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Menonjolnya gejala penyalahgunaan narkotika oleh para 

remaja, membuat pemerintah menjadikannyasebagai masalah 

nasional, karena masalah tersebut dipandang dapat rnenimbulkan 

gangguan keamanan dan ketertiban urnum serta sangat merugikan, 

sehingga dianggap dapat menghambat pelaksanaan pembangunan. 

Sementara itu, bersamaan dengan munculnya gejala 

penyalahgunaan narko t Lka , terdapat pula gejala lain di 

kalangan remana, yaitu pemakaian rninuman keras. Walaupun 

belum terdapat Laporan r esm.i tentang pernakai minuman keras, 

akan tetapi, dengan melihat meningkatnya penjualan, melui\snya 

jangkauan pemasaran, serta bertambahnya jtimlah k::Jl1sumeul1ya, 

menunjukkan bahwa minuman keras digernari ::Jleh sebagian 

ma s yarakat , teruta:na k aum remaj 3. p9rkotaar::. 
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Perilaku siswa rnenyalahgunakan narkotika atau rninurnan 

keras, adalah disebabkan perasaan frustrassi yang timbul 

akibat adanya tekanan situasi, yaitu serba terbatasnya 
, 

kondisi sosial ekonomi keluarga. Selain itu, ketidak-dekatan 

hubungan antara orang tua dengan anak, dapat rnenghambat 

penyelenggaraan fungsi sosialisasi keluarga. Pada akhirnya, 

mengakibatkan tujuan sosialisasi tidak tercapai. Dengan kata 

lain, tidak adanya interaksi yang harrnonis dalam keluiJrga, 

memberi kesempatan yang besar pada anak untuk berperilaku 

nakal (terbentuk kepribadian delinkuen). 

Disamping itu, ·lernahnya. kontrol sosial orang tu~ 

terhadap anaknya, dapat memberi kesernpatan pada anal, urrtuk 

nerperilaku rnelanggar norma yang ada. Dengan demikian, 

lemahnya kontrol sosial membuat anak tidak mendisiplinkan 

diri serta berperilaku sesuai dengan norma yang telah 
,:~ 

diterimanya melalui proses sos1alisasi. 

Keadaan 1 ingkungan keluarga yang buruk, menyebabkan 

seorang anak akan lebih berorientasi pada peer-proupnya. 

Ini disebabkan, karena kelompok kawan sebaya rnempunyai 

peranan dan pengaruh yang cUkup besar pada pola berpikir, 

s i kap , serta po l a perilaku an ak , Dari kede};atan hubungan 

inilah, mernbuat anak pada akhirnya ikut terlibat dalam 

penyalahgunaan narkotika atau minuman keras. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Sutherland, bahwa kedekatan-hubungan atau

kontak sosial dengan seseorang atau kelompck yang mempunyai 
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pola perilaku delinkuen, menyebabkan anak akanberperil~ku 

yang sama dengan kelompoknya (berperilaku delinkuen) . 

Kedekatan -hubungan serta mudanya usia pada saat 

pertama kali mengenal narkotika atau minuman keras, membuka 

kesempatan bagi anak un t uk B~ut terlibat di dalamnya. 

(berperilaku menyalahgunakan narkotika atau minurnan keras). 

Seperti apa yang dikatakan Erickson, bahwa masa remaja 

merupakan mas a rnencari identitas dirik, dan pada saat itu 

sering terjadi krisis identitas. Hal ini merupakan kekuatan 

yang mudah rnengarahkan anak kepada penerimaan norma-norma 

kelornpok yang delinkuen. 

s,eringnya menyalahgunaka~ narkotika atau minumaJ1~ 

keras, maka pada pemakaian lebih la~jut akan terjadi 

peningkatan pemakaian a t aupun peningkatan jenis yang lebih 

keras efek ran q s e n q annya . Pada saat ~ inilah, terjadi 

escalation ; dan apabila pemakaian ini terus berlanjut, maka 

pada umumnya juga mengalami peningkatan dosis atau yang 

disebut dengan tolerance. Pemakaian yang terus menerus ini, 

pada akhirnya rnenyebabkan rasa ketergantungan anak pada 

narkotika atau minurnan keras. Di mana pada akhirnya, untuk 

memenuhi kebut.uh an akan n arko ti k e a tau minuman keras, anak 

tidak segan-segan nieLaxuxan perbuatan ya.ng melanggar hukum 

guna mendapatJ;an uang untuk membeli~ narkotika ~atau rninuman 

keras. Akan tetapi, rasa ketergantungan yang bersifat psikhis 

saja. Berbeda de rican ~-C.sa ke t e r c an t unqen paca narkotika, yang 

dapat menimbulkan rasa keterg3nttl~Jal1 ~~sik. 
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