada satu atau dua 

objek saja. Perbedaan fokus antara satu orang dengan orang lainnya 

menyebabkan perbedaan persepsi antara mereka. Menerima diartikan bahwa 

orang (subyek) mau memperhatikan stimulus yang diberikan (objek). 

Misalnya sikap orang terhadap penyapihan dini dapat dilihat dari kesediaan 

dan perhatian orang itu terhadap ceramah-ceramah tentang penyapihan dini. 

1. Proses menyeleksi rangsangan. 

Setelah diterima, stimulus atau rangsangan diseleksi untuk diproses 

lebih lanjut. Terdapat dua faktor yang menentukan dalam seleksi 

rangsangan itu, yaitu faktor intrinsik (umur, intelegensi) dan faktor 

ekstrinsik (pendidikan, pengetahuan, pengalaman). Memberikan jawaban 

apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan 

adalah suatu indikasi dari sikap. Karena dengan suatu usaha untuk 

menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, terlepas 
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dari pekerjaan itu benar atau salah, adalah berarti bahwa orang menerima 

ide tersebut. 

2. Proses pengorganisasian. 

Setelah diseleksi rangsangan tersebut berikutnya diorganisasikan 

atau diasosiasikan dalam suatu bentuk. Harapan seseorang tentang 

rangsang yang akan timbul misalnya pada seorang pelari yang siap di 

garis start terdapat set bahwa akan terdengar bunyi pistol di saat ia harus 

berlari perbedaan set dapat menyebabkan perbedaan persepsi 

3. Proses penafsiran. 

Setelah data atau rangsangan diterima, si penerima lalu 

menafsirkan data tersebut dengan berbagai cara. Kebutuhan-kebutuhan 

sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang, mempengaruhi 

persepsi orang tersebut. Dengan demikian kebutuhan-kebutuhan yang 

berbeda menyebabkan pula perbedaan persepsi.  

4. Proses pengecekan atau evaluasi. 

Setelah data diterima dan ditafsirkan, si penerima mengecek 

apakah penafsirannya benar atau salah. Sistem nilai yang berlaku dalam 

suatu masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi. Suatu eksperimen 

di Amerika Serikat menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari 

keluarga miskin mempersepsi mata uang logam lebih besar daripada 

ukuran yang sebenarnya. Gejala ini tidak terdapat pada anak-anak yang 

berasal dari keluarga kaya. 
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5. Proses reaksi. 

Merupakan proses terakhir, yaitu bertindak sehubungan dengan apa 

yang telah diserapnya. Proses reaksi meliputi menemukan pemecahan 

yang asli atau berfikir, mengingat, menjadi efisien menerapkan 

pemecahan masalah terhadap suatu problem atau membentuk kebiasaan 

(Fauzi, 2012). 

2.1.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, antara lain: 

1. Faktor intrinsik. 

a. Kebutuhan psikologis. 

Terkadang ada hal yang kesehatan, yang sebenarnya tidak ada. 

b. Latar belakang. 

Orang dengan latar belakang tertentu mencari orang dengan 

latar belakang yang sama. 

c. Pengalaman. 

Pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-

orang, hal-hal dengan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan 

pengalaman pribadinya. 

d. Kepribadian. 

Seseorang yang introvert mungkin akan tertarik pads orang-

orang yang serupa atau sama sekali berbeda. 

e. Sikap dan kepercayaan umum. 

Penilain yang tertuju melaui cara pandang pada suatu sumber 

yang dapat di percaya 
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f. Penerimaan diri. 

Proses evalusi terhadap hasil yang di capai dan proses 

penuesuain diri terhadap lingkungan 

2. Faktor ekstrinsik. 

a. Intensitas. 

Rangsangan yang lebih intensif mendapatkan lebih banyak 

tanggapan daripada rangsangan yang kurang intens. 

b. Ukuran. 

Benda-benda yang lebih besar lebih menarik perhatian. 

c. Kontras. 

Hal-hal lain dan yang bisa kita lihat akan cepat menarik 

d. Gerakan. 

Hal-hal yang bergerak lebih menarik perhatian daripada hal-hal 

yang diam. 

e. Ulangan. 

Hal-hal yang berulang dapat menarik perhatian, akan tetapi jika 

terlalu sering dapat menghasilkan kejenuhan semantik dan 

kehilangan arti perseptif. 

f. Keakraban. 

Hal-hal yang akrab lebih menarik perhatian. Hal im terutama 

jika hal tertentu tidak diharapkan dalam rangka tertentu. 

g. Sesuatu yang baru. 

Selain itu termasuk faktor intrinsik dan ekstrinsik meliputi cara 

hidup, cara berpikir, kesiapan mental dan wawasan. 
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2.1.7 Faktor pembentukan persepsi 

1. Pengorganisasian  

Kecenderungan membuat pengelompokan yang sama dekat, 

kontinuitas rangsang, atau menghubungkan antara fokus/gambar dengan 

latar belakang (contoh; mata, hidung, mulut dan wajah). 

2. Stereotip 

Penggeneralisasian, penyederhanaan, dan mempersepsi dari sudut 

diri sendiri. Contoh; (umur) orang tua produktif, (etnik) orang cina 

pandai berbisnis 

3. Selektif  

Memilih rangsang /informasi yang menguntungkan atau 

mendukung pandangannya dan mengabaikan. Contoh: mahasiswa yang 

rajin tertarik pada dosen yang dapat memberinya perluasan wawasan 

4.  Karaktristik pribadi 

Menggunakan diri sebagai pembanding untuk memandang orang 

lain. contoh; orang yang menerima diri positif, cenderung melihat orang 

positif. 

5. Situasional 

Kondisi ingkungan yang menekan akan berpengaruh ketepatan 

persepsi. Contoh; memutuskan secara tergesa-gesa karena desakan waktu 

akan mengabaikan rangsang yang penting. 

6. Perasaan (emosi) 

Emosi positif/negatif mempengaruhi persepsi contoh; emosi tidak 

senang pada kebijakan, akan memandang positif pada setiap kebijakan 
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7. Kebutuhan tertentu  

Kebutuhan dan keinginan, dapat mendistorsi persepsi, hanya 

melihat apa yang ingin dilihat. Contoh; kebijakan pemberian 

penghargaanbagi guru berprestasi kesalahan persepsi (dispersepsi)  

(Kurniawan, 2012) 

2.1.8 Macam-macam gangguan persepsi.  

Menurut Sunaryo (2004) dalam buku Psikologi untuk Keperawatan, 

terdapat beberapa gangguan persepsi, antara lain: 

Bentuk-bentuk dispersepsi antara lain ilusi, halusinasi, 

depersonalisasi, deresialisasi, gangguan somotosensorik pada reaksi 

konveksi. Kita akan membahas bentuk-bentuk dispersepsi  antara lain: 

1. Ilusi 

Ilusi adalah penghayatan yang salah sehingga keadaannya berbeda 

dengan keadaan yang di gambarkan oleh pengetahuan alam dengan 

bantuan instrumen pengukurannya (Atkinson, 2013). Sedangkan menurut 

Maramis (2013). Ilusi adalah : interprestasi atau penilaian yang salah 

tentang penerapan yang sungguh terjadi, karena rangsang panca 

indra.penyebab dari ilusi adalah karena adaya penyimpangan stimulus 

yang dicapai oleh reseptor.bentuk ilusi yang banyak di bahas adalah ilusi 

geometrik. Selain itu terdapat ilusi  yang dipengaruhi oleh ilusi sesaat, 

seperti pada saat ketakutan. 

2. Halusinasi 

halusinasi adalah penyerapan tanpa adanaya rangsang apapun pada 

panca indera yang terjadi pada keadaan sadar, penyebabnya adalah 
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organik, fungsional, spikotik maupun histerik (Maramis, 2013). Bentuk-

bentuk dari halusinas adalah: 

a. Halusinasi penglihatan (visual, optik) merasa seperti melihat sesuatu 

baik yang tak terbentu (sinar, kilapan, atau pola cahaya) atau 

berbentuk (orang, binatang, barang-barang yang yang dikenalnya) 

dapat berwarna ataupun tidak. 

b. Halusinasi pendengaran (auditif, akustif), misalnya merasa seperti 

mendengar suara manusia, hewan, mesin, ataupun suara musik. 

c. Halusinasi penciuman (olfaktorik) merasa mencium suatu  bau 

tertentu. 

d. Halusinasi pengecapan (gustatorik) merasa mengecap sesuatu. 

e. Halusinasi peraba (taktil) merasa ada yang meraba, disentuh, di cium, 

atau seperti ada yang bergerak-gerak di bawah kulitnya. 

f. Halusinasi kinestetik :merasa badannya bergerak dalam sebuah ruang 

atau merasa anggota badannya bergerak dengan sendirinya. 

g. Halusinasi viseral : adalah perasaan tertentu yang timbul di dalam 

tubuhnya. 

h. Halusinasi hipnogonik :persepsi sensorik bekerja secara salah, terjadi 

tepat sebelum tidur. 

i. Halusinasi hopnopompik :kesalahan persepsi ini sama dengan 

hipnogonik, terjadi pada saat tepat sebelum terbangun. 

j. Halusinasi histerik :terjadi pada neurosa histerik akibat dari komplik 

emosional. 
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3. Depersonalisasi 

Depersonalisasi adalah perasaan aneh terhadap dirinya atau 

perasaan aneh terhadap dirinya atau perasaan bahwa  dirinya tidak seperti 

biasanya, tetapi sebenarnya tidak benar-benar terjadi, misalnya orang 

yang merasa ruhnya telah keluar dari jasadnya. 

4. Derealisasi 

Derealisasi adalah perasaan aneh terhadap lingkungannya, 

misalnya merasa semua yang dialaminya seperti dalam alam impian. 

Gangguan somatonsentorik pada reaksi konveksi secara simbolik 

menggambarkan suatu konflik emosional. Jenis gangguan ini adalah: 

a. Anesthaesia :kehilangan indra peraba, tidak sesuai dengan anatomi 

syaraf 

b. Paresthaesia :indera peraba yang berubah, misalnya tertusuk jarum, 

merasa panas 

c. Gangguan penglihatan dan pendengaran, merasa dia tidak dapat 

melihat atau mendengar 

d. Merasa nyeri dsan tidak jelas 

e. Maksopsia :melihat benda-benda yang lebih besar dari  yang 

sebenarnya 

f. Mikropsia :jenis ini kebaliakan dari makropsia yaitu melihat benda-

benda lebih kecil dari yang sebenarnya 
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5. Gangguan spikofisiologik 

 Gangguan spikofisiologik adalah gangguan pada bagian tubuh yang 

disyarafi oleh susunan syaraf  vegetatif dan disebabkan oleh gangguan 

emosi. Perubahan ini biasanya menyertai keadaan emosi 

tertentu.gangguan tersebut atara lain : 

a. Kulit :berupa dermatis, urtikaria(biduran) 

b. Otot dan tulang, berupa otot tegang sampai degan kaku 

c. Alat pernafasan, berupa sindroma vestilasi 

d. Jantung dan pembuluh darah, berupa palpitas 

e. Alat pencernaa, berupa perih lambung 

f. Alat kemih dan kelamin, berupa kemih kencing 

6. Agnosia 

Agnosia adalah ketidak mampuan untuk mengenal dan 

mengartiakan hasil pencernaan indera, biasanya disebabkan oleh 

kerusakan otak. 

2.1.9 Pengukuran Persepsi 

Menurut Azwar (2013), pengukuran persepsi dapat dilakukan 

dengan menggunakan Skala Likert, dengan kategori sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Skor Pengukuran Persepsi 

Pernyataan Positif Nilai Pernyataan Negatif  Nilai 

Sangat Setuju           : SS 

Setuju                       : S 

Tidak Setuju             :TS 

Sangat Tidak Setuju :STS 

4 

3 

2 

1 

Sangat Setuju           : SS 

Setuju                       : S 

Tidak Setuju             :TS 

Sangat Tidak Setuju :STS 

1 

2 

3 

4 

Sumber: Azwar (2013) 
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Cara untuk memberi interpretasi terhadap skor individual adalah 

membandingkan skor tersebut dengan harga rata-rata skor kelompok dimana 

responden tersebut termasuk. Perbandingan relatif ini menghasilkan 

interpretasi skor individual sebagai lebih atau kurang favorabel 

dibandingkan dengan rata-rata kelompoknya. Perbandingan tersebut harus 

dinyatakan dalam satuan deviasi standar kelompok, artinya mengubah skor 

individual menjadi skor standar atau baku.  

Setelah semua data terkumpul dari hasil kuesioner responden 

dikelompokkan sesuai dengan sub variabel yang diteliti. Jumlah jawaban 

responden dari masing-masing pernyataan dijumlahkan dan dihitung 

menggunakan skala likert : 

T  = 50 + 10 
SD

x -x 
 

Keterangan :   

x :  Skor responden 

x  :  Nilai rata-rata kelompok 

SD :  Standart deviasi 

SD : 2fx  

T mean data =    
(n)Responden 

Tresponden
 

Sikapdikatakan Positif bila nilai skor : T responden > 50.  

Sikap dikatakan negatif apabila nilai skor : T responden < 50 (Azwar, 2012). 
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2.2 Konsep Remaja 

2.2.1 Definisi Remaja  

Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak kedewasa, 

bukan hanya dalam artian psikologis, tetapi juga fisik. Bahkan, perubahan-

perubahan fisik yang terjadi itulah yang merupakan gejala primer dalam 

pertumbuhan remaja. Sementara itu perubahan-perubahan psikologis 

muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik itu 

(Sarwono, 2012). Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu 

yang sangat penting yang dialami dengan matangnya organ-organ fisik 

(seksual) sehingga mampu bereproduksi (Syamsu, 2013). 

2.2.2 Penggolongan Remaja  

Masa remaja meliputi : Remaja awal: 12-15 tahun; Remaja madya: 

16-18 tahun; Remaja akhir: 19-22 tahun (Syamsu, 2013). 

Penggolongan remaja menurut Thornburg (2012) dalam buku 

(Dariyo, 2014 : 20) terbagi 3 tahap yaitu: 

1. Remaja awal (usia 13 – 14 tahun). 

2. Remaja tengah ( usia 15 – 17 tahun). 

3. Remaja akhir ( usia 18 – 21 tahun). 

2.2.3 Ciri-ciri Remaja  

1. Perubahan fisik  

Pertumbuhan fisik mengalami perubahan dengan cepat, lebih cepat 

dibandingkan dengan masa anak-anak dan masa dewasa untuk 

mengimbangi pertumbuhan yang cepat remaja membutuhkan makan 
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dan tidur yang lebih banyak. Perkembangan fisika mereka jelas terlihat 

pada tungkai dan tangan, tulang kaki dan tangan otot-otot tumbuh 

berkembang pesat sehingga anak kelihatan tumbuh tinggi tetapi 

kepalanya masih mirip dengan anak-anak.  

2. Perkembangan seksual  

Tanda-tanda perkembangan seksual pada anak laki-laki diantaranya: 

alat produksi spermanya mulai tanpa sadar mengeluarkan sperma mulai 

berproduksi ia mengalami masa mimpi yang pertama yang tanpa sadar 

mengelurkan sperma, selain itu pada anak laki-laki pada lehernya 

menonjol buah jakun yang membuat nada suaranya jadi pecah 

kemudian diatas bibir dan sekitar kemaluannya mulai tumbuh bulu-bulu 

(rambut). Sedangkan pada anak perempuan, karena produksi hormon 

dalam tubuhnya, dipermukaan wajah tumbuh jerawat. 

3. Cara berpikir Kausalitas  

Berfikir kausalitas yaitu menyangkut hubungan sebab-akibat. Remaja 

sudah mulai berfikir kritis sehingga ia akan melawan bila orang tua 

guru lingkungan masih menganggap sebagai anak kecil. Bila guru dan 

orang tua tidak memahami cara berfikir remaja akibatnya timbullah 

kenakalan remaja berupa perkelahian antar pelajar yang sering terjadi di 

kota-kota besar. 

4. Emosi yang meluap-luap 

Keadaan emosi remaja masih labil karena hubungannya dengan hormon 

suatu saat ia bisa sedih sekali di lain waktu bisa marah. Emosi remaja 
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lebih kuat dan lebih mengusai diri mereka daripada pikiran yang 

realistis.  

5. Mulai tertarik pada lawan jenisnya  

Dalam kehidupan sosial remaja mereka mulai tertarik pada lawan 

jenisnya. Secara biologis anak perempuan lebih cepat matang daripada 

anak laki-laki. Gadis yang berusia 14 tahun sampai 18 tahun cenderung 

untuk tidak merasa puas dengan perhatian pemuda yang sesuai 

dengannya karena itu ia tertarik pada pemuda yang usianya berbeda dan 

lebih tua usianya atau usia diatasnya.  

6. Menarik perhatian lingkungan 

Pada masa perkembangan remaja mulai mencari perhatian dari 

lingkungan berusaha mendapatkan status dan peran seperti kegiatan 

remaja dikampung-kampung yang diberi peran.  

7. Terikat dengan kelompok  

Remaja dalam kehidupan social sangat tertarik pada kelompok sebaya 

sehingga tidak jarang orang tua di nomor duakan sedangkan 

kelompoknya. Sebab dalam kelompok itu kaum remaja dapat 

memenuhi kebutuhannya misalnya kebutuhan dimengerti kebutuhan 

dianggap, kebutuhan diperhatikan, kebutuhan mencari pengalaman 

baru, kebutuhan berprestasi, kebutuhan diterima statusnya, kebutuhan 

harga diri, rasa aman, yang belum tentu dapat diperoleh di rumah 

maupun disekolah. (Zulkifli, 2013).   
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2.2.4 Macam-macam perkembangan remaja 

Pada fase remaja mengalami perkembangan yang sangat pesat dan 

merupakan perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali 

dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu 

bereproduksi (Desmita, 2012). 

1. Perkembangan Fisik Remaja  

Dalam perkembangan seksualitas remaja, ditandai dengan dua ciri, 

yaitu ciri-ciri seks primer dan ciri-ciri seks sekunder  

a. Ciri-ciri seks primer 

Pada masa remaja pria ditandai dengan sangat cepatnya pertumbuhan 

testis, yaitu pada tahun pertama dan kedua, kemudian tumbuh secara 

lebih lambat, dan mencapai ukuran matangnya pada usia 20 atau 21 

tahun. Sebenarnya testis ini telah ada sejak kelahiran, namun baru 

10% dari ukuran matangnya. Setelah testis mulai tumbuh, penis 

mulai bertambah panjang, pembuluh mani dan kelenjar prostate 

semakin membesar. Matangnya organ-organ seks tersebut, 

memungkinkan remaja pria (sekitar usia 14-15 tahun) mengalami 

mimpi basah (mimpi berhubungan seksual). 

Pada remaja wanita, kematangan organ-organ seksnya ditandai 

dengan tumbuhnya rahim, vagina dan ovarium secara cepat. Pada 

masa inilah sekitar usia 11-15 tahun untuk pertama kalinya remaja 

wanita mengalami “menarche” (menstruasi). Peristiwa menarche 

diikuti oleh menstruasi yang terjadi dalam interval yang tidak 
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beraturan. Untuk jangka waktu 6 bulan sampai satu tahun atau lebih, 

ovulasi mungkin tidak selalu terjadi 

b. Ciri-ciri seks sekunder  

Ciri-ciri atau karakteristik seks sekunder pada masa remaja, baik pria 

maupun wanita adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Karakteristik Seks Sekunder Pada Masa Remaja 

Wanita Pria 

1. Tumbuh rambut 

pubis atau bulu 

kapok disekitar 

kemaluan dan ketiak 

2. Bertambah besar 

buah dada 

3. Bertambah besarnya 

pinggul 

1. Tumbuh rambut pubis atau bulu 

kapok disekitar kemaluan dan 

ketiak 

2. Terjadi perubahan suara 

3. Tumbuh kumis 

4. Tumbuh gondok laki (jakun) 

Sumber : Syamsu, 2013 

2. Perkembangan Emosi Remaja 

Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan 

emosi yang tinggi, tidak sedikit remaja yang bertingkah laku agresif, 

(melawan, keras kepala, bertengkar, berkelahi, dan senang menggangu) 

dan melarikan diri dari kenyataan (pendiam, senang menyendiri dan 

meminum-minuman keras dan obat-obatan terlarang). 

3. Perkembangan Sosial Remaja 

Pada masa remaja berkembang “social cognition” yaitu kemampuan 

untuk memahami orang lain. Pemahaman ini mendorong remaja untuk 

menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan mereka (terutama 

teman sebaya) baik melalui jalan persahabatan maupun percintaan. 

(Syamsu, 2013). 
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2.2.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Remaja  

1. Keberfungsian keluarga 

Keluarga fungsional (normal) ditandai oleh karakteristik : 

a. Saling memperhatikan dan mencintai 

b. Bersikap terbuka dan jujur 

c. Orang tua mau mendengarkan anak 

d. Ada sharing masalah atau pendapat antara anggota keluarga 

e. Mampu berjuang mengatasi masalah hidupnya 

f. Saling menyesuaikan diri dan mengakomodasi 

g. Orang tua mengayomi dan melindungi (mengayomi) anak 

h. Komunikasi antara anggota keluarga berlangsung dengan baik 

i. Keluarga memenuhi kebutuhan psikososial anak dan mewariskan 

nilai-nilai budaya dan 

j. Mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. 

2. Pola hubungan orang tua–Anak (sikap atau perlakuan orang tua 

terhadap anak) 

Terhadap beberapa pola sikap atau perlakuan orang tua terhadap anak 

yang masing-masing mempunyai pengaruh tersendiri terhadap 

kepribadian anak.  

3. Kelas sosial dan status ekonomi 

Adapun pengaruh status ekonomi terhadap kepribadian remaja adalah 

bahwa orang tua dari status ekonomi rendah cenderung lebih 

menekankan kepatuhan kepada figur yang mempunyai otoritas, kelas 
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menengah dan kelas atas cenderung lebih menekankan kepada 

pengembangan inisiatif, dan kreativitas anak (Syamsu, 2013). 

2.2.6 Masalah–Masalah Remaja 

1. Tidak mudah mengubah sikap anak-anak menjadi dewasa 

2. Sering mengalami kesulitan dalam menerima perubahan fisiknya 

3. Kebingungan menghadapi norma dan nilai yang berlaku di masyarakat 

          (Ali dan Asrori, 2013)  

 

2.3  Konsep NAPZA 

2.3.1 Pengertian  

NAPZA adalah bahan / zat yang dapat mempengaruhi kondisi 

kejiwaan / psikologi seseorang ( pikiran, perasaan dan perilaku ) serta 

dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi (Willy, 2012). 

NAPZA adalah obat / bahan / zat yang bukan tergolong makanan. 

Jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan berpengaruh 

terutama pada kerja otak (susunan sarraf pusat), dan sering menyebabkan 

ketrgantungan (Martono, 2013). Foreplay adiksi adalah semacam 

pembelajaran sel-sel otak pada pusat kenikmatan (hiptalamus). Jika 

mengonsumsi narkoba, otak akan membaca tanggapan kita. Jika merasa 

nikmat, otak mengeluarkan neurotransmitter yang menyampaikan pesan 

Zat ini berguna bagi mekanisne pertahan tubuh. Pemakaian ulang narkoba, 

akan merasa nikmat, seolah-olah kebutuhan kita terpuaskan. Otak akan 

merekamnya sebagai suatu yang harus dicari sebagai prioritas. Akibatnya, 

otak membuat program salah, seolah-olah kita memang memerlukannya 
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sebagai mekanisme pertahanan diri sehingga terjadi kecanduan 

(Lumbantobing, 2012). 

2.3.2 Jenis NAPZA 

1. Opoida 

Segolongan zat ada yang alami, sintetik, dan semi-sintetik. Opoida alami 

berasal dari getah opium poppy(opiat), seperti mrfin, opium /candu, dan 

kodein. Contoh opoida semi sintetik adalah heroin/putauw, dan 

hidromofin. Contoh opoida sintetik: meperidin, metadon, dan fentanyl 

(china white). Pengaruh jangka pendek, hilangnya rasa nyeri, ketegangan 

berkurang, rasa nyaman (eforik) diikuti perasaan seprti mimpi dan rasa 

mengantuk. Pengaruh jangka panjang ketergantungan (gejala putus zat, 

toleransi) dan meninggal karena overdosis. Dapat menimbulkan 

komplikasi, seperti sembelit, gangguan menstruasi, dan impotensi. 

Karena pemakaian jarum suntik tidak steril timbul abses dan tertular 

hepatitis B/C yang merusak hati atau penyakit HIV/AIDS yang merusak 

kekebalan tubuh sehingga mudah terserang infeksi dan menyebabkan 

kematian. 

2. Ganja (merijjuana, cimeng, galek, dan hasis) 

Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang bersifat 

psikoaktif. Ganja yang dipakai biasanya berupa tanaman kering yang 

dirajang, dilinting, dan disulut seperti rokok. Pengaruh jangka panjang, 

daya pikir berkurang, motivasi belajar turun, perhatian sekitar berkurang, 

daya tahan tubuh terhadap nfeksi menurun, mengurangi kesuburan, 

peradangan paru-paru, aliran darah ke jantung berkurang, dan perubahan 

pada sel-sel otak. 
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3. Kokain (kokain, crack, daun koka, dan pasta koka) 

Kokain berasal dari tanaman koka, tergolong stimulansia (meningkatkan 

aktivitas, otak dan fungsi organ tubuh lain). Menurut undang-undang 

kokain termasuk narkotika golongan 1, berbentuk kristal putih. Nama 

jalanannya koka, happy dust, charlie, srepet, snow/salju. 

Pengaruh jangka panjang, kurang gizi, anemia, sekat hidung 

rusak/berlubang, dan gangguan jiwa psikotik. 

4. Alkohol 

Alkohol terdapat pada minuman keras. Bergantung kadar etanol ada 

beerapa jenis minuman keras. Alkohol menekan kerja otak. Setelah 

diminum alkohol diserap oleh tubuh dan masuk kedalam pembuluh 

darah. Alkohol dapat menyebabkan mabuk, sempoyongan, bicara cadel, 

kekerasan,atau perbuatan merusak, ketidakmampuan belajar dan 

mengingat, da menyebabkan kecelakaan, karena mengendarai dalam 

keadaan mabuk. Pemakaian jangka panjang menyebabkan kerusakan 

pada hati, kelenjar getah lambung, saraf tepi, otak gangguan jantung, 

meningkatnya risiko kanker, dan bayi lahir cacat dari ibu pecandu 

alkohol. 

5. Golongan amfetamin (amfetamin, ekstasi, dan sabu) 

Termasuk stimulansia bagi susunan saraf pusat. Disebut juga upper. 

Amfetamin sering digunakan untuk menurunkan berat badan karena 

mengurangi rasa lapar dipakai oleh siswa/mahasiswa yang hendak ujian, 

karena mengurangi rasa kantuk. Cepat menyebabkan ketergantungan. 
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Ekstasi dan sabu sering digunakan oleh remaja dan dewasa muda dari 

berbagai kalangan untuk bersenang-senang. 

Pengaruh jangka pendek : tidak tidur (terjaga), rasa riang, perasaan 

melambung (fly), rasa nyaman, meningkatkan kearaban. Namun setelah 

timbul rasa tidak enak, murung, dan nafsu makan hilang, berkeringat, 

rasa haus, rahang kaku dan bergerak-gerak, badan gemetar, jantung 

berdebar, dan tekanan darah meningkat. Pengaruh jangka panjang : 

kurang gizi, anemia, penyakit jantung, dan gangguan jiwa (psikotik). 

Pembuluh darah otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal 

jantung yang dapat mengakibatkan kematian. 

6. Halusinogen 

Halusinogen contohnya: lysergic acid (LSD), yang menyebabkan 

halusinasi (khayalan). Termasuk psikotropika golongan I yang sangat 

berpotensi tinggi menebabkan ketergantungan. Pengaruh LSD tak dapat 

diduga. Sensasi dan perasaan berubah secara dramatis mengalami 

flashback dan bad trips (halusinasi/penglihatan semu) secara berulang 

tanpa peringatan sebelumnya. Pupil melebar, tidak dapat tidur, selera 

makan hilang, suhu tubuh meningkat, berkeringat, denyut nadi, dan 

tekanan darah naik, koordinasi otot terganggu, dan tremor. Merusak sel 

otak, gangguan daya ingat,dan pemusatan perhatian meningkatnya risiko 

kejang, kegagalan pernapasan, dan jantung 

7. Sedativa dan hipnotika (obat penenang dan obat tidur) 

Sedativa: Lexo, DUM, Nipam, Pil BK, MG, Rohyp, terus termasuk 

psikotropika golongan IV. Pengaruhnya sama dengan alkohol, yaitu 
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menekan kerja otak dan aktivitas organ tubuh lain (depresan). Jika 

diminum bersama alkohol, meningkatnya pengaruhnya, sehingga dapat 

terjadi kematian segera setelah pemakaian : perasaan tenang odan otot-

otot mengendur. Pada dosis lebih besar dapat terjadi gangguan bicara 

(pelo), persepsi terganggu, dan jalan sempoyongan. Untuk dosis lebih 

tinggi mengakibatkan tertekannya pernapasan, koma, dan kematian. Pada 

pemakaian jangka panjang, gejala ketergantungan. 

8. Solven dan inhalansia 

Zat pelarut yang mudah menguap dan gas berupa zat senyawa organik 

untuk berbagai keperluan rumah tangga, kantor, dan pabrik. Contoh 

tiner, aceton, lem, aerosol spray, dan bensin. Sering digunakan anak-

anak berusia 9-14 tahun dan anak jalanan, dengan cara dihirup. Sangat 

berbahaya, karena begitu di isap, masuk darah dan segera masuk ke otak. 

Dapat berakibatkan mati mendadak karena otak kekurangan oksigen, 

atau karena ilusi, halusinasi, dan persepsi salah (merasa bisa terbang 

sehingga mati ketika terjun dari tempat tinggi). Pengaruh jangka 

panjang: kerusakan otak, paru-paru, ginjal, sumsum tulang, dan jantung. 

9. Nikotin 

Nikotin terdapat pada tembakau (termasuk stimulasia). Selain nikotin, 

tembakau mengandung tar dan CO yang berbahaya, serta zat lain, 

seluruhnya tidak kurang dari 4.000 senyawa. Menyebabkan kanker paru, 

penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi. 

Survei menunjukan, merokok pada anak/remaja merupakan pintu 

gerbang pada pemakaian narkoba lain (Joewana, 2013). 
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2.3.3 Pengaruh NAPZA terhadap perubahan suasana hati dan perilaku 

1. Bebas dari rasa kesepian 

Dalam  masyarakat modern, dimana arang sulit menjalin hubungan 

akrab, narkoba menjadi ‘obat yang manjur’. Pada tahap pendek, 

narkoba menyebabkan keakraban dengan sesama serta hilangnya rasa 

kesepian. Akan tetapi, dalam jangka panjang, narkoba justru 

menyebabkan perasaan terisolasi dan rasa kesepian. 

2. Kecanduan dari perasaan negatif lain 

Kecanduan menyebabkan seseorang sibuk dengan kecanduannya, 

hingga tidak merasa perlu memperhatikan perasaan atau kekosongan 

jiwanya. Narkoba atau kecanduan lain menjauhkannya dari perasaan 

kecewa, kekurangan, atau kehilangan maknadan tujuan hidup, serta 

konflik batin yang ditakutkannya. 

3. Kenikmatan semu 

Dalam masyarakat yang berorientasi pada kerja, uang, prestasi, 

kekuasaan, dan kedudukan  sebagai tolak ukur keberhasilan, narkoba 

menggantikan rekreasi yang memberi perasaan bebas terhadap 

kesadaran diri dan waktu. 

4. Pengendalian semu 

Dalam abad teknologi ketika orang  merasa kurang atau tidak lagi 

memiliki kendali atas lingkungannya, tetapi di lain pihak, 

membutuhkan kekuasaan, dan penampilan, narkba menyebabkan 

perasaan mampu mengendalikan situasi dan memiliki kekuasaan. 

Pecandu merasa beroleh kekuasaan atas setiap kesalahan. 
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5. Krisis yang menetap 

Pecandu tidak ingin merasakan perasaannya yang sebenarnya (yang 

menyakitkan), tetapi pada waktu yang bersamaan, tidak pula ingin 

mengalami mati rasa. Narkoba memberikan perasaan gairah dan 

ketegangan, untuk menggantikan perasaannya yang sebenarnya. 

6. Meningkatkan penampilan 

Masyarakat yang menginginkan penampilan lebih utama, narkoba dapat 

membuat seseoranglebih mudah diterima orang lain. Narkoba 

menyembunyikan ketakutan atau kecemasan dan membiusnya dari rasa 

sakit, karena dihakimi atau dinilai orang lain. 

7. Bebas dari perasaan waktu 

Ketika sedang memakai narkoba, pecandu merasa waktu seakan-akan 

berhenti. Masa lalu tidak lagi menghantui dirinya. Demekian juga masa 

depan, yang ada adalah hari ini beroleh pengalaman dengan 

narkoba(Martono, 2013) 

2.3.4  Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan NAPZA  

Faktor yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika pada 

remaja yaitu : 

1. Faktor Sumber Informasi  

Tujuan penelitian, memperoleh data persepsi remaja tentang 

sumber informasi NAPZA, yaitu tentang media sebagai sumber 

informasi tentang NAPZA.Dengan maraknya kasus penyalahgunaan 

NAPZA di Indonesia, pemerintah mencoba menyadarkan masyarakat 

Indonesia dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari 

sosialisasi ke lembaga-lembaga sekolah, iklan anti NAPZA yang 

hampir semua ditayangkan, namun hal ini belum sepenuhnya berhasil, 
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melihat kasus pengedar dan pemakai masih banyak terjadi. Hal ini 

menjadi tantangan terbesar pemerintah untuk menyelesaikan masalah 

penyalahgunaan NAPZA. Penyalahgunaan NAPZA tidak akan 

terselesaikan apabila hanya pemerintah yang berusaha sendiri tanpa ada 

dukungan dari masyarakat luas. (BNN RI, 2009). 

Persepsi remaja tentang media sebagai sumber informasi untuk 

mendapatkan informasi terkait pemberitaan tentang NAPZA, hal ini 

sangat membantu remaja dalam memahami bahaya NAPZA. Media 

seperti internet, televisi, koran, dan media lainnya sangat berperan 

penting bagi masyarakat terutama remaja dalam memehami bahaya 

penyalahgunaan NAPZA. Selain dari media peran sekolah sebagai 

lembaga pendidikan juga sangat mempengaruhi persepsi remaja, 

sekolah yang sering mengadakan kegiatan sosialisasi tentang NAPZA 

memberikan pemahaman yang positif untuk siswanya agar tidak 

menyalahgunakan NAPZA. (Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan,2013). 

2. Faktor Peer Group (Teman Sebaya)  

Disadari atau tidak, sebuah kelompok teman sebaya dapat 

menimbulkan tekanan pada seseorang yang berada dalam kelompoknya 

agar berprilaku seperti kelompok itu. Karena tekanan pada peer group 

itu semua orang ingin disukai oleh kelompoknya dan tidak ada yang 

mau dikucilkan.Demikian juga pada kelompok teman sebaya yang 

memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan 

NAPZA, dapat memunculkan penyalahgunaan baru. (BNN RI, 2009).  
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3. Faktor keluarga 

Hasil penelitian Asni M. (2013) menunjukkan bahwa siswa pernah 

menyalahgunakan narkotika lebih banyak memiliki keluarga tidak 

harmonis dibandingkan dengan siswa yang menganggap keluarganya 

harmonis. Berdasarkan Hasil analisis yang dilakukan dengan uji 

statistik menunjukkan bahwa adanya hubungan antara persepsi 

keharmonisan keluarga dengan penyalahgunaan narkotika bersifat 

lema,dimana persepsi keharmonisan keluarga memberikan kontribusi 

hanya 14,4% terhadap penyalahgunaan narkotika.  

2.3.4 Pola dan Alasan memakai narkoba  

2.4.4.1 Alasan Pemakaian Narkoba 

1. Anticipatory beliefs, yaitu anggapan bahwa jika memakai narkoba, 

orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode, dan 

sebagainya. 

2. Relieving beliefs, yaitu keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan 

untuk mengatasi ketegangan, cemas, dan depresi akibat stesor 

psikososial. 

3. Facilitative atau permissive beliefs, yaitu keyakinan bahwa 

penggunaan narkoba merupakan gaya hidup atau kebiasaan karena 

pengaruh zaman atau perubahan nilai sehingga dapat diterima  

(Martono, 2013). 

 

2.4.4.2 Pola Pemakaian Narkoba 
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1. Pola coba-coba, yaitu karena iseng atau ingin tahu. Pengaruh tekanan 

kelompok sebaya sangat besar, yang menawarkan atau membujuk untuk 

memakai narkoba. Ketidakmampuan berkata ‘tidak’ mendorong anak 

untuk mencobanya, apalagi jika ada rasa igin tahu atau ingin mencoba. 

2. Pola pemakaian sosial, yaitu pemakaian narkoba untuk betujuan 

pergaulan (berkumpul dalam acara tertentu) agar diakui/dterima 

kelompok. 

3. Pola pemakaian situasional, yaitu karena situasi tertentu, misalnya 

kesepian, stres, dan lain-lain. Disebut juga tahap instrumental, karena 

menjadi alat untuk mempengaruhi atau memanipulasi emosi dan suasana 

hatinya. Disini pemakaian narkoba telah mempunyai tujuan, yaitu 

sebagai cara mengatasi masalah (compensatory use).pada tahap ini, 

pemakai berusaha memperoleh narkoba secara aktif. 

4. Pola habituasi (kebiasaan) ketika telah memakai narkoba secara 

teratur/seeing. Terjadi perubahan pada faal tubuh dan gaya hidup. Teman 

lama berganti dengan teman kalangan pecandu. Kebiasaan, pakaian, 

pembicaraan, dan sebagainya akan berubah. Ia menjadi sensitif, mudah 

tersinggung, pemarah, sulit tidur atau berkonsentrasi, sebab narkoba 

mulai menjadi bagian dari kehidapannya. Minat dan cita-cita semula 

hilang. Ia sering membolos dan prestasi di sekolah merosot. Ia lebih suka 

menyendiri daripada berkumpul bersama keluarga. Meskipun masih 

dapat mengndalikan pemakaiannya, tetapi telah terjadi gejala awal 

ketergantungan pola pemakaian narkoba inilah yang secara klinis yang 

secara klinis disebut penyalagunaan. 
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5. Pola ketergantungan (kompulsif) dengan gejala khas, yaitu timbulnya 

toleransi atau gejala putus zat. Ia berusaha untuk selalu memperoleh 

narkoba dengan berbagai cara. Berbohong, menipu, dan mencuri menjadi 

kebiasaannya. Ia tidak dapat lagi mengendalikan diri dalam 

penggunaannya, sebab narkoba telah menjadi pusat kehidupannya. 

Hubungan dengan keluarga dan teman-teman menjadi rusak. Pada 

pemakaian beberapa jenis narkoba seperti putauw terjadinya 

ketergantungan sangat cepat. 

(Joewana, 2013) 

2.3.5 Akibat penyalahgunaan narkoba 

1. Bagi diri sendiri 

a. Tergangunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja: 

1) Daya ingat sehingga mudah lupa 

2) Perhatian sehingga sulit berkonsentrasi 

3) Perasaan sehingga tak dapat bertindak rasional dan impulsif 

4) Persepsi sehingga memberi perasaan semu/khayal 

5) Motivasi sehingga keinginan dan kemampuan belajar merosot, 

persahabatab rusak, minat, dan cita-cita semula padam. 

b. Intoksikasi (keracunan), yaitu gejala yang timbul akibat pemakaian 

narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh dan 

prilakunya. Gejalanya bergantung jenis, jumlah, dan cara 

penggunaan. Istilah yang sering dipakai pecandu adalah pedauw, 

fly, mabuk, teler, high, dan sebagainya. 
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c. Overdosis (OD), dapat menyebabkan kematian karena terhentiya 

pernapasan (heroin) atau perdarahan otak (amfetamin, sabu). OD 

terjadi karena toleransi maka perlu dosis yang lebih besar, atau 

karena sudah lama berhenti pakai, lalu memakai lagi dengan dosis 

yang dahulu digunakan. 

d. Gejala putus zat, yaitu gejala ketika dosis yang dipakai berkurang 

atau dihentikan pemakaiannya. Berat ringan gejala bergantung jenis 

zat, dosis, dan lama pemakaian. 

e. Berulang kali kambuh, yaitu ketergantungan yang menyebabkan 

craving (rasa ketagihan pada narkoba), walaupun telah berhenti 

pakai. Narkoba dan perangkatnya, kawan-kawan, suasana, dan 

tempat-tempat penggunaannya dahulu mendorongnya untuk 

memakai narkoba kembali. Itu sebabnya pecandu akan berulang 

kambuh. 

f. Gangguan prilaku/mental-sosial, sikap acuh tak acuh, sulit 

mengendalikan diri, mudah tersinggung, marah, menarik diri dari 

pergaulan, hubungan dengan keluarga dan sesama terganggu. 

Terjadi perubahan mental, diantaranya gangguan pemusatan 

perhatian, motivasi belajar/bekerja lemah, ide paranoid, gejala 

parkinshon 

g. Gangguan kesehatan, yaitu kerusakan atau gangguan fungsi organ 

tubuh seperti hati, jantung, paru, gijal, kelenjar endokrin, alat 

reproduksi, infeksi hepatitis B/C (80%), HIV/AIDS (40-5-%), 
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penyakit kulit dan kelamin, kurang gizi, penyakit kulit, dan gigi 

berlubang. 

h. Longgarnya nilai, mengendornya nilai-nilai kehidupan agama, 

sosial, budaya, seperti perilaku sek bebas dengan akibatnya 

(penyakit kelamin, kehamilan yang tidak diinginkan). Sopan santun 

hilang, menjadi asosial, mementingkan diri sendiri, dan tidak 

memedulikan kepentingan orang lain. 

i. Keuangan dan hukum, yaitu keuangan menjadi kacau, karena harus 

memenuhi kebutuhannya akan narkoba. Itu sebabnya remaja 

mencuri, menipu, dan menjual barang-barang sendiri atau orang 

lain. Jika masih sekolah, uang sekolah digunakan untuk membeli 

narkoba sehingga remaja terancam putus sekolah, disamping nilai-

nilai rapor yang merosot, sanksi hukum (ditahan, dipenjara, atau 

didenda). 

(Wilensky, 2012). 

2. Bagi keluarga  

Suasana hidup nyaman dan tentram menjadi terganggu. Membuat 

keluarga resah karena barang-barang berharga dirumah hilang. Anak 

berbohong, mencuri, menipu, bersikap kasar, acuh tak acuh dengan 

urusan keluarga, tidak bertanggung jawab, hidup semaunya, dan asosial. 

Orang tua malu karena memiliki anak pecandu, merasa bersalah, tetapi 

juga sedih dan marah. Perilakunya ikut berubah sehingga fungsi 

keluarga terganggu. Mereka berusaha menutupi perbuatan anak agar 

diketahui oleh orang luar. 
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Orang tua menjadi putus asa karena masa depan anak tidak jelas. Anak 

putus sekolah atau menganggur, karena dikeluarkan dari sekolah atau 

pekerjaan. Stres meningkat dan membuat kehidupan ekonomi morat-

marit. Pengeluaran uang meningkat karena pemakaian narkoba atau 

karena harus berulang kali dirawat, bahkan mungkin mendekam di 

penjara. Keluarga harus menanggung beban sosial ekonomi ini. 

3. Bagi sekolah  

Narkoba merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses 

belajar. Siswa penyalahguna narkoba mengganggu suasana belajar-

mengajar di kelas dan prestasi belajar turun drastis. Penyalahgunaan 

narkoba juga berkaitan dengan kenakalan dan putus sekolah. 

Kemungkinan siswa penyalahguna membolos lebih besar daripada 

siswa lain. 

Penyalahguanaan narkoba berhubungan dengan kejahatan dan perilaku 

asosial yang mengganggu suasana tertib dan aman, perusakan barang - 

barang milik sekolah, meningkatnya perkelahian. Mereka juga 

menciptakan iklim acuh tak acuh dan tidak menghormati pihak lain. 

Banyak di antara mereka menjadi pengedar atau pencuri barang milik 

teman atau karyawan sekolah. 

4. Bagi masyarakat, bangsa, dan negara 

Terjalin hubungan antara pengedar/bandar dan korban sehingga tercipta 

pasar gelap. Oleh karena itu, sulit memutus mata rantai peredarannya. 

Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan, sehingga 

kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerigian 



39 

 

 

 

karena masyarakatnya tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat. 

Belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan (Martono, 

2013). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah suatu uraian dan visualitasi hubungan atau 

kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya atau antara variabel yang 

satu dengan variabel yang lain dari masalah yang diteliti, kerangka konseptual 

adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep variabel-variabel 

yang akan diamati melalui penelitian yang dimaksud (Sugiyono, 2017). 

Kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Keterangan :  

=  Diteliti 

=  Tidak diteliti 

 

Gambar 3.1 :  Kerangka konseptual hubungan persepsi remaja dengan 

penyalahgunaan Napza di SMK Patriot Kecaamatan Peterongan 

Kabupaten Jombang. 

3.2 Penjelasan kerangka konseptual 

Faktor yang mempengaruhi 

persepsi remaja: 

1. Faktor intrinsik. 

a. Kebutuhan 

psikologis. 

b. Latar belakang. 

c. Pengalaman. 

d. Kepribadian. 

e. Sikap dan 

kepercayaan umum. 

f. Penerimaan diri. 

2. Faktor ekstrinsik. 

a. Intensitas. 

b. Rangsangan 

c. Ukuran. 

d. Kontras. 

e. Gerakan. 

f. Ulangan. 

g. Keakraban. 

h. Sesuatu yang baru. 

 

 

 

 

Persepsi remaja Tentang 

NAPZA dilihat dari 

kuesioner: 

 
 

Positif: T > mean T 

Negatif: T < mean T 

 

Penyalahgunaan Napza Ya 

Tidak 

 
Faktor yang mempengaruhi 

penyalahgunaan Napza: 

1. Faktor sumber 

informasi 

2. Faktor Peer Group 

3. Faktor keluarga 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi remaja yaitu : faktor 

Instrinsik meliputi kebutuhan psikologis, pengalaman, kepribadian, sikap 

dan keparcayaan umum, fakktor ekstrinsik meliputi : inttensitas, 

rangsangan, ukuran, kontras, gerakan, ulangan, keakraban dan sesuatu yang 

baru. Persepi remaja mempengaruhi penyalahgunaan Napza, adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi Penyalahgunaan napza yaitu : faktor sumber 

informasi, faktor Peer Group dan faktor keluarga. 

3.3.Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan 

penelitian (Sugiyono, 2015). Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 :  Ada hubungan persepsi remaja dengan penyalahgunaan Napza di 

SMK Patriot Kecaamatan Peterongan Kabupaten Jombang. 

H0 :  Tidak ada hubungan persepsi remaja dengan penyalahgunaan Napza 

di SMK Patriot Kecaamatan Peterongan Kabupaten Jombang. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun 

peneliti pada seluruh proses penelitian (Sugiyono, 2017).  

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

analitik korelasional. Penelitian korelasi adalah penelitian hubungan antara 

dua variabel pada suatu situasi atau kelompok subjek. Untuk mengetahui 

korelasi antara suatu variabel dengan variabel lain tersebut diusahakan dengan 

mengidentifikasi variabel yang ada pada suatu objek, kemudian diidentifikasi 

pula variabel lain yang ada pada objek yang sama dan dilihat apakah ada 

hubungan antara keduanya (Riduwan, 2015). Rancangan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional merupakan rancangan 

penelitian dengan melakukan pengukuran atau pengamatan pada saat 

bersamaan (sekali waktu) antara faktor risiko/paparan dengan penyakit 

(Sugiyono, 2015). 

4.2 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi  

Populasi adalah objek penelitian atau objek yang akan diteliti 

(Sugiyono, 2017). Populasinya adalah semua remaja di SMK Patriot 
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Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang yang berjumlah 130 

Siswa/Siswi 

4.3.2  Sampel 

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian 

jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017). 

Pada penelitian ini sampelnya adalah sebagian remaja di SMK Patriot 

Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.  

Menurut Arikunto (2010) jika populasi > dari 100 maka bisa diambil 

10-15% atau 20-25%. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel 

sebanyak 15% dari populasi. Sehingga dapat dihitung sesuai dengan rumus 

sebagai berikut : 

                 n =  10% x  N 

Keterangan : 

n = Besar sampel 

N = Jumlah populasi 

130
100

25
xn   

   =  33 responden 

Perhitungan sampel per kelas menggunakan rumus sebagai berikut : 

n1 =  
Ni

N
 x n 

Keterangan : 

n1 = jumlah sampel / kelas 

Ni = jumlah populasi / kelas 

  = jumlah seluruh populasi 
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n   = jumlah seluruh sampel 

Kelas A : 

76,633
130

26
 X  

 Kelas B : 

 785,633
130

27
 X  

 Kelas C : 

 785,633
130

27
 X

 

 Kelas D 

 634,633
130

25
 X  

 Kelas E 

 634,633
130

25
 X  

Kriteria Sampel 

Kriteria dalam pemilihan sampel penelitian  ini meliputi :  

Kriteria Inklusi 

a. Remaja yang sekolah di SMK Patriot Kecamatan Peterongan Kabupaten 

Jombang  

b. Remaja yang bersedia diteliti 

Kriteria Eksklusi 

a. Remaja yang sedang sakit saat penelitian 

b. Remaja yang tidak kooperatif 
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4.2.3 Sampling 

Sampling merupakan suatu proses dalam menyeleksi sampel yang 

digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2015).  

Sampling merupakan suatu proses menyeleksi dari populasi untuk 

dapat mewakili. Pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling dengan jenis Simple random sampling yaitu pemilihan 

sampel dengan cara ini merupakan jenis probabilitas yang paling sederhana. 

Untuk mencapai sampling ini, setiap elemen diseleksi secara acak 

(Riduwan, 2015). 
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4.3 Kerangka Kerja 

Kerangka kerja merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan 

dalam penelitian yang berbentuk kerangka hingga analisis datanya (Sugiyono, 

2015).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Kerangka kerja penelitian Hubungan persepsi remaja dengan 

penyalahgunaan Napza di SMK Patriot Kecaamatan Peterongan 

Kabupaten Jombang 

 

 

 

 

Populasi 

Semua remaja di SMK Patriot Kecamatan Peterongan Kabupaten 

Jombang, berjumlah 130 berjumlah 

 

Sampel 
Sebagian remaja di SMK Patriot Kecamatan Peterongan 

Kabupaten Jombang, berjumlah  33 

Sampling 

Random sampling  

 

Instrumen Penelitian 

Kuesioner  
 

Pengolahan Data  

Editing, Coding,  Scoring, Tabulating  

 

Desain penelitian 

analitik korelasional cross sectional
 

Analisa Data  

Chi-Square 
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4.4  Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional 

4.4.1 Identifikasi Variabel 

Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau 

ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu 

konsep pengertian tertentu (Notoatmodjo, 2012). 

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel independen merupakan variabel yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Hidayat, 2012). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Persepsi remaja 

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat karena variabel bebas (Hidayat, 2012). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan Napza. 

4.4.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik 

(variabel) yang diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut (Nursalam, 

2013). 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional Hubungan persepsi remaja dengan 

penyalahgunaan Napza di SMK Patriot Kecaamatan Peterongan 

Kabupaten Jombang. 

 
Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Skala Kriteria  

Independent : 

persepsi remaja  

Anggapan 

remaja tentang 

Narkotika, 

psikotropika dan 

zat adiktif 

1. Proses 

menerima 

rangsangan 

2. Proses 

menyeleksi 

rangsangan 

3. Proses 

pengorganis

asian 

4. Proses 

penafsiran 

5. Proses 

pengecekan 

dan evaluasi 

6. Proses 

reaksi 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

N 

O 

M 

I 

N 

A 

L 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataanpositif 

SS : 4 

S : 3 

TS : 2 

STS : 1 

Pernyataan negatif 

SS : 1 

S : 2 

TS : 3 

STS : 4 
Dikatakan persepsi 

positif jika skor T >50 

mean T 

Dikatakan persepsi 

negatif jika skor T <50 

mean T : Kecemasan berat 

Dependent 

Penyalah 

gunaan Napza 

Penggunaan 

narkoba yang 

dilakukan oleh 

remaja 

Akibat 

penyalahguna

an Napza : 

1. Bagi diri 

sendiri 

2. Bagi 

keluarga 

3. Bagi 

sekolah 

4. Bagi 

bangsa, 

masyarak

at dan 

negara 

Kuesioner  N 

O 

M 

I 

N 

A 

L 

Ya      : 1 

Tidak  : 0    
Kriteria 

1. Menyalahgunakan 1-

5 

2. Tidak 

menyalahgunakan 6-

10 

 

 

4.5 Tehnik Pengumpulan Data 

4.5.1 Instrumen 

Instrumen adalah alat ukur pengumpulan data (Sugiyono, 2015). 

Instrumen yang digunakan untuk persepsi remaja tentang dampak NAPZA 

yaitu dengan menggunakan kuesioner bentuk skala likert dan 

penyalahgunaan Napza menggunakan kuesioner 
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4.5.2  Prosedur Penelitian 

Pengumpulan data merupakan kegiatan penelitian untuk melakukan 

pengumpulan data yang akan digunakan untuk penelitian (Notoatmodjo, 

2012). Adapun proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

1. Mengurus Surat Izin penelitian ke Stikes Icme Jombang 

2. Mengurus surat balasan dari  SMK patriot Kec. Peterongan 

3. Memberikan  penjelasan kepada kepala sekolah tentang penelitian yang 

akan di teliti 

4. Responden diberikan penjelasan tentang tujuan dari peneliti. 

5. Mengadakan pendekatan dan memberikan penjelasan kepada calon 

responden dan responden dipersilahkan untuk mengisi surat persetujuan. 

6. Melakukan surat persetujuan dengan responden 

7. Membagikan kuesioner kepada responden dan menjelaskan cara mengisi 

kuesioner.  

8. Setelah kuesioner sudah dijawab semua, kemudian dilakukan pengolahan 

data.  

 

4.6 Lokasi dan waktu penelitian 

4.6.1 Lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di SMK Patriot Kecamatan Peterongan 

Kabupaten Jombang 

4.6.2 Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 juni 2018 
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4.7 Pengolahan Data dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data meliputi: 

4.7.1 Editing 

Adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti kembali apakah isian 

pada lembar pada pengumpulan data (kuesioner) sudah cukup baik sebagai 

upaya menjaga kualitas data agar dapat diproses lebih lanjut (Nazir, 2012). 

Pada saat melakukan penelitian, apabila ada soal yang belum di isi oleh 

responden, maka responden diminta untuk mengisi kembali dan apabila ada 

jawaban ganda pada kuesioner maka dianggap salah. 

4.7.2 Coding 

Coding adalah Mengklasifikasikan jawaban dari responden menurut kriteria 

tertentu. Klasifikasi pada umumnya ditandai dengan kode tertentu yang 

biasanya berupa angka (Nazir, 2012). Dalam penelitian ini peneliti 

memberikan kode berupa angka yaitu: 

Data umum 

1) Kelas 

Kelas 1 kode 1 

Kelas 2  kode 2 

Kelas 3  kode 3 

2) Umur  

15 tahun kode 1 

16 tahun  kode 2 

17  tahun  kode 3 

18  tahun  kode 4 
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19  tahun  kode 5 

Data khusus 

1. Persepsi 

Positif kode 1  

Negatif kode 2 

2. Penyalahgunaan Napza 

Ya   Kode 1 

Tidak   Kode 2 

Menyalahgunakan   Kode 1 

Tidak menyalahgunakan Kode 2 

4.7.3 Scoring 

Adalah penentuan jumlah skor, dalam penelitian ini menggunakan skala 

likert (Nazir, 2012). Pada penelitian ini peneliti memberikan skor : 

1. Variabel dependent 

Pernyataan positif 

SS   : 4 

S     : 3 

TS   : 2 

STS : 1 

Pernyataan negatif 

SS   : 1 

S     : 2 

TS   : 3 

STS : 4 
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2. Variabel Independent 

Ya  : 1 

Tidak : 0 

Skoring 

1. Menyalahgunakan   1-5 

2. Tidak menyalahgunakan 6-10 

 

4.7.4 Tabulating 

Tabulating adalah mengelompokkan data ke dalam satu tabel tertentu 

menurut sifat-sifat yang dimiliki. Pada data ini dianggap bahwa data telah 

diproses sehingga harus segera disusun dalam suatu pola format yang telah 

dirancang. (Riduwan, 2015). 

4.7.5 Analisis data 

1. Univariat  

Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan karakteristik setiap 

variabel penelitian. Bentuk analisa univariat tergantung jenis datanya. 

Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi 

frekuensi dan persentase dari tiap variabel (Notoatmodjo, 2010). 

Setelah semua data terkumpul dari hasil kuesioner responden 

dikelompokkan sesuai dengan sub variabel yang diteliti. Jumlah 

jawaban responden dari masing-masing pernyataan dijumlahkan dan 

dihitung menggunakan skala likert: 

T = 50 + 10  
sd

 x-x 
 

Keterangan : 
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X   = Skor Responden 

x   = Nilai rata-rata kelompok 

sd  = Standart deviasi 

Setelah itu dikatakan positif bila skor :T responden > mean T 

Dikatakan negatif apabila nilai skor : T responden ≤ mean T 

(Azwar, 2010). 

2. Bivariat  

Cara analisis data yang digunakan adalah analisis bivariat yang 

dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau 

berkolerasi (Notoatmodjo, 2010). Untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel, dilakukan uji statistik Chi Square dengan tingkat signifikan 

0,05 menggunakan SPSS 16 for windows untuk mengetahui ada 

tidaknya hubbungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel tergantung yang berskala nominal (Sugiyono, 2012). Jika   < 

0,05 maka H1 (diterima) H0 (ditolak), artinya ada Hubungan persepsi 

remaja dengan penyalahgunaan Napza di SMK Patriot Kecaamatan 

Peterongan Kabupaten Jombang Sedangkan jika   > 0,05 maka H1 

(ditolak) H0 (diterima), artinya tidak ada Hubungan persepsi remaja 

dengan penyalahgunaan Napza di SMK Patriot Kecaamatan Peterongan 

Kabupaten Jombang 

Tabel 4.2 Tabel Interpretasi Nilai r 

Besarnya Nilai x Interpretasi 

Antara 0,800 – 1,000 

Antara 0,600 – 0,799 

Antara 0,400 – 0,599 

Antara 0,200 – 0,399 

Sangat kuat 

Kuat 

Cukup 

Rendah 
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Antara 0,000 – 0,199 Sangat rendah  

 

4.8  Etika Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan 

kepada institusi Prodi SI Keperawatan Stikes Icme Jombang untuk 

mendapatkan persetujuan. Setelah itu baru melakukan penelitian pada 

responden dengan menekankan pada masalah etika yang meliputi. 

4.8.3 Informed Consent (Lembar persetujuan) 

Informed Consent diberikan sebelum penelitian dilakukan pada subjek 

penelitian. Subjek diberi tahu tentang maksud dan tujuan penelitian. Jika 

subjek bersedia responden menandatangani lembar persetujuan. 

4.8.2    Anonimity (Tanpa nama) 

Responden tidak perlu mencantumkan namanya pada lembar 

pengumpulan data. Cukup menulis nomor responden atau inisial saja 

untuk menjamin kerahasiaan identitas. 

4.8.3 Confidentiality (Kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi yang diperoleh dari responden akan dijamin 

kerahasiaan oleh peneliti. Penyajian data atau hasil penelitian hanya 

ditampilkan pada forum Akademis. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang dilaksanakan di SMK 

Patriot desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang sejumlah 33 

responden. Hasil penelitian disajikan dalam dua bagian yaitu data umum dan data 

khusus. Dalam data umum di muat karakteristik responden berdasarkan umur, dan 

Kelas. Sedangkan data khusus adalah persepsi remaja dan penyalahgunaan Napza 

, dan hubungan persepsi remaja dengan penyalahgunaan Napza di SMK Patriot 

Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Data-data tersebut 

disajikan dalam bentuk tabel. 

5.1 Gambaran Lokasi Penelitian  

Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK) Patriot Desa Mancar Kecamatan 

Peterongan  terletak di Belakang Pasar Peterongan tidak jauh dari balai Desa 

Mancar. Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK) Patriot ini Berdiri sejak tahun 

2002 yang didirikan oleh H.Moh.sahid, Bangunan sekolah sudah milik 

sendiri, Luas tanahnya mencapai 782 m2, dengan luas bangunan 118,5 m2, 

dan sarana ibadah yaitu musholla dengan luas 24 m2. Jumlah siswa sebanyak 

181 orang, dengan jumlah siswa kelas 1 terdiri dari 2 kelas sebanyak 66 

siswa, kelas II terdiri dari 2 kelas sebanyak 51 siswa, kelas III terdiri dari 2  

kelas sebanyak 64 siswa, 
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5.2 Hasil Penelitian 

5.2.1 Data Umum 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur  

Tabel  5.1 Distribusi frekuensi responden berdasarkan umur di SMK 

Patriot  Mancar Kecamatan Peterongan bulan Juni 2018  

 

No Umur  Frekuensi Prosentase (%) 

1 15 tahun  15 45,5 

2 16 tahun  10 30,3 

3 17 tahun 6 18,2 

4 18 Tahun 2 6,1 

 Total 33 100 % 

Sumber : Data Sekunder bulan Juni 2018 

Tabel 5.1. Menunjukkan bahwa hampir setengah  responden berumur 

15 tahun sejumlah 15 orang (45,5%).  

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelas 

Tabel  5.2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan kelas di SMK 

Patriot  Mancar Kecamatan Peterongan kabupaten Jombang 

bulan Juni 2018 

 

No Kelas  Frekuensi Prosentase (%) 

1 Kelas 1  19 57,6 

2 Kelas 2  14 42,4 

 Total 33 100 % 

Sumber : Data Sekunder bulan Juni 2018 

Tabel 5.2. Menunjukkan bahwa lebih dari setengah  responden kelas 1 

sejumlah 19 siswa (57,6%).  

 

 

5.2.2 Data Khusus 

Data khusus merupakan karakteristik responden yang diamati 

seperti tabel berikut: 
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1. Persepsi remaja di SMK Patriot   Mancar Kecamatan Peterongan 

Kabupaten Jombang 

Tabel 5.3 Karakteristik Responden berdasarkan Persepsi remaja di 

SMK Patriot  Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten 

Jombang bulan Juni 2018 

 

No Persepsi Frekuensi Persentase (%) 

1. Negatif 6 18,2 

2. Positif 27 81,8 

TOTAL 33 100 % 

 Sumber Data: Primer bulan Juni 2018 

Berdasarkan Tabel 5.3 menunjukkan bahwa hampir seluruhnya 

responden persepsi Positif sebanyak 27 Siswa (81,8%).  

2. Penyalahgunaan Napza di SMK Patriot   Mancar Kecamatan 

Peterongan Kabupaten Jombang 

Tabel 5.4 Karakteristik Responden berdasarkan Penyalahgunaan 

Napza di SMK Patriot  Mancar Kecamatan Peterongan 

Kabupaten Jombang bulan Juni 2018 

 

No Penyalahgunaan Frekuensi Persentase (%) 

1. Tidak menyalahgunakan 33 100 

2 Menyalahgunakan 0 0 

 TOTAL 33 100 % 

Sumber Data: Primer bulan Juni 2018 

Berdasarkan Tabel 5.4 menunjukkan seluruh responden tidak 

menyalahgunakan Napza sebanyak 33 siswa (100 %). 

3. Hubungan persepsi remaja dengan penyalahgunaan Napza di SMK 

Patriot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

Tabel 5.5  Tabulasi silang persepsi remaja dengan penyalahgunaan 

NAPZA  di SMK Patriot Desa Mancar Kecamatan 

Peterongan Kabupaten Jombang tahun 2018 

 

No 
Persepsi 

Remaja 

Penyalahgunaan Napza 

Tidak menyalah-

gunakan 

Menyalah-

gunakan 
Total 

∑ % ∑ % ∑ % 

1 Negatif 6 18,2 0 0 6 18,2 

2 Positif 27 81,8 0 0 27 81,8 

Jumlah 33 100 % 0 0 33 100 % 

P Value 0,000   

Sumber Data: Primer bulan Juni 2018  

Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

persepsi remaja positif tidak menyalahgunakan Napza sebanyak 27 

siswa (81,8 %) dan sebagian kecil siswa persepsi Negatif tidak 

menyalahgunakan sebanyak 6 siswa (18,2 %). 

Dari hasil penelitian menggunakan uji Chi Square 

menunjukkan nilai probabilitas atau taraf kesalahan (p : 0,000) jauh 

lebih kecil dari standart signifikan ( : 0,05), maka H1 diterima Ho 

ditolak yang berarti ada Hubungan persepsi remaja dengan 

penyalahgunaan Napza di SMK Patriot Desa Mancar Kecamatan  

Peterongan Kabupaten Jombang. 

 

5.3 Pembahasan 

5.3.1 Persepsi Remaja tentang Napza 

Berdasarkan Tabel 5.3 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden persepsi Positif sebanyak 27 Siswa (81,8%).  

Menurut peneliti masa remaja merupakan tahap 

perkembangan yang secara psikologis lebih rentan terhadap 



59 

 

 

 

pengaruh lingkungan sekitarnya. Dari hasil penelitian di SMK 

Patriot remaja sudah banyak yang mengetahui dampak dari bahaya 

Napza dikarenakan faktor Umur yang sudah menginjak dewasa dan 

pengetahuannya yang semakin luas, Sesuai dengan hasil penelitian 

terkait masalah umur hampir setengah  responden berumur 15 

tahun sejumlah 15 orang (45,5%) , semakin tinggi umur remaja 

akan semakin tinggi juga persepsi remaja tentang dampak bahaya 

Napza. Ketika remaja berada dilingkungan yang dekat dengan 

narkoba, hal ini dapat menjadikan remaja tersebut terstimuli untuk 

ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba juga. Oleh karena 

itu untuk meningkatkan persepsi remaja bahwa NAPZA berbahaya 

yaitu dengan memberikan bimbingan rohani pada remaja sehingga 

timbul rasa takut pada diri remaja untuk mencoba-coba narkoba. 

Selain itu, memberikan penjelasan pada remaja bagaimana cara 

memilih teman dan bergaul sehingga remaja dapat membentengi 

dirinya dari pergaulan bebas dan pergaulan yang beresiko 

terjerumus kedalam tindakan kejahatan. 

Remaja memandang teman-teman sebaya sebagai 

significant others dalam kehidupan mereka. Hal ini mengakibatkan 

remaja seringkali mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ditampilkan 

oleh lingkungannya dalam hal ini teman-temannya, termasuk 

kebiasaan-kebiasaan yang cenderung negatif seperti 

penyalahgunaan narkoba. Kemudian, responden masih duduk di 

bangku tingkat SMU/sederajat. Hal yang dapat mendukung 
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seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba antara lain dapat 

dilihat dari karakteristik kepribadiannya yang cenderung lemah, 

mudah kecewa, tidak dapat menerima kegagalan, sehingga disaat ia 

dihadapkan pada suatu permasalahan, timbul kecemasan dalam 

dirinya. Individu seperti ini akan melihat narkoba sebagai suatu 

media untuk melepaskan ketegangan serta kecemasan yang ada 

dalam dirinya (Sarafino, 2010). Era teknologi sekarang ini lebih 

dari kata maju, banyak sekali cara untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan dari berbagai sumber yang terpercaya. Baik dari 

media cetak seperti koran, majalah, tabloid dll. Serta dari media 

elektronik seperti TV, internet acara yang kita bisa langsung ikut 

dalam interaktif dibidangnya. Kelompok teman sebaya terutama 

teman dekat, memiliki pengaruh yang paling besar dalam 

kaitannya dengan konsumsi narkoba pada remaja (Sarafino, 2010).  

5.3.2 Penyalahgunaan Napza 

Berdasarkan Tabel 5.4 menunjukkan Seluruh responden 

tidak menyalahgunakan Napza sebanyak 33 siswa (100 %). 

Menurut peneliti Pada masa remaja, juga bukan merupakan 

faktor yang dibawa individu sejak ia dilahirkan. Remaja yang 

asertif memiliki keyakinan serta keberanian untuk bertindak 

maupun berpendapat, walaupun tindakan dan pemikirannya 

berbeda dengan lingkungannya. Hal tersebut didukung oleh 

kepercayaan diri yang dimiliki oleh remaja, perasaan mampu, dan 

yakin akan dirinya sendiri. Sedangkan remaja yang cenderung 
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kurang percaya diri, tidak yakin pada kemampuannya maka iapun 

akan sulit untuk memunculkan keberanian untuk bertindak maupun 

berpendapat, dan secara pasif mengikuti apa saja yang menjadi 

kehendak orang lain atau lingkungannya.  

Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, maka dalam diri 

remaja diperlukan adanya suatu kemampuan yang mendukung 

proses mereka dalam bersosialisasi. Kemampuan untuk tetap 

menjadi diri sendiri dalam bergaul juga diperlukan agar tidak 

terjerumus dalam pengembangan perilaku merugikan. Kemampuan 

untuk menyatakan diri secara jujur dan sesuai dalam menegakkan 

hak pribadi dan mengekspresikan pikiran-pikiran, perasaan-

perasaan dan keyakinan-keyakinannya tanpa mengorbankan hak-

hak orang lain atau merugikan orang lain disekitarnya. Dengan 

kata lain, remaja sangat memerlukan kemampuan untuk menjadi 

asertif (Sarafino, 2010). Hal inilah yang dapat menjadikan remaja 

terlibat dalam lingkaran pergaulan yang negatif, dalam hal ini 

penyalahgunaan narkoba. Hal yang dapat menyebabkan remaja 

mengkonsumsi narkoba adalah untuk menurunkan ketegangan, 

kecemasan, serta sebagai sarana untuk melarikan diri dari masalah. 

Mereka yang menggunakan narkoba sebagai sarana untuk lari dari 

tekanan, kecemasan, masalah atau kenyataan cenderung 

merupakan remaja yang secara emosional belum matang. Mereka 

merasa tidak nyaman, pasif, dan sangat tergantung. Mereka tidak 

terbiasa untuk menghadapi kesulitan secara adaptif, dan merasa 
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bahwa hidup itu membuat frustasi dan sangat menimbulkan 

kecemasan. Bila mereka menghadapi masalah dalam hidup 

cenderung untuk melarikan diri atau mencari bantuan dengan 

menggantungkan diri pada orang lain ataupun narkoba (Joewana, 

2013). 

5.3.3 Hubungan Persepsi remaja dengan penyalahgunaan Napza di SMK 

Patriot Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang 

  Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

persepsi remaja positif tidak menyalahgunakan Napza sebanyak 27 

siswa (81,8 %) dan sebagian kecil siswa persepsi Negatif tidak 

menyalahgunakan sebanyak 6 siswa (18,2 %). 

Dari hasil penelitian menggunakan uji Chi Square 

menunjukkan nilai probabilitas atau taraf kesalahan (p : 0,000) 

jauh lebih kecil dari standart signifikan ( : 0,05), maka H1 

diterima Ho ditolak yang berarti ada Hubungan persepsi remaja 

dengan penyalahgunaan Napza di SMK Patriot Desa Mancar 

Kecamatan  Peterongan Kabupaten Jombang. 

Menurut peneliti cara menghindari agar terhindar dari 

penyalahgunaan  NAPZA yaitu remaja harus menambah 

pengetahuan tentang dampak NAPZA dengan cara membaca buku, 

mengikuti penyuluhan serta harus pandai dalam memilih teman 

bergaul. Peran orang tua penting untuk memberikan pendidikan 

kesehatan tentang NAPZA pada remaja, pihak sekolah diharapkan 

mengajarkan pada siswa tentang dampak dari perilaku penggunaan 
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NAPZA. Dari hasil penelitian lebih dari setengah  responden kelas 

1 sejumlah 19 siswa (57,6%) dari hasil tersebut semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang, maka semakin luas wawasan 

berpikirnya sehingga kemampuan untuk mengembangkan diri lebih 

terbuka. Seorang remaja akan menjadi sangat rentan terhadap 

penyalahgunaan narkoba apabila dihadapkan pada faktor-faktor 

tertentu yang datang baik dari dalam dirinya (internal) maupun dari 

luar dirinya (eksternal). Dari pernyataan tersebut tampak jelas 

bahwa sifat khas dari proses belajar ialah memeperoleh sesuatu 

yang baru, yang dahulu belum ada sekarang menjadi ada, yang 

semula belum diketahui, sekarang diketahui, yang dahulu belum 

dimengerti, sekarang dimengerti. Persepsi tersebut akhirnya 

diharapkan dapat berpengaruh terhadap perilaku. Sementara dari 

hasil post-test masih ditemukan siswa dengan persepsi negatif, ini 

disebakan mungkin karena faktor lingkungan dimana responden 

yang begitu banyak dan waktu yang tidak tepat pada saat intervensi 

penyuluhan dilaksanakan sehingga kemampuan untuk 

berkonsetrasi dan motivasi menjadi lemah, disamping itu juga 

disebabkan karena tingkat intelegensi atau kemampuan siswa 

dalam menerima informasi atau pelajaran berbeda-beda sehingga 

masih ditemukan responden dengan persepsi yang negatif. 

Informasi memberikan pengaruh besar terhadap persepsi 

seseorang. Apabila remaja diberikan informasi tentang NAPZA 

dengan jelas, benar dan komprehensif maka remaja tidak akan 
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mempunyai persepsi yang positif artinya remaja menganggap 

bahwa NAPZA boleh digunakan oleh remaja dan akan 

memberikan dampak yang baik bagi kehidupan remaja, semakin 

banyak memperoleh informasi maka pengetahuan yang di peroleh 

seseorang semakin baik, pengetahuan yang tepat dapat 

mempengaruhi persepsi seseorang dalam memberikan penilaian 

pada suatu objek (Sunaryo, 2008). Persepsi remaja post intervensi 

atau setelah dilakukan penyuluhan mengalami peningkatan 

persepsi positif tentang narkoba. Peningkatan persepsi tentang 

narkoba, ini menunjukkan bahwa penyuluhan kesehatan telah 

efektif karena telah terjadi peningkatan ppersepsi dan pemehaman 

responden, hal ini disebabkan Karena Siswa telah mendapatkan 

pelajaran dalam bentuk penyuluhan sehingga terjadi suatu proses 

belajar dimana sesuatu yang tidak tahu berubah menjadi tahu dan 

dari tidak mengerti menjadi mengerti. Ini sejalan dengan teori 

Soekidjo Notoatmojo (2010) yang mengatakan bahwa belajar 

adalah suatu usaha untuk memperoleh hal-hal baru dalam tingkah 

laku meliputi pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan nilai-

nilai dengan aktivitas kejiwaan sendiri. 

Hal ini sejalan dengan teori Mohammad Ali (2012) yang 

mengatakan bahwa manusia memiliki perbedaan satu sama lain 

dalam berbagai aspek antara lain dalam bakat, minat, kepribadian, 

keadaan jasmani, keadaan sosial dan juga intelegensia, perbedaan 

itu akan tampak jika diamati dalam proses belajar mengajar dalam 
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kelas, ada siswa yang cepat dalam menerima pelajaran, ada yang 

lambat dan ada juga yang sedang dalam penguasaan materi 

pelajaran. Ada beberapa faktor yang memepengaruhi 

perkembangan intelek remaja yaitu : faktor herediter, faktor 

lingkungan yang meliputi keluarga, lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat (Brunner & Suddarth, 2010). 

Dengan adanya pesan tersebut maka diharapkan 

masyarakat, kelompok atau individu dapat memperoleh 

pengetahuan tentang kesehatan yang baik (Notoatmodjo, 2010). 

Remaja itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (High Cariousty). 

Sementara itu ditemukannya responden yang persepsinya tergolong 

tetap dan negatif, kemungkinan disebabkan faktor lingkungan dan 

siswa itu sendiri sehingga berkonsentrasi dan motivasi siswa 

menjadi kurang begitu juga dengan kesiapan belajar siswa menjadi 

hilang. Hal ini sejalan dengan teori beberapa ahli pendidikan, 

antara lain J.Guilbert mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses belajar ini dibagi dalam empat kelompok 

besar, dua diantaranya yakni lingkungan, dan faktor individual 

subjek belajar.  
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan dari penelitian dan pembahasan dan hubungan persepsi 

remaja dengan penyalahgunaan Napza di SMK Patriot Desa Mancar Kecamatan 

Peterongan Kabupaten Jombang, maka dapat disimpulkan bahwa :   

6.1.1 Persepsi remaja di SMK Patriot desa Mancar kabupaten Jombang hamper 

seluruhnya responden persepsi Positif. 

6.1.2 Penyalahgunaan Napza d SMK Patriot desa Mancar  kabupaten Jombang 

seluruh responden tidak menyalahgunakan Napza. 

6.1.3 Ada hubungan persepsi remaja dengan penyalahgunaan Napza di SMK 

Patriot Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian kiranya penulis dapat menyarankan: 

6.2.1 Responden 

Remaja adalah generasi penerus bangsa, mereka hendaknya lebih selektif dalam 

memilih teman dan lingkungan pergaulan, sehingga tidak memberi pengaruh 

buruk pada dirinya terutama berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA. 

6.2.2 Peneliti Selanjutnya 

Mengingat adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka diharapkan untuk 

peneliti selanjutnya dapat lebih memperdalam dalam proses FGD dan perlu 

dilakukan lebih lanjut mengenai persepsi remaja tentang penyalahgunaan 
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NAPZA agar lebih menyempurnakan penelitian dengan metode dan variabel 

penelitian yang lebih lengkap sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. 

6.2.3 Bagi Institusi Pendidikan 

a. SMK Patriot Kecamatan Peterongan 

Diharapkan pihak institusi memahami dan menyadari akan kemampuan 

intelektual peserta didik yang wajib di pupuk dan dikembangkan agar potensi 

yang dimiliki setiap individu terwujud sesuai dengan perbedaan masing-

masing khususnya menyangkut kesehatan dalam hal ini penyalahgunaan 

NAPZA dengan menetapkan konsep dasar NAPZA kedalam salah satu 

kurikulum untuk dijadikan sebagai bahn pelajaran guna mencegah meluasnya 

penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja khususnya siswa SMK Patriot 

Peterongan Kabupaten Jombang melalui penyuluhan sesering mungkin untuk 

menghindari Napza. 

b. STIKES ICME Jombang 

Sekolah tinggi ilmu kesehatan merupakan salah satu wadah pendidikan dalam 

bidang kesehatan sehingga diharapkan kiranya mampu berkontribusi dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang sekarang ini menjadi salah 

satu yang bisa merusak, bahkan mematikan bagi umat manusia diseluruh 

dunia khususnya pada usia remaja.  
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Lampiran 1 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

 

Dengan Hormat, 

Saya sebagai mahasiswa progam studi S1 Keperawatan STIKES ICME Jombang : 

Nama : Batara prima  

NIM :  143210006 

Judul                : Hubungan persepsi remaja dengan penyalahgunaan Napza di SMK 

Patriot Kecaamatan Peterongan Kabupaten Jombang 

Mengajukan dengan hormat kepada saudara/i untuk bersedia menjadi responden 

penelitian saya. Adapun  tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Hubungan 

persepsi remaja dengan penyalahgunaan Napza di SMK Patriot Kecaamatan Peterongan 

Kabupaten Jombang. Untuk itu saya mohon kesediaan untuk menjadi responden dalam 

penelitian ini dan kerahasiaan responden dalam penelitian ini akan saya jamin.  

 

 

Jombang, ...................2018 

Peneliti 

 

( Batara prima ) 
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Lampiran 2  

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Nama  : Batara prima  

NIM  :  143210006 

Judul :  Hubungan persepsi remaja dengan penyalahgunaan Napza di 

SMK Patriot Kecaamatan Peterongan Kabupaten Jombang. 

Bahwa saya diminta untuk berperan serta dalam penelitian ini sebagai responden 

dengan mengisi kuesioner yang disediakan oleh peneliti. 

Sebelumnya saya telah diberi penjelasan tentang tujuan penelitian ini dan saya 

telah mengerti bahwa peneliti akan merahasiakan identitas, data maupun informasi yang 

akan saya berikan. Apabila ada pernyataan yang diajukan menimbulkan ketidak 

nyamanan bagi saya, peneliti akan menghentikan pada saat ini dan saya berhak 

mengundurkan diri. 

Demikian persetujuan ini saya buat secara sadar dan suka rela, tanpa ada unsur 

paksaan dari siapapun, saya menyatakan setuju menjadi responden dalam Penelitian ini. 

 

              Jombang, .............2018 

 

        Peneliti              Responden 

 

 

  (  Batara prima )                (..............................) 
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Lampiran 3 

KUESIONER 

 

HUBUNGAN PERSEPSI REMAJA DENGAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI 

SMK PATRIOT KECAAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG. 

 

Hari/tanggal :  

Pukul : 

I. Data Umum 

Petunjuk pengisian : Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban yang telah 

tersedia. 

1. Saat ini anda duduk di kelas 

a. Kelas 1  

b. Kelas 2   

c. Kelas 3   

2. Umur anda saat ini 

a. 15 tahun  

b. 16 tahun   

c. 17  tahun   

d. 18  tahun   

e. 19  tahun   
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II. Data Khusus  

1. PERSEPSI REMAJA TENTANG NAPZA 

 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya menganggap bahwa NAPZA merupakan 

obat yang dapat menyebabkan ketergantungan 

dan berbahaya bagi kesehatan 

    

2. Saya berpikir bahwa NAPZA dapat 

meningkatkan kepercayaan diri sehingga boleh 

dikonsumsi saat kita butuhkan 

    

3. Konseling yang diberikan petugas kesehatan 

tentang NAPZA benar-benar saya perhatikan 

    

4. Minum-minuman alkohol bukan termasuk 

kedalam golongan NAPZA 

    

5. Informasi tentang kecelakaan yang terjadi akibat 

penggunaan NAPZA diberbagai media sangat 

memprihatinkan 

    

6. Penggunaan NAPZA dapat menyebabkan 

halusinasi atau suka menghayal 

    

7. Saya membatasi dan memilih teman sebaya 

karena takut terjerumus kedalam hal yang negatif 

    

8. Ada beberapa obat NAPZA yang bermanfaat 

bagi kesehatan karena dapat meningkatkan 

penampilan dan percaya diri 

    

9. Saya menafsirkan bahwa peraturan orang tua 

dalam membatasi teman dan waktu bermain agar 

kita tidak terjerumus kedalam narkoba 

    

10. Menggunakan narkoba seperti mencoba minum-

minuman keras sebagai tanda bahwa kita 

merupakan teman yang sejati 

    

11. Semua informasi yang masuk tentang narkoba 

baik dari media massa maupun media elektronik 

perlu disaring kebenarannya 

 

    

12. Pola coba-coba dan rasa ingin tahu sangat 

mendorong remaja untuk mengkonsumsi 

narkoba 

    

13. Mengkonsumsi alkohol boleh dilakukan pada 

saat kita ada acara ulang tahun atau pesta 

    

14. Saya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan dengan cara beribadah agar 

terhindar dari pengaruh buruk narkoba 

    

15. Menggunakan narkoba karena banyak masalah 

boleh dilakukan 
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2. PENYALAHGUNAAN NAPZA 

 

No. Pertanyaan YA TIDAK 

1. Apakah anda mengetahui dampak dari 

mengkonsumsi Narkoba pada kesehatan diri kita 

  

2. Apakah anda mengetahui narkkoba bisa membuat 

badan kita mudah sakit 

  

3. Apakah anda tahu dampak yang dirasakan orang tua 

saat kita diketahui mengkonsumsi Napza  

  

4. Menurut anda jika anda ditemukan menggunakan 

/mengkonsumsi Napza akan di keluarkan dari 

sekolah 

  

5. Penyalahguanaan narkoba berhubungan dengan 

kejahatan dan perilaku asosial yang mengganggu 

suasana tertib dan aman di sekolah 

  

6 Apakah Orang tua malu karena memiliki anak 

pecandu Narkoba 

  

7 Negara menderita kerugian karena masyarakat 

khususnya remaja mengkonsumsi Napza 

  

8 Apakah anda tahu dampak yang anda rasakan saat 

masyarakat mengetahui anda pengguna Napza 

  

9 Apakah pengguna narkoba berpengaruh dengan 

prestasi belajar 

  

10 Orang pengguna Napza akan mudah lupa   

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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1 1 1

2 1 1

3 1 1

4 1 1

5 1 1

6 2 2 Kelas 1 kode 1

7 2 3 Kelas 2 kode 2

8 1 3 Kelas 3 kode 3

9 1 3

10 1 1

11 2 3

12 2 2

13 2 3 Umur 15 kode 1

14 2 2 Umur 16 kode 2

15 1 1 Umur 17 kode 3

16 1 1 Umur 18 kode 4

17 2 2 Umur 19 kode 5

18 2 2

19 1 1

20 1 2

21 2 4

22 1 1

23 1 1

24 2 1

25 2 4

26 1 1

27 1 1

28 1 2

29 2 2

30 2 2

31 1 2

32 2 3

33 1 1

Umur

Kelas UmurNo Resp

DATA UMUM

KETERANGAN

Kelas
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No Resp X Mean Sd Skor

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 T

1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 55 43.24 11,573 60.15 2

2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 54 43.24 11,573 59.29 2

3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 23 43.24 11,573 32.50 1

4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 44 43.24 11,573 50.65 2

5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 55 43.24 11,573 60.15 2

6 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 43 43.24 11,573 49.79 1

7 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 49 43.24 11,573 54.97 2

8 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 49 43.24 11,573 54.97 2

9 3 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 2 3 4 3 46 43.24 11,573 52.38 2

10 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 49 43.24 11,573 54.97 2

11 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 51 43.24 11,573 56.70 2

12 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 52 43.24 11,573 57.56 2

13 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 55 43.24 11,573 60.15 2

14 1 2 1 1 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 31 43.24 11,573 39.42 1

15 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 43.24 11,573 60.15 2

16 2 2 2 3 2 2 2 2 4` 4 4 4 2 3 2 36 43.24 11,573 42.01 1

17 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 54 43.24 11,573 59.29 2

18 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 57 43.24 11,573 61.88 2

19 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 51 43.24 11,573 56.70 2

20 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 43.24 11,573 63.61 2

21 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 48 43.24 11,573 54.11 2

22 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 4 49 43.24 11,573 54.97 2

23 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 43.24 11,573 37.69 1

24 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 54 43.24 11,573 59.29 2

25 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 46 43.24 11,573 52.38 2

26 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 43.24 11,573 52.38 2

27 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 25 43.24 11,573 34.23 1

28 3 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 2 3 4 3 46 43.24 11,573 52.38 2

29 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 57 43.24 11,573 61.88 2

30 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 50 43.24 11,573 55.83 2

31 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 2 50 43.24 11,573 55,8 2

32 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 55 43.24 11,573 60.15 2

33 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 44 43.24 11,573 50.65 2

Jumlah Pertanyaan 

Kriteria 

TABULASI PERSEPSI
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 1

2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 7 1

3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 1

4 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1

5 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 1

6 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1

7 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8 1

8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 1

9 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1

14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 1

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1

17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1

19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 1

20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1

21 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1

22 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 1

23 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 1

24 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 1

25 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 1

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1

27 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1

28 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1

29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1

30 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 1

31 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 1

32 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1

No.Resp
JUMLAH PERTANYAAN

X Kriteria
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Lampiran 8 

Frequencies 

 
Kelas 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid kelas 1 19 57.6 57.6 57.6 

kelas 2 14 42.4 42.4 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

 
Umur 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid umur 15 15 45.5 45.5 45.5 

umur 16 10 30.3 30.3 75.8 

umur 17 6 18.2 18.2 93.9 

umur 18 2 6.1 6.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Frequencies 

 
Persepsi 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Negatif 6 18.2 18.2 18.2 

Positif 27 81.8 81.8 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

 
Penyalahgunaan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid tidak menyalahgunakan 33 100.0 100.0 100.0 

 

 

 
 

Llampiran  
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Lampiran  

lk Crosstabs 

 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Persepsi * Penyalahgunaan 33 100.0% 0 .0% 33 100.0% 

 

 

 

 
Persepsi * Penyalahgunaan Crosstabulation 

   Penyalahgunaan 

Total 
   tidak 

menyalahgunakan 

Persepsi Negatif Count 6 6 

Expected Count 6.0 6.0 

% within Persepsi 100.0% 100.0% 

% within Penyalahgunaan 18.2% 18.2% 

% of Total 18.2% 18.2% 

Positif Count 27 27 

Expected Count 27.0 27.0 

% within Persepsi 100.0% 100.0% 

% within Penyalahgunaan 81.8% 81.8% 

% of Total 81.8% 81.8% 

Total Count 33 33 

Expected Count 33.0 33.0 

% within Persepsi 100.0% 100.0% 

% within Penyalahgunaan 100.0% 100.0% 

% of Total 100.0% 100.0% 
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Frequencies 

 

 
Persepsi 

 Observed N Expected N Residual 

Negatif 6 16.5 -10.5 

Positif 27 16.5 10.5 

Total 33   

 

 

 

 
Test Statistics 

 Persepsi 

Chi-Square 13.364a 

df 1 

Asymp. Sig. .000 

a. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 
5. The minimum expected cell frequency is 16,5. 
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Lampiran 9  
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Lampiran 10 

JADWAL KEGIATAN PENYUSUNAN SKRIPSI 

No. Jadwal Penelitian 
Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Konsultasi Judul                     

2. Menyusun dan 

Konsultasi Bab 1 

                    

3. Studi Pendahuluan                     

4. Menyusun dan 

Konsultasi Bab 2 

                    

5. Menyusun dan 

Konsultasi Bab 3 

                    

6. Menyusun dan 

Konsultasi Bab 4 

                    

7. Konsultasi lembar 

observasi, lampiran 

depan dan belakang 

                    

8. ACC proposal 

penelitian 

                    

9. Sidang Proposal                     

10. Revisi proposal                     

11. Pengambilan data                     

12. Pengolahan data                     

13. Menyusun dan 

konsultasi Bab 5 

dan Bab 6 

                    

14. Konsultasi Lembar 

awal dan akhir 

kelengkapan skripsi 

                    

15. Sidang Skripsi                     

 

 

 


