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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Tentang Efektivitas 

a. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif 

yang berarti ada efeknya, pengaruhnya atau dapat membawa hasil. Sedangkan 

efektivitas berarti kefektifan.1 Maka efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses 

pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan 

dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai 

tujuannya. 

Efektivitas berhubungan dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan 
pembelajaran yang telah didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran, baik 
tujuan dalam skala yang sempit seperti tujuan pembelajaran khusus, maupun 
tujuan dalam skala yang lebih luas, seperti tujuan kurikuler, tujuan 
institusional dan bahkan tujuan internasional. Dengan demikian, dalam 
konstek kurikulum dan pembelajaran suatu program pembelajaran dikatakan 
memiliki tingkat efektivitas yang tinggi manakala program tersebut dapat 
mencapai tujuan seperti yang diharapkan.2 

Muhammad Ali mengatakan: “kriteria dalam merumuskan organisasi 
kurikulum yang efektif menurut Tyler adalah: pertama berkesinambungan 
(Continuity) menunjukkan kepada pengulangan kembali unsur-unsur utama 
kurikulum secara vertical. Contoh jika dalam salah satu pelajaran 
pengembangan keterampilan membaca dipandang sebagai sesuatu yang sangat 
penting, maka latihan membaca perlu dilakukan secara terus-menerus atau 
berkesinambungan, agar siswa dapat memperoleh kesempatan untuk 

                                                           
1 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 284  
2 Wina sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2011), h. 
320-321 
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mengembangkan keterampilan tersebut. Kedua berurutan (sekuence) 
berurutan mempunyai hubungan denngan kesinambungan. Dengan kriteria ini 
dimaksudkan bahwa isi kurikulum diorganisasi dengan cara mengurutkan 
bahan pelajaran sesuai dengan tingkat kedalaman atau keluasan yang dimiliki. 
Suatu bahan yang disampaiakan pada tingkat pertama tidak terlalu dalam, 
namun pada tingkat berikutnya lebih dalam lagi. Demikian pula tentang 
keluasannya. Ketiga keterpaduan (integration) maksudnya keterpaduan 
menunjukkan kepada hubungan horizontal pengalaman belajar yang menjadi 
isi kurikulum.misalnya dalam proses belajar diperlukan pengembangan dalam 
masalah kuantitatif (masalah yang berhubungan dengan angka), penting 
diperhatikan bagaimana cara keterampilan itu dapat digunakan secara efektif 
tidak hanya dalam pelajaran sains tetapi juga pelajaran yang lainnya.”3 

Sedangkan dalam proses konseling, keefektifan konseling sebagian besar 

ditentukan oleh kualitas hubungan antara konselor dengan kliennya. Dilihat dari segi 

konselor, kualitas hubungan itu bergantung pada kemampuannya dalam menerapkan 

teknik-teknik konseling dan kualitas pribadinya. 

Untuk mencapai keefektifan pribadi, sehubungan dengan ini Blocher 
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pribadi yang efektif adalah pribadi 
yang sanggup memperhitungkan diri, waktu dan tenaganya serta bersedia 
memikul resiko-resiko ekonomis, psikologis dan fisik. Mendorong individu 
mampu mengambil keputusan yang penting bagi dirinya. Jelaslah bahwa 
pekerjaan konselor bukan menentukan keputusan yang harus diambil oleh 
klien atau memilih alternatif dari tindakannya. Keputusan-keputusan ada pada 
diri klien sendiri, dan klien harus tahu mengapa dan bagaimana klien 
melakukannya. Oleh karena itu klien harus belajar mengestimasi konsekuensi-
konsekuensi yang mungkin terjadi dalam pengorbanan pribadi, waktu, tenaga, 
uang, resiko dan sebagainya. Individu belajar memperhatikan nilai-nilai yang 
ikut mempertimbangkan yang dianutnya secara sadar dalam pengambilan 
keputusan.4 

 

 

                                                           
3 Muhammad Ali, Pengembangan Kurikulum di Sekolah, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2009), h. 109-110 
4 Syamsu Yusuf, Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006), h. 9-10 
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B. Bimbingan Konseling 

a. Pengertian Bimbingan dan Konseling 

Setiap manusia dimanapun berada tidak terlepas dari masalah. Banyak 

diantara mereka yang merasa sulit untuk menyelesaikan maslahnya sendiri, oleh 

karena itu diperlukannya suatu usaha untuk memecahkan maslahnya yaitu berupa 

layanan bimbingan dan konseling. 

Kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris guidance yang 
berasal dari kata kerja to guide yang artinya menunjukkan. Dalam bahasa 
Indonesia, kata bimbingan digunakan beberapa arti, misalnya bimbingan 
skripsi, yakni pekerjaan membimbing mahasiswa dalam menulis skripsi. 
Sedangkan kata bimbingan dalam term bimbingan dan penyuluhan 
maksudnya adalah suatu pekerjaan pemberian bantuan psikologis kepada 
seseorang yang secara psikologis memang membutuhkannya, yakni 
membantu agar yang bersangkutan dapat menyelesaikan atau mengatasi 
sendiri proplem atau pekerjaan yang sedang dihadapinya.5 

Sofyan S. Willis mengatakan bimbingan adalah proses bantuan terhadap 

individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan bagi 

penyesuaian diri secara baik dan maksimum di sekolah, keluarga dan masyarakat.6 

Dalam hal ini Arthur J. Jones mengartikan bimbingan amat sederhana yaitu 
bahwa dalam proses bimbingan ada dua orang yakni pembimbing dan yang 
dibimbing, dimana pembimbing membantu si terbimbing sehingga si 
terbimbing mampu membuat pilihan-pilihan, menyesuaikan diri, dan 
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Masalahnya adalah bahwa 
pilihan-pilihan dalam kehidupan dimasyarakat amat banyak, dan persaingan 
untuk memilih yang terbaik juga amat ketat. Karena itu diperlukan kecakapan 

                                                           
5 Achmad Mubarok, Al Irsyad an Nafsi Konseling Agama Teori dan Kasus (Jakarta: PT. Bina 

Rena Pariwara, 2002), h. 2 
6 Sofyan S. Willis, Konseling Individual Teori dan Praktek, (Bandung: ALFABETA, 2013), 

h. 13 
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dalam memilih yang terbaik sesuai dengan prinsip dan ajaran agama, 
peraturan Negara dan masyarakat.7 

Sedangkan konseling merupakan terjemahan dari kata Counselling (bahasa 
Inggris). Ada yang sependapat dengan terjemahan kata Counselling menjadi 
penyuluhan, namun ada juga yang kurang sependapat dengan alasan karena 
penyuluh berasal dari kata suluh, yang memiliki arti obor (penerangan) 
sehingga konseling diartikan penyuluhan, yang berarti memberikan 
penerangan kepada orang yang belum tahu tentang sesuatu yang belum ia 
ketahui agar menjadi tahu. Jika diartikan berdasarkan bahasa Arab, suluh 
maka akan berarti meluruskan sesuatu yang salah. Barangkali makna ini lebih 
tepat untuk mengartikan konseling sebagai kegiatan untuk meluruskan 
perilaku yang salah atau kurang sesuai.8 

Konseling menurut Shertzer dan Stone adalah upaya membantu individu 

melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli 

mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan 

menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa 

bahagia dan efektif perilakunya.9 Sedangkan menurut Ahmad Muhammad 

Diponegoro konseling adalah usaha membantu orang yang sedang mengalami 

gangguan kejiwaan agar mereka bisa memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi 

mereka.10 

 

 

 

                                                           
7 Ibid, h. 11  
8 Elfi Mu’awanah, Bimbingan Konseling Islam di Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 

55 
9 Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan Dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan, 

(Bandung: Refika Aditama, 2011) 
10 Ahmad Muhammad Diponegoro, Konseling Islami, (Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 

2011), h. 4 
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Istilah konseling dapat ditetapkan terhadap aktivitas dengan jangka waktu 
yang panjang yang dirancang untuk membantu individu dalam memecahkan 
masalah-masalahnya. Konseling adalah hubungan timbal balik antara dua 
orang individu, dimana seorang konselor berusaha membantu klien untuk 
mencapai atau mewujudkan pemahaman tentang dirinya sendiri dalam 
kaitannya dengan masalah atau kesulitan yang dihadapi pada saat ini dan pada 
waktu mendatang.11 

Dengan demikian, dapat diinterprestasikan bahwa bimbingan dan konseling 
mempunyai pengertian sebagai suatu proses pemberian bantuan yang 
kontinyu dan sistematis yang diberikan oleh konselor kepada klien yang 
berhubungan dengan masalah psikis-sosial, dengan harapan klien tersebut 
dapat mencapai kemandirian yakni dapat memahami dirinya sesuai denngan 
kemampuan dan potensinya sehingga dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungan kelauarga, sekolah dan masyarakat.12 

b. Tujuan dan Fungsi Bimbingan dan Konseling 

Sejalan dengan berkembangnya konsepsi bimbingan dan konseling, maka 

tujuan bimbingan dan konseling pun mengalami perubahan, dari yang sederhana 

sampai ke yang lebih komprehensif, seperti yang telah dikemukakan oleh para pakar 

sebagai berikut: 

1. Hamrin & Clifford dalam Jones 1951, mengatakan tujuan bimbingan dan 

konseling ialah untuk membantu individu membuat pilihan-pilihan, 

penyesuaian-penyesuaian, dan interprestasi-interprestasi dalam 

hubungannya dengan situasi-situasi tertentu. 

2. Bradshow, dalam Mc Daniel, 1956, bahwa bimbingan dan konseling ialah 

untuk memperkuat fungsi-fungsi pendidikan. 

                                                           
11 Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 168-169 
12 Ermis Suryana, Bimbingan & Konseling di Sekolah, (Palembang: CV. Grafika Telindo, 

2009) h. 9 
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3. Tiedeman, dalam Bernard & Fulmer, 1969, bahwa bimbingan dan 

konseling adalah untuk membantu orang-orang menjadi insan yang 

berguna, tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan-kegiatan yang berguna 

saja. 

Dengan proses konseling klien dapat:  

a. Mendapat dukungan selagi klien memadukan segenap kekuatan dan 

kemampuan untuk mengatasi permasalah yang dihadapi. 

b. Memperoleh wawasan baru yang lebih segar tentang berbagai alternatif, 

pandangan dan pemahaman-pemahaman, serta keterampilan-keterampilan 

baru. 

c. Menghadapi ketakutan-ketakutan sendiri; mancapai kemampuan untuk 

mengambil keputusan dan keberanian untuk melaksanakannya; 

kemampuan untuk mengambil resiko yang mungkin ada dalam proses 

pencapaian tujuan-tujuan yang dikendaki. (Colena, dalam Thompson & 

Rudolph) 

d. Tujuan konseling dapat diterangkan dari sekedar klien mengikuti 

kemauan-kemauan konselor sampai pada masalah pengambilan 

keputusan, pengembangan kesadaran, pengembangan pribadi,  

penyembuhan dan penerimaan diri sendiri (Thompson & Rudolph). 
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e. Pengembangan yang mengacu pada penyembahan positif pada diri 

individu merupakan tujuan dari semua upaya bimbingan dan konseling 

(Myers).13 

Prayitno dan Erman Amti menyebutkan fungsi bimbingan dan konseling 

adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Pemahaman: Memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan peningkatan perkembangan dan kehidupan klien (yaitu klien 

sendiri, konselor dan pihak ketiga) memahami berbagai hal yang esensial 

berkenaan dengan perkembangan dan kehidupan klien itu. 

2. Fungsi Pencegahan: Mengupayakan terhindarnya individu atau klien dari 

akibat yang tidak menguntungkan, yaitu akibat yang berasal dari hal-hal 

yang berpotensi sebagai sumber permasalahan.  Berbagai kondisi yang 

ada pada diri klien dan lingkunganny perlu mendapat perhatian konselor 

dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan itu. 

3. Fungsi Pengentasan: Mengusahakan teratasinya masalah-masalah klien 

sehingga masalah-masalah itu tidak lagi menjadi hambatan ataupun 

menimbulkan kerugian tertententu atas perkembangan dan kehidupan 

klien. 

                                                           
13

 Prayitno, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) , h. 
112-113 
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4. Fungsi Pemelihara dan Pengembangan: Merupakan fungsi untuk 

mencapai tujuan umum pelayanan, yaitu memelihara fungsi untuk 

mencapai tujuan umum pelayanan, yaitu memelihara dan 

memperkembangkan potensi individu dalam keempat dimensi 

kemanusiaannya.14 

Menurut Acmad Mubarok tujuan dan fungsi konseling agama adalah sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Konseling Agama 

a. Tujuan umum dari konseling agama adalah membantu klien agar ia 

memiliki pengetahuan tentang posisi dirinya dan memiliki 

keberanian mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan 

yang dipandang baik, benar dan bermanfaat untuk kehidupannya di 

dunia dan untuk kepentingan akhiratnya.  

b. Tujuan khusus dari konseling agama adalah sebagai berikut: Untuk 

membantu klien agar tidak menghadapi masalah, Jika seseorang 

terlanjur bermasalah, maka konseling dilakukan dengan tujuan 

membantu klien agar dapat mengatasi masalah yang dihadapi, kepada 

klien yang sudah berhasil disembuhkan, maka konseling agama  

bertujuan agar klien dapat memelihara kesegaran jiwanya dan bahkan 

                                                           
14

 Ibid, h. 194 
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dapat mengembangkan potensi dirinya supaya tidak menjadi sumber 

masalah bagi dirinya dan bagi orang lain. 

2. Fungsi Konseling Agama 

a. Konseling sebagai salah satu pencegahan (preventif), konseling pada 

tingkat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang diduga memiliki 

peluang untuk menderita gangguan kejiwaan (kelompok beresiko), 

kegiatan konseling yang bersifat preventif ini harus dilakukan secara 

aktif, terprogram dan tersistem.  

b. Konseling sebagai langkah kuratif atau koretif, konseling pada fungsi 

ini sifatnya memberi bantuan kepada individu klien memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi.  

c. Konseling sebagai langkah pemeliharaan (preservatif), konseling ini 

membantu klien yang sudah sembuh agar tetap sehat, tidak 

mengalami problem yang pernah dihadapi.  

d. Fungsi pengembangan (developmental), konseling dalam fungsi ini 

adalah membantu klien yang sudah sembuh agar dapat 

mengembangkan potensi yang dimilikinya pada kegiatan yang lebih 

baik. Klien yang sudah sehat dapat diajak untuk menjadi pengurus 

dari lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan sosial, 

pendidikan dan keagamaan.15 

 
                                                           

15
 Achmad Mubarok, Op. Cit, h. 90-93 
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c. Pendekatan Dalam Bimbingan dan Konseling 

Pendekatan konseling sebagian besar didasarkan pada penekanan melalui 

kata-kata, bahan-bahan berupa kesadaran (material yang tersedia dalam kesadaran 

individu).16 Beberapa pendekatan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan 

bimbingan konseling adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Psikologis diajukan pada usaha-usaha pengembangan 

individual anak bimbing kearah kesehatan rohaniah sehingga akan 

berakhir dengan terbentuknya kepribadian yang bulat dan sehat. 

2. Pendekatan Sosiologis berarti harus mampu mengungkap kemampuan 

dasar/bakat anak bimbing sebagai makhluk sosial menjadi suatu tenaga 

atau kekuatan yang mendorong terwujudnya hubungan pribadi dengan 

masyarakatnya, sehingga penyelesaian diri dengan lingkungan akan 

menjadi titik awal kemampuan yang membawa kerah kehidupan yang 

serasi, seimbang dengan masyarakat.  

3. Pendekatan Kultural penting bagi seorang pembimbing untuk 

memperhatikan dan menyadari tentang keanekaragaman watak, ciri 

kepribadian yang masing-masing mengandung kemungkinan untuk 

diubah melalui bimbingan dan konseling.  

4. Pendekatan Relegius manusia sebagai makhluk homo religious (makhluk 

bertuhan) hamba Allah yang diciptakannya dengan kelengkapan-

                                                           
16 Dewa Ketut Sukardi, Op. Cit, h. 170  
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kelengkapan dasar, antara lain bakat beragama dan bakat berbakti kepada 

kepada maha pencipta. Manusia meskipun telah diberi fitrah diniah, bila 

tanpa memperoleh kesempatan pendidikan atau bimbingan dan konseling 

yang cukup memadai sudah pasti tidak akan mampu mencapai titik 

optimal perkembangannya yang positif dan konstruktif. Oleh karena itu 

pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan yang paling penting bagi 

pelaksanaan bimbingan dan konseling, sedangkan pendekatan yang 

lainnya harus dapat dijadikan pendukung suksesnya program bimbingan 

dan konseling. 

5. Pendekatan Kependidikan (paedogogis) memandang manusia sebagai 

makhluk yang harus dididik karena potensi kejiwaan yang memiliki 

kemungkinan berkembang kearah kematangan yang perlu mengarahkan 

melalui pendidikan yang tepat.17 

C. Tinjauan Umum Tentang Perilaku 

a. Pengertian Perilaku 

Perilaku merupakan manifestasi kehidupan psikis. Sebagaimana diketahui 

bahwa perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu tidak timbul 

dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsang yang 

mengenai individu atau organisme itu. Perilaku atau aktivitas itu merupakan jawaban 

                                                           
17

 Ermis Suryana, Op.Cit, h. 79-85 
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atau respon terhadap stimulus yang mengenainya.18 Sedangkan perilaku menurut 

kamus besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan atau 

lingkungan.19 

b. Jenis-jenis Perilaku 

Muhammad Surya dalam bukunya Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi 

mengatakan perilaku individu meliputi segala bentuk manifestasi hayati, yang 

meliputi perilaku yang paling nampak sampai yang paling tidak Nampak, dari 

perilaku yang dirasakan oleh individu yang bersangkutan. Perilaku individu 

dikelompokan menjadi empat macam yaitu: 

a. Perilaku Motorik adalah segala perilaku individu yang diwujudkan dalam 

bentuk gerakan atau perubahan jasmaniah seperti berjalan, berlari, duduk, 

melompat, menari, menulis dan sebagainya. Perilaku motorik ini pada 

umumnya dapat diamati denngan segera karena nampak secara fisik.  

b. Perilaku Kognitif merupakan perilaku yang berhubungan dengan 

bagaimana individu mengenali alam lingkungan disekitarnya. 

c. Perilaku Konatif adalah perilaku yang berkenaan dengan dorongan dari 

dalam untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan atau kehidupan 

individu. Contoh perilaku konatif antara lain harapan, kehendak, 

kemampuan, keinginan, cita-cita, nafsu, motif, sikap dan sebagainya.  

                                                           
18 Bimo Walgito, Op.Cit, h. 10-11 
19

 Hoetomo, Op. Cit, h. 859 
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d. Perilaku Afektif merupakan perilaku yang mengandung perasaan atau 

emosi yang bersumber dari keadaan “steered up” atau gerakan dalam diri 

sebagai reaksi terhadap rangsangan tertentu. Misalnya tatkala seorang 

anak melihat binatang seperti kucing yang dipersepsi sebagai suatu yang 

mengancam dirinya, maka akan terjadi getaran yang berupa takut yang 

menyebabkan anak itu manangis.20 

Bimo Walgito dalam bukunya Pengantar Psikologi Umum membedakan 

perilaku menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Perilaku Refleksi, merupakan perilaku yang terjadi atas reaksi secara 

spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Perilaku 

refleksi juga dapat diartikan sebagai perilaku yang terjadi dengan 

sendirinya, secara otomatis. 

2. Perilaku non-refleksi merupakan perilaku yang dibentuk, dapat 

dikendalikan, karena itu dapat berubah dari waktu ke waktu, sebagai hasil 

proses belajar.21 

c. Pembentukan Perilaku  

Adapun cara membentuk perilaku sesuai dengan yang diharapkan adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
20

 Muhamad Surya, Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi, (Bandung: ALFABETA, 2013), h. 
12-14 
 

21
 Bimo Walgito, Op.Cit, h. 12-13 
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1. Pembentukan perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan, salah satu 

cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan kondisioning atau 

kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang 

diharapkan, akhirnya akan terbentulah perilaku perilaku tersebut. 

Misalnya: anak dibiasakan bangun pagi, menggosok gigi sebelum tidur, 

mengucapkan terimakasih bila diberi sesuatu oleh orang lain, dan lain 

sebagainya. 

2. Pembentukan perilaku dengan pengertian (insight), disamping 

pembentukan perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan, pembentukan 

perilaku dapat ditempuh dengan pengertian atau insight. Misalnya: datang 

kuliah jangan sampai terlambat, karena hal tersebut dapat mengganggu 

teman-teman yang lain. Bila naik motor harus pakai helm, karena helm 

tersebut untuk keamanan diri, dan lain sebagainya. 

3. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model, disamping cara-cara 

pembentukan perilaku seperti tersebut diatas, pembentukan perilaku 

masih dapat ditempuh dengan menggunakan model atau contoh. 

Pemimpin sebagai panutan yang dipimpinnya, hal tersebut menunjukkan 

pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Pemimpin dijadikan 

model atau contoh oleh yang dipimpinnya.22 

 

                                                           
22

 Ibid, h. 14-15 
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D. Narkoba 

a. Pengertian Narkoba 

Narkoba atau narkotika merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh 
penegak hukum dan masyarakat. Narkotika dikatakan sebagai bahan 
berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga kerena 
sifatnya yang dapat membahayakan penggunanya bila digunakan secara 
bertentangan atau melawan hukum. Narkotia, Psikotropika dan Zat Adiktif 
adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam 
tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantunga (adiktif) dan mempengaruhi 
sistem kerja otak (psikoaktif).23 

Narkotika atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan 

termasuk jenis makanan. Oleh karena itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh 

manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntukkan maka ia akan 

mempengaruhi susunan saraf usat (otak) dan akan meyebabkan ketergantungan.24 

b. Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Sejenisnya 

1. Dampak Penyalahgunaannya 

1) Ganja  

a. Fisik : Iritasi / gangguan pada saluran pernafasan, seperti 

diakibatkan oleh perokok biasa, misalnya batuk-batuk. Bila 

terjadi peradangan mengakibatkan bronchitis dan sebagainya. 

b. Psikis/psikologis: 

- Pikiran, perasannya akan selalu rindu saja pada ganja, 

sehingga akan selalu memikirkan, membicarakan dan 

                                                           
23

 Paisol Burlian,Patologi Sosial Kajian Dalam Perspektif Sosiologis, Yuridis, dan Filosofis, 
(Palembang: Unsri Press, 2013), h. 245 

24 Ibid 
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berusaha untuk mengobati rasa rindu itu (ketergantungan 

psikis) 

- Mempengaruhi perkembangan kepribadiannya: Daya 

tahan manghadapi masalah kehidupan menjadi lemah 

(tidak ada gairah), malas, apatis, acuh tak acuh, tidak 

peduli. Kehilangan keinginan untuk belajar dan bekerja. 

- Ada kecenderungan untuk menyalahgunakan obat-obatan 

berbahaya lainnya yang lebih kuat potensinya misalnya 

morphine. 

2) Candu (Morphine, Heroin) 

Akibat penyalahgunaan bagi seseorang adalah: 

- Menyebabkan kematian: karena kelebihan tekaanan atau 

dozen yang berlebihan (tinggi), karena bahan-bahan 

campuran itu sendiri. 

- Ketergantungan fisik maupun psikis: kehidupan seseorang 

yang dalam keadaan ketergantungan hanyalah berkisar pada 

sebagaimana caranya untuk dapat memperoleh narkotoka. 

- Perbuatan apapun yang dilaksanakan, baik halal maupun 

haram guna memperoleh narkotika. 

- Akibatnya menjadi tindakan criminal, asusila, asocial 

pelanggaran dan lain-lain. 



37 

 

 

 

- Timbulnya komplikasi: penyakit kulit, penyakit paru-paru dan 

saluran pernafasan, penyakit leaver, penyakit ginjal, penyakit 

jantung, penyakit kurang gizi dan lain-lian. 

2. Dampak Bahayanya 

a. Ketertiban dan keaamanan masyarakat 

Gangguan keamanan dan ketertiban umum, gangguan dalam 

pembinaan masa depan bangsa depan yang baik, merusak dan 

merugikan dam bidang sosial dan budaya perekonomian, singkat 

mendorong ketahanan nasional. 

b. Stimulant 

Dapat menyebabkan kematian bila overdosis, ketergantungan 

secara psikis. 

c. Depressant 

Ketergantungan secara fisik dan psikis. Ketagihan bila 

pemakaian obat diputuskan secara tiba-tiba, akan dapat menyebabkan 

ketagihan yang lebih berat. Akibatnya akan mengalami: rasa 

ketakutan, kegelisahan yang sangat, bicara tidak terkendali dan 

sebagainya.25 

  

                                                           
25

 A.W. Widjaja, Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika, (Bandung: 
CV, ARMICO, 1985) , h. 53-55 


