
 

MARI MENJADI PELAJAR YANG SEHAT DAN BEBAS NARKOBA   

 

 

 

 

 

 

 Oleh: 

 Siluh Kade Dian Anggreni,SE 

NIP. - 

 

 

 

SMK NEGERI 1 TABANAN 

JL. DIPONEGORO NO 11 Tabanan Bali 

TAHUN 2020 

 

 

 

 

 

 

 



JUDUL 
  

Mari Menjadi Pelajar Yang Sehat dan Bebas Narkoba” 
 

ABSTRAK 

 

Siluh Kade Dian Anggreni,  2020. Nip. - 

Mari Menjadi Pelajar Yang Sehat dan Bebas Narkoba 

 

ABSTRAK 

SMKN 1 Tabanan untuk pencegahan Narkoba di kalangan siswa-siswa 

SMKN 1 Tabanan  ,  sekolah menerapkan melalui pembelajaran dengan 
mencantumkan materi mengenai Narkoba yang dituangkan ke dalam 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dan juga ada   kegiatan 

ekstrakurikuler Kelompok Siswa Peduli Aids dan Narkoba, sedangkan orang 
tua terus membimbing dan mendamping putranya agar tidak mengenal 

yang namanya narkoba.   Dengan langkah langkah tersebut siswa-siswa 
SMKN 1 Tabanan diharapkan tidak ada yang terlibat dalam Narkoba. 

          Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan 
Adiktif berbahaya lainnya merupakan bahan/zat yang jika dimasukan dalam 
tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, 

dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku 
seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan 

psikologis 

Permasalah dalam artikel  ini di fokuskan pada caranya pencegahan 
narkoba di lingkungan Sekolah SMKN 1 Tabanan. 

 Tujuan yang dicapai dalam artikel ini pencegahan Narkoba di lingkungan 
Sekolah SMKN 1 Tabanan. 

 Manfaat Artikel ini untuk menambah Pengetahuan bagi guru dan Siswa 
SMKN 1 Tabanan  mengenai langkah-langkah pencegahan narkoba dan untuk 
memberikan penegasan kepada siswa mengenai dampak negative bagi siswa jika 

terjerumus dengan yang namanya Narkoba. 
 

 

 

 

 

 

 

 



I Pendahuluan 

Narkoba. Mendengar kata Narkoba membuat para pendidik, Masyarkat, 

Orang Tua dan Pemerintah merasa Was-Was terhadap kalangan remaja. Kenapa 

kata Narkoba menakutkan bagi semua kalangan karena Narkoba itu menyebabkan 

masa depan  remaja akan menjadi hancur jika sudah mengenal dan merasakan 

apa itu Narkoba. Untuk menghindari kehancuran masa depan putra bangsa yang 

disebabkan oleh narkoba, Pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu, 

sedangkan di SMKN 1 Tabanan untuk pencegahan Narkoba di kalangan siswa ,  

sekolah menerapkan melalui pembelajaran dengan mencantumkan materi 

mengenai Narkoba yang dituangkan ke dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. Dan juga ada   kegiatan ekstrakurikuler Kelompok Siswa Peduli Aids 

dan Narkoba, sedangkan orang tua terus membimbing dan mendamping putranya 

agar tidak mengenal yang namanya narkoba. Dengan langkah langkah tersebut 

siswa-siswa SMKN 1 Tabanan diharapkan tidak ada yang terlibat dalam Narkoba.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis artikel  dengan judul  

“Mari Menjadi PelajarYang Sehat dan Bebas Narkoba” 

Permasalah dalam artikel  ini di fokuskan pada caranya pencegahan 

narkoba di lingkungan Sekolah SMKN 1 Tabanan. 

 Tujuan yang dicapai dalam artikel ini pencegahan Narkoba di lingkungan 

Sekolah SMKN 1 Tabanan. 

 Manfaat Artikel ini untuk menambah Pengetahuan bagi guru dan Siswa 

SMKN 1 Tabanan  mengenai langkah-langkah pencegahan narkoba dan untuk 

memberikan penegasan kepada siswa mengenai dampak negative bagi siswa jika 

terjerumus dengan yang namanya Narkoba. 

II. Tinjauan Pustaka  

1. Pengertian Narkoba. 

        Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif 

berbahaya lainnya merupakan bahan/zat yang jika dimasukan dalam tubuh 

manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah 

pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat 

menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Penyalahguna narkotika 

tidak mengenal usia, penyalahguna narkotika banyak yang berusia muda serta 



produktif (ABG) dan masih duduk di bangku sekolah, tetapi di kalangan dewasa 

sampai orang tua pun ada. 

 Narkoba  menurut undang-undang yang berlaku, yaitu Narkotika (Undang-

Undang Nomor No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika) dan Psikotropika (Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika). Ada pula zat, obat atau bahan 

lain yang tidak tercantum dalam undang-undang, disebut golongan Zat Adiktif Lain  

1. Narkotika 

Menurut undang-undang narkotika adalah zat atau obat yang berasal 

dari tamanam atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang 

dapat menyebabkan penurunan atau peubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan 

ketergantungan. 

2. Psikotropika 

Menurut undang-undang psikotropika adalah zat atau obat, baik 

alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif 

melalui pengaruh selektif pada susunan sarat pusat dan meyebabkan 

perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku 

3. Zat Psikoaktif Lain 

Zat psikoaktif lain adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan 

psikotropika yang berpengaruh terhadap kerja otak. Yang sering 

disalahgunakan sebagai berikut : 

a. Alcohol pada minuman keras, terdiri atas golongan A dengan kadar 

etanol 1-5%, contoh bir, golongan B dengan kadar etanol 5-20%, 

contoh berbagai jenis minuman anggor, golongan C dengan kadar 

etanol 20-45%, contoh Whiskey Vodka TKW, Monson House, Johny 

Walker, dan Kumput. 

b. Inhalansi atau Solven, Yaitu gas atau zat pelarut yang mudah 

menguap berupa senya organic yang sering digunakan untuk 

berbagai keperluan industry, kantor, bengkel, toko, dan rumah 

tangga, seperti lem, thiner, Action, aerosol, Bensin, Zat ini 

disalahgunakan dengan cara dihirup, terutama pada anak usia 9-14 

tahun. 



c. Nikotin, terdapat pada tembakau Rokok mengandung 4.000 zat. 

Yang paling berbahaya adalah nikotin, tar, an karbon monoksida 

(CO) Nikotin merupakan bahan penyebab kegergantungan.  

2. Peran Sekolah 

Masalah penyalahgunaan Narkoba, khususnya di kalangan pelajar, pada 

dasarnya adalah juga masalah di sekolah-sekolah kita dan masalah kita semua. 

Merebaknya masalah ini dan banyaknya siswa SD, SMP, dan SMA yang terlibat 

dalam penyalahgunaan Narkoba, adalah salah satu indikator belum maksimalnya 

peran sekolah  dalam pembinaan peserta didik. 

Selain di lingkungan keluarga, peserta didik banyak menghabiskan waktu di 

lingkungan sekolah. Sikap, perilaku, dan kebiasaan mereka banyak ditentukan oleh 

pengalaman yang mereka peroleh di sekolah. Jika sekolah dapat menjalankan 

fungsi edukasinya dengan baik, tentu mereka tidak mudah terseret ke dalam 

lumpur Narkoba. Setiap hari peserta didik menghabiskan waktu sekitar 6 (enam) 

jam, dari pukul 07.00 hingga pukul 13.00, di lingkungan sekolah. Bahkan untuk 

sekolah tertentu yang menerapkan pola full day school, para peserta didik 

menghabiskan waktu hingga 9 (sembilan) jam sehari, dari pukul 07.00 hingga 

pukul 16.00, di lingkungan sekolah. Jika dalam rentang waktu tersebut pihak 

sekolah mampu secara efektif melakukan pembinaan, tentu para pelajar akan 

dapat terhindar dari masalah penyalahgunaan Narkoba. 

Sekolah perlu mengambil peran lebih aktif dalam mencegah penyalahgunaan 

Narkoba di kalangan pelajar. Peran tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai 

bentuk, antara lain sebagai berkut: 

Counseling Agency 

Sekolah dapat berperan sebagai Counseling Agency, dengan memaksimalkan 

peran guru-guru Bimbingan dan Konseling (BK) dan mengembangkan berbagai 

bentuk program pelatihan, dengan target yang terukur dan tahapan yang realistis, 

misalnya: 

a.    Memberi Informasi dan Pemahaman 

Ketidaktahuan dan ketidakpahaman dapat menjadi penyebab terjadinya 

penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar. Pengetahuan dan pemahaman 

adalah fondasi awal bagi perkembangan sikap dan cara berfikir seseorang. Karena 



itu langkah awal yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mencegah 

penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar adalah dengan mengembangkan 

program-program pembinaan yang dapat membantu para pelajar mengetahui dan 

memahami berbagai aspek yang terkait dengan keberadaan, pengedaran, 

penggunaan, jenis, dampak, dan kosekweni dari penyalahgunaan Narkoba. Para 

pelajar juga perlu diberi pengetahuan dan pemahaman bahwa Narkoba tidak 

hanya membahayakan kesehatan fisik dan emosi, tetapi juga dapat menghambat 

aktivitas studi dan menurunkan prestasi. Jika didukung oleh materi yang relevan 

dan metode yang menarik, para pelajar akan dapat dengan cepat dan mudah 

mengetahui dan memahami berbagai aspek yang terkait dengan penyalahgunaan 

Narkoba. 

b.   Menanamkan Kesadaran 

Pengetahuan dan pemahaman saja tentu tidak cukup. Para pelajar perlu diberi 

kesadaran untuk berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan pengetahuan dan 

pemahaman mereka. Mengetahui dan memahami berbagai bentuk dan resiko 

penyalahgunaan Narkoba tidak serta merta membuat para pelajar 

menghindarinya. Pengetahuan dan pemahaman mereka perlu diperkuat dengan 

kesadaran yang tinggi. Sekolah dapat mengembangkan program-program 

pembinaan yang dapat menumbuhkan kesadaran para pelajar untuk tidak 

mencoba-coba menggunakan Narkoba. Dengan pendekatan dan strategi yang 

tepat, serta didukung oleh tenaga pendidik yang berkompeten, tentu tidaklah sulit 

bagi sekolah untuk membangun kesadaran para pelajar untuk menjauhi Narkoba. 

c.    Menumbuhkan Sikap Kritis 

Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran dapat dikalahkan oleh berbagai taktik 

dan godaan. Para pengedar dan pengguna Narkoba tentu terus mengembangkan 

berbagai taktik dan godaan untuk menjerat para pelajar ke dalam perangkap 

 

 

 

 

 

 



II. PEMBAHASAN  

1. Penyalahgunaan Narkoba dan Dampaknya 

Penyalahgunaan narkoba, tetapi sebelum melangkah lebih jauh, akan 

didefinisikan terlebih dahulu apa itu penyalahgunaan narkoba. Di tulisan ini, 

penyalahgunaan narkoba, mengacu pada UU no.35/2009 pasal 1, adalah tindakan 

yang dilakukan orang-orang berkaitan dengan konsumsi narkoba tanpa hak atau 

dengan melawan hukum. Dalam pasal 7 dari undang-undang yang sama, tertulis 

bahwa penggunaan narkoba yang legal adalah penggunaan narkoba “untuk 

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. 

Penggunaan narkoba di Indonesia sangat dikontrol karena dampak yang 

disebabkannya, dan penggunaan untuk tujuan rekreasi dapat dikatakan melawan 

undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa 

penggunaan seperti itu melawan hukum yang berlaku dan dapat digolongkan 

sebagai penyalahgunaan. 

Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yang sangat luas. Dalam 

lingkup yang sangat kecil saja, yaitu diri sendiri, sudah diketahui bahwa narkoba 

akan menyebabkan berbagai gangguan para sistem tubuh. Gangguan tersebut 

akan mengganggu kesehatan tubuh para penggunanya. Jika gangguan kesehatan 

sudah dijumpai pada pelajar SMA yang masih berusia belia dan mempunyai masa 

depan yang cerah untuk berbakti pada negara dan menjadi warga negara yang 

baik, bagaimana jadinya Indonesia di masa depan? Negara ini akan dipenuhi 

dengan orang-orang yang sakit karena menyalahgunakan narkoba. 

Secara umum, narkoba dapat mengubah hidup seorang pelajar SMA dan 

membawanya pada keburukan. Seorang pelajar SMA sudah sepatutnya 

menjalankan tugas sebagai seorang pelajar dengan belajar semampunya dan aktif 

dalam berbagai kegiatan kepemudaan lainnya. Tetapi, nyatanya, pelajar-pelajar 

yang menyalahgunakan narkoba untuk hal-hal rekreasional tidak dapat menjalani 

hidup sebagaimana semestinya 

Selain itu, narkoba juga menghancurkan seseorang dari segi ekonomi, tidak 

peduli usianya. Biaya untuk membeli narkoba tidaklah murah, dan ketika seorang 

pelajar sudah hidup dengan ketergantungan akan narkoba, ia rela melakukan 



apapun, halal ataupun tidak, untuk mendapatkan uang sehingga dapat membeli 

narkoba.  

2. Solusi atas Penyalahgunaan Narkoba 

Narkoba. Untuk tidak mudah terjerat dan terperangkap, para pelajar perlu memiliki 

sikap kritis. Mereka harus dilatih untuk senantiasa bersikap kritis terhadap berbagai 

taktik dan godaan yang digunakan oleh para pengedar dan pengguna Narkoba 

untuk menjerat mereka melalui berbagai cara dan media. Karena itu sekolah perlu 

mengembangkan program-program pembinaan sikap dan karakter yang dapat 

menumbuhkembangkan sikap kritis di kalangan pelajar. 

d.   Membangun Kemandirian 

Pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan sikap kritis masih gampang dijebol jika 

para pelajar  tidak  memiliki  sikap  mandiri  (independensi). 

Sekolah dapat  mengembangkan program-program pembinaan agar para pelajar 

mampu dan berani mengambil sikap, membuat keputusan, dan bertindak sendiri, 

tanpa menunggu orang lain. 

Untuk mengatasi maraknya penggunaan narkoba di kalangan pelajar 

adapun langkah langkah yang di lakukan SMKN 1 Tabanan antara lain : pertama 

dalam proses pembelajaran yang dituangkan ke dalam RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) disisipkan mengenai materi Pencegahan Narkoba di kalangan para  

pelajar. Contoh mapel yang menyisipkan materi mengenai narkoba yaitu : PPKN, 

Budi Perkerti, dan PJOK. Dengan dituangkan materi ke dalam RPP otomatis guru 

sebagai pendidik yang berhadap langsung dengan para pelajar di dalam kelas akan 

menyampaikan materi mengenai apa itu narkoba, dampak jika kita terkena 

narkoba, sehingga siswa menjadi lebih paham mengenai narkoba.  

 Selain menyisipkan materi di Mapel PPKn, PJOK dan Budi Pekerti, SMKN 1 

Tabanan ada kegiatan pembelajaran sore yang namanya ekstrakuriuler salah satu 

dari kegiatan ekstrakurikuler yang memaparkan materi mengenai Narkoba yaitu 

KSPAN ( Kelompok Siswa Peduli Aids dan Narkoba). Jumlah peserta yang mengikuti 

ekstrakurikuler KSPAN sebanyak 70 siswa. Pembina KSPAN sebanyak  2 Orang 

guru. 

Pada awalnya Pembina ekstra KSPAN memaparkan materi mengenai 

Narkoba, apa itu narkoba, apa dampak dari narkoba. Langkah selanjutnya Pembina 



ekstra KSPAN mengkelompokan siswa untuk membuat tugas-tugas mengenai 

materi narkoba. Kemudian masing-masing kelompok akan memaparkan materi 

mengenai narkoba. Dengan adanya metode pembelajaran seperti itu siswa-siswa 

yang memilih ekstrakurikuler KSPAN bisa sebagai duta-duta anti narkoba. Duta-

duta anti narkoba di SMK Negeri 1 Tabanan menempelkan semboyan-semboyan 

mengenai dampak dari Narkoba baik yang di dapat dari Puskesmas Pembantu 3 

Tabanan maupun yang dibuat sendiri oleh para duta-duta anti Narkoba SMK Negeri 

1 Tabanan. 

Dengan adanya kegiatan Ekstrakurikuler yang perserta  para pelajar SMK 

Negeri 1 Tabanan sebagai pemeran utama dalam perang memberantas 

penyalahgunaan narkoba, di lingkungan SMK Negeri 1 Tabanan, di harapkan para 

pelajar SMK Negeri 1 Tabanan tidak ada siswa yang terlibat dalam Narkoba.  

           Dengan konsistensi pelaksanaan program dan penjagaan secara maksimal, 

maka penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah tidak ada pada khususnya 

dan para pelajar di seluruh Indonesia pada Umumnya.  

III. Penutup 

a. Simpulan  

Narkoba merupakan obat yang berbahaya baik orang tua, Remaja, maupun 

anak-anak. Yang paling perlu di waspadai dikalangan Pelajar, karena 

pelajar merupakan generasi penerus bangsa dan pikirannya masih labih 

sehingga cepat terpengaruh terhadap hal-hal yang dinegatif. Untuk itu 

sekolah sangat berperan untuk mengatasi para masalah narkoba.  

Pihak sekolah dengan berbagai cara yang harus dilakukan kepada para 

pelajar agar mereka paham apa itu narkoba. 

b. Saran – saran  

Orang tua diharapkan paham tentang pengetahuan Bahaya Narkoba 

sehingga dapat memberikan pemahaman kepada putra-putrinya mengenai 

apa itu narkoba.  

Para Pendidik juga diharapkan paham tentang pengethauan Bahaya 

Narkoba sehingga dapat memberikan pemahaman kepada siswa-siswanya 

mengenai dampak penggunaan Narkoba. 
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