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Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rakhmat 

dan perkenan-Nya dapat diterbitkan Buku Modul untuk Orang Tua yang berjudul 

"MENCEGAH LEBIH BAlK DARIPADA MENGOBATI ". 

Pcningkatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia kian mengkhawatirkan clengan dampak 

buruk ekonomi dan sosial yang semakin besar pula. Kcrugian ekonomi dan sosial penyalahgunan 

narkoba di Indonesia Tahun 2004 diperkirakan Rp. 23,6 trilyun, dengan prevalensi jumlah 

penyalahguna 2,9 juta hingga 3,6 juta orang, atau setara I ,5% penduduk Indonesia (Hasil 

Penelitian BNN & Puslitkes Ul, 2005). 

Dalam survey Nasional Penyalahgunaan dan percdaran Gelap Narkoba pada kelompok 

Rumah Tangga di Indonesia, juga disimpulkan bahwa ; 'penyalahgunaan narkoba 

sudah sampai di rumah tangga dan terkonsentrasi pada kelompok generasi 

penerus' 

Mencermati kondisi permasalahan dimaksud, maka diperlukan pembekalan pengetahuan 
bagi Orang Tua ten tang bahaya penyalahgunaan narkoba, sehingga mereka dapat menjadi 

sumber informan yang baik dan benar serta mampu mendidik putra-putrinya dalam 

menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba. 

Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan buku Modul ini dapat bermanfaat dan 
digunakan untuk pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya para OrangTua 

dalam mencegah dan membentengi keluarga dan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan 

narkoba. 

jakarta, Mei 2007 
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cfen.riah.uluan 

Mcncegah p.=nyalahgunaan clan pcn.'(laran gclap narknb.1l~1kan upaya yang mLKbh. l\: rmasalahannya 

sangat kompleks , dan mclibatkan bt.' rbagai fakt or yang komple ks pula. O lch karcna itu 

sekedar m e ml>e rikan informasi t cn tang bJhaya na rkoba tida kl ah c ukup. Oipcrlukan 

upaya pendidikan yang dapat mcngubah pt>rilaku dan pola pikir masyarak<ll. 

Serial Modul Pcnccgahan l\ _·nyalahg unaan dan Pt._•rl'daran Gl·lap ~arkoba nw rupakan 

m edia pcndidikan bagi m asya rakat pl'desaan dan pl'rkot.1an di lndonl'"i ia, )ang di~u:-.un da lam 

t.iga scri buku. 

Seri Buku 1: "Mcnccgah Lcbih Baik daripada Mcngobati" dimaksudkJn ag<~r masyarakat 

tc rutama kclompok rcsiko tinggi tidak men:·alahgunakan narkoba, schagai upaya pn-n:nsi primer. 

Seri Buku 2: "Mcngenal P~.::nya lahgunaan NarkohJ" Bcrtujuan menccgah pcmakai pc mula 

agar tidak lagi melanjutkan pemakaiannya dan nwnjadi ke tcrgantungan, scbagai upaya 

pre,·ensi sckundcr. 

Seri Buku 3: "Memilih Lingkungan Bc ba!' Narkoba" Mc mbantu pcnya lahgunaan narkoba 

di masyarakat, agar bcrhcnti m emakai , mcnccgah kambuh dan m cngubJh prilakunya yang 

bcresiko tinggi, sebaga i upaya pre\·cnsi tcrs ier. 

Setiap seri terdiri dari dua jilid buku , yaitu jilid A untuk Rcmaja dan Pemu\a scrta jilid B 

untuk Orang tua dan de \\'asa. Disamping tujuan mcnet.·gah pc nyalahgunaan narkoba, buku-buku 

te rSl::!but juga disusun agar dapatturut menccgah pen.._·daran ge lap narkoba di ma!>yarakat. 

Mctodc Pendidikan nya ad alah pembclajaran da\am sistem modu l. Se tiap buku tc rdiri 

dari dc lapan m odu \ pe mbdaja ran . Dcngan sistcm tc rscbut diharapkan pcscr ta dapat 

berpartisipasi dala~ berbaga i tingkatan upaya pt:nccgahan <li masya rakat , tcrutama mclalui 

jalur ke luarga. 

Set iap 1nodul disusun sccara siste matis, mcliputi tujuan pembclaja ran , pcmbahasan 

substansi pokok, diikuti latihan atau pcmhcrian tugas, dan diJkhiri d engan cva luasi. Sc tiap 

pembahasan dilcngkapi ilustras i kasus dan gambar-gambar yang mcnarik , untuk memudahkan 

pescrta m cncerna dan menghayati pokok bahasan . 

Dcngan media pendidikan ini diharapkan masyarakat dapat mcn ingka tkan partisipasi 

rcmaja/ anak muda serta o rang tua / dewasa dalam upaya P4GN eli lingkungan masing-masing. 

Sclamat Mengikuti ! 





dfoaull 
Apakah Narkoba ltu? 

Tujuan Pembelajaran Umurn 
Peserta memahami pengertian dan istilah yang berkaitan dengan narkoba, dan 

menjelaskan berbagai jenis narkoba yang scring disalahgunakan. 

Tujuan Pernbelajaran Khusus 
Setelah menyelesaikan modul ini, peserta mampu: 

1. Menyebutkan beberapa pengertian dan istilah yang berkaitan dengan narkoba 

2. Menyebutkan beberapa bentuk dan cara pakai narkoba; 

3. Menyebutkan beberapa contoh narkoba tidak legal dan legal; 

4. Menyebutkan jenis-jenis narkoba berdasarkan pengaruhnya pada otak; 

5. Membedakan fakta dengan mitos tentang pemakaian narkoba. 

A. Bcbera a en ertian 

Narkoba 
Narkoba merupakan singkatan dari NARkotika, PsiKOtropika dan Bahan Adiktif 

Lain. Narkoba adalah obat, bahan a tau zat, bukan makanan, yang jika masuk ke dalam 

tubuh manusia, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat). 

Pengaruh narkoba adalah mengubah suasana hati atau perasaan pemakainya, sehingga 

orang merasa nyaman, tenang, rileks, riang, dan kantuk, tergantung jenis narkoba yang 

dipakai. Narkoba juga sering menimbulkan ketergantungan sehingga berdampak pada 

masalah kesehatan, hubungan sosial, pendidikan, keuangan, dan hukum. 

Contoh narkotika: candu, morfm, dan heroin . Contoh psikotropika: berbagai jenis 

obat penenang/ obat tidur, ekstasi dan shabu. Penggunaan dan peredaran narkotika 

dan psikotropika berada dalam pengawasan undang-undang. Barang siapa melanggar 
dikenai hukuman berat. 

Hodul Untuk Orang Tua II 





Contoh bahan adiktiflain: nikotin yang tcrdapat pada tcmbakau rokok, alkohol pada 

minuman keras, dan inhalansia/ solven, yaitu bahan pelarut dan yang mudah menguap, yang 

terdapat dalam berbagai keperluan rumah tangga a tau peralatan kantor dan bengkcl , 

seperti !em dan thiner. 

Disebut bahan adiktif, karena narkoba menimbulkan ketergantungan. Karena antara 

lain menyebabkan ketergantungan itulah, maka narkoba disebut juga bahan berbahaya. 

Obat dan Narkoba 

Obat adalah bahan baik alami, semi-sintetis maupun sintetis, yang berkha.<,iat menyembuhkan . 

Penggunaannya harus mengikuti aturan pakai atau petunjuk dokter. 

Sebagian jenis narkoba digunakan pada pengobatan secara sangat terbatas. Karena 

bahaya ketergantungan harus digunakan dengan pengawasan dokter. Contoh: 

morfln dan petidin, untuk menghilangkan rasa nyeri karena penyakit kanker atau 

ketika dioperasi; 

amfetamin untuk mengurangi nafsu makan ; 

obat penenang/ tidur untuk mengobati rasa cemas dan gangguan tidur. 

Ada juga narkoba yang digunakan secara luas dalam pengobatan. Contoh kodein 

(obat batuk), yang diolah dari tanaman ovium. Akan te tapi, tidak semua obat 

tergolong narkoba. Contoh antibiotika. 

8. B<•ntuk dan l"ara akai 

Bentuk narkoba bermacam-macam, bergantung dari asal pembuatannya. Ada 

narkoba yang berasal dari tanaman. Contoh: candu dari tanaman candu, ganja dari 

tanaman ganja, serta nikotin yang be rasal dari tanaman tembakau . 

Ada narkoba yang berasal dari bahan yang diolah secara k.imiawi dari tanaman. 

dan disebut bahan semi-sintetis. Contoh heroin . Ada pula narkoba yang berasal dari 

bahan kimia murni hasil olahan pabrik, dan di sebut bahan sinte ti s, Contoh : 

amfetamin, ekstasi, beberapa obat penenang/ obat tidur, serta beberapa bahan untuk 

keperluan rumah tangga a tau kantor, seperti I e m, dan thiner. 

Hodul Untuk Orang Tua I J 
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Jadi , wujud narkoba beraneka ragam. Ada yang berupa tanaman, dan damar (getah) . 

Ada yang berupa bubuk , tablet, pi! , kapsul , cairan , atau !em. Cara pakainya pun 

bermacam-macam. Ada yang ditclan, diminum, dihisap, dihirup, dan disuntikkan. 

Contoh-contoh: 

- ditelan : obat penenang/ tidur, dan tablet ckstasi; 

- diminum: alkohol; 

- dihisap: nikotin; 

- dihirup melalui hidung: zat yang dihirup (ngelem), kokain, shabu, dan heroin; 

- disuntikkan ke dalam pembuluh darah balik (vena): heroin, shabu, dan ekstasi 

C. Narkoba tidak le al dan le al 

Jika menyebut narkoba, sering yang dimaksud adalah narkoba tidak legal (illegal) 

yaitu narkoba yang berada dalam pengawasan ketat undang- undang, sehingga jika 

digunakan dan diperjualbelikan di luar ketentuan, melanggar hukum. Contoh ganja, 

heroin , kokain , ekstas i, shabu, dan obat pencnang/t idur. 

Akan tetapi , tidak semua narkoba adalah ilegal, atau melanggar hukum. Bahan 

adiktif lain tergolong legal atau tidak melanggar hukum , yaitu : 

Nikotin, yang terdapat pada tembakau, 

Kafein pada kopi , teh, minuman penyegar, dan beberapa jenis obat, 

Alkohol, pada minuman yang mengandung alkohol, 

Bahan pelarut b~_g i keperluan rumah tangga, industri dan kantor. Seperti !em, 

thiner, dan bensin , yang disebut solven/inhalansia. 

Semua bahan itu berbahaya, sebab menimbulkan ketergantungan. Bahkan jumlah 

kematian akibat rokok dua puluh kali lebih besar daripada kematian akibat heroin. 

Lagi pula merokok dan minum alkoho l mer upak an pintu mas uk terhad ap 

penggunaan narkoba tidak legal, seperti heroin. 

Modul Untuk Orang Tua IS 
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D. Jcms ar ·o a menu rut pcngaru nya pa a ota 

Selain pe mbagian narkoba mc nurut hukum, yaitu tid ak legal dan legal , ada juga 

pembagian narkoba mcnurul pengaruhnya pada kcrja o tak . Pe ngaruhnya pada tubuh 

be rgantung pada beberapa hal : 

Jenis, jumlah , cara pakai, dan bahan lain yang digunakan bcrsamaan 

- Lama pcmakaian, kcpribaclian dan ko nd isi pemakai saat itu 

- Suasana lingkungan eli mana narkoba digunakan. 

Berdasa rkan penaaruhnya pada ocak, ada beberopa jenis narkoba: 

I. Narkoba yang menghambat kerja o tak, dan mempcrlambat aktivitas tubuh, discbut 

depresansia. Orang m cnj adi mc ngantuk , tc nang, rasa nyc ri da n strcs hilang. 

Contoh: candu , morfln hc roin (putaw), obat pcnenang / tidur, sc pe rti pil BK I 

K oplo , Lexo , MG, Rohyp, MG scrla alcoho l dan inhalansia/so h·cn (lcm / thinc r) 

2. Narkoba yang m c macu kc rja o tak dan m cni ngkatkan akti vitas tubuh , disc but 

scimulansia. Orang menj adi gcmbira dan akti ,·itas mcningkat . Contoh: amfc tamin , 

ekstasi. ~habu. dan kokain , juga nikotin dan kafc in. 

3. Narkoba yang m enyebabkan khayal (halusinas i) , discbut halusinoaenika. O rang 

m engalami halusinasi, yaitu pcng li hatan atau pcnd cngaran khayal atau scmu. 

Contoh : LSD dan ganja. 

A~an te tapi , pengaruh narkoba itu hanya bc rsifat scrncntara, scbab scsudah itu , 

t imbul pengaruh sebaliknya. Ji ka awalnya narkoba mcnimbulkan rasa nyaman, scpcrti 

gembira , tenang, ril cks, dan stress hilang, sesudah cfc knya hilang dalam tubuh orang 

menjadi murung, ccin as , gelisah dan sulit tidur. 

O rang sering menggunakan narkoba untuk me lupakan pe rsoalan. Akan tetapi , 

sctelah me makai ternyata pe rsoalan masih ada, bahkan mungkin muncul pcrsoalan 

baru , sehingga stress pun meningkat! 

lil!fljtJMI 

Latihan I : Mcnye lcsaikan kalimal 

Selesaikanlah kalimat -kalimat di bawah ini. 

Modul Untuk Orang Tua 17 
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1. Ke t ika m cndcngar istilah "na rkoha" .'il.'<l lwrp ikir ll'ntang ............... . 

2. Pcndqpat saya prihadi ten tang narkoha ialah ........ . .... . ... . 

3. Pcndapat saya prihadi tl'nt.lng n ·maja yang nwnggunakan narkoha. 

Latihan 2 : Mcngclompokkan Jvnis-j<·nis ~arkoha (Tahcl I) 

I . Tabcl I bcrisi jcnis-jcn is narkoha, st.· rta pl'nggolongan narkoha mcn urut huku m 

(Legal, T idak Legal) dan nwnurut pl'nga ruhn _\·a pada kc rj<~ otak ( m cmacu: mcng

ham bat mcnychahkan klmal). 

2. Kc lompokkan jcnis-jcnis narkoha dari scgi hu kum, dan dari sudut pcngaruhnya 

pada tubuh . Bcri tanda si lang (X) padJ kolom yang scsuai. j cH ii st:t iap jcnis narkoba 

beri lah dua tancla si lang: ( I ) dari a.spvk huku m; (2) dar i pcngaruhnya pada tubuh. 

No. Jcnis 

Nikotin 

Alkohol 

Gan·a 

4 Pi! BK, Lcxo, 

MG,Rohyp 

Ekstasi 

6 Shabu 

Heroin 

Thincr 

9 Lcm 

10 Kafcin 

Narkoha 
h:g;ll 

'J:1ht.·l I 

Ml'ngt· lomptlk kan Jcnis- jc nis Na rk<lh,l 

Narknha \kmw.:ukcrj<l 
\knghamh;ll 

T1dak o tak ~Limubn:. • a 
kcrjao1ak 

lcg;!l dcprcsL·nsia 

ML·nyt:b:.thkan 
khalal 

halu!'inogcnika 

Modul Untuk Orang Tua 19 
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Latihan 3 : Mengclompokkan jcnis-jcnis Narkoba menurut bcntuk dan cara pakai (Tabel 2) 

1. Tabel 2 be risi jenis- jcnis narkoba, scrta pcnggolongan narkoba mcnurut bentuk dan 

cara pakai. 

2. Bcntuk dapat berupa: tablet , pil , kapsul, cairan , tanaman, kristal, bubuk / serbuk, dan lem. 

3. Cara pakai dapat ditelan , dim inurn , discdot , dihisap , atau disuntikkan. 

4. Bcr i satu tancla si lang (X) pada sctiap jcnis narkoba menu rut bentuk (lan satu tanda 

silang (X) pada cara pakainya . 

S. Dapat saja satu jcnis narkoba mcmiliki bcherapa bcntuk dan bcbcrapa cara pakai. Pilih 

salah satu saja yang paling lazirn . 

No. Jcnis 

Nikot in 

AI kobo! 

Ganja 

4 Pi! BK , Lcxo, 

MG,Rohyp 

Ekstasi 

6 Shabu 

Heroin 

Thincr 

9 Lcm 

tO Kafcin 

Tahcl 2 
Jenis-jenis Narkoba menurut bentuk dan cara pakai 

Bcntuk Cara pakai 

~~:~lil Cai r Tnm Kri~ Hbk Lm l Cian Minum di.~cdot 1-!isap Sunt ik 

Ket: Tab: tablet, kap: Kapsu/, Cair: Cairan, T nm: Tanaman, Kris: Krista/, Bbk: Bubuk, Lm: Lem 

Telan: ditelan, Minum: diminum, Disedot (mela/ui hidung dan mulut) Hisap: dihisap, Suntik: 

disumikkan melalui pembuluh darah 

Hodui Untuk Orang Tua Iii 
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Latihan 4 : Gamba ran ten tang pemakai N arkol>a 

Kebanyakan pendapat kita tentang gambaran atau ciri-ciri pemakai narkoba (wajah, 

penampilan, tingkat sosial-ekonomi , mengapa memakai) diperoleh dari informasi 

iklan , media massa, atau ternan. Informasi itu mungkin benar, mungkin keliru. 

Kumpulkan dan tu liskan. 

1. Rokok 

2. Alkohol 

3. Ganja .. . 

4. Obat penenang/obat tidur 

5. Heroin(putaw) . 

6. Ekstasi I shabu 

7. Kokain ...... . . 

8 . Inhalansia/ salven 

Kesimpulan saya: 

Hodul Untuk Orang Tua ill 
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•amm 
Lingkari jawaban yang sesuai dengan B (benar) atau S (salah)! 

I. Ada narkoba yang bcrmanfaat dan ada yang tidak bermanfaat B s 
2. Narkoba tidak berguna bagi pengobatan, sebab berbahaya B s 
3. Narkoba mengubah suasana hati pemakainya. B s 
4. Yang termasuk stimulansia adalah alkohol. B s 
5. Obat penenang/ obat tidur tergolong depresansia. B s 
6. Narkoba menyebabkan persoalan hilang. B s 
7. Ekstasi memacu kerja otak. B s 
8. Ganja menyebabkan penglihatan khayal. B s 
9. Nikotin tidak tergolong narkoba. B s 
10. Heroin hanya dipakai dengan cara disuntikkan B s 
II. Narkoba menyebabkan orang merasa nyaman dan 

tenang yang bersifat semen tara. B s 
12. Antibiotika tidak tergolong narkoba B s 
13. Heroin dibuat dari tanaman candu. B s 
14. Orang yang memakai narkoba tidak legal 

hampir pasti pernah merokok. B s 
15. Semua jenis narkoba dilarang oleh undang-undang. B s 

Hodul Untuk Orang Tua Its 
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cfl.oc:lu.l 2 
Penyalahgunaan Narkoba 

Modul Unwk Orang Tua 17 
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c:J1.oaul2 
Penyalahgunaan Narkoba 

Tujuan Pembe lajaran Umum: 
Pescrta mampu mc maham i pc ngcrtian pcnyalahg unaan narkoba, alasan narkoba 

disalahgunakan dan akibatnp. 

Tujuan Pembelajaran Khusus: 
Setclah m enyelesa ikan mo dul ini , pcscrta mampu: 

1. m cnycbutkan arti pcnyalahg unaan d.m kc t~ rgantungan narko ha 

2. menjclaskan langkah-langkah tc rbcntuknp kcbiasaan 

3. menycbutkan pe rbcdaan fakta dcngan mitos 

4. menyebutkan pengaruh bcbcrapa jc nis narkoba pada tubu h 

A. Penyalahgunaan Narkoba 

Karena pengaruhnya pada kc rja otak, segcra sctelah mcmakai narkoba bisa timbul 
rasa nikmat scpcrti ra.;;a riang, tcnang, rilcks, dan pc rasaan mclambung atau 'naik' (high). 

Pcrasaan itulah yang dicari mula-mula pemakainya. ltu scbahnya narkoba disalahgunakan. 
Tc rnyata sesudah menga lami perasaan naik, tc rjadi pc rasaan 'turun' a tau pengaruh 

sebaliknya, seperti gc lisah, ccmas, dan sui it tidur. Untuk m eng hilangkan perasaan 

turun , atau pcngaruh huruk itu, orang lalu mcnggunakan narkoba lagi. 

Jika dipakai bcrulang kali, tcrjadi kebiasaan, dan mcnyebabkan gangguan kcsehatan 
tubuhnya, p e rasaan dan pcrilakunya. Jika sudah d~ mikian , tidJk ada lag i rasa nikmat, 

akan tc tapi yang ada ada lah rasa sa kit dan pc ndc ritaan. 

P.mp1lahsunaan narkoba aJa/ah penggunaan narkoba uJak untuk moksud penaobocan, 

akan tewpi umuk memkmatl penaaruhnJa. Ja/am 1umlah berlebih Jan cukup lama, 
~chmaaa menJebabktJn sanaouan paJa kcschalan j115fflOni, keschatan pna Janfunasi SOSia/nJO. 

Modul Untuk Orang Tua I 1 9 
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Kctcrgantungan narko ha adalah kcadaan pc nyalahgunaa n narko ha yang bcrat. 

Orang sui it m cngcndalikan pc makaian nya. jika pcmakaiannya dihc ntikan , a ta u 

jumlahnya dikurang i, mab timbul gcjala put us za t. 

Ge jala putus za t untuk sctiap jcnis narkoba bc rhcda. Contoh m c roko k. Rokok 

m cngandung niko tin yang menychabk.1n kc tc rga ntungan. Jika m c rokok dihcntikan, 

atau pcmakaiannya ia akan sa kit kc pala, dan tangan gc mctar. Karcna itu ia sulit 

m enghentikan kchiasaan mc ro knk . 

Jika kctcrgantungan he ro in (Putaw), dan pcmakaiannya dih~..:ntikan atau jumlahnya 

dikurangi, ia akan mcngalan1i gc jala sakit scpcrti flu bcrat. Hidung dan mata hcrair, bulu 

rorna bc rdiri, hcrkcringat , sakit pc rut , mual , nycri scluruh tubuh dan tidak bisa tidur. 

Ketcrgantungan mc nychabkan pcrilakunya hcruha h. Hubu ngan dengan o rang tua 

dan tcman-tl'man rusak. Minat dan cita-cita sc mula hil ang. Angka rapornya turun , 

atau has il pe kc rjaannya huruk , schingga tcrancam put us scko lah a tau put us hubungan 

kerja. Ia dapat tc rlibat pc rr daran gclap narkoba, untuk mernp('rolch narkoha yang 

diperlukannya . 

B.Terbentukn a kebiasaan 

Sescorang kadang-kadang mcnggunakan bcbe rapa jenis bahan yang tc rgolong 

narkoba . Artinya, bahan yang dapat rn c ng ubah suasana hat i dan m c nirnbulkan 

ket c rgantungan . Contoh : ko pi , coklat, tch, coca cola , rokok, obat pcncnang , alkoho l, 

dan ganja. Hampir scmua orang pcrnah menggunakan bebcrapa jenis bahan ter sebut. 

Orang ccndcrung mcnggunakan berbagai jcnis bahan ter schut pada suatu saat eli 
masa hidupnya. Kctika kccil, mcn.:: ka makan cuklat , atau coca co la. Kctika bcranjak 

bcsar, mcreka min urn tch, atau kopi. Ban yak juga yang sudah mulai minum alkohol 

pada usia remaja. Bahkan o rang tua scndir i yang me mbolchkannya pada saat ulang 

tahun , atau pcsta. Anak jalanan scring mcnghirup !em (nge lcm). 

Mcng isap rokok kadang-kadang dimu lai scjak usia Sckolah Dasar hingga usia lanjut. 

Ada yang hanya kadang-kadang meng isap; ada yang tidak mau lagi mc ro ko k, akan 

tc tapi banyak pu la yang mcroko k secara tcratur. Bcbcrapa o rang mcncoba ganja atau 
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bahan adiktif lain, scpcrti obat penenang/ obat tidur. 

Jadi, beberapa pola pcmakaian narkoha adalah ' no rm al' tc rl cpas dari apakah 

kcbiasaan itu haik a tau huruk - ban yak dari mcrcka tcrbiasa dcngan hal itu . 

Kebiasaan dibangun sccara hcrtahap. Setclah jangka waktu tcrtentu hal itu mcmbawa 

pcngaruh pada kcschatan mcreka, hcrgantung pada jcnis, jumlah, cara pcmakaian, dan 

lama pcmakaiannya . 

Pengambilan kcputusan dilakukan ke tika sescorang Sl' tiap kali mcmutuskan untuk 

mc n1akai narkoha. Tcrja( li kchiasaan. Kchiasaan <libangun st: pt.: rti mc nyusun batu 

bata, sehuah di alas yang lain . Lihat gam bar. 

K <.·putusan nomor 5 

• Keputusan nomor 4 • Kcputusan nomor 3 • Keputusan nomor 2 • Kcputusan nomor 1 • 

Gamhar I 

Te rbentuknya Kchiasaan 

Seseorang tidak sccara tiba-tiba mcmutuskan merokok 20 batang schari. Ia mulai 

mencoba scbatang, dan kc mudian memutuskan untuk mcng isa p atau me nc rima 

sebatang rokok lagi. Sclanjutnya ia memutuskan mcmbcli beberapa batang. Akhirnya 

ia memutuskan agar ia tidak pcrnah kehabisan persediaan roko k. 

Keputusan-keputusan kecil itu bcrtumpuk-tumpuk di atasnya, sampai ak.hirnya 

tiba pada kcputusan mcroko k sccara tcratur. Jika tc lah tcrbentuk kcbiasaan, sulit 

kcmbali kcpada kcputusan kctika ia pcrtama kali ditawari roko k, atau kcputusan untuk 

hanya sekali -kali merokok. Akhirnya yang ada ialah penycsalan! 
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C. Fakta dan mitos 

Pendapat orang ten tang narkoba dan pemakaiannya scring bcrbcda-beda. Hal itu 

tcntu saja membingungkan orang. Agar kebingungan itu dikurangi, sebaiknya kita 

berbicara ten tang fakta. 

Fakta tentang narkoba adalah kenyataan berdasarkan pengalaman, temuan dan 

kajian ilmiah mengenai pengaruh narkoba pada tubuh. Pengaruh itu berbeda-beda 

tergantung jenis, jumlah, cara pakai dan lama pemakaiannya ; juga kondisi pemakainya, 

dan suasana lingkungan di sekitarnya kctika narkoba dipakai. Fakta juga berbicara 

ten tang fakta hukum. Kamu dapat mempelajari lcmbar fakta dan setiap jcnis narkoba 

pada Iampi ran bah ini. 

Mitos adalah gambaran tentang apa narkoba dan bagaimana pcngaruhnya menurut 

apa kata orang. Hal itu belum tentu benar. Scring yang digambarkan adalah hal-hal 

yang indah dan baik , bahkan mcnycrcmpet bahaya, bukan hal -hal yang buruk atau 

merugikan. Gambaran dcmikian scring dipcro leh dari ik lan, dan informasi tc man. 

Contoh merokok digambarkan sebagai perbuatan jantan; minum bir sebagai ciri 

orang sukses. 

Berhati-hatilah, sebab narko ba dita"varkan secara dcmikian. lni ada lah promosi 

dagang narkoba. Perdagangan narkoba merupakan kejahatan inte rnasional dan 

dilakukan oleh pasar gelap. Artinya, dilakukan di luar jalur rcsmi sebab mclanggar 

hukum. Pemasok dan pedagang meraih ·keuntungan yang sangat bcsar, tanpa 

memperdulikan or.ang-orang lain yang menjadi korbannya! 

•·•l'fh·bl.l 

Latihan 5: Masalah penyalahgunaan Narkoba 

Ccritakanlah apa yang kamu ketahui ten tang: 

I. Masalah-pcnyalahgunaan narkoba di kota / dcsa say a . 
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2. Masalah penyalahgunaan narkoba di lingkunga n sekitar rumah saya .. 

Latihan 6:Terbentuknya kebiasaan (\\'a\\'ancara) 

Adakan wawancara dcngan sa lah scorang pccandu narkoba yang tc lah pulih yang 

telah kcmbali kc masyarakat atau pccandu yang scdang bcrada dalam pcmulihan eli 
te rnpat pc rawatan pc rnulihan (rumah :o;akit , panti). Schaikny<l Anda didarnpingi olch 

konselor yang me mbimbing pccandu itu, atau orang lain yang mcngcnalnya dari 

dekat. 

Perhalikan caranya: 

1. Tanyakan kcscdiaannya diwawancarai. Katakan bah,,·a hal itu adalah bag ian dalam 

rangka tugas Anda untuk mcmpelajari masalah narkoba. 

2. Tctapkan hari / tanggal dan waktunya. Pilih te rn pat yang disukainya , yang tcnang, 

santai dan tidak hanyak orang, schingga t idak hc ri sik. 

3. Bawahl.h pcr lc ngkapan tulis, juga maLHun dan rninum an ya ng mungkin 

cli sukainya. Ucapkan salam dcngan tcrscnyum dan ulurkan tangan. Pcrkcnalkan 

diri Anda kepadanya. 

4. Walaupun ia seorang pecandu, yang di masyarakat scring dikucilkan dan dianggap 

s·ampah, Anda harus hcrsikap sopan clan mcnghormatinya sebagai manusia. Jangan 

memandang rcnclah , menggurui , menasihati , atau mcnghakirninya. 

5. Anda harus m e nj alin hubun ga n pcrca kapa n dua arah yang akrab dengannya. 

Ia tidak boleh mcrasa tcrsiksa . Buatlah agar ia mcrasa rileks, nyarnan dan aman 

be rsama anda. 

6. Pastikari ia mcngcrti , bahwa informasi yang dipe rol ch dijaga kcrahasiaannya. 

Tanyakan sctiap pcrtanyaan sccara bcrtah~p- Mulai dcngan hal ·hal yang ringan 

yang tidak be rhubungan clengan rnasalah narkoba. Jangan tergesa-gcsa. Dcngarkan 

jawaban atau tanggapannya untuk sctiap pcr tanyaan . Catatlah! 

7. Jangan mcnycla, mcmotong pcmbicaraan. Jika hcndak bc rtanya, tunggu sampai ia 

sclesai 
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atau berhcnti b.:rhicara. 

8. Selcsai wawancara ucapkan tc rirnakasih ! Jangan lupa catat apa pcsannya bagi 

re rnaja di dcsa / ko ta Anda, juga kcpada para orang tua lai nn_,·a. 

Hal-hal yang ditanya ka n kctika wawancara 

1. Bagaimana awal pcrkcnalannya d cngan hahan adikt if. Mu lai lah dcngan narkoba 

legal, baru kcmudian narkoba ticbk lega l. 

2. Umur hcrapa ia mubi rncmakai , apa a lasan pcmakaian? 

3. Jcnis narkoba rnana yang paling disukainya dan paling lama dipakai ? Bagaimana cara 

pakainya' 

4. Mulai kapan kchiasaan dan kctcrga ntunga n terhada p narkoha ? Adakah usaha 

untuk mcngurangi atau mcnghcntikannya ? Apa kcsuli tannya? Bagaimana pc rasaan 

nya? Apa kcsimpu lan tcntang kehiasaannya itu ? 

Catalan 'vVawancara: 

Apakah yana dapar anda pelajari tcnwna pecanclu narkoba? Anda dapat menaambil h1kmah dari 

penaalaman mereka. 11/ercka adalah manusia biasa sama sepcm anak-anak anda, denoan ban)'ak 

suka dan duka! Alereka adalah korban,yana perlu disaciarkan dan dibJmbina oleh orangyana 

peduli Jan rerlatih. Hal iw bukan masalah mudah. 
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Latihan 7: Mitos tcntang Narkoba (Tabcl 3) 

Setujukah anda dcngan pernyataan eli bawah ini ' hc ri Ianda cck (' ") pada jawaban 

anda : S (setuju) TS (Tidak Sctuju ). Tul is kcsimpu lan Anda' 

Tabc l 3 
Mitos tc ntang Narkoba 

Je nis Narkoba Mitos Sikap saya Kcsimpulan saya 

s TS 

Dcwas.l 

Rokok Jantan 

\Va·ar 

Mo<lern 
Alkohol Mode 

Sct ia kawan 

Be bas 
Ganja Mode 

Sctia kan·an 

Be bas 
Heroin 

Mode 

O ke 

Ekstasi I shabu 
Mode rn 

Bergaul 

Be bas 

Obat pcncnang/ Mode 

obat tidur Be bas 

Setia kawan 

Solve n I inhalansia Bcbas 

(ngelem) Sctia bwan 

Mode 
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l:tld'nmJ 

lingkari ja\vahanmu pad a ja,\·ahan :·ang paling sl.'sua i! 

I. Narkoba m cnycbabkan hal-hal bcri kut. kccuali 

a. otak CIKl' r c. plTUhahan JX·rilaku L'. pcruhahan car<a hcrpikir 

b. kcte rgant imgan d . pe ruhahan perasaan 

2. Pcrnya taan tcnt ang pcnyalahguna.:m narkohJ adal.1h henJr, kecuali 

a. tc rjadi gangguan b :..;chatan jasma ni, jiwa dan fungsi :'osialnya 

b. sekali -sckali mcmakai narkoha la lu herhl· IHi 

c. memakai narkoba berulang kali 

d. narkoba mendo ro ng ora ng mc makai n:·a hc rulang kali 

c. perilakun;-a hcruhah 

3. Narkoba legal adalah ohat, bahan atau ? ... lt yang tcrgolong pada hal -hal hcrikut , kccuali 

a. t idak dilarang o lch undang-undang ya ng hcrlak u 

b. dapat dig unakan atau dipc rjualbc likan sccara bd>as 
c. ganja 

d. nikotin , dan alko ho l 

c. kafein pada minuman ko pi , min uman pcnycgar dan oint tcr tcntu . 

4. Pcrnyataan bcrikut tcntang kctngantungan tcrhadap narkoha adalah hcnar, kccuali. . 

a. ingin tc rus mcrnakai narkoba 

b. sui it me nghcntikan pcmakaiannya 

c. dapat m cnghcnti kan pcmakaiannya sc tiap saat 

d. te rjadi gcjala sakit jika mcnghcntikannya 

c. kcbutuhan akan narkoba yang dipakai mcn ingkat 

5. Mcmakai· hero in (putaw) dcngan pinj am mcminjam p~ra l atan suntik ada lah bc r 

bahaya, karcna hal -hal bcrikut, kccuali. 

a. hepat itis B d. san gat ccpat mcnycbabkan ketcrgantungan 

b. hepatitis C e. tcrmasuk st imulamia 

c. penyakit karcna ,·irus HI V I AIDS 
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6. Pcrnyataan ten tang ckstasi bcrikut adalah hcnar, kccuali 

a. tcrgo long amktamin d . mcnychahkan ingin bergerak tcrus 

b. dibuat o lch pabrik gclap c. tcrgolong dcprcsansia 

c . bcrhentuk pi! warna warni 

7. Pcrnyataan ten tang nikotin bcrikut adalah hc nar, kccuali 

a. mcmacu kcrja otak d. mcnycbabkan kctcrgantungan 

b. menychahkan rilck s <'. mt:nychahkan gigi kuning 

c. tidak h:rgulong narkoha 

8. Pcrnyataan tcntang alkohol bcrikut adalah bcnar, kccuali 

a. mcnghambat kc rja otak d. mcrusak hati, lamhung, otak dan syaraf 

b. pcrilaku menjadi kasar c. tcrgolong sti mu lansia 

c . menychahkan kc matian 

9. Pcrnyataan tcntang obat pcncnang dan obat tidur hcrikut adalah benar, kecuali 

a. mcnghambat atau mcnckan kcrja o tak 

b. bcntuk yang dijual di pasar gclap bc rbcda dcngan di apotik 

c. dapat te rjadi gangguan kesadaran dan daya ingat 

d. perilaku bcrubah kasar 

e. boleh digunakan tanpa resep dokter 

10 Pe rnyataan ten tang tcrbcntuknya kcbiasaan adalah benar, kecuali . 

a·. mcrupakan langkah -langkah pengambilan keputusan 

b. tcrbentuk secara bertahap 

c . menerima rokok, mencobanya, dan tidak pemah merokok lagi. 

d. dapat berlangsung bcrtahun-tahun 

e. lcbih baik mcmbangun kebiasaan baik daripada kebiasaan buruk. 
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Tabel 4: lembar fakta ten tang narkoba legal dan tidak lega l 

Jcnis 
l\·nggun.1,1n 

& Pcng.1ruhn~·a 

St imulansia Mcmacu 

ota k.lkrlangsung 10-

Wrncnit. Bahay.t h.1gi 

orang l.1in (pc rukok 

pasil) 

lkpn:s.msia. 
J) iminu m. 

Juml.lh so. .. dikit mcm 

bu,lt rilt•ks lkrl.mg

~ung hdwr.lf>.l jan1. 

!Ji bagi 3 golqng.m 

nwnurut kadarm.L 

Dqm.'S.l ll ~i .l. l'il 

BK / Koplo.MG, 

D UM L('xo,Roh~V 

Pil, tabk ll itd.m, 

lwrl ,mg~ung 

bd>crapa jam .lkn tuk 
Ob.lt l\·m·n.:mg/ di pa:.ar gd ap lwda 

Tidur dmgJ n di .tpotik 

Dihisap.kadang-1 

dic.Jm put' mkok. 

kha~·a l, w.una / hunyi 

k bih ~ .. ·ma rak / kcra~. 

Bl·rlangsung 20 nw 

nit / h ... -h.:•r,lpa jam. 
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Faktor mcdik pcm.lkai,m 

f---:--:-:-,:.":::;" c:;·koonl;o:" _-,----l fakta llukum 
$(obli~!<>t' k,,li lkrul.mg 

G.1mb.1ran 

Mas~.1rabt 

P('ning, MIU . 

Dt·Jwut j.mtung P~·m-a kit 

e<.'J'.l .. t, d .lll t ck.~l.lll jant~m~.]Mru, k.m 

d.1r.1h nwningbt k.-r :\lub k.-riput. 

B.lju, r;unhut. J.wi / gigi nwnjadi 
kuning/ n>kl.lt . 

w.ng.m h.1u 

Stllit knn~t ·ntr,lsi, 1-:t:ru-..lbn fl.llll 
n:abi tubuh 
lamhat . Jumbh 

j.mtung,h.lti,bm 

I XIII~',lk lllal>ltk, Kl'lag.mtml~.m. 

bit·.tra pdo,ra'a ,ulit t<-rkp-1.~d.lri 

m.1lu hil.mg. .llk< >h< >l . ,\gr~·~il 

l )apat kL' - l t,.: ribkub-...Jrd,m 

Cl· l.lk.l.ln. munmg. 
:-.knj.l(li -lt-hih,,·nu'. 

Dosi' kn:il l l'l\,lllg, K.·tt-rg-lntungan . 

tilt·k~. l l<:l:'-b, ldlih M.ll.t-, k.hJr, mu 

h..~ bntuk, c."l<k·l. <i.Jh tl·r,inggung. 

~·mpoyongan,!-''-' ' pr•·,t,hi lwbjon·/ 

r.tkluniJ..lt, JutniJh l.·rjJ turun . l >.1p.1t 

IJ..lll~·,tk,m.·m,ltik.ul. b ·jang. g.mgguJn 

jib dimimun dgn kl· ,,Jdaran . 

.1lkuhol 

Kt· m.unpt~<lll b.11J / 

l.tr.lng.muwrokok 
11i.;dwlah,n1mah 

,,tkit.h"mpJI 
h•·rnum .lll.lk-.m,lk, S,·hag.ti ur,lll._' 

tl~'\\ a~,l \ .mg 
h"rHj'l.ll - h'llljl.ll 

~-.mg ht·r :\C. 
ril,-k,, r;cn..;:h 
pt·n -.'~·' diri. 

Dil.lr.mg nwnju.1l :\lk,,l\,,1 

t.mp.l j;,in. ll .m~a "-ring 

<lrJJ ig dn,,\,,1 diminum 

hol.-!1 minum padJ 

1li k, ·d,li m inum p~·,t,\. St·ring 

Dil.lr.mg m.1huk di diJngg..lp 

l<'llljlJI umum . l1.1r.un. 

ll.m~-•lmldl H.ul\ak 

digun01kan untuk tligun.lk..n 

p•·ngohal.ln o leh r<'lllJj.l, 

tbn dipt·rokh dan \1,11\i\.l 

dari rl·~··p dokt,•r. ~-mg 

,\t.·miliki,l lwnggun lll<'mpu · 

akan, nlt'llljlt'l'ju.ll - lliJihJn1-.1k 

lwlibnt.mp-lh.tk, ma~.1 t.1 h . 

.~hukum . 

1\.un .. ~· ntr,l '-i d,m 

n~abi tubuh 

ll'rgJnggu. 

B.my.1k hiL'J.r.l, 

l<.'riJ\\JCl'kiki 

k.ln. R.ts,J nl.1lu 

hitung turun.l.lm- l>il.lrang kn.1~ 

h.m. h<><ltrh :\ lin,u / nwn.mJm, m.·mi Carnh.1ran 

,makmuda 

l><· rambut 

t!omlron~: 

;tJu lw •· ~aj-11 
hi lang. 

K('(·(· lak.url . 

, it.l 1 it<~ hil.lng. liki, 11\t' nggun.lk.m 

Sdwnt.lf dn·.b.l l>.m lll l'lllpt·rju.ll 

lan1.1. j.wh di -kir,l Hdikan . Y.:~ng 

,kbt . l 'o.·n~akit mclangg.:~r ,!ihn.li 
p.ntL i\ l udJh ,a kit hukum.m l\·nj.1r,1 

k.trl'tl.l da_l.ltJh,ul d,111 d ... ·nd.t. 

whuhn·mlah. 



Tabcl 4: Lembar fakta tentang Na rkoba legal dan tidak legal 

Jt·nis 

lnha\ansi,, / 

Soln·n 

Pt·nggutu.ln 

& 1 \·ngaruhn~·a 

F.lkttll· nwdi k pl'nl.lkaian 

Dil.lf.Ul!:!, kcrJ~ !1\\ "· 

miliki, .\t.,·nggwl.l· 
bn, m•·rnp•:rju.ll 

hdikan. B,1rang 

siajM nwlang._l!;~r 

dihukum l'~·nj~ra 

d.1n d, ·nda. 

GamhJran 

Mas~·arakat 

()ran~ho.:rpikir 

t~·ru.mgh\·ro in 

jikanwntkn~.v 

narkol),l . Or;ng 
_\·anghidup 

so:ml\olrangandJn 

t<Tiihltkriminal. 

Stimul.msia,Tahkt St·mang.ll, 1\·rilaku .1grnif 

warnJ.- w.1rni,ditdan. gt·mbir.l PlTGl~·,, {lll<'lil<"rJ.n:!J. Dilar.mg kl'r.H nu-- An.1k rnud.:tl 

Tcrjaga, ingin Jiri, akrilh. Tuhuh .tbl ~dut l~il .ml! , mi liki, !\kngguna- urang dt:wasa 

mt•nari / hcrjog(·t kl·pana~.m. ~u l it tindabn kt·ji, - bn,dan nwmp.:r- ~·ang .'t'll.lng 
~t'm.tl.unan. Bcr - tidu r, jantung gangg u.m jl\v,t. ju.tlhdik.m. Yang lwr.~ uk.-. ria. 

langsun_g lO Ml·nit lwnkhJr hhp Kct<'TJ!,t llluni!Jil, nwl.mg.,.l!ar 
- hJri. Sl'sudah ra,.a -' <:dih jik~ Tak dihukum pmjara / 

/hclwrJ.pa jam i u I , ih nwnggtmabn, (lt·nda . 

Stimulansia. 

Daun (tanaman), 

kristal. LJimabn, 

discdot mdalui 

hidung. I )iwkok, 

disuntikkan. Hahaya 

jib d ic.uvpur dcng.1n 

!)t•pa·sansia, 

Uapny.t dihirup 

nwlalui hidung 

dan mulut. 

B .. ·rlangsung 

n·pat(±5mt•nit) 

~~~;~~i~:;~; ~:~~l'J)' ,l \ g rcsi f, alai sell at Dilarang kcr.hmt· 
ll il.mg, tindo~kan rniliki,mcngguna 

mc·mkng.:u· l.:..: ji, tidal ada r.tsa bn,dJ.n mt·mp<-r · Anak muda / 

St'.~Ualll )·g tid.lk malu ,ga nggu.tn juJ.IIn·libn.Y.mg or.mg(I<'\\"J.SJ. 

:u b.P.1rno, cu- ji\\"J., dnrongan md.mgg.lr dihukurn \"iln~ s..·n;~.n~=: 
riga. sulit tithlr, hunuh diri. p<..·njJrJ tl,m tl<·ndJ. l,.,.r~ub ri;.; 
jan tung llt· rdeh.u K..-tcrgantungan, 

Pt·mhuluh darah st•dih jib tit lak 

otak. p,;'(·ah (strub.•) mcnggunabn 

Cq>at Mahuk, pn·.~u~i .A lat kt:pt·rluan 

nwm.:&bukk,m . hd<~jar tcrgangg:u, rum;.:ah tanggo~, 
tdk 1\apat knnscn- bntor, ill'ngkd 

lk·llt'rap.l tr.isi. K<·rusako~n Pahrik. Tidak .ulo~ 
bJhan dapat ginjo~l, paru- paru, hukum mcl.sr.mg 

mematikan utak, jantunJ.!, hati. nwnggunJ.k.m 

pJ.da pengguna~n ~umsum tul~ng. m.,·miliki, jual hdi 

JWrtamak.l li. 

])igwl.lbn 

anak jalanJn 

(ng_t·km). 
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cfl.odul J 
Mengapa remaja rawan memakai narkoba? 
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rJI.oau.l J 
Mengapa remaja rawan memakai narkoba? 

Tujuan Pcmbc lajaran Umum 

Pcscrta mcrnahami bcbcrapa alasan mcngapa orang mcmakai narkoba 

Tujuan Pcmbc lajaran Khusus 

Sctclah mcnyclcsaikan modul ini , pcscrta mampu: 

I. Mcnyebutkan bcbcrapa alasan o rang mcmakai narkoba 

2. Mcnycbut kan bcbcrapa ciri kcpribadian remaja 

3. Mcnyadar i bcsa rnya pcngaruh tc kanan tcma n scbaya 

4. Mengcnal situasi penawaran narko ba, baik lega l maupun tidak lega l dalam 

kehidupan schari- har i 

A. Alasan mcmakai Narkoba 

Masyarakat cendcrung mudah mcmakai obat atau bahan yang dapat mcn?· ·~bah 

suasana hati mcrcka. Narkoba mcnjadikan suasana hat i bcrubah menjadi · ,1y:man , 

sebab me rasa rilcks, tcnang, gemhi ra, strcs dan pcrsoalan scolah·o lal-> , hi lang, dan 

sebagainya , meskipun pengaruh itu hanya semen tara sifatny.a. 

Ada banyak alasan yang diajukan mengapa orang mcmakai nar1,wba. Sem ua alasan 

itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. 

1. Mencari pcngalaman yang mcnyenangkan, mercka ingin rru.:: ncar i sensasi, mcreka 

ingin merasa nyaman dan gembira, mercka ingin scsuatrt yang baru , yang meng

gairahkan dan menycrcmpct bahaya, serta mcmcnuhi !"<',sa ingin tahu. Juga untuk 

menghilangkan pcrasaan jenuh dan bosan. 

2. Mcngatasi str·es. Narkoba mcmberi perasaan lari dar i masalah yang dihadapi dan 

mengubah suasana hati. Mcreka memakai narkoha agar merasa rilcks atau tcnang 

dari situasi yang menegangkan. Narkoba member:, rasa nyaman, dapat mcnghindari 
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rasa ~edih, tcrtckan at.lllmarah. Juga mc1-ed,1 k.m ketl·gangan atau kl'lakutan. 

3. Mcnanggapi pl'ngaruh so..,ial. ivh-m,1kai n,u·koha llll'njaclikan I'L'Illaja tampak 

jantan, dc\\'asa, .llau kl'rl'n. iV1l'reka ingin ditLTima dan diakui olt·h kclompok 

schayanya . Mcrcka ingin lllL'Iliru apa :·ang dilakukan idola mcrcka. Nkdia ma~sa 

juga scring mc nggam harkan kchutuhan orang untuk mcra:-.a ' high ' ~l·hagai hagian 

dari ga:·a hidup, ckngan lllLTokok, m inum alkohol, dan ml·makai narkoha. 

Biasanya alasan diajukan , :-l'll·lah 11ll'I11Jkai narkoha, hukan sdwiLJ111n.\J. Hal -hal 

yang dijadikan alasan sudah tcntu hal -hal yang nampak haik dan lllL'Il:·cnangkan, hukan 

hal -hal buruk yang tidak mcngcnakkan. Jadi, orang m c ngcm ukakan alasan, agar 

mcrcka clapat mcmbt.·narkan diri. 

Bcnarkah hah\\'a orang menggunakan narkoha, karcna suatu Jlasan tertcntu ya ng 

kuat? Apakah sctiap orang .' ·ang minurn alkohol .1 tau m c ngisap se hatang rokok mc m 

punyai suatu a lasan? Kadang-kadang or;mg nwlakukan sesuatu, karcna mcmiliki 

kescmpatan, yaitu kctika narkoha dit.lwarkan kl'padan:·J,dan bukan karc na ada suatu 

alasan tcrtcntu. 

Scbcna~nya, kL~butuhan akan pemakaizm narkoha tidak akan ada, hila orang dapat 

mcmcnuhi kchutuhan akan rasa nyaman, santai, hahagi.1 dan kcpua .... an l'mosional lain 

nya, dcngan hcrhaga i cara yang \\'ajJr dan sl'hat. .Ada hanyak cara untuk hl'rgairah, 

mcrasa scnang dan nyaman, sc rta mcnikmati kchidupan, t11npa ]1l"rlu mcmakai 

narkoha. Ada hanyak cara mcngatasi strcs~ dan ITIL'nghilangkan ra~a jl'tlllh .1t.1 u hosan. 

Ada ban yak cara untuk hcrgaul tanpa p<'rlu lwrkompromi dcngan pnnak.1ian narkoha . 
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B. Kepr• a •an rema1a 

Pcnyalahg unaan narkoha dapat m cnimp.1 siapa saja tanpa pandang bulu. Akan 

tc tapi , ada m·ang-o rang ya ng m <: mpu nya i rcsiko t inggi m cnyalahgunakan narkoba 

dihand ingkan rata-rata penduduk . Masa rcmaja ccndcrung rawan mcnggunakan 

narkoha. 

Masa I"L'm .1 ja adalah JWrali han dari ma:-.J anak-anak kc dcwasa, baik sccara hio logis 

m aupun psi ko log is d an :-oo:-.ia l. Scca ra j a~ nuni, ia tc lah nH:miliki kc mampuan o rang 

dcwasa, a ka n t c t ap i ia hc lu m m l' miliki kc wc n an ga n untuk m c ngg unakan 

kcm am puan itu . 

Alasan rcmaja rawan n1cnggunakan narkoba 

I.Inoin tahu dan ina in m encoba 

Pcnggunaan narkoba h iasanya \)l-rmu la dar i rasa ing in tahu , ing in mc ncoba , dan 

agar ditcrima d iling kunga n sosia lnya. Rasa ingin tahu dan in g in mencoba me rupakan 

nalu r i sctiap o rang. Dcngan ra~a ing in tahu dan ing in m encoba m an usia berekspl orasi 

dcngan alam di sekitar nya . Mum..: u l pcncmuan-pencmuan baru d an kaji an -kajian 

ilmiah , schingga ilm u pc ngetahuan hcrkc mbang. 

Akan tctapi , kcing intahuan dan kc ing inannya mcncoba narkoba tcrnyata berdampak 

buruk tcrhadap kc hi tl upan rcmaja, scbab pcmakaiannya m cnj adi tanpa kcndali. 

2. Senan9 denaan hal-ha l y ana m enaundana resiko (Bahaya) 

Kctcrbatasan CC) f a pandang rcmaja mcnycbabkan rcmaja sui it menunda pemuasan 

keing inan sckc:t ika, seh ingga rc maja lcbih anak kecil yang berbadan besar daripada 

o rang dcwasa. Ia ccndc rung rnclakukan hal-hal yang mengundang rcsiko , seper t i 

ngchut , dan mctKoba narko ba. 

Pcmakaian narko ba rncrnpcrburuk kcadaa.n itu. Narkoba mcmperlcmah kcmauan , 

me ndo rong pc muasan kc ing inan sckctika, dan mdc mahkan daya pikir kc depan. 

Narkoba juga rndcm ahkan h~mampuan untuk bcrant is ipas i tc rhadap bahaya dan 

kc marnpuan untuk mcnangkal kc nikm atan scsaat. Dcngan m uclah rcmaja beralih dari 

pem akaian coba-coba kcpada pcmakaian tcratu r, hanya untuk m erasakan n ikmat dan 
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m cnghindarkan diri dari JWrasaan tidak L'nak, tanpa mcmpcrdulikan bahayanya. 

3. Kecenderunnan melawan otoritas 

Otoritas adalah kL'\\ "CilaJl~J<Ul ~-ang s..th :·,mg dimilki suatu kckua ..... k"Ul untuk memcrintah 

atau mcngatur orang lain. Cont oh orang tua nwngatur kcluarga, guru mcngatur 

sckolah, pcmcrintah mcngatu r ncgara. Da!Jm kl·hidupan lwrma.,.yarakat dan bcrncgara 

hal itu ditctapkan dc ngan ~cj umbh un<bng-und,lng dan pcr.1turan. 

Kcccnderungan JTmajJ untuk nwmlwrontak dan nwl.l\\an otoritas dilakukan 

dalam rangka ITil'llCari idl·nt it as diri11~ ·a. jik.1 rl'aksi orang tua posit if dan mcndukung 

pc rkcmhangan rcma ja, m.lkJ 11ll"JTka d.:~p.1t mL"Ialui mJsalah itu tJnpa kt.:s ulitan yang 

bcrarti, dan dapat m enjadi mandiri. 

Akan tctapi, jika anak tl'rlalu dikl'IH I.l likan orang tua, ia tidak akan mandiri. 

Kcdcwasaannya tt.:rhambat. i;,1 tidak mampu nwnghargai dirinyJ schJgai indi,·idu yang 

mandiri. Ia mcnjad i pcmhangkang, atau pJsil', dan ra\\'an ll.'rhad<1p tckan<ln kclompok. 

Scbaliknya, jika anak tcrlalu dibi arkan orang tuanya, hidupnya mc njadi tanpa 

kcnclali. Ia hcrtindak scmaunya, mdanggar norm<1 dan nilai , dan hidup tanpa tanggung 

jawab. Ia mudah mcnjadi pcnyalahgu na narkoh;:. , jika st rcs atau ada masa lah. 

4. Rasa tidak a man dan peni laian diri rendah 

RCmaja yang mcrasa tidak aman , dan m cmiliki pcnilaian diri rcndah ccnderung 

mcncari pcrsctujuan kclompo k. 

Pe nilaian diri .adalah cara Sl:scurang menilai dirinya, dapat positif atau negatif. 

Pcnilaian diri positif artinya orang mclihat scgab scsuatu dari sisi baiknya. Sedangkan 

penilaian diri ncgatil', jika orang sclalu bcrllkiran ncgatil' te n tang dirinya dan orang 

lain . Pcnilalan diri positil' dibang un karcna kchcrhasi lannya mc ngatasi masa lah <1tau 

tantangan. Kcgagalan mcnychabkan pcnilaian .diri ncgatif. Tcrus mcncrus gaga! dan 

fru stasi mcnyebabkan kcccwa dan put us asa. Orang tua yang mclihatkan diri dalam 

kchidupan rcmaja, mcndukung tc rhcntuknya pcnilaian diri positif. 

Rasa an1an hcrakar dari kasih sayang, pcrhatian dan kcmampuan orang tua mcm

b(•rikan kchutuhan m ental cmosional yang dipcrlukan anak. Anak yang nwrasa aman 
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mampu mcnghadapi str~s. Ia pc n :aya d iri . Rasa tidak aman adalah rasa ccmas kronis, 

karc na kurang kas ih sayang dan pcrhati an. Ia sda lu curiga dan sulit m cmpcrcayai 

o rang lain. Ia pcnccmhuru dan poscsif (ingin mc miliki /mcnguasai). 

5. Setia denaan kelompok sebayanya 
Rcmaja mcrasa aOa kctcrtarikan atau kcbc rsamaan dcngan kcl ompok scbayanya . 

Ada kcbudayaan rcm aja , yaitu kcsa maan dalam cara bcrpakaian, bc rbica ra, bahasa, 

hobi sc rta sikap dan pcrilaku. Rcmaja tidak mau hcrhcda dcngan kclompok schayanya, 

scbab ia ing in diterima dan diakui o lch kclompoknya. 

Kclompok rcmaja hcrpcran pcnting scbagai tcman scnasib, patncr, atau sa inga n. 

M e I a I u i kchidupan kcl01npok , rcrnaja dapat hc rpc ran , hcrckspcrimc n dan 

mcngcksprcsikan dirinya. Ia ingin diter ima dalam scga la hcntuk kcbcrhasilan dan 

kegagalannya. Scmua orang pas li ccmas jika ditol ak dilingkungannya . Ia bcrusaha 

m encari pcrsctujuan kdompok dan mcnycsuaikan di ri dcngan nilai -nilai kclo mpok. 

Jika kelompok scbaya m cmiliki nilai-nilai positi f, pc rkc mbangan rcmaja pun positif. 

Jika tidak, 'rcm aja akan tc rjcrurnus kcpada hcrhaga i pcrbuatan bcrbahaya clan tidak 

bcrtanggungja\\'ab. Olch karc na itu rcm aja harus rnarnpu mc milih dan rncmutuskan 

nilai -nilai yang baik dan posit if hagi d irinya bagi masa dcpan dirinya . 

Jika idcntitas dirinya tcrhadap o rang tua lcmah, maka rcmaja bcrusaha mcncarinya 

dcngan mc ncrima nilai -nilai dari kclo mpok schaya nya . Konflik rc maja dcngan orang 

tua adalah konllik loyal itas. Ji ka o rang lua tidak mampu mcnjalin hubungan akrab 

dan mcmuaskan scbagai model panutan hag inya. 

Salah satu alasan mcngapa rcrnaja mcnycrah kcp<~da tekanan - apakah mc rcka 

m cngakuinya atau tidak - ada lah kcinginan untuk diakui olch tcman scbaya mcrcka. 

Sctiap o rang in g in disukai olch orang-orang lain. Pl'rsoalan rc maja adalah: "Apa yang 

akan saya lakukan untuk mcmbuat orang-o rang lain mcnyukai saya?" 
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]ika seseorano meminta saya melakukan sesuatu 
sekalipun itu memalukan, saya akan melakukannya 

karena saya inoin menjadi terkenal. Tidak berapa lama 
kemudian saya terjerat obat-obatan, alkohol dan pria. 
(Peroumulan Remaja Akhir Zaman. Metanoia,Jakarta, 

C. Situasi enawaran Narkoba 

Terlepas dari semua alasan di alas, yang past i mcrcka mau mc ncoba narkoba , 

karcna ditawarkan kcpadanya. Pada mulanya mcrcka t idak bcrmaksud mcnggunakan 

atau mcncarinya. Tc kanan tcman schaya hcrpcngaruh sangat bcsar dalam pcngambilan 

kcputusan scseorang. 

Situasi pcnawaran narkoba adalah situasi ket ika scsco rang ditawari untuk 

me makai salah satu jcnis narkoha. Pcnawat·an itu dapat te rjadi setiap saat dalam 

kehidupan ~ehari - hari: pulang sckolah, di jalan, eli tcmpat perhentian bus, di rumah 

ternan , di te rn pat pesta , dan scbagainya . 

Cara pena\\·aran narkoha dapat hcranc ka rag am: dcngan ramah, dcngan hujukan, 

baik langsung maupun tidak langsung, dengan ancaman, setcngah me maksa, bahkan 

ancaman fisik . Orang yang menawarkan narkoba hiasanya ada lah teman atau orang 

yang dikenal, jarang orang yang tidak d ikenal. 

Pada d~nya semua orang yakin hahwa dirinya tidak akan pernah mcmakai narkoba tidak 

legal. Mcreka mcnganggap, tidak mungkin hal itu tcrjadi bagi mcrcka, karena mereka adalah 

orang 'baik-baik' dan dari keluarga 'baik-baik'. Apalagi, mcreka juga bcrpresta,i! 

Kenyataar.mya, hampir semua orang pcmah mcnerima tawaran sa.Jah satu jenis narkoba 

baik legal maupun tidak legal. Awalnya menolak, tctapi karena bujukan dan tekanan 'ternan' . 

akhirnya mau mcncrima dan mcncoba. Apalagi, jika ingin tahu dan ingin mcncoba ra"arlya. 

Akhirn)-a, mcmakai lx:r·kclanjutan. 
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Latihan 8: Pcnawaran pcrtama Narkoba legal 

Setiap orang pasti pe rnah ditawari narkoba kgal scpcrli alkoho l, rokok, kopi, 

minuman cola dalam hidupnya. Bc rapa umurmu ke tika ditawari narkoba legal untuk 

pertama kalj ? 

- Kopi? ... ................. tahun 

- minuman ringan atau minuman pcnycgar yang mcngandung kafcin 

atau sedikit alkohol ? .......... ... tahun 

- Rokok?. . . . tahun 

- Bir a tau scjcnisnya? ... ...... ..... tahun 

- Anggur?.. . ...... .... tahun 

Apakah kesimpulan Anda?Tuliskanlah! 

Latihan 9: Pcnawaran pcrtama Narkoba tidak legal 

Umumnya seseorang menjadi pecandu narkoba berat setclah memakainya selama 

2-5 tahun. Umur be rapakah rata -rata orang di kota atau dcsamu ketika pertama kali 

ditawari pcnggunaan narkoba t idak legal? 

- ganja? .......... .. .. tahun 

- pil pcnenang? tahun 

- ekstasi ? .... tahun 

- shabu? .... tahun 

- heroin (putaw)? . tahun 

Tanyakanlah hal itu kepada ketua RT, polisi, dokter, atau konsclor yang merawat 

pecandu narkoba, atau bahkan pecandu narkoba di masyarakat yang te lah pulih. 
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Latihan 10: Tckanan Ternan Sehaya 

Tanyakanlah kcpada anak Anda atau keponakan Anda, kejadian singkat ketika 

rnengalarni tckanan te rnan sehaya untuk rnelakukan sesuatu yang sehenarnya tidak 

dikehcndakinya , terrnasuk rnernakai narkoba. 

Hal-hal yans perlu kamu wliskan adalah sebasai berikut: 

Urnurnya saat kejadian itu 

Tern pat kejadian 

Suasana di ternpat kcjadian 

Ciri-ciri 'ternan' yang melakukan te kanan 

Apa yang dikatakan dan dilakukan ' teman' itu kepadanya? 

Bagaimana caranya ? 

Bagairnana perasaannya ke tika mendapat tekanan itu? 

Bagaimana sikapnya? Apa yang dilakukannya? 

Tuliskan kesimpulan Anda! 

lift1116MI 
Lingkarilah pada jawaban yang sesuai dengan B (benar) atau S (salah) pada per

nyataan 
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pernyataan berikut! 

I. Penyalahgunaan narkoba dapat menimpa siapa saja 

tanpa pandang bulu B s 
2. Alasa.n orang memakai narkoba adalah untuk mcncari 

pengalaman buruk dan tidak rncngenalkan B s 
3. Orang mcmakai narkoba untuk mencari scnsasi , 

ingin merasa nyaman, gcmbira, dan mcnghilangkan rasa jenuh B 

4. Pemakai narkoba senang mclakukan hal -hal 

yang menyerempet bahaya B s 
5. Alasan-alasan mengapa seseorang me makai narkoba 

biasanya diajukan sesudah orang mcmakai narkoba B 

6. Kebutuhan akan pemakaian narkoba tidak ada jika kcbutuhan 

mental emosionalnya tcrpenuhi B s 
7. Orang memakai narkoba untuk pcrtarna kal i adalah karena 

hal itu ditawarkan kcpadanya B s 
8. Tekanan ternan sebaya selalu berpengaruh negatif B s 
9. Tekanan kelompok sebaya seringkali mcnycbabkan rernaja 

melakukan hal -hal yang akan mcnghancu~kan hid up rncreka B s 
1 O.Remaja menyerah kepada tekanan ternan karena keinginan 

untuk diakui oleh ternan scbaya rnereka B s 
II. Persoalan remaja adalah: "Apakah yang akan saya lakukan 

untuk membuat o rang-orang lain menyukaiku?" B 
12. Tidak sem ua orang ingin menggunakan a tau mencari narkoba B 

I 3. Tekanan ternan scbaya tidak bcrpcngaruh besar dalam B 

kehidupan seseorang 

14.0rang yang rnenawarkan narkoba kepada rnereka 

yang bel urn pernah rnemakai adalah pcngedar atau bandar B s 
15 .Saya rnenganggap, tidak rnungkin anak saya rnemakai narkoba 

karena anak saya bcrprestasi di sckolah dan keluarga say a 'baik-baik' B 5 

Hodul Untuk Orang Tua I 57 



58 ! Hodul Untuk Orang Tua 



df.odu/4 
Keluarga Yang Sehat 
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df.otlu.l4 
Keluarga Yang Sehat 

Tujuan pembelajaran Umum 
Peserta memahami beberapa alasan remaja rawan memakai narkoba 

Tujuan Pembelajaran khusus 
Setelah menyelesaikan modul ini, peserta mampu: 

1 . Menyebutkan arti dan tujuan perkawinan 

2. Menyebutkan arti keluarga dan dasar pembentukan keluarga 

3. Menyebutkan beberapa ciri keluarga yang sehat 

4 . Menyebutkan hal-hal yang dapat mengganggu perkawinan 

5. Menyebutkan hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas perkawinan 

A. K"hidupan kduarga 

Perkawinan, awal sebuah keluarga 
Mengapa hidup berkeluarga? Manusia telah diciptakan Tuhan sebagai laki-laki 

dan perempuan, atau sebagai sepasang mahluk dengan jenis kelamin berbeda, 

sehingga dimungkinkan ada keturunan. Dapat dikatakan, bahwa manusia laki-laki 

dan perempuan itu merupakan mekanisme penciptaan keturunan. Tidak ada seorang 

manusia pun di dunia ini yang dilahirkan tidak dari ayah dan ibunya. 

Sebuah keluarga diawali dengan perkawinan antara laki-laki dewasa dan perempuan 

dewasa, sebagai suami dan isteri. Mereka saling melengkapi dan saling membutuhkan, 

sehingga saling mengikatkan diri dalam suatu lembaga yang disebut perkawinan. 

Perkawinan merupakan ikatan kesetiaan daiam nikah, sebagai suatu ikatan janji 

(komitmen) antara laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Sebuah perkawinan 

disahkan oleh lembaga hukum di hadapan Tuhan, dan disaksikan orang banyak. 

Perkawinan adalah kesempatan luhur bagi dua orang dewasa dengan jenis kclamin 
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berbeda untuk saling mcmberi dan menerima cinta yang sehat dan bertanggung

jawab. Oleh karena itu , tujuan perkawinan pertama-tama adalah untuk memperolch 

keturunan. Perkawinan juga merupakan kesempatan yang mulia untuk mengasuh 

dan mendidik anak dalam suatu kesatuan keluarga, sehingga memperbaiki kualitas 

man usia generasi berikutnya. 

Selain daripada itu, perkawinan merupakan kescmpatan yang tiada duanya bagi 

laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan diri serta peran sosialnya, baik 

dalam keluarga maupun dalam masyarakat. 

Apakah keluarga itu? 
Keluarga adalah satuan terkecil dari masyarakat yang te rd iri dari suami, isteri, 

dan anak. Namun, ada juga anggota keluarga lain yang ikut mempcngaruhi hubungan 

keluarga, sepert i nenek/kakek, paman / bibi, pembantu, dan lain-lain. 

Kesatuan dalam keluarga bersifat dinamis. Artinya terjadi saling hubungan dan 

saling mempengaruhi, yang ter us berkem bang scsuai dengan tuntutan zaman, 

sehingga kualitas hidupnya meningkat . 

Hubungan antar pribadi dalam keluarga bersifat khas. Tidak ada hubungan antar 

manusia yang memiliki hubungan khas, seperti keluarga, yang didasarkan atas cinta 

dan kasih sayang. 
Karena ke luarga dibentuk dari sebuah perkawinan atas dasar janji cinta dan 

kesetiaan , maka hubungan antara anggota keluarga adalah hubungan kasih sayang, 

saling menghargai dan menghormati, saling percaya dan setia. Jika tidak ada kualitas 

demikian, hubungan dalam keluarga itu rapuh, sehingga jika dilanda berbagai 

persoalan, mudah goyah atau retak. 

Pembagian peran dan fungsi 
Ada perbedaan peran laki-laki dewasa dalam keluarga dalam fungsinya sebagai suami 

dan ayah, dan peran perempuan dewasa dalam fungsinya sebagai istcri dan ibu. 

Fungsi suami adalah fungsi seorang laki -laki dewasa dalam kedudukannya sc bagai 

suami terhadap isterinya . Sedangkan fungsi isteri adalah fungsi seorang pcrempuan 
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dcwasa dalam kcdudukannya schagai isll'r i tc rhadap suaminya. Olch karcna itu fungsi 

suami dan isteri disini mcnjc laskan kcgiatan -kcgiatan yang dilakukan suami dan istc r i 

dalam hubungannya dcngan pcrkawinan ml-rc ka. Suami harus mc ngasihi istc rinya, 

dan iste r_i wajib mcngho rmati suaminya. 

Sedangkan pcran o rang tua (ayah / ihu) ada lah kcgiatan yang dilakukan scseorang 

dalam kedudukannya scbagai scorang ayah / ihu tcrhadap anaknya. Ayah berkcwajiban 

mcncari nalkah , dan didal am rumah juga hc rkcwajiban mcndidik anaknya. Ayah 

merupakan panutan dalam kcluarga, mcmbcr i pcdo man yang jclas, mcngarahkan 

dan membimbing anak-anaknya. 

Ibu mcngandung, mclahirk an dan m eny usui anakn ya , sc rta mcngasuh dan 

membesarkannya de ngan kasih sayan g. lhu juga mc ngclo la rumah tangga, agar setiap 

orang dapat hidup sehat, tidur, makan dan minum sccukupnya. 

B. Keluar a an sehat 

Anggota kc luarga dari sebuah kc luarga yang schat merasa bcrbahagia, bekc rja dan 

berperan dalam masyarakat. Kcluarga yang schat tidak sclalu harus scmpurna. Mercka 

dapat mcnga lami pc nyakit, stres, krisis, kccc lakaan dan kchilangan , scbagai bagian 

dari kchidupan normal. Akan tc tapi, ke luarga tctap utuh , karena dapal mcnycsuaikan 

diri pada setiap perubahan dcngan cara yang schat. 

Ada sepuluh ciri kej~arga yang schat 

I . Kasih Sayan a 
Kasih sayang itu terpancar dalam kchidupan schari -hari, antara suami -istcri, maupun 

antara orang tua dan anak. Kasih tidak rnemcntingkan diri , tidak ~omhung, le mah 

lcmbut, dan hangat. Kasih itu rn urni, tidak di_buat -buat, tiJak munafik, tidak pura

pura, basa -basi, atau tidak jujur. Kasih itu tanpa batas dan tanpa syarat. Dalam kondisi 

apapun, tctap rn cngasihi. 

2. Berkomunikasi 

Anggota h ·luarga mampu bcrkornunikasi dcngan schat, jujur dan tcrbuka tanpa 
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takut. Mercka saling mcmbag ikan pc ra>aa n , bcbas bc rfikir dan mc ngutarakan 

pikirannya scrta sa ling mcndukung. Pcrbcdaan pendapat dihargai. Mcrcka bcrbicara 

dan saling mendcngarkan dcngan minat , dan dapat mcrasakan apa yang dialami pihak 

yang lain. 

3. Saline mendukune dan melay ani 

Ada pambagian tugas yang jc las pada sc tiap pcran(ayah, ibu, anak). Setiap orang 

mempunyai tujuan hidup masing-masing yang pcrlu didukung. Orang tua mcnjadi 

model panutan bagi anak. 

Mereka saling me laya ni kcperluan ya ng lain , baik kcpcrluan schari -hari maupun 

kebutuhan m ental-c musionalnya . Sa ling m clayani artinya sa ling rne mpc rhatikan 

keperluan yang lain , dan mcmbcrikan apa kcpcrluannya it u, tanpa bcrharap upah atau 

imbalan. 

4. Saline menehareai 
Anggota keluarga saling mcnghargai pcndapat, scrta hak-hak individu. Menghormati 

dan menghargai orang lain diajarkan. Sctiap anggota keluarga mcngcmbangkan potcnsi 

masing-masing. Mcnghormati dan mcnghargai yang lcmah, orang-orang yang bcrbcda 

suku, ras dan agama, serta semua mili k mcreka, diajarkan mc lalui kc teladanan o rang 

tua. 

5. Saline percaya 
Hubungan harmo ni s dan sa ling pcrcaya ayah dan ibu mcnjadi model panutan 

anak, agar saling pcrcaya . Orang tua mcnunjukkan bahwa mcrcka saling mcmbutuhkan, 

saling me lengkapi, , ~l a n mcnutupi kc kurangan atau kclc mahan yang lain . Jika terjadi 

krisis kcpcrcayaan, mc reka dapat mcnunjukan bahwa kcpcrcayaan itu dapat dipulihkan 

kcmbali. 

6. Kebersamaan 

Keluarga yang schat tcrtawa hcrsama, hcrsantai bcrsama, dan dapat mcncrtawakan 

diri scndiri. Mcrcka makan hcrsama, mcno nto n TV bcrsama, bcrmain hcrsama, dan 

hcpcrg ian bersama kL'tika lihur. Kctika anak hcsar, mercka akan mcng ingat masa itu 

scbagai kl'nang -kenangan y<mg indah. 

Hodul Untuk Orang Tua I 67 



68 1 Hodul Untuk Orang Tua 



7. Membaei taneeunejawab 

Pada kcluarga yang schat, anak-anak bclajar balm•a bertanggungjawab menciptakan 

pcnilaian diri positif. Anggota kcluarga mcnyadari bahwa prilaku yang bcrtanggung

jawab adalah mcmahami kcbutuhan mental-cmosional yang lain. 

8. Meneajarkan soal benar dan salah 

Orang tua mcnyct ujui hal -hal pokok dan mcnctapkan batas-batas aturan yang 

jelas. Orang tua mcmbantu anak membcdakan mana prilaku yang bcnar dan baik, dan 

mana yang salah atau huruk . Anak -anak diharapkan bcrtanggungjawab atas prilaku 

moral mereka, karrna kcluarga mcmiliki dasar moral yang kuat. 

9. Menehareai hak pribadi 

Anggota keluarga saling mcnghargai hak pribadi yang lain, dalam hal ternan 

yang dipilih , waktu untuk mcnycndiri, dan scle ra pribadi. Scmua orang menghargai 

kelcmahan dan kekuatan yang lain. Pada usia rcmaja, orang tua mengajak membuat 

peraturan bcrsama, bukan mcnctapkannya sccara scpihak . Kcluarga yang sehat me m

bcrikan kcbebasan kcpada anak yang sudah d<·wasa untuk mandiri dan mcninggalkan 

rumah . 

10. Membahas masalah dan mencari pertolonean 

Kcluarga yang sehat tidak mencari kcsempurnaan. Mcreka hidup dalam kenyataan. 

Mcreka dapat mengalami kcsusahan dan pendcritaan. Akan tctapi , mercka saling 

mcndukung dan mcrnberikan bantuan . 

C. Hal-hal yang d apat mengganggu perkawinan 

Perkawinan adalah pcrpaduan dua pribadi. Tidak mudah mcmpersatukan dua 

pribadi dcngan watak, sikap dan Jatar belakang bcrbcda. Karcna itu, pcrkawinan 

yang tidak ·disiapkan dan dibina scbaik-haiknya mcningkatkan resiko gaga I. 

Suatu pcrkawinan tidak dapat diharapkan _langsung bcrhasil tanpa proses belajar. 

Yang dimaksud dcngan proses bclajar ialah hal-hal yang pcrl u dipclajari , dipahami, 

ditanggapi sccara bijaksana dan dilakukan . 

Ada bcberapa hal yang clapat mcngganggu jalannya pcrkawinan . 

. Kcccndcrungan untuk mcngutamakan hal-hal yang bc rsifat lahiriah a tau kcbcndaan , 
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seperti sandang, pangan, papan, kcmc,\·ahan, kedudukan, pangkat, dan scbagai nya, 

scrta m cngcsam pingkan nilai -nilai luhur, sc pcrti kcsctiaan, kl·jujuran, kcrcndahan 

hati, dan schagainya. kehahagia~1n tidak diukur dari hal -hal yang bcrsifat mate rial , 

akan tctapi o lch hal-hal yang hcrsi!Jt non material, yang ti dak dapat diukur sccara 

jasmaniah. Jika mcngcjar hal-hal material , maka prioritas dalam kc hidupan 

keluarga tcrganggu. Namun jika mcndahulukan hal -hal :·ang non -material, hal-hal 

yang bcrsifat mate rial pasli mcngikuti. 

2. Egoism c atau memcntingkan diri send iri . Orang yang mementingkan diri send iri 

tidak pcrnah mau mcmperhatikan kepcnti ngan orang lain, ia tcrpaku pada diri 

sendiri dan hal-hal ya ng hcrhubungan dcngan diri scnd iri. Biasanya orang yang 

m cmc ntingkan dirinya scndiri tidak cukup 111l'I11Pcrokh kasih sayang orang tua 

kctika keci I. 
3. Kctidaksctiaan mcnycbahkan pl·nydcwcngan da lam pcrkawinan. Kctidaksetiaan 

biasanya dimulai dari hal -ha l kcdl yang ti da k kclihatan sc<.:ara jasmani. Jika 

Ketidaksctiaan tcrus dipupuk, akan rnc mbuahkan pc nyclcwcngan . Kctidaksctiaan 

menyeb'abkan pihak yang lain sa kit hat i, kan.:: na me rasa harga dirinya dircndahkan, 

diperlukan sikap bijaksana agar ini dapat diselcsaikan dcngan haik. 

4 . Ketidakstabilan cmosi, yang menycbabkan tcrhambatnya proses sa ling mcnycsuaikan 

diri. ciri emosi tidak stabil: Mudah marah karcna hal scpclc, mudah tcrsinggung 

atau melcdak, mclakukan kckcrasan, mudah mcnangis dan murung. Pc rkawinan 

sulit tumbuh dan bcrkc mbang dcngan schat. Rasa t idak aman dan tidak pcrcaya 

diri scring mcnjarli m cnycbab kctidakstabilan cmosi. 

5. Harapan -harapan yang t idak mungkin tcrjadi(tidak rcalist ik ). Scringkali scscorang 

mcmiliki gamharan tc rtcntu ten tang perkawinan yang idea l atau hcrhasil, schingga 

ia mcnuritut pasangannya untuk mcmcn uhi harapan nya itu . 

6. lkut campurnya pihak kctiga atau orang laiq yang mcngganggu pcrkawinan. Pihak 

kctiga dapat hcrart i mcrtua, PIL (Pria idaman lain) atau VVIL (Wan ita ida man lai n) 

atau orang-orang lain ~ ·ang mcmiliki prioritas dan kcdudukan istimcwa schingga 

mcnggcscr priori las dalarn kchidupan kcluarga. 
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D. Pl'lun "uk Praktis 

• Bagi Suami 
I. jadilah pelinduna baai isteri 

Betapapun besarnya rasa percaya diri sescorang perem puan ia tetap memiliki 

keinginan untuk bersandar pada laki -laki. Seorang isteri selalu menginginkan rasa 

aman. ia ingin dijunjung dan diperhatikan dengan kclcmbutan, akan tc tapi juga 

dengan ketegasan. 

2. Perlakukan isteri denaan kasih .wyana 

Perlakuan kasih sayang suami menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi isteri. 

Hal itu menimbulkan keyakinan padanya, bahwa ia dicintai. Ungkapan kasih sayang 

dapat bersifat langsung dengan perkataan atau dengan"bahasa cinta" yang lain, 

seperti memeluk, mencium, membelai, berkata dengan lemah lembut atau mcmberi 

hadiah-hadiah kecil. 

3. Penaurusan rumah tangaa sebagai r.anagungjawab bersama. 

Dalam masyarakat tradisional, pengurursan rumah tangga menjadi tanggungjawab 

pihak isteri. Ambilah bagian Anda dalam tanggungjawab pengurusan rumah tangga 

yang tampak jantan seperti, mempcrbaiki pintu atau lcmari yang rusak, memperbaiki 

genteng yang bocor dan sebagainya. Anda dapat pula sckali -sckali melakukan pekerjaan 

yang bersifat kewanitaan, misalkan memasak, mcncuci pi ring. 

4. Hindari sikap mempersalahkan lsteri 

Tak seorangpun senang disalahkan. Sikap menyalahkan dapat mcmukul harga diri 

seseorang. Anda dapat melakukan teguran yang bersifat membangun tanpa menyinggung 

perasaannya. lsteri yang terus menerus dipcrsalahkan dapat mcnjadi tertekan dan 

bersikap memusuhi atau membcnci. Hal tersebut dapat mengganggu hubungan 

seksual. 

5. janaan menaabaikan hal-hal kecil 

Suami cenderung melupakan hal sc pcle, karcna ia sc lalu bcrfikir secara garis 

besarnya saja. Perhatian suami te rhadap hal kecil yang memiliki arti khusus bagi 

isteri seperti hari ulang tahun, hadiah kecil , atau pc ringatan lain, me rupakan kejutan 
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yang menyenangkan bagi isteri. 

6. Membina kebersamaan dengan isteri 

Seorang isteri (perempuan) lebih banyak membutuhkan kebersamaan dari pada 

suami(laki-laki) oleh karena itu Anda harus meluangkan waktu untuk kebersamaan 

dengan isteri, misalnya bcrsendau gurau, rekreasi, atau menonton TV bersama. 

7. Mendenaarkan keluhan isteri 

Isteri cenderung mengeluh. Luangkan waktu untuk mendengarkan keluhannya, 

karena hal itu akan menimbulkan rasa aman baginya. 

8. Mengenali perubahan suasana hati isteri 

Suasana hati manusia mudah bcrubah namun perubahan itu lebih nyata pada 

perempuan dari pada laki -laki. hal itu disebabkan perubahan hormonal. Terimalah 

keadaaan itu. Pekalah dengan perubahan suasana hatinya. bersikaplah lemah lembut 

dan bijaksana. 

9. Bekerjasama denaan isteri 

Dalam mengambil keputusan, libatkanlah is teri. hal ini akan mcmbuat istcri 

merasa dibutuhkan, dihargai dan diakui. 

/0. Menaharaai isteri 

lsteri bukanlah seorang wanita yang harus mengurus urusan rumah tangga saja . 

ia juga perlu berfungsi sebagai pendamping yang patut dibanggakan suami didepan 

umum . Menghargai dapat juga dinyatakan dengan mcmuji dengan tulus, dan 

menghargai pekerjaan yang dilakukannya. 

• Bagi isteri 
I. Menaunakapkan rasa cinta 

Rasa cinta perlu diungkapkan secara tulus setiap saat. Caranya dapat dalam bentuk 

perkataan (verbal) atau bahasa tubuh (non Verbal), kcrlingan mata, elusan, dan 

ciuman. Istcri harus mampu mengungkapkan rasa c inta kcpada suami. Anda juga 

perlu membuat diri anda dicintai 

2. Menahapuskan impian untuk perkawinan ) 'ang sempurna 

Tidak ada perkawinan yang sempurna, karcna tidak ada man usia yang sempurna. 
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Te rimal ah pc rkawinan anda apa adanya. Pe rbai ki hal-ha l yang d apa t dipcrba ik i. 

3. Berusaha mcmenuhi kebucuhan suom i 

Suami m cmpunyai bc bc rapa kc butuhan , ha ik yang sifJ tnya umu m m aupun pribadi , 

baik kcbutuhan jasm aniah , kc ji waan, dan so:-dal. lst e ri har us pc ka d c ngan kc hutuhan 

suami d ~m hc rusaha m cmcnuhi kc hutuhan tc rsc but scsua i d cnga n kc m ampuan. 

-1- . Melepaskan keLerganwngan paJa oran9 tua 

Setc lah m cnikah , istc ri pcrlu m c lc paskan diri d ar i kc tc rgantungan tc rhadap o rang 

tua, ba ik dal am ha l mate ri , m au pun L'mosional. Mdc paskan diri d ari kc tc rgantungan 

pad a o rang tua acla lah ci ri kcdcwasaan . 

5. Berikan pujian dan penghargaan kepada suomi 

Scb agaimana istc ri m c ng hcndaki suami m cmuji d an mcngha rgai istc ri , d c mikian 

pul a scbaliknya . lstc ri tidak dapat m cnuntut suami untuk ITil' ITIUji ata u mc ng harga inya, 

t e ta pi iste ri d apat m c mul ainya t c rlc b ih dahulu . 

6. Buanglah sifCn ingin mcnguasai 

Sifat m eng uasa i bc rkaitan dcngan sifat ing in m c rniliki dan ccmhuru hc rlc bihan . 

Hal itu akan m cnycbahkan suami m c njauh dar i istcr i. 

7. Jangan berkeinginan mengubah suomi dengan kritikan 

Anda tidak mungkin m cng ubah prilaku suami d cngan kri t ikan. Dcngan m cngubah 

diri anda , diharapkan suami juga akan bc rubah . Anda clapat m cng ung kapkan pc rasaan 

anda. t en t ang sikap atau pc rbuatan suami yang kurang hc rkc nan , tidak d cngan m cng

hakimi atau m cnyalahkan . Jangan rncngkritik kc luarga suami karcna akan mcnimbulkan 

pertentangan. 

8. Menyambut suomi dengan kasih sayang, tidak denga n keluhan 

Mcskipun Anda m c m c rlukan kas ih sayang dari suami , mulail ah dari diri scndiri , 

untuk m empcrlakukan suami clcngan pcnuh kasih sayang. Jika ia tidak m cnunjukan 

pc rasaan kasih sayang kc pada anda, bukan hcrar ti ia tidak pc rclu li . Ia pun mcm hutuhkan 

ha l yang sam a d ari anda . Tundalah m c la po rkan ha l-hal ya ng huruk sam pa i sclcsai 

m akan m al am , atau sampai saat yang tc pat. 

9. ) angan merasa mcnjaJi raw 

Gc jala ini kadang- kaclang tc rjadi pad a istcri, ya itu PL' rasaan bah"·a anda ada lah orang 
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yang istimewa . Seorang ratu sclalu ingin dilayani . Ia scla lu mcnuntut untuk dimcngerti. 

jika keinginannya tidak dipcnuhi, ia marah . Bcrsikaplah dcwasa dan huanglah sikap 

kekanak-kanakan itu . 

I 0. Bersabarlah 

Suatu pc rkawinan ticlak pcr nah tc rl c pas dari pcrsoa lan . Anda pc rlu be rsabar 

menghadapi bcrbagai macam pcrsoalan. Kadang-kadang anda memcrlukan dukungan 

orang lain yang dapat ikut bersama-sama mcnanggung bcban anda dan mcmbantu 

mengatasi masalah anda . 

Latihan II : Fungsi scbaga i suami /ayah dan istc ri / ihu 

I. Tulislah daftar fungsi suami /ayah dan istcri / ihu dalam kcluarga (A nda). Fungsi 

bc rbicara mc ngcnai apa ya ng d il akukan scscorang scsuai pcrannya. Jad i, fungsi 

dijabarkan dalam kata kc rja. Contoh: Mcmasak. 

2. Dari daftar cliatas, dengan pcna/pinsil hitam lingkari no mo r-nomor yang berkaitan 

dengan·kehidupan ancla scbagai suami istc ri. lkrapa jumlah nomornya? 

3. Kemudian dengan pcna warna mcrah (l ain) lingkari nomor-nomor yang bcrkaitan 

dcngan fungsi anda sehagai orang tua (dalam hubunga nnya dcngan anak) . Jumlahkan 

nilainya. 

4 .Bcrapa jumlah nomor yang hcrkaitan dcngan kcgiatan kcrumahtanggaan (mcmasak) 

dan mcncari nafkah (bckc rja dikantor) ? ........................ . 

5. Apakah jumlah fungsi kcrumahtanggaan dan mcncari nalkah (nomor 4) lchih banyak 

dari pada jumlah rungsi scbagai suami istcri dan o rang tua (nomor 2 ditambah 

nomor 3)' 
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Tabe l 5 

Fungsi scbagai suami I ayah dan istcr i I ibu 

No. Fungsi scbagai No. Fungsi scbagai 

Suamil Avah lstcri l lbu 

I I 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 I 

8 8 

9 9 

10 10 

6. Tuliskan kesimpulan Anda: 

Latihan 12: Kebiasaan Suam i lsteri 

Beri tanda cek (V) pada jawaban yang scsuai dengan keadaan Anda! 

Ya (Y) ; Tidak (T) 

I . Sebelum mengambil keputusan pcnting, saya mcmbicarakan 

terlebih dahulu dengan suami listcri saya 

2. Apabila terjadi perteAgkaran antara suami / istcri, saya mcngalah, 

supaya persoalan ccpat selesai 

3. Saya jarang bc rscndau gurau dcngan suami/ isteri 

YDT D 

Y D T D 

Y D T D 
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4. Saya tidak mau tahu scluk beluk pckcrjaan suami / istcri 

5. Saya sering berprasangka buruk kcpada suami / istcri saya 

6. Karena suami / istcri saya scring lamban dalam m c lakukan 

scgala scsuatu , saya scring m c mbcri pcrintah kcpadanya 

7. Saya jarang mengungkapkan pcrasaan saya kcpada suami / istcri saya 

8. Say a scring tidak mampu mcngcnda likan cmosi saya tcrhadap 

suami / istcri saya. 

9. Saya mcrasa harang -barang di rumah adalah milik suami / istc ri saya 

10 . Kchidupan scks antara suami istc ri dingin 

Jumlahkan ni lainya: 

Y D T D 

Y D TD 

Y D T D 

YDT D 

Y D T D 

Y D T D 

Y D T D 

]umlah jawaban Ya mengukur schcrapa jauh tingkat hubungan anda scbagai suami 

isteri. 

0-1 : Memuaskan 

2-4 : Perlu diperbaiki 

5- 10 : Kurang mcmuaskan 

Latihan 13: Memperbaiki sikap, kata- kata dan tindakan (Tabel 6) 

I. Tuliskanlah pada tabel 6 sikap, kata- kata dan tindakan yang dilakukan selama satu 

minggu terakhir oleh anda dan pasangan anda tcrhadap pasangan yang lain (suami 

tcrhadap isteri, dan isteri tcrhadap suami) yang cukup menonjol, baik yang 

bersifat positif, maupun negatif! . 

2. Beri tanda (+) untuk ha l-hal baik dan memenuhi harapan Anda , dan tanda (-) 

untuk hal -hal buruk, yang tidak sesuai dcngan harapan anda. 

3. Bandingkan kcduanya. Siapakah yang mempcroleh nilai (+) lcbih banyak , atau 

yang mcmpcrolch nilai (-) paling banyak' 

4 . Apa kesimpulan Anda ' . . . . ...... ... ...... . 
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5. Lingkari 2 hal negatif pad a diri and a yang ingin anda perbaiki. Tuliskan rencana 

anda untuk memperbaiki sikap, kata-kata atau tindakan anda itu, sehingga dapat 

meningkatkan hubungan dengan pasangan anda! 

a . .. 

b ..... 
Tabel6 

Daftar Sikap. Kata-kata. Tindakan Suami dan lsteri Selama I Minggu 

dari Tanggal ................ .. s/ d .. ...... .. .... . . 

No. Sikap, kata -kata , dan Sikap, kata-kata 

Tindakan Suami dan T indakan lsteri 

1 

2 

3 

4 

5 

6 .« 

7 

llfttlllhMI 
Lingkarilah pada jawaban yang sesuai dengan benar (B) atau salah (S) pada 

pertanyaan-pertanyaan berikut! 

1. Laki-lak.i dewasa dan perempuan dewasa menikah karena saling B S 

mencintai dan saling membutuhkan 

2. Dalam perkawinan laki -laki dan perempuan saling be rsaing B S 

3. Perkawinan bukan merupakan ikatan kesetiaan B S 

4. Hubungan an tar anggota keluarga berlangsung rutin B S 

dan sama dari hari ke hari 
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5. Kehidupan keluarga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan B s 
sandang, pangan , papan , tidur dan seks. 

6. Jika tidak ada kasih sayang, hubungan dalam keluarga itu rapuh B s 
dan mudah goyah 

7 . Kesetaraan jenis kelamin artinya tidak ada perbedaan peran B s 
laki -laki dewasa dengan perempuan dewasa dalam perkawinan 

8. lsteri tidak perlu menghormati suami, jika suami juga B 

tidak menghormati isteri 

9. Karena ayah sibuk mencari nafkah , mendidik anak B s 
adalah urusan ibu 

10. Ayah merupakan panutan dalam keluarga , memberi pedoman B s 
yang jelas, mengarahkan dan membimbing anak-anaknya. 

11. Keluarga yang sehat dapat mengalami penyakit , stres, krisis, B s 
kecelakaan dan kehilangan 

12 . Keluarga tetap utuh, jika dapat menyesuaikan diri dengan B s 
setiap perubahan dengan cara yang sehat. 

13. Ketidakstabilan emosi menyebabkan terhambatnya proses B 

saling menyesuaikan diri . 
14. Isteri tidak dapat mengubah prilaku suami dengan kritikan B s 
15. Isteri tidak perlu mengungkapkan perasaan kepada suami karena B s 

akan mengganggu konsentrasi suami bekerja 
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cllot:lul5 
Komunikasi Dalam Keluarga 
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cJ1.oau.l5 
Komunikasi Dalam Keluarga 

Tujuan Pembelajaran Umum 
Peserta m cmahami hchcrapa alasan rcmaja raw an mc makai narkoba. 

Tujuan Pembclajaran Khusus 
Sete lah mcnyelcsaikan modul ini, pcscrta mampu: 

1. Menyebutkan arti dan tujuan komunikasi 

2. Mcnyebutkan pcntingnya komunikasi dalarn kcluarga 

3. Menyebutkan bcbcrapa prinsip dalam komunikas i antara suami -istcri 

4. Menyebutkan hchcrapa kunci yang mcndorong komunikasi tcrbuka J cngan anak 

5. Meningkatkan komunikasi agar clcktir 

A. Apakah komunikasi itu ? 

Sebagai makhluk sosial, m an usi a St' lalu be rko munikasi dengan scsamanya. 

Komunikasi merupakan da-;ar memhangun antar manusia, agar tcrcapai suatu pengertian 

atau _kescpakatan bcr sama. 

Kominukasi adalah proses penyampaian suatu pesan o lch scseorang kcpada orang 

lain, untuk memberitahu , mcngubah sikap, pendapat atau perilaku , baik secara lansung, 

maupun tak lansung. Jadi tujuan ko munikasi adalah mc mberitahu, m engubah sikap, 

pendapat atau pcrilaku. 

Komuni.kasi yang disampaikan dcngan ucapan (hahasa) discbut Komunika')i Verbal. 

Komunikasi tanpa ucapan discbut Komunikasi non Ve rbal. Contoh : Gcrakan tubuh, 

scnyuman, sorotan mata dan kcrutan kcning. 

Komunikasi hukan sc kcdar kcm ampuan alam i yang sud ah diperolch scjak lahir 

schingga tidak pcrlu dipclajari. Kcmampuan komunikasi adalah kcmampuan mcmbina 

hubungan dcngan scsamanya. 
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Oleh karena itu, dalam hc rk om unik asi tidak saja dipcrlukan kcmampuan 

herbicara , h.'tapi jug.1 kctrampilan d.:~n kepckaan untuk nwngamati kcadaan orang 

lain agar komuni kasi hcrsii~H t imhal halik. Dcngan <kmik ian , tcrjadi dialog schingga 

tcrcapai sa ling pc ngcrtian. 

Komunuikasi melibatkan empat komponen inti, ya itu sebaoai berikut: 

I . Sum her, yaitu komunikator atau orang ~•ang nwnyampaikan pcsan ; 

2. Pcncrima, yaitu orang y.1ng nwncrima 1wsan 

3. Pcsan, ~aitu schag.1i :.~ · milO! , h.1ik ,·c rh.l lm.wpun non \·crhal yang disampaikan. 

4. Saluran, ~·aitu ml"dia ;·.mg llll'nga ntar pvsa n, agar sa mpai kcpada pcncrima pcsan. 

Contoh tckpon dan udara. 

Komun iksi itu cfcktil", jik.1 hcrha.'i l nwncapai tujuan un tuk diharapkan pcmbcri 

pcsan, jika pcsan <llpat ditnl'ng~-rti , sumhr..:r dapat dipc rcaya , dan pcnerima pesan 

m cnanggapinya scsuai dl"ngan pl':.an ~·.1ng disampaikan 

Scha liknya, komunikasi yang tidak lancar dapat mcngakibatkan kcsalahpahaman, 

konflik atau bcrtcntangan pendapat hahkan I)L' r scl isihan. Komunikasi tidak cfc ktif, 

jika tcrda·pat pcrbcdaan perscpsi ata u pcmJ. haman m c ngcnai informasi yang 

disampaikan dan yang ditcrima. 

B.Komunikasi dalam kel uarga 

Komunikasi dalam kd uarga adalah m utlak, dan .selain kasih sayang, menjadi kunci 

t<·rbinanya kcluarg~ yang .'chat. Anak-anak harus mcrasakan bahwa mereka dapat 

mcmbahas bc rbagai masa lah sccara tcrhuka dcngan orang lain. Orang tua pcrlu men 

gambil waktu untuk mcndcngar. 

Komunikasi mcnunjukkan bahwa orang tua peduli pada mcreka. Memang perlu 

kcrja kcras dan tckad orang tua. Hal-hal yang tidak hcrar ti bagi orang tua pada 

pcmbicaraan anak, mungkin sangat bcrarti bagi anak. Biarkan anak mengctahui, bahwa 

mcn.·ka jauh lchih )Killing daripada kcgcmar;:m orang tua mcnonton acara tclevisi 

kcsukaamwa. 

Bagaimana orang tua lwrharap anak akan IK·rhicara kc pada mcrcka ten tang hal -hal 
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pcnting dalam kehidupan anak, jika anak tid.1k pernah hl·rbica r.1 ke pada orang tua 

tcntang pcri sti wa at.lll pcngal.1man ~e h.1ri - h.1ri ? orang tua pcrlu hert anya H·ntang 

sckolah , hcrmain, teman -teman atau .1p.1 saja. dan cl l· nga rkan lah . lngat, hcrbicara 

tcntang honcka atu m ohil -mohilannya yang h<~ru, mungkin ada l <~ h hal ya ng sangat 

tcrpcnting bagi anak . 

C. Komunikasi suami dan isteri 

Sdain prinsip umum dalam komunik.t..,i, ad<~ lwhcr.1pa p rinsip khu:-.us da lam 

h~ rkomunikas i an tara sua mi da n istl'ri. 

I . Prinsip kemitraan se jajar. 
Dalam bcrkomunikasi suami -istl:r i harus memiliki pr insip kcmitraan Sl' jajar. Art inya , 

saling nwnghormati (Jwndapat , pcrasaan, pl·ndirian, keinginan, h ·pcnti nga n, 

kchutuhan. tcnggang rasa, sa ling .1sih asah dan a ~uh). 

2. Suami scbagai kcpala, istcri scbagai p cnolong yang scpadan. 
Suam i t idak mcncmpatkan istcri schagai pl' rcmpuan yang lchih rcndah d~rajadnya 

dari pad a laki - laki . lstc ri adalah p('nolo ng yang st•padan hagi suami. Namun, suami 

adalah kcpala kc luarga, yang layak dihormat i dan d iharga i schagai kc pa la. 
3. Bercengkerama 

Usahakan berccngkcrama dcngan suami / istcri. Hal in i akan nwngu rangi kc tcgangan 
dan mcnciptakan suasana rileks, dan humor. 

4. Menciptakan dialog 
Komunikasi suarni -istcri harus tim hal hal ik atau dua arah, bukan scarah. 1-lindarkan 
suka mcnggurui , mcncu rigai, m emcrintah dan mcngangga p rc ndah suami/ iste ri 

5. Mengemukakan pcrasaan ( komunikasi perasaan) 
Kcmukakan pcrasaan anda dcngan jujut· pada saat berkomunikasi. Tctapi harus 
di jaga jangan sampai pihak lain tcrsinggung harga dirinya. 

6. Keterbukaan 
Cipt akan sdalu h·tcrhukaan an tara suarni -istcri 
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7. Perasaan 'kita' 
Tumbuhkan pcrasaan 'kita ' ~chagai pcngganti 'saya' dalam mt: nca ri kcscpakatan 

tcntang nilai -nilai dalam kc.:hidupan h ·luarga. 

D. Komunikasi orang tua dcngan anak 

Orang tua m c miliki oto ritas untuk m cngatur, supaya scga la scsuatu bc rjal an 

tcrtib dan teratur. Akan tctapi , dalam mc njalankan fungsinya, o rang tua tidak bo lch 

hcrsikap otoritc r. Scbaliknya , usahakan scgala dialog, ya itu ko munikas i dua arah. 

Orang tua pcrlu be lajar dcngan aktif, ya itu mcndcngarkan dcngan mcmpcrhatikan , 

dcngan pcnuh minat, dan hc rusaha m cm ahami , tanpa mc nghakimi a tau mcnila i. Jika 

o rang tua tidak mcmiliki scmua jawahan , hi arkan anak m cngt.· tahui hal itu , schingga 

m ercka dapat bc kcrja sama un tuk mc mpdajarinya . 

Ada bcbcrapa kunci yang akan mL·mhuat pcmhicaraan <kngan anak mcnjadi lchih mudah 

dan efcktif. 

I. Jadilah pendengar yang ba ik 
Pas tikan bah\\' a anak mc rasa nyaman kctika be rbi cara dcngan o rang tua untuk 

me ng utarakan pcrtanyaan atau masalahnya. Dcngarkan haik -baik apa yang (likatakan 

anak. Jangan menycla dan m cnyiapkan jawaban ketika anak scdang hcrbi cara. Tunggu 

anak sc lesai bcrbicara dan siap mcncrima ja\\'ahan o rang tua . 

2. Jangan biarkan kemarahan muncul 
Kctika o rang tua m endcngar scsuatu yang buruk tc lah tc rjadi , mi salnya anak 

m cmakai narko ba, jangan biarkan cmosi orangtua muncul (I an mcnggangu p~..·mhicaraan. 

Jika anak tidak datang dcngan pcrtanyaan atau pcr soalan , o rang tua perlu inisiatif 

mcmulainya. Tanyakan kcpadanya ten tang kcj.:tdian di scko lah atau kcgiatan lainnya . 

3. Berikan pujian 
Tckankan hal -hal haik atau \)l· nar :·ang dilakukan anak. Jangan terla lu nw rnbcri 

Modul Untuk Orang Tua 197 



98 Modul Untuk Orang Tua 



perhatian pada kL·salahan atau hal -hal buruk yang dilakukannya. Jika orang tua lcbi h cc pal 

mcmuji daripada mcnccla, anak akan mcrasa nyaman dengan dirinya , dan mcmhangun 

rasa percaya dirinya. 

4. Beri contoh keteladanan 
Komunikasi bukan scmata-mata dari apa yang diucapkan. Anak juga mclihat contoh 

nyata. Pastikan hahwa pcrilaku orang tua juga n1cnunjukkan nilai -nil ai kcjujuran, 

kesctiaan dan kcadilan yang diharapkan orang tua kq>ada anak. 

5. Beri perhatian pada bahasa non verbal 
Pcrhatikan cksprcsi \\'ajah dan bahasa tubuh anak, kctika bcrbicara. Apakah ia 

tampak gelisah atau tidak nyaman , ataukah santa i dan nyaman. Dcngan m c mhaca 

tanda -tanda ini, orang tua akan m engetahui p('rasaan anak yang M:bl· nar nya. 

6. Perhatikan apa yang dikatakan anak 
Majulah jika scdang duduk, sentuh bahu n)·a, atau rangkulkan kepala dan adakan 

ko ntak mata. Adakan kontak mat a k h ih baik dihandingkan jika ml'malingkan rnuka, 

ataupun m cmclototinya. 

7. Jawablah scca ra memadai 
jahgan mcnuduh, m c rasa lx-nar s1.: ndiri, hanyak mcmhcri nasihat, mcnccla atau 

mcngcritik, mcmbandingkan, dan mcnganggap t:n tc ng pl'rsoalan Jnak. 

"Ayah sangat pcrhatjan akan .. "a tau "ihu mcngcrti bahwa ... " jauh lcbih haik dari 

pada bcrkata : "kamu harus ... " a tau "Kctika ayah seusiamu. 

Jika anak mcmbicarakan ses uatu hal yang tidak ingin didcngar ora ng tua , 

jangan ai)Jik an pcrnyataannya. Dl·ngar haik -haik apa ~· ang dikatakan ,mak d an 

cohal.1h mcngcrti pcrasaan ~·ang scsungguhnya di balik kata-kat.mya itu . Pastikan 

o r.1ng tua mcmaha mi apa yang dikatakan anak . Jawahlah k~·tika ia sc ksai bc rhicara. 
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IMMU!ftl 

Latihan 14 : Berdialog 

I . Dialog adalah komunikasi timbal bali k, atau dua arah . Yang satu bcrbicara, yang 

lain mendcngarkan , me mpc rhatikan dan mcnanggapi . 

2. Agar tercipta dialog, perlu dihindar i kata- kata yang bcrnada: 

e Memerintah, mengarahkan, mcngancam 

• Be rsikap moral is, bcrkhotbah, ccramah, mcnggurui 

• Menghakimi , mcngkr itik , menyalahkan 

• Mengangkat -angkat 

• Mcngejek , mc naf:, irkan 

• Menyelidik 

• Mengalihkan perhatian 

• Menawarkan pcmecahan masalah. 

3. Simaklah pc rcakapan d ibawah ini . Be ri kctcra ngan nada kata -kata ya ng 

m c nghambat tcrciptanya dialog d i bclakang ka limat. 

Anak : '' Bu, ni lai raporku jclck, pindah scko lah sa ja, ya '" 

Ibu : "Apa? jelck ? salahmu scnd iri . Sebah it u harus bclajar !" 

...... ) 

Anak : diam 

lbu :" Kalau tidak mau be lajar, untuk apa pinrlah ?" 

....... .. .............. . .............................................. ) 
Anak : Diam 

lbu : " Waktu ibu sekolah, t idak pernah mempcrolch angka lima, karena ibu rajin 

belajar." 

( ................ ..... ......... .. .. .. . ..... .. .. .... ...... ... ) 

Sclanjutnya tuliskanlah bagaiman tanggapan ibu scbaliknya 1 

Anak :" Bu, nilai raporku jclek, pindah seko lah saja, ya ' " 
lbu 
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Latihan 15 : Mcndcngar secara aktif. 

I. Mendengar aktifadalah mendcngarkan dan mempcrhatikan. Jika pcrlu mcnanggapi 

apa yang sedang dibicarakan, bcrusaha mcrumuskan kcmbali isi pembicaraan atau 

mengungkapkan perasaan pcmbicara. 

2. Tanggapan bersifat verbal ( dengan pcrkataan ) a tau non verbal ( mcngangguk, 

tersenyum , mcnepuk bahu, mcmalingkan muka , dsh) 

Contoh: 

Anak :" Bu, tadi ulangan matcmatika saya dapat lima . 

lbu :a . Mcngangguk -angguk ( mcndengarkan, mcmpcrhat ikan) 

b. " Biasanya kamu sclalu mendapat nilai bagus" (Mcnanggapi) 

c. " Oh, kamu mcndapat angka lima >" ( Merumuskan kembali ) 

d . "Tentu kamu keccwa" ( Pcngungkapan pcrasaan pcmbicara) 

3. Dari percakapan dibawah ini , tuliskan tanggapan anda yang mcnunjukkan bahwa 

anda mendengarkan secara akt if ! 

Anak :" Bu (ayah), tadi ada tabrakan di jalan " 

lbu /ayah; a. .. .. ........ . 

b 
c .. 

( Merumuskan kern bali isi pembicaraan ) 

d .. 
( mengungkapkan pcrasaan pcm bicara ) 

Latihan 16: Merrgkomunikasikan perasaan 

. ( Mendengarkan ) 

... ( Menanggapi ) 

I . Komunikasi ada yang bersilat informatif dan ra<ional ( menggunakan akall pikiran ) . 

Ada yang bersifat mcngungkapkan perasaan ( mcncapai tingkat emosi, bukan berarti 

harus emosional ! ) 

2. Sebaliknya komunikasi dalam keluarga mencapai tingkat perasaan. Artinya, komunikasi 

itu melibatkan perasaan sescorang. Disini anda ikut memahami dan mcngungkapkan 

perasaan orang lain. 

3. Perhatikan contoh. 

Modul Untuk Orang Tua II OJ 



I 04 l Modul Untuk Orang Tua 



Kotnunika~i ~·ang her~if.1t informatif d.1n rasional: 

r\nak :" lhu, tadi :-.1 ~ · ,1 kl ·huj.m.1n ." 

lhu :" L1in k.1l i nwmh.1\Ll j),l~ ung." 

Kontunikasi yang hersil:1t informatiftlan rasional: 

Anak :" lhu, tadi '•1_".1 kl·huj.ln.m." 

lim : " Kt·dingin.m _,·a ~ .. 
:\nak : '' ~- ,, , hu. ding in'' 

lhu :" P.1kaia nnw h.1 .-....1h \,1: 

An<1k :" _"J. hu 
lbu :" lhgaim.m.l k.li.Hl k,1mu g.mt i p.1k.li.m, _..;up.l~ - ,1 tid .:1 k kedinginan? 

4. Gantilah komu nik.1:-;i _,,mg IH -r:-; il ~lt in!'orm.lti!'dih.l \\ ,1h ini deng.m komunika . ..;i ~ · .mg 

bcrsiiJt nH.:ngungkapkan pl'r.l:-a.ln ! 

KornunikJsi , . .1110 ht-r .-...i!~11 informatif d,m r.t-... ional: 
. " 

AYah :"Ada pcs.1n "ll·lcpon untuk -...a~ · ,, ?'' 

lim : "Tidak ada." 

Komu nikas i ~-ang hL·rsil~lt mt·ngungk., pkan pt' l".l.'aan : 

Ayah :"Ada pesan tl'lcpon untuk S<l~ ·a ?" 

lbu 

'l*"hM' 
Lingkarilah pad .1 jaw.1h an : ·ang sc ... uai dl'ngan B ( lwnar ) atau S ( s,1lah ) pad a 

pL·rn)·ataan -p<: rnyataan lwrikut ini : 

Agar daj)at sa ling nwngcrti dan htT...;cpak,lt pnl u komu nikasi B S 

2. Manusi.1 pada dasarn:·a ada\ah mahluk _.,o..,iy l schingga (h-ngan 

sc ndirinya dapat hcrkonnmikasi B 

3. Komunikas i ad .1 lah pro...;cs nwn:·am paibn ... u.1t u 1wsan nlvh 

SL'St.'OI".lng kqnda orang lain dan orang lain m~...·nanggapin~ ·a ll 
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4. Komunikasi dapat mcngubah sikap, pcndapat atau pc rilaku orang lain . 

5. Kemampuan hcrkomunikasi m crupakan hakat alami scjak lahir 

6. Tidak perlu dialog an tara orang dcwasa dcngan anak karcna 

anak hanya harus me nu rut dan mcnd cngar. 

7. Komunikasi mcmbantu scscorang bc.lajar memahami orang 

lain dan mcmbantu orang lain mcmahami dirinya. 

8. Tidak mungkin salah paham jika komunikasinya !an car 

9. Anak~anak pcrlu mcmbahas hc rhagai masalah sccara 

tcrbuka dcngan orang tua 

10 . Wajar orang tua tidak m cndcngar karc na si huk 

I I. Kcpcdulian orang tua tidak pcrlu dipcrlihatkan kepada anak 

supaya anak tidak rnanja 

I 2. Orang tua cukup mcmpcrhatikan garis besarnya saja apa yang 

dikatakan anak scbah sudah mc mahami maksudnya 

1 3. Harus menyiapkan jawaban kc pada anak sedang bcrhicara 

14. Dialog artinya yang salu bcrbica, yang lain menanggapi 

15. Orang tua perlu hcrhicara dcngan nada mcmcrintah supaya 

tampak berwibawa 

B S 
B S 

B S 

B S 
B S 

B 

B 

B S 

B S 
B 

B S 

B 
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cJI.oau/6 
ndidikan Dalam Keluarga 
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rJI.oc:Lu./6 
Pendidikan Dalam Keluarga 

Tujuan Pembelajara n Umum 
Peserta mc maham i bcbcrapa alasan rcmaja rawan mcm akai narkoha 

Tujuan Pembelajaran Khusus 
Setelah menyelc:-;aikan mo dul ini , pesc rta mampu : 

1. Mcnyebutkan arti dan tujuan mcndidik 

2. Menyebutkan bcbcrapa kcsalahan yang scring dilakukan orang tua dalam 

mcndidik anak 

3. Menycbutkan hal-hal yang dapat dilakukan orang t ua pada sctiap tahap 

pe rkcmbangan anak untuk mcncegah penyalahgunaan narkoba 

A. Dasar-dasar endidikan 

Pendidikan 
Mendidik ialah membimbing anak supaya dcwasa . Pendidikan di t ujukan kcpada 

seluruh kepribadian anak, yaitu aspek pengetahuan , perasaan, kemauan dan perilakunya, 

sehingga mampu hertanggung jawab atas setiap tindakannya. 

Seseorang dikatakan dewasa jika tclah mampu m enentukan ing in, me njadi manusia 

atas tanggung jawabnya sendiri . Salah satu d ri kedewasaan adalah tanggung jawab. O leh 

karcna itu jika orang tidak mampu hidup bertanggung jawab, bcrarti pendidikan itu 

gaga!. 

Ada bc bcrapa aspe k kcdcwasaan: 

Dewasa sccara bio logis 

Dcwasa sccara sosial 

D cwasa sccara kc jiw aan (psiko logis) 

Dcwasa sccat·a normatif atau pcdagogis 
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Sering yang di artikan orang scbaga i o rang dcwasa adalah dcwasa hio logis dan 

sosial. O rang dikatakan dewasa bi ologis jika tel ah akil balig, schingga te lah mampu 

menghasilkan keturunan . 

Orang dikatakan dcwasa sosial, jika: 

a. Mampu mc mbang un hubungan yang mcrnuaskan dcngan scsamanya 

b. Memperol eh pasangan hidup , dan 

c. Tidak lagi bcrgantung kcpada orangtuanya secara matc ri (kcuangan) 

Ia ke luar dari rumah o rang tua dan hid up mcndiri . Ia mcmbcntuk ru mah tangga 

sendiri, memiliki pekerjaan , dan hid up dari pckcrjaannya. 

Orang dewasa jiwanya (dewasa psiko logis) jika mampu mengcmbangkan pikiran, 

perasaan, kcmauan dan pcrilakunya secara scrasi, sclaras dan sc imbang, schingga 

mampu mcnghaclapi bcrbagai pcrsoalan hidup, dengan ci ri ·ci ri bcri kut: 

Pikirannya bcrkcmbang , sesuai dcngan kcmampuan dan hakatnya 

Dapat menilai dirinya dan o rang-orang lain sccara objcktif 

Bcrfikir sccara kriti s, dan tidak mcngckor apa pendapat orang 

Berflki r log is, art inya piki rannya dapat d iterima olch aka I schat 

Berfikir siste matis , tidak mcloncat ~ lonca t , scbab jalan pikirannya teratur 

Dapat mengambil kc putusan yang tcpat dan hijaksana, sehingga tidak mcrugikan 

dirinya dan o rang-orang lain 

K;chidupan c mosinya stabil, tidak mudah marah atau cepat ters inggung, mcmiliki 

rasa aman dan nyaman scrta puas dcngan kcadaannya. 

Dewasa psikologis atau normatif ar tinya orang telah hidup dcngan mcmperhatikan 

nilai-nilai kcsusilaail , sehingga mampu bertanggungjawab kepada dirinya sendiri , 

masyarakat dan T uhan . 

Orang yang dewasa secara normatif te lah hidup berdasarkan hati nuraninya dan 

memiliki pcdo man hidup yang jelas. Ia tahu kcmana harus bcrjalan dan mcncmpuh 

jalan kchidupannya . Ia tidak mudah tcrombang-ambing o leh bcrbagai kcadaan dunia 

luar yang selalu berubah. Ia dapat hidup olch iman dan mcngandalkan diri sepenuhnya 

kepada pemeliharaan Tuhan. 
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Pemberian informasi (penaajaran) 
Pengajaran m crupakan salah satu aspck pcndid ikan. Pcngajaran adalah pcmberian 

informasi yang bcrsifat pcngctahu an dan kc tcrampilan jasman i , scpcrti lat ihan 

m enulis, mcmbaca, hcrhitung, mcnjahit, mcngcmudi, dan scbaga inya. Dasar latihan 

ialah mengulang. Makin banyak mc ngulang, makin tcrampi l o rang tcrscbut. 

Pendidikan be rbeda dcnga n pcngajaran. Sclain mcnyangkut pcngctahuan, 

pendidikan juga mc liputi aspek pcrasaan, kcmauan dan pcr ilaku. Anak mc miliki 

kehendak bcbasnya sendiri yang tidak dapat d iganggu gugat. 

Kita tidak dapat m emaksa anak untuk mclakukan atau tidak mclakukan sesuatu 

yang kita kehcndaki, tanpa pcrsctujuannya. Mcmaksa bcrarti mcm pcrkosa hak anak 

tanpa persctujuannya, schingga pasti m cnimbulkan masalah atau konflik. 

Proses pendidi kan 
Dalam pendidikan anak, ada tujuan mcndi dik dan proses mcndidik. Sctelah 

membahas tujuan pcnd idikan, baga imana pcnd idikan itu bcrlangsung?. Proses 

pendidikan be rlangsung scjak anak bayi hingga dcwasa. Jadi, ada tiga lingkungan 

pendidikan: keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Pendidikan lebih lu as dari pad a pcngajaran. Jika kita menya makan pcngajaran 

dengan pendidikan , maka tujuan yang ingin dicapai adalah agar anak sukses hidupnya , 

dapat menikmati hidup scnang, be rhasil mcraih gelar sarjana dan memperoleh 

penghasilan tetap. 

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama dalam proses pcndidikan 

anak. Oleh karen a itu, pendidikan keluarga harus dapat memberikan dasar-dasar 

pembentukan kepribadian yang kokoh kcpada anak. 

Hal ini dapat diumpamakan sepcrti scorang yang mcletakkan dasar bangunan untuk 

m embangun scbuah rumah. Jika dasar bangunan itu tidak kokoh, past i bangunan 

rumah di atasnya ambruk jika ditiup angin kcni:ang. Pendidikan sclanjutnya (disckolah, 

dimasyarakat) mcrupakan kclanjutan dari proses pendidikan dalam keluarga. 
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Banyak kesukaran hid up dilatarhclakangi olch pcndidikan yang salah di lingkungan 

keluarga. Kegagalan eli sekolah, kenakalan rcmaja, penyalahgunaan narkoha, kehidupan 

keluarga tidak stabil, gaga I dalam karir, ban yak yang bersumber dari kesalahan a tau 

kegagalan pendidikan dalam kcluarga , terutama ketika anak masih kecil. 

Masa lima tahun pertama kehidupan anak sejak lahir sangat menentukan 

perkembangan kepribadiannya pada umur sc lanjutnya. 

I . Masa bayi (0-1 Y, tahun) 

Pada masa ini bayi mcnyusu pada ihunya. Kontak badan dcngan ibu ketika menyusu, 

ditambah belaian -belaian scrta kata -kata penuh kasih sayang dan dalam suasana 

gembira dan hangat, akan mengembangkan rasa aman dan percaya serta kemampuan 

berkomunikasi sosial secara akrab dengan o rang lain. lbu juga berperan dalam 

mengembangkan minat tcrhadap lingkungannya. Minat anak yang hidup dan lincah, 

akan mengembangkan potensi kccerdasannya dengan baik. 

Timbulnya rasa aman dan kepercayaan ini sangat penting sebagai landasan 

kepercayaan anak kepada sesamanya . Bila oleh suatu sebab rasa aman dan percaya itu 

tidak timbul dalam diri anak, maka ia akan tumbuh sebagai manusia yang tidak dapat 

mempercayai sesamanya. Ia sulit bcrkawan , lebih senang menyendiri, pendiam dan 

pencuriga. 

2. Masa Anak umur I YJ-3 tahun 
Anak mulai berlatih menyesuaikan diri dengan aturan-aturan lingkungan, terutama 

kebersihan dirinya. Ia belajar huang air kecil dan buang air besar dengan tertib. Pada 

masa ini anak mulai mengembangkan ke-akuannya. Ia sedang memupuk kepercayaan 

dirinya dan mencoa mandiri. 

Peran ayah dalam bentuk kekuatan ke-akuannya sangat penting. Dalam hal ini, 

pertama-tama ayah juga harus memiliki kekuatan 'aku ' . Ia hendaklah seorang pribadi 

yang tangguh dan tidak lembek. 

Pada masa ini orang tua harus dapat membimbing anak dengan bijaksana dan jangan 
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sampai menekan harga diri anak . Anak harus dapat mengcmbangkan kesadaran , bahwa 

ia adalah scorang pribadi yang berharga , yang dapat mandiri, dan mampu dcngan 

caranya sendiri menghadapi persoalan -persoalannya. 

Orang tua harus mcmbcri kepercayaan pcnuh kepada kcmampuan anak. Biarkan 

ia berbuat kesalahan dan mcmperbaikinya. Jika ayah tidak atau kurang ikut berperan, 

maka ke-akuan anak kclak akan lcmah. Ia tidak mcngenal kcnyataan , schingga jika 

ada persoalan, ia mudah lari dari kcnyataan dan tidak mau mcnghadapinya. 

3. Masa anak umur 4-6 tahun 

Disini anak mengembangkan prakarsa dan kreativitasnya. Prakarsa anak akan ter· 

hambat, jika orang tua terlalu mencampuri urusan anak , sdalu memberi nasihat ke· 

padanya, atau selalu mcnolong dan mcngerjakan hal-hal yang dapat dikerjakan anak. 

Anak t idak diberi kese mpatan berbuat kesa lahan, atau belajar dari kesa lahan 

kesalahannya. 

Pada masa ini biasanya anak laki -laki lebih dekat dengan ibunya , demikian pula 

anak pere.mpuan dengan ayahnya. Si anak seolah-olah bersaing untuk mendapatkan 

perhatian dan kasih sayang dari orang tua dari jenis kelamin sama(anak laki -laki 

dengan ayahnya , atau anak perempuan dengan ibunya) . 

Hal ini adalah wajar, akan tetapi perlu dise lesaikan dengan "damai" ibu harus 

bersikap lemah lembut, dan tidak keras atau cerewet. Sedangkan ayah harus bersikap 

bijaksana, bersahabat dan ramah, serta tidak otoriter, namun tegas. 

Ayah harus banyak bergaul dengan anak laki-lakinya. Demikian juga ibu dengan 

anak perempuannya. Dengan demikian, anak laki -laki akan mcniru sifat-sifat ayahnya 

yang tegas, namun ramah, sebagai sifat laki-laki. Sedangkan anak perempuan akan 

meniru sifat-sifat ibunya yang lemah lembut, sebagai sifat perempuan. 

Jika ibu terlalu berkuasa dirumah, atau ayah kurang tegas, maka proses meniru 

pada anak laki -laki tidak berjalan lancar, dan ia akan menjadi anak yang kurang 

' jan tan ' . Anak perempuan juga akan lebih memilih dekat dengan ayahnya, sehingga 
ia akan lebih bersifat kelaki -lakian. 

Pada masa ini ayah juga berperan penting dalam membantu anak mengenal nilai -
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nilai kcbcnaran , :·ai tu ha l ~ h a l yang hena r / salah , dan ha l-hal ya ng haik / hu r uk . Tcntu 

pcrtama -tama ayah juga harw; hidup hcnla.;arkan ha t i n u ran inya , d an bukan hawa 

nafsunya. Anak pc rlu d ihirnhing untuk nH· ngt· na l mana yang hc nar / salah , d an yang 

baik / huruk . 

Tahap pcrkcmbangan anak M' lanjutnya mer upakan kl' lan jutan dari masa balita , 

schagai bcrikut : 

Masa anak usia SD (6 - 12 tah u n), kt.: t ika ana k ll1 l'llgl' mh angkan kc mampu an 

mc- nyclcsaikan tugas 

Masa rcmaja ( 12- 18 tahun), kc tika anak mt'nca ri idcnt itas d irinya 

Masa dcwasa, dimana o rang mt.•ngi..' mhangkan kl.' mampuan kcmcsraan, kc mampuan 

mcngurus kcturunannya, dan kl'mampuan mcmadukan scluruh kcpribadiannya sccara 

utuh. 

C. Bebera a kesalahan oran tua dalam mendidik 

Salah satu scbab mara knya pcnyalahg unaan narku ba antara la in adalah po la asuh 

anak d alam kcluarga yang tidak bc rlangsu ng :-.cca ra St'hat a tau no n nal. Ban yak sekali 

kcsalahan yang tclah dil akukan orang tua dalam nw ndidik anak. Ada ya ng sifatnya 

prinsip, ada pula yang tckni s. 

Kesalahan prinsip 

Kcsa lahan pr insip sifat nya mcnd asa r, ya itu kcsa lahan d a lam hal sikap , cara 

pandang dan pc mahaman tcntang ar t i dan tujuan JK ndiclikan . 13chc rapa kcsalahan 

prinsip adalah scpl·rti bt•rikut: 

I. Anak dianggap masih kccil 

Anak kcci l dianggap tidak pl· rlu atau tidak mt·mpun~·ai kl'ma uan Sl·ndiri. Anak 

dipaksa mcmatuhi kc inginan o rang tua. O rang tua nlt'ngira anak ma~ih bod oh , schingga 

nanti akan mcm buat kc~a l a han, dan bahwa orang tua lcbih tau karcna lcbih bc r 

pc ngalaman . Dcngan dcrn ikian , orang tua t idak nlt' rnht• ri kcs<.' rn patan kcpada anak 

untuk mcncoba .-:t.· nd iri, untuk mc ra~akan bah\\ a ia dapal nw ngt' rjakan sl'ndiri tanpa 
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bantuan o rang lain , untuk hclajar ~cndiri dari 1wngalama n , ,,·a laupu n mungkin ada 

kcsalahan. 
Dcngan mcngamhil alih harga diri .m.1k 'L' rla hak bcba~nya scbaga i indi,·idu yang 

bcrkcmauan SL~nd iri , anak .1kan didorong lllL'njadi robot, mt'niru pcrhuatan orang tua 

sehingga hanya mcmbco saja, tidJk mampu mcngcmlxmgkan inisiatif, tidak pt:rcaya 

diri sendiri, dan tidak mampu mcngemhangkan kcsadaran kl'mandiriannya atau rasa 

otonominya. 

2. Anak dianggap orang dc\\·asa mini 

Disini orang tua mcnganggap anak kccil sL·gala -galanya, sama <kngan orang dcwasa, 

kccuali bcntuknya yang masih kt:cil. Kita mt.:lihat anak keci l d ihcri pakaian orang 

dewasa. Anak dituntut berf'ikir dan hc kcrja sc pcrti orang dewasa . Jika tcrnyata tidak 

dapat , anak dimarahi , dan dihcri nasi hat dl'ngan ukuran o rang dewasa. 

3. Jiwa anak dianggap pcrlu diisi 

Scring orang tua menganggap ji"·a anak ada lah suatu yang pcrlu diisi dcngan 

pengctahuan dan nasi hat. Anak dikL·jar-kejar ap.1kah sudah bela jar, a tau mcngcrjakan 

pekcrjaan rumah. Anak dituntut bcrpn·:-.tas i dcngan memhcri lcs - lcs tambahan, 

schingga tidak dibcri h·scmpatan lw r ma in dan mL·miliki tL·man. Tidak dipahami , 

bahwa jika anak mcrupakan pott.:nsi :·ang pl'rlu dikcmhangkan. Orang tua mendukung 

anak dengan mcnciptakan suasana gemhira, dan nwmhcri kcmudahan, scpc rti alat 

alat pclajaran dan pcrm ainan, majalah, koran, dan telc,·isi. 

Kesa/ahan pelaksanaan 

I. Nasihat, larangan , dan pcrintah 

Sering orang bcrpcndapat bahwa mcndidik tcrdiri dari nasihat , larangan, atau 

perintah. Cara dcmikian kurang tcpat, karcna hcrsumbcr dari sikap otoritcr (sok kuasa) 

orang tua tcrhadap anak. 

Kita harus mcnganggap anak sebagai manusia :·ang nll'mpunya i harga diri , yang 

mcmpunyai pcndap.1t dan kcmauan scndiri, sL·hingga nwndidik dcngan cara memaksa 

tidak dapat dibcnarkan, karena anak hukan robot, hukan makhluk yang harus hcr

tindak seperti mesin :·,m g dapat dikt.' IHialikan. Cara sehJikn:·a adalah mcnciptakan 
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suasana yang kondusif untuk pc ndidikan, dcngan suasana yang bahagia dan gcmbira, 

tetapi berwibawa, schingga anak dcngan spontan bcrhuat scbagairnana mcstinya. 

Suasana kchidupan kcluarga sangat hcrpcngaruh t{_•rhadap perilaku scmua orang 

yang ada dalam lingkungan itu. Suasana png tidak mcmbcrikan kcmudahan untuk 

be rperilaku yang baik, yang mcmbuat orang berpcrasaan , tcgang, jengkel, marah 

atau pasif ialah suasana tegang, marah -marah, dingin, kaku, scd ih dan sebagainya. 

Sebaliknya, suasana rumah yang bahagia , gcmbira, ramah, hangat , tenang, dan 

lincah, akan lcbih mudah mcmpcngaruhi anak untuk hckcrjasama (koopcrat if) , giat 

bckcrja , gcmbira, scrta bcrgairah untuk be la jar dan bckcrja. 

Hubungan yang akrab dan tcrhuka kbih mudah m erangsang anak untuk berscdia 

berdialog dengan orang tua , schingga anak bcrsedia bcrsikap koopcratif, bersedia 

m enerima suatu anjuran atau ide IJl• rdasarkan nalar yang te rbuka. 

Cara yang scring salah ada lah kctika orang tua sctiap kali mcmbcri nasi hat: jangan 

merokok! Jangan berpacaran dulu' A was PR har us d ibuat! Mandi setiap sore pukul 

empat! Ban gun pagi pukul 5! Jangan lupa makan sayur, min urn susu dan vitamin!. 

Ucapan-ucapan yang rumusannya itu -itu saja secara rutin, sering membosankan 

ditel inga anak, dan makin scring d iucapkan , makin banyak sikap menolak atau 

mcmbangkang, karcna itu t idak dcktif. 

Perintah lebih baik diganti dcngan cara ajakan dan larangan lebih baik diganti dengan 

dialog secara bcrnalar, schingga anak mcngcrti dan mau mencrima apa yang dimaksud. 

2. Bujukan dan hadiah 

Sering orang tua membujuk anak d(·ngan cara menjanjikan scsuatu misalnya 

hadiah , uang atau diajak nontonl bila angka raporn)'a baik. Cara bujukan membuat 

anak tcrgantung pada orang tua dan kurang mengcmbangkan rasa kemandirianl 

karena niatnya berbuat baik sclalu dihubungkan dcngan upah atau hadiah yang 

dijanjikan atau diharapkan, hukan karcna kcyakinan anak scndiri. 

3. Ancaman 

Jika bujukan orang tua tidak <.'fcktif' (dan mcmang t idak cfcktil), maka orang tua 

mcnguhah taktiknya <h·ngan m engancam anak. Ancaman srring d ihuat oleh ibu, 

kl'tika caran:·a tidak ditaati olch anak. lim mC'ngc luarkan ancaman: "A was, jika tidak 
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m cnurut ihu , nanti ihu hc rit~1hukan ay.1h !" lhu tampak tidak berwibawa kcpada anak, 

karena hi a:-~.1 nya ihu d iliputi o lc h kl'cc masa n d an kurang pe rcaya d iri . lbu tid ak 

m enyadari hahwa 'n ·n .. '\\'t' tn:·a ' mcnghasilkan sc:-~u atu yJng tidak cliharapkan , misalnya 

anak scr ing pt·rg i, hahkan tid ur d i r umah tt·m annya. 

Ancam an terhadap anak lllt' lll hJ\\·a akihat ku rangnya ke wihawaan o rang tua pada 

anak . Jika an.1 k patuh , maka h ·patuhan itu didasar i o lch rasa takut, hukan karcna 

pengc rtian tt·nt ang scsuat u yang t idak di henarkan . Ancam an sc r ing mcnimbulkan 

keku rang pcrcaya di r i dan juga kurang mcmbc r i rasa kc tt.' nangan . 

Pada dasarnya sctiap hukuman mcrupakan ancaman yang menimbulkan 
rasa ccma~ dan harga diri rendah, kare na dasar dari pcrbuatan baik 

yang d il akukan, bukan karena kcsadaran, tctapi karena kctakutannya. 

Rasa harga chri kurang atau kurang pcrcaya dm dapat berh·mhang, 
kcrena ikatan ncgatif dcngan orang tua, karcna sdalu d1hayangi 

olch ancaman tcrtcntu yang bersumbcr dari orang tua . 

D. Kepribadian dan kondisi orang tua 

Pc nd idikan bcrl angsung dalam d inamika kc lornpok yang sc ring tanpa disadar i, 

sebagai proses pcmancaran kondisi kepribaclian pcndidik (orang tua, guru, pcmimpin) 

kc lingk ungannya. Kt·pribad ian o rang tua sc ring he rkaitan dcngan pcngalaman masa 

lampau atau masa kcci lnya. 

Sudah tcntu o rang tua haruslah juga d(_' \\·asa , bukan saja sccara fi sik, t<_· tapi l e bih ~ 

lcbih lagi scca ra kc jiwaan . Orang tua harus mcnjad i tcladan clalarn perilaku yang 

dikchcndakinya pada anak . O rang tua yang mcroko k atau me makai narkoba tidak 

mungkin mt' larang anak un tuk tidak m erokok dan t idak mc makai narkoba: "tut wuri 

handayani". 

Ada hd )t• rapa sifat keprihad ian yang nll·m punya i pengaruh kurang baik dalam 

proses p<'ndidikan, walaupun yang diaja.rkan :-dalu hal ~ hal _;;ang baik, atau na.-;i hat-nasihat 
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yang baik. Kita tidak dapat mcngajarkan h.111ya <bri apa y~1 ng kita kctahui, akan tctapi 

kita hanya dapat mcnga jarkan dari apa )·ang ada p.1da diri kita. 

Alasan anak merasa tirlak nyaman di kcluarganya 

I. Agresif 
Sifat agrcsif adalah sa lah satu kcprihadian orilng tua )·ang kurang n1l'nguntungkan 

dalam proses pcndidikan. Silat agrcsif mudah mcnimhulkan rcaksi kccl'masan pada 

anak, dan dapat mcnimhulk~m n ·n tt·tan agn.·:-. i' it.1s pula pada anak. Orang tua yang 

agresif suka mcmarahi anaknya, mudah menghukum, atau nwmukul , kl'lika anak 

berbuat kesalahan, atau m cmaki -maki d.:111 mcnjl·lck -jck·kan, ~·a ng lll t'nimbulkan rasa 

benci dan jcngkc l. 

Anak yang mcngalami situasi dcrnikian akan btTl~a bi dcngan kctak utan , kadang

kadang juga mcrasa dcndam , schingga kcn·n<lerungan anak untuk mcmpcrbaiki diri 

kurang be rkcmbang, hahkan timhul kcinginan untuk membalas dcndam dalam 

bentuk yang tidak kclihatan: mogok bclajar, atau mogok makan. 

Anak putus asa, sebab ticlak mcmpunyai h,1 rapan untuk masa dcpan dalam hcntuk 

deprcsi, m cnjadi kriminal, kcnaka lan rc maja, tcrlihat narkoba untuk membala:o;kan 

dendam kepada masyarakat (karcna t iclak bcnlaya mcmhalas kcpada o rang tuanya). 

Ada juga suasana marah ya ng kroni s, scd ikit -scd ikit marah sc hingga anak 

menjauhi orang tua, karcna takut dimarahi, tidak dapat akrah dan tcrbuka clcngan 

orang tua . Suasana gcmbira tidak dapat dikcmhangkan, sch ingga anak mcngcmbangkan 

sifat deprcsi (murung), kurang bcrgairah dalam bel ajar, ti(lak ada inisiatif scbab sudah 

dimatikan dari tunasnya. 

2. Cern as dan khawatir 

Kalau orang tua mcmpunyai suasana hid up yang ncorotik, pcnuh kcccmasan dan 

kekhawatiran, hal itu mudah sckali ditularkan kcpada anak Sl'cara tidak sadar. Akibatnya 

orang tua bersikap tcrlalu 'ovcrprotccti\-c', mclindungi anak scca ra bcrlchihan, 

khawatir anak mendapat kccclakaa.n. Kalau hcndak hcrangkat sckolah sclalu didcngungkan: 

"Hati-hati eli jalan!", "Jangan lupa hcrpakaian td>al", "Jangan hcrgaul dcngan anak 

anak kampung!" "Jangan pacaran dulu !". 
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3. Ke luarga tidak utuh 

Yang lcbih suka r diatas i adalah kctika suasana kchidupan kc luarga tidak utuh , 

karena o rang tua scring hcrtcngkar dc ngan be rhagai alasan dan sc bab. Suasana rumah 

yang tidak aman dan se lal u tcgang mcmhuat anak hidupnya kurang bahagia, kurang 

gembira, tidak tahu mana yang henar dan m.nla yang sa lah karcna o rang tua saling 

mcnyalahkan dan tidak ada kcsc pakatan dalam mcndidik anak, apakah harus patuh 

kepada ayah atau kq>ada ihu . 

4 . lbu mcndominasi 

Lebih bcrat lagi kalau ibu mcndominasi ke<.1daan, sehingga pimpinan rumah tangga 

diambil alih olch ibu . Wihawa ayah mc rosot dan hc rakihat lcmahnya tokoh ayah yang 

sangat penting bag i perkembangan k<' prihad ian anak, teruta ma anak laki -laki. 

Banyak anak laki -laki gaga! di SL'kolahnya, atau mcnyalahgun.1kan narkoba karena 

kchilangan tokoh ayah, yang disdJabkan hcrbagai hal: ayah mcninggal, ayah sering 

tidak ada dirumah, atau ayah scndiri kC'prihad iannya lcmah, atau ibu tcrlalu dominan 

dan mcnuntut schi ngga ayah he rsifat pas if. 

l•l!$fij.fi.M 

Latihan 17: Pola asuh anak dalam keluarga 

I . Pola asuh anak ialah pola atau cara o rang tua m cmbimbing dan me ndidik anak· 

anaknya dalam kel uarga . Ada yang tradisional, kaku dan tcrtutup. Ada yang modern, 

de mokrati s dan tc rbuk a. Hal itu bc rpe nga ruh pada kc rawanan anak untuk 

m enyalahgunakan narkoba . 

2. Jika Anda sctuju dcngan sctiap pernyataan dalam daftar eli bawah ini, beri Ianda 

cek (v). Ketika Anda me nj awab per tanyaan ini , baya ngkan bagaim ana po la 

pc ngasuhan anak dalam kd uarga anda. 
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Tabcl7 

Pola asuh anak dalam kcluarga yang mcnccgah 

atau mcngurangi pcnyalahgunaan narkoba 

Pola Pengasuhan 

Tradisional dan tertutup 

Apa yang harus dilakukan anak, 

bukan mengapa anak harus 

melakukan ini dan itu. 

Anak dinilai dari kcpatuhannya 

dan kebersihan penampilan 

Disiplin ditegakkan dengan 

hukuman badan, teriakan, dan 

ancaman 

Komunikasi satu arah dari orang 

tua kcpada anak. 

Orang tua tidak merasa pcrlu 

memberi pcnjelasan pada anak 

yang penting anak mclakukan 

apa yang diperintahkannya. 

Mcnekankan pelaksanaan aturan 1 

men2:hormati otoritas 

Kebersamaan, penekanan pada 

KIT A dalam komunikasi 

Anak memperolch rasa sosial 

yang kuat, akan tetapi kehilangan 

individualitasnya. 

Setuju Pola Pengasuhan 

Modern dan tcrbuka 

Mengapa dan bagaimana 

pcranan anak kita jika melakukan 

ini dan itu 

Yang dinila i ada lah kcbahagiaan, 

pcncapaian, pertimbangan, 

ingin tahu , pcngcndalian diri. 

Disiplin dilakukan <lcngan akal 

sehat , rasa bcrsalah, terancam 

dan hilangnya perhatian. 

Komunikasi timbal balik anta ra 

orang tua dcngan anak 

Orang tua mcmberi pcnjelasan 

pada anak kctika mcnyuruh 

anak melakukan sesuatu 

Menjelaskan alasan mengapa 

aturannya demikian 

Kemandirian, penekanan pada 

SAYA dalam komunikasi 

Anak memperoleh rasa ke ~ 

mandirian yang kuat, tetapi 

mcrasa terasing dan kurang rasa 

sosialnya. 

Sctuju 
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Pola Pengasuhan Setuju Pola Pcngasuhan 

Tradisional dan tertutup Modern dan terbuka 

Kedudukan anggota kc luarga diten· Sctiap orang dihargai dan memiliki 

tukan o leh jenis ke lamin dan umur jati diri 

seseorang. 

Ayah berkuasa, lcbih penting, men· Ayah lebih hangat, tcrbuka, tidak 
disiplinkan, dihormati lebih dari otoriter. Jbu lcbih bcrpcran 

pada ibu /anak-anaknya . mendisiplinkan anak 

Penilaian: manakah jawaban yang terbanyak ? 

Tuliskanlah kesimpu lan Anda: 

Latih a n 18: Kebiasaan Orang tua terhadap anak 

Beri tanda cek (v) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda! 

Ya (Y):Tidak (T) 

I. Supaya tampak adil saya memperlakukan anak-anak 

dengan cara yang sama 

2. Menghadapi kenakalan anak/remaja ibu sering berkata: 

"A was, nanti ibu laporkan kepada ayah." 

3. Saya sering manjanjikan kepada anak untuk memberinya 

hadiah jika ia naik kelas 

4. Sebagai orang tua, saya tidak perlu mengucapkan 

terima kasih kepada anak 

5. Karena anak sering bcrbuat salah saya sering memarahinya 

y 

y 

y 

y 

y 

Sctuju 

T 

T 

T 

T 

T 
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6. Saya sering merasa sedih dan jengkel mendengarkan y T 
anak saya yang sering mengeluh kepada saya 

7. Saya lebih banyak menasihati daripada mendengarkan anak y T 
8. Saya sering berdebat dengan anak, y T 

supaya ia mengikuti pendapat saya 

9. Saya tidak mampu mendongeng kepada anak balita saya y T 

I 0 . Saya sering menghukum a tau memukul anak y T 

Jumlahkan nilainya: 

Jumlah jawaban Ya mengukur seberapa jauh tingkat hubungan anda sebagai orang tua 

dengan anak 

0- I : Memuaskan 

2-4 : Perlu diperbaiki 

5-I 0 : Kurang memuaskan 

Latihan 19: Menyelesaikan Masalah 

Dari I 0 pertanyaan pada latihan 18 , lingkari 2 masalah pokok Anda saat ini! 

I. Tulislah masing-masing 2 alternatif jalan keluar dari masalah anda! 
Alternatif jalan keluar dari masalah I: 

a . 

b . .. .. .. .. .. .. . 
Alternatif jalan keluar dari masalah 

c. ···················· · ··· · ·· · · ·· · · · · 
d. 

2. Pelajari kebaikan dan keburukan dari setiap alternatif. Mintalah pertimbangan 

orang-orang lain yang anda percayai. (pasangan hidup/orang tua/anggota keluarga 
lain atau orang lain yarig dapat dipercaya.) 
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Kebaikan/keburukan jalan keluar dari masalah I: 

Kebaikan a ........... . 

Keburukan a .. 

Pertimbangan orang lain ........... . 0 . 0 . 0 •• 

Kebaikan b ····· o·o· ······· o·o······· ·o 
Keburukan b ... 

Pertimbangan orang lain ... 

Kebaikan / keburukan jalan keluar dari masalah 2: 

Kebaikan a ... .......... .. .. . . 

Keburukan a ...... ... .. . 

. . . . . . Pertimbangan orang lain .. . ..... o. o .. .. .. o. o ..... ... 0 . 0 . 

Kebaikan b .. 

Keburukan b .... 

Pertimbangan orang lain . 

3. Jalan keluar mana yang anda pilih? 

Masalah I: .. ....... ... .. . . . 

Masalah 2: ..... o .... o.o .... ooo . 

4 . Setelah dilaksanakan, bagaimana hasilnya? Simpulkanlah! . 
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!IW!iriiji 

Lingkarilah pada jawaban yang sesuai dcngan benar (B) atau 

pernyataan-pernyataan berikut! 

1. Pendidikan dalam keluarga diibaratkan meletakkan landasan 

yang kokoh untuk sebuah bangunan diatasnya 

2. Pendidikan adalah urusan ibu di rumah dan guru eli sekolah 

3. Mendidik terdiri dari nasihat, larangan a tau pcrintah 

4. Orang tua harus senantiasa mcmbcri tahu apa yang harus 

dilakukan anak, agar anak tidak bcrbuat kesalahan 

5. Mendidik tidak boleh dilakukan dengan memaksa anak 

6. Nasihat, larangan dan pcrintah menjadikan anak 

seperti mesin robot yang harus dikendalikan 

7. Suasana yang tegang, dingin dan kaku , membuat orang tua 

tampak berwibawa di depan anak 

8. Kepribadian dan pengalaman masa lampau orang tua 

sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan anak 

9. orang tua boleh merokok karen a sudah dewasa 

dan sudah mempunyai penghasilan sendiri 

lO.Bujukan adalah cara yang baik dalam mendidik anak 

sebab anak mudah menurut kepada orang tua 

11 . lbu m engancam anak karena wibawa dan rasa percaya diri 

12 .Anak yang tidak menurut kepada orang tua harus diancam, 

supaya takut dan patuh 
13.Hukuman menimbulkan rasa cemas dan harga diri rendah 

14.Anak yang mogok makan atau mogok belajar adalah cara anak 

membalas dendam kepada orang tua yang agresif 
15.Anak menjauh dan tidak dapat akrab dengan orang tua 

karena sifat orang tua yang mudah marah 

salah (S) pada 

B s 

B s 
B s 
B 

B s 
B s 

B s 

B s 

B s 

B s 

B 

B s 

B s 
B s 

B s 
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c/f.ot:Lu.l 7 
Agar Remaja Dapat Berkata Tidak Pada Narkoba 
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cfloclu.l 7 
Agar remaja dapat berkata tidak pada Narkoba 

Tujuan pembe lajaran umum 
Pescrta memahami bcbcrapa alasan rcmaja rawan mcmaka i narkoba 

Tujuan Pcmbelajaran khusus 
Setclah menyclcsaikan modu l ini, pcscrta mampu: 

1. Menyebutkan cara-cara mcncegah pcnya lahgunaan narkoha 

2. Menycbutkan beberapa lakto r pc li ndung 

3. Menycbutkan lak ta dan rcsiko dari pcmakaian narkoha 

4. Menychutkan bcberapa hal yang pcrlu d il akukan rcmaja agar dapat bcrkata 

tidak pada narkoha 

5. Mcnyebutkan pcran orang tua yang dapat mc ndukung rem aja agar dapat hcrkata 

tidak pada narkoba 

A. lcbih baik mencegah 

Arti dan cara mcnccgah 

Menccgah adalah upaya yang dilakukan orang sccara sa<i ar, agar tidak memakai 

narko ba atau berhenti m emakai narkoba. Banyak sekali t:ara pencegahan. Sa lah sat u 

diantaranya adalah m cmpclajari dan mencrapkan dalam kchidupan schar i-hari apa 

yang dipelajar i pada modul ini. 

Mcncrapkan lebih sui it daripada sekedar mempclajar i. Dengan mcmpclajari orang 

m emahami informasi yang diberikan . Akan tctapi, ia pcrlu mengubah si kap dan pola 

pikirnya yang ncgatif atau kcliru yang tidak scsuai dcngan kaidah pencegahan. 

Akhirnya ia menerapkan apa yang telah dipelajarinya itu dalam kchidupan schari-hari. Jika 

tidak diterapkan , pasti lah lupa dengan apa yang Lelah dijx·lajarinya, sehingga jcrih payahnya 

sia-sia. Jika hanya cLberikan belum tenttt dapal mcnccgah pcnyalahgunaan narkoba'. 
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Menccgah merokok dan minum alkohol 
Mcskipun tidak dilarang Undang- Undang, rokok dan alkohol adalah pintu masuk 

pada pemakaian narkoha tidak legal scpcrti ganja, ckstasi, shahu dan heroin. 

Rokok yang mcngandung nikotin dan hanyak lagi ?.at lain yang sangat bcrhahaya bagi 

kcschatan, dan mcnimbulkan kctcrgantungan dapat mcnycbabkan kcmatian. Dcmikian 

juga dcngan minuman beralkohol. Dan kcmati an akihat rokuk 20 kali lcbih bcsa r 

daripada akibat heroin , mcskipun kc jadiannya tidak scdramatis kcmatian akibat heroin, 

yang dibcritakan cukup gc ncar m c lalui m edia dcktronik maupun cctak. 

Jadi, mcncegah pcnyalahgunaan narkoba dapat dimulai dc ngan mcnccgah dan 

mcnjauhkan cliri dari roko k atau minum alko hol, atau mcnunda usia mcrokok dan 

minum a lkohol. Jika ana k tidak pc rnah m crokok h ingga us ia 18 tahun, hcsa r 

ke mungkinan ia tidak akan pcrnah mcmakai narkobaL 

Jika anak pernah bc rkata 'ya' untuk mc rokok dan alkohol, lcbi h mudah ia bcrkata 

'ya' untuk narkoha lain! Karena itu, cara pcrtama mcncegah pcnyalahgunaan narkoha 

adalah dcngan m cnccgah agar tidak mcrokok dan minum alkohol, atau m cnunda usia 

merokok dan minum alkohol!. 

Kebiasaan Yudi menakonsumsi narkoba dimulainya sejak duduk di bangku kelas saw SMP 

pada tahun I 993. Pergaulan dan s!fat ingin cahunya yang besar untuk mencoba narkoba, 

membawanya terjerumus. Zat adikt!f yan9 pertama kali dicobanya adalah minuman keras. 

/seng~iseng sambil nongkrong, yah narnanya juga anak muda. Denoon duic yana ada. Kira 

cuma berpikir senan9 aja. H'clktu iru kita beli anssur. Saat duduk di bangku kelas 2 SMP, Yudi 

mulai kenai dengan ganja, perkenalann)'a denaan ganja diakui Yudi akibat Jari peraaulan 

di daerah sekitar rumahnya. Yakni daerah berinisial RB. }'ana menurutnya terkenal sampans 

untuk menerima macam-macam narkoba, d itawari seorana ternan, ia akhirnya mencoba benJa 

bernama aanja. "Saya coba, dan ternyaw enak."(SADAR, Mei 2006, BNN) 

Jika anak atau orang tua me ro kok atau minum alkohol, berhcntilah. Bacalah 

kelanjutan buku ini pada Buku 2B Pcnyalahgunaan Narkoba. Jika sudah ketergantungan , 

mintalah bantuan profesio nal (dokter, ko nselor). 
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Mencegah pemakaian pcrtama 
Makin dini usia scsL·orang mt• makai narkoha, makin sulit pcnanggulangannya . 

Olch karcna itu, lcbih haik mcnccgah scjak dini , kctika orang bd um pcrnah mcmakai 

narkoba. lnilah tujuan pcnuli san huku ini . 

Menccgah hagi mc rcka yang hc lum pcrnah mcmakai narko ha <liawali dc ngan 

menccgah aga r o rang tidak pc rnah mc m akai . Mc nccga h pcma kaian pe rta ma 

mc mang sangat pcnting, scbab san gat mcncntukan masa dc pan scscorang. 

B. Faktor rcsiko tinggi dan pclindung 

Fakto r resiko tinggi adalah fakto r-fakto r yang mcmung kinkan scscorang rawan 

penyalahgunaan narkoba. Maki n banyak laktornya , mak in bcsar kcm ungkinannya . 

Fakto r res iko tinggi dapat berasal dari: 

Individu 

Keluarga 

Kelompok scbaya 

Sekolah 

Tempat kcrja 

Masyarakat 

Faktor pe lindung adalah Ia ktor -faktor yang mcmungkinkan scscorang tcrlindung 

dari penyalahgunaan narkoba . Scpcrti halnya rcs iko tinggi, faktor pelindung juga 

dapat bcrasal dari individ u, keluarga, kc lompok scbaya, scko lah , tcmpat kc rja dan 

masyarakat, yang dapat memperkuat daya tangkal sescorang. 

Jika faktor pelindung lebih kuat daripada Iaktor resiko t inggi, maka lcbih kccil 

kemungkinan orang itu mcnyalahgunakan narkoba . Akan tctapi , jika laktor rcsiko 

tinggi lcbih kual daripada 13ktor pclindung, maka lcbih besar kcrnungki nan ia suatu 

saat mcnjadi pcnyalahguna narkoha. 

Apa yang sudah di pclajari dan ditcrapkan pada Buku I A bagi rcmaja dan Modul 

I B bagi orang tua akan rnempcrkuat fakto r pe lindung schingga meningkatkan daya 

tangkal tcrhadap pcmakaian narkoba. 
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empat kunci kc hcrhasilan scbaga i faktor pc lindung agar ramaja tid ak rn c nya lah 

gunakan Narkoha 

l. Komunikasi yang jujur, tcrbuka dan akrab an tara orang tua dan anak yaitu dialog, 

bukan komunikasi searah dan hc rsifat otoriter, dimana anak tidak dibc ri kcscm 

patan untuk bcrbi cara, dan or.:tng tu a lc bih han ya k m c na sc hati d a ripada 

rncndc ngarkan. Orang tua pcrlu berlatih cara rncndengarkan akt if. 

2. Harga diri, atau pcnilaian diri anak yang hcrkt:mhang wajar dan posit if, bcrsumhcr 

dari kasih sayang orang tua, kcscmpatan anak untuk hc rhasil, dcngan pcncrimaan 

orang tua , hukan pcnolakan, ce \a<1 n atau kritikan pada anak. O rang tua pcrlu 

mcnguhah kritikan dcngan pujian d:m pc nghargaa n. Jika hcnd ak mc ngorc ksi, 

korcksilah pcdn1atannya, bukan pribadin~·a. 

3. Kemampuan anak bcrpikir jc rnih dan mcnggunakan aka! schat, yang dipcrolch 

anak dari pcrcakapannya dcngan orang tua , yang juga bcrsilat rasional , tidak cmosional 

dan rncnggunakan nalar schat, scrt a aturan yang adil dan konsistcn, dimana anak 

be lajar mcnanggung rcsi ku dari sc tiap kcsa lahan yang dilakukannya. Orang tua 

m embahas cl cngan anak herhaga i pc r istiwa dalam kchidupan schari -hari. 

4. Kemampuan m c mccahkan m asa lah schari -hari , yang dikcmbangkan ana k dari 

kcsempatan dan kcmauan untuk m cndaah sctiap kcsulitan yang dihadapi dan upaya 

m encari jalan kc luarnya, di motivasi olch o rang tua ya ng mcnghargai nya. Orang 

tua m cmbimbing dan m endorong anak mcncari jalan kcluar, de ngan mcnawarkan 

bcbcrapa altcrnati f pc mccahan masalah yang prakti s dan rcalistis. 

C.Mcnimbang-nimbang 

Setelah anak mc mpclajari bahaya narkoba, ia dapat m cncntukan sikap: 

Mungkin ia memutuskan untuk sama sckali t idak mcncoba narkoba, mcskipun 

beresiko dikucilkan tcman -tcm annya. Tctapi, ia harus tctap siap, scbab datangnya 

penawaran narkoba tidak pcrnah dapat diduga. 

Mungkin ia mt~lihat hchcrapa tc mannya mabuk dan mcmutuskan akan mcncoba 
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mcmakainya, jiL1 .HI.l kc-.;l'mp.H .m. !.1 h.1ru-. -.i .lp <kn g.1n n · sikon~J dan lwrJni 

llll'lll pertanggungj.,,,-,,bkan JH · rhtt.ll.lnn~.l itlt . 

- Mungkin ia masih himh.mg d.m nwnimh.m g nit n h.m g si . ..,j haik d.1n i>Ltrukny.l, dan 

bertanya - tan~·a ap.1 ~·.mg h.1ru:- dil.1kukan . 

Orang tu.1 d,l JMl nwmhantu mcmh.1h,, , m.1:-. .1l .1 h n.HkohJ dcng.m anak dalam lwntuk 

d ialog. Jan g.ln mcmlwri n ·r.1m ;1h .li .Ht 11.1 -: ih;lt. 1 idak juga dvng.1n nwngzm cam. 

Bahaslah hlTS.ltn.1 d.1ri Buku 1.-\ ~ .mg .1d .1 p.HI.m.\,1. 

Kemukakan l ~1kt.1 dan rv .-:iko jib. nwm .1k.1i narkoh.1 . An.1k haru:- lwt<~nggungjawah 

atas pili hann~·a, cntah haik.cnt .lh huruk . Ia pc rlu llll"llllwdak.m .:q>a yang haik / lntruk , 

dan apa .Yang lwn.lr / :-.,llah, ,11.1 :- dorong.m h.ni nurani , d.m J kal sl·hatn_,·a. Bukan karena 

disu ruh atau dipaba. 

Kcputu:-an itu adalah kl·putu .... ltm.\,1. 1.1 hcrtJnggung jJ\\Jh ;.ltas pilihi1nnyJ dan harus 

bc rani mcnanggung ~di.1p n · .... iko. bno:-i :-v -:,\at d.1p.1 t nwtnpl·ngaruhi kcputusan anak . 

Jika scdang scd ih , stress, klTt' \\J , putu -: ·'"·' · m .1 rah, nwmlwnci , d.m .... chagainya. 

Sulit llll'lllPl'rhaiki kcputu san ~ang "wbh lwrakih.H huruk. Dipl·rlukan waktu 

bcrtahun-tahun h.1hkan "l'ttmur hid up , untuk lllt'tllJWrh.liki akihatnya. 

~ - ··- ---
''Karena d10 waktu Itu per!!~h..,. nyoba' nge,rJ.._~Ok, Jw b1S0 berhentl secara tlba-tlba, 

dan dza b1sa kenda/1kan semua yana buruk jad1 d1a berjik~r, d1a memakm shabu pun 

d1a b1sa berhent "!"kap~npun dw mau Tapz ternyata udak semudah 1tu" 

(SADAR,jum 2006, BNN) 
~ ·.-.::1 ~. 

Fakta da n resiko jika mcmakai Narkoba 
Orang dapat dipcnjara , jika ll'rtang kap "l'dang mt·mha\\·a <ll au m c nyim pan 

narkoba tidak legal. 

Rcaksi tuhuh akihat pt' tnakaian narkoha bcnar-lwn.1r tidak dapat d iduga, da n 

dapJt memhunuh. 

Ml'ncoha Narkoha nwrupakan lungkah hl"rjalun da lam kegl'lapan. Ana k akan 

m cngalami kc dua sisi, JR·nga laman ~ ·ang haik, dan huruk. 
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Narkoba mc ncampuradukLm cmosi dcnga n tubuh pc mak.1inya. Pcngalam an 

buruk akan mcningga lkan kcrus.1kan at.1u cacat pcr mJnc n . 

St.::tc lah mcmakai narkoh.1 dJ n nwngalami pc rasa.m ml·lambung ( n<~ik ' / high / fly ), 

ia harus ' turun ' Makin tinggi naikn~;a , mJkin sJ kit kctika jatuh: 

Orang tidak pcrn .:th yak in , apa ~·a ng tcrk;mdung dalam dosis dan jcnis narkoba yang 

digunakan. Banyak sckali cam puran hahan di dalamnya, ya ng juga hcrbahaya. 

Orang dapat kctl·rga ntungan tl·rhadap h~ · rhagai jcni s narkoha. 

Jika kcj iwaa nnya tidak stahil, narkohJ akan mcnychahkan kcadaannya mc mburuk , 

bahkan dapat tcrj adi gangguan jiwa. 

D. Agar remaja dapat berkata tidak 

Ticlak cukup s logan ' lll'rkata tidak pada narko ha'. lnfor masi ~at u arah tc ntang 

bahaya narkoba tidak mcnjadikan rcmJjJ IX' rllkir positif ten tang clirinya dan lingkungannya. 

Hal itu dapat mcnam lnh ra sa cc m a~ da n t id ak aman, sc hingga m c nghambat 

kcte rampilann;·a mcngambil kcputusan ya ng tc p.1l dan b ijaksana. 

Pcrlu sikap dan kct cram pilan tc r tl·nt u agar dapat bcrkata tidak pada narkoba. 

I. Penilaian diri y ann posit if 
Mc rupakan dasa r ya ng kuat, agar anak dapat bc rkcmbang, sc hingga mampu 

m enolak t ~m·a ran narkoba, karcna mcrc ka: 

Menghargai tubuhnya, dan tidak rnau mcr usaknya dcngan mcnggunakan narkoba 

Mc nghargai dir inya dan tidak mau tc rlibat kcg iatan yang dapat m cngganggu 

pc ncapaian cita -citanya. 

Pcrcaya diri , dan mcnghadapi tantangan kchidupan , tan pa pcrlu mc makai narkoba 

supaya me rasa a man. 

Tahu kckuatannya dan tcr motiYasi untu k bckerja kcras mcncapai cita-ci tanya, dan 

m cngurangi rcsiko kcgaga lan. 

Mcrasa dikas ihi dan tidak tcrtckan ketika mcnghadapi tawaran pc makaian narkoba 

o lch kolompok sebayanya. 
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Tahu dan mcnghargai perasaan dan nilai -nilau hidupnya. 

Remaja mcmcnuhi kebutuhan mental cmosinya(rasa aman, pcrasaan ditc rima dan 

dihargai) tanpa pcrlu mcnggunakan narkoba. 

2. Belftkir jernih 

Berfikir jcrnih adalah komponcn in ti, agar rcmaja tidak mcnyalahgunakan narkoha, 

karena rnercka: 

Mengkaji pcnga laman dan bclajar cara mcngatasi pc rsoalan , schi ngga mc miliki 

pe nilaian diri yang positiL 

Mampu m crumuskan nilai-nilai dan pcndapatnya, tc rmasuk pcnyalahgunaan narkoba, 

schi ngga dapat m cngambil kcputusan yang b ijaksana. 

Dapat be rfiki r tentang kebaikan, kcburukan, kcun tungan, dan rcsiko dari sc tiap 

perbuatan, dan m engamhi l keputusan bijaksana . 

Tidak mcrasa pcrlu bcrgan tu ng pada narko ba agar m crasil nya man atau 

m cnghindari pcrsoalan. 

Mcmilih tcman -te n1an yang tidak bcrpcnga ruh buruk baginya. 

Bcrflkir rcs iko jangka pend ek dan jangka panjang pcmakaian narkoba. 

3. Menyelesaikan masa lah 

Remaja yang terampi l mcnyclcsaikan masalah tidak mudah mcnyalahgunakan narkoba, 

karen a mereka: 

Mengenal dan m enye lesaikan masalah yang mcnyebabkan stress . 

Merencanakan ha l-hal baik bag i dirinya, m c nciptakan situasi positif dan 

menghindari ha l-hal ncgatif. 

Menyelcsaikan masalah dcngan d ipikir tc rlcbih dahu lu , dan tidak mcnycrcmpet 

bahaya. 

Jarang mengamhil keputusan kc liru ten tang penggunaan narkoba. 

Mcncari jalan kduar yang positif tcrhadap stress, marah atau sedih. 

Tidak m emerlukan narkoba untuk mc nghindari rasa sakit , kcsu li tan, stress atau 

masalah. 
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4. Membina hubunoan an tar sesama 

Remaja dc ngan s ikap dan nil ai -nil ai pos itif tc rhad ap scsa manya, m c nccga h 

pc nyalahg unaan narkoha, karcna mcrcka: 

D apat mcnghargai S(.'sa manya dan hc rlaku hormat. 

Mernhina dan mcmpcrtahankan hubungan yang bai k dcngan scsa manya, yang 

mc nychahkan mcrasa aman dan nyaman, schingga tidak pc rlu mcnya lahgunakan 

narko ha. 

Tidak mc milih te rnan ya ng bc rpcngaruh ncgatif karcna rasa kcsc pi an dan 

kc perluannya untuk ditcrima. 

Memiliki ji wa yang bcbas, dan tidak rnc rasa pc rlu ik ut-ik utan. Mcrcka pc rcaya 

diri untuk mcno lak tckanan kc lo mpo k. 

Mampu mcng ko munikas ikan pc rasaannya dan dapat mcnghargai pc rbcdaan pada 

anggota keluarga atau tc man. 

Mampu mcnydesaikan masa lah huhungan dcngan tcman/ kc luarga, tanpa pe rlu 

menggunakan narkoha untuk mcnghindari kcsulitan. 

Yang diperlukan rcmaja agar dapat hc rkata "Tidak !'ada Narkoha": 

1 Remaja mcmcrlukan kcte ladanan . Mc rcka hutuh rasa a man dan nyaman ten tang 

dirinya. Mercka perlu tahu cara hidu p gc mbira, serta menyclcsa ikan bcrbaga i 

masalah tanpa narkol>a . 

2. Remaja pcrlu sc rangkaian pe ngalaman yang mc mbantunya mcngembangkan sikap 

positif dan kcterampilan mengc lola kehidupan cmosi dan pc rilakunya schar i-hari 

3. Remaja membutuhkan d ukungan sos ial psiko log is. Mcrcka mcmbutuhkan 

lingkungan yang sehat dan produkti f, agar dapat mengembangkan jati dirinya, dan 

tidak mudah teromhang-ambing olch herbagai keadaan eli luar dirin)"a. 

4 . Remaja perlu standar yang jelas ten tang apa yang baik clan buruk , apa yang benar 

dan salah . Mercka pcrlu mcmpcrolch kcscmpatan untuk bcrpikir dan mengcmukakan 

pendapat. Mereka pc rlu be lajar mcngambil keputusan yang bijaksana tentang 

dirinya dan kesehatan. 

5. Rcmaja perlu percaya diri dan berkata tidak pad a narkoba. Ia pcrlu bcrlatih cara 
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berkata tidak pad a bc rbagai situasi pcnawaran . 

Cara Berkata Tidak Pada Narkoba: 

I . Berkata 'tidak' 

2. Memberi alasan 

3. Tetap menolak 

4 . Meninggalkannya 

5. Mengalihkan Pcmhicaraan 

6 . Menghindari Situasi 

7 . Pe rkuat ke lompok anti -narkoiJa 

: "Tidak , terima kas ih" 

: "Tidak , saya t idak mcrokok" 

: "Tidak", "Tidak", "Tidak" 

: "Tidak", dan mcninggalkannya 

: ''Tidak, lch ih baik non ton TV" 

: Hindari tc mpat-tc mpat rawan 

: Bcrgabung dcngan bukan pcngguna 

Remaja tidak boleh membiarkan dir inya merasa tidak OK karena tidak memakai 

narkoba . Jika ia benar-bcnar sulit be rkata 'tidak ', atau jika ia meng ira 

teman-temannya akan m enertawakannya, ia bo lch bc rkata: 

"Saya sedang dalam pcngobatan". 

Jika remaja bcnar-bcnar tida.k mau mcmakai narko ba 

fa harus m cncari tcman-teman baru yang tidak m cmakai narkoba. 

Ia tidak bo leh terpcngaruh dengan ternan-te rnan yang mcmbujuk atau mener

tawakannya , masih banyak ternan lain yang mempunyai pikiran atau perasaan 

demikian. 

Ia harus memusatkan perhatiannya pada hal -hal positif yang dapat mcmbuatnya 

m erasa nyaman dan O K, misalnya bcrprestasi eli seko lah, mclakukan kcg iatan 

olahraga kesukaannya, atau hobi lain. 

Ia harus memclihara t ubuhnya dan mclatih dirinya agar pe rcaya d iri. 

II MUM 

latihan 20: Faktor resiko tinggi 

I . Anda dapat menilai apakah anak anda, baik yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar, 

maupun yang telah rcmaja, rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. 
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2. Jika tidak mcmiliki daya tangkal tinggi , mungkin ia akan mcnyalahgunakan narkoba di 

kemudian hari. Jika mt·miliki daya tangkal tinggi, kccil kcmungkinan ia mcnyalahgunakan 
narkoba kclak . 

3. Beri tanda cck ('') pada hal-hal yang scsuai dcngan kcadaan anak anda. 

Anak saya yang masih duduk di Sckolah Dasar .. 

0 Hipcraktif (sclalu bcrgcrak, tidak mau diam) 

D Tidak tckun (mudah bosan) 

0 Sulit memusatkan pcrhat ian pada suatu kcgiatan 

0 Mudah kcccwa, agrcsif (mcnycrang) a tau dcstruktif (mcrusak) 

0 Mudah murung 

D Ccndcrung makan hcrlcbihan 

0 Sudah mcrokok 

0 Mcmpcrlakukan tcman / binatang tanpa bclas kas ihan (sad is) 

0 Sering bcrbohong, mcncuri , me law an lata tcrtib 

0 Tingkat kcccrdasan kurang (sui it mcncrima pclajaran di sckolah , tidak naik kclas 

beberapa ka li ) 

Anak saya yang tclah rcmaja (lchih dari 12 tahun) . . 

0 Memiliki rasa rcndah di ri , tidak pcrcaya diri 

0 Cendcrung kcpcrcmpuanan (bagi anak laki -laki ) alau kelaki -lakian (bagi anak 
pcrempuan) 

D Scring diliputi rasa scdih atau cemas 

0 Ccnderung mclakukan sesuatu yang mcngundang bahaya (ngcbut , naik gunung, 
memanjat tcbing) 

D Ccndcrung mcmbcrontak atau me lawan 

0 Tidak mau mcngikuti pcraturan /tata tcrtib 
0 Tidak mau menjalankan ibadah 

0 Bergaul dcngan tcman -tcman yang 't idak heres' 
0 Kcinginan bela jar rcndah 
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D Tidak mcnyukai kc ingi nan ckstra-kurikul cr (olah raga, kc sc ni an, pramuka, 

bcrorgan isasi) 

Jumlahkan jawaban Ya (tanda cck): Anak SD ... ; Rcmaja 

Jika jumlah jawaban Ya (Ianda cck): 

0-2 : Anak Anda mcmiliki daya tangkal tinggi 

3-5 : Anak Anda kurang mcmiliki daya tangka l t inggi 

Lebih dari 6 : Anak Anda bcrcsiko tinggi 

Catatan: 

Faktor res iko tinggi da larn daftar pcrtanyaa n ini ha nya mc nyang ku t faktor yang 

be rasal dari indi\·idu . Masih banyak laktor lain yang bcrpcngaruh tcrhadap daya tangkal 

sescorang, scpcrti kcl uarga, tcman schaya, dan lingkungan luar rumah . Jika anak 

anda bcrcsiko tinggi mcmakai narkoba, pc rkuatlah laktor pclindung bagi nya. 

Latihan 21: Mcmpcrkuat faktor pc lindung 

I . Dari bcbcrapa faktor pcli ndung, pilih 2 buah faktor yang pcrlu dipcrkuat saat ini 

scsuai dengan kcadaan Anda dan kcluarga Anda. 

( I) ............... . 

(2) 

2. Bahaslah bcrsama pasangan Anda rc ncana An da bc rdua, sc lama 1 minggu. 

Tetapkan tujuan, scrta langkah- langkahnya. 

Mcningkatkan laktor pcl ind ung ( I) 

Tujuan ...................... . 

Langkah -langkah 
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Meningkatkan faktor pelindung (2) 

Tujuan 

Langkah-langkah 

3. Tulis hal-hal yang dapat pendukung dan pcnghambat kcbcrhas ilan rcncana Andal 

Hal-hal yang mendukung keberhas ilan rcncana Anda: 

Hal-hal yang dapat menghambat kebcrhas ilan rencana Anda: 

4 . Scte lah dilaksanakan selama seminggu , bagaimana hasilnya' Tuliskan kesimpulan 

Anda! 

''"'"'?1' 
Lingkarilah pada jawaban yang sesuai dengan benar (B) atau salah (S) pada pernyataan

pernyataan bcrikut 

I. Mencegah dimaksudkan supaya orang tidak memakai narkoba B S 

2. Penyuluhan ten tang bahaya narkoba bel urn tentu dapat B 

mencegah orang menyalahgunakan narkoba 

3. O rang yang menyalahgunakan ganja, ekstasi dan he roin B S 

pasti pernah merokok 

4 . Jumlah orang yang meninggal akibat rokok lebih kecil B S 

dibandingkan jumlah kematian akibat heroin (putaw) 

5. Mencegah orang merokok dan min urn alkohol tidak ada B 

hubungannya dengan mencegah penyalahgunaan he roin 

6. Berkata tidak kepada narkoba tidak memerlukan latihan B S 
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7. Makin muda usia scseorang mem akai narkoha , 

makin mudah pcnanggulangannya 

8. Jika pada pcnawaran pcrtama bc rkata Ya , lain kali juga 

akan bc rkata Ya pada narkoha 

9 . Pcnawaran pcrtama tidak pcnting, scbab yang mcnychahkan 

kctcrgantungan adalah pcnawaran hcrikutnya 

!O.Keputusan yang didasarkan pada cmosi past ilah salah 

l l .Mengambil kcputusan pcrlu mcmpcrtimbangkan baik -buruk 

dari sctiap kcputusan, dan mc milih salah satu yang tcrhaik 

12 . Rcaksi tubuh akibat pcmakaian narkoba tidak dapat di duga 

dan dapat m cmbunuh 

13.0rang yang mcmakai narko ba hanya akan mc mp C' ro lch 

pcngalaman yang mcnycnangkan 

14. Narkoba mcncampur-adukkan cmosi dcngan t uhuh 

IS. Kita tidak pernah yakin , apa yang tc rkandung dalam dosis 

dan jenis narkoba yang d igunakan 

ll 

ll 

13 

13 

13 

B 

B 

B 

B 

s 

s 

s 

s 
s 
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df.oJulB 
Menerapkan aturan keluarga 
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df.orlulB 
Menerapkan aturan keluarga 

Tujuan pembelajaran umum 
Pescrta m cmahami hcbc rapa alasan rcmaja rawan mcmakai narkoha 

Tujuan Pembelajaran khusus 
Setclah mc nyc lesaikan m odul ini , pcscr tJ mampu: 

I .Mcnycbutkan ar t i dan tujuan pc ratu ran 

2. Mcnycbutkan arti dan tujuan pc ndisip li nan 

3. Mc nychutkan bcbcrapa cara mcndisiplinkan anak 

4 . Mc ncrapkan aturan dalam kc luarga 

UM'"f,, 
Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkclompok. Ia tidak lx>lch hidup mcnurut 

caranya sendir i. la har us menycsuaikan diri dcngan aturan-aturan kclompok. 

Peraturan adalah ca ra m c mhangun no r ma masyarakat scbaga i pcdom an agar 

manusia hidu p tcrtib dan tc ratur. Jika t idak, o rang bc rt indak scwcnang- wcnang, 

tanpa kendali dan sui it d iatur. 

Peraturan dibuat o lch lcm haga clan orang yang mcmiliki kcwenangan m engatur. 

Contoh: pcmerintah mcngatur ncgara, O rang tua mcngatur kcl uarga, Guru mcngatur 

sekolah. Kamu juga bcrhak mcngat ur hidupmu atau kclo mpokm u, asalkan tidak 

ber tcntangan clengan pcraturan yang ada. 

Peraturan ada yang ter tulis dan ada yang tidak te rtulis . Peraturan dalam kehidupan 

bermasyarakat di scbut norma . Pcraturan dalam kchidupan bc rnega ra disebut 

undang-undang. Jika pcraturan tidak d iturut i atau dilanggar ada res iko atau akibat 

hukumannya . 

Peraturan membe ri pcmbatasan sckaligus mcmbcri kcbcbasan dan rasa am an. 
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Mcskipun mcmhatasi st.·scor;mg, peratur<ll1 itu hcrmanl:lJt. 

1. Pcraturan m~njauhkan masyarakat dari hahaya dan mdindung inya dari kcjahatan. 

Contoh: narkoha ada lah scgolong.m ohat atau hahan ya ng hcrhahaya, schingga 

dilarang digunakan jika hukan untuk maksud pcngohatan. Namun sc kclornpok 

orang scngaja mcmproduk .... i dan 111t.'ITtpcrdagangkannya dcmi mcncari kcuntungan, 

tanpa m cmpcrduli kan b.:rugian dan hahaya hagi masya rakat. 

2. Pc raturan m cmbcri hatasan s...: hingga kchcbasan dapat diatur 

Contoh: Pcraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas dihuat aga r orang-orang di 

jalan mcrasa nyaman dan aman jika bcrja!an atau hcrkcndaraan di jalan. Jika tidak 

ada pcraturan lalu lintas pasti tc rjadi kt.'cc lakaan atau kcmacctan, karcna scmua 

orang ing in sa ling m cndahului dan t idak mau mcngalah. 

3. Pcraturan mc mhantu scscorang m cnentukan sikap dan mcngcrti ak ihatnya jika 

dilanggar. 
Contoh: Anak harus tiha dirurnah schelu m puk ul 8 malam. Jika tidak, ia tidak 

bolch lagi h ' luar malam. Pc raturan itu mc m huat anak mc ngcrti bahwa ia harus 

bcrada di rumah pada waktunya. 

4. Pcraturan mcncntukan hatasan :'iUatu huhungan 

Contoh: Anak harus mcnghormati o rang tua. Pcraturan ini mcmbuat anak bcrtindak 

sopan dan tidak bcrsikap kasar kepada ora ng tua. 

B. Menghormati h uku m 

Hukum adal ah pc ratu1·an yang dihuat olch scs uatu kckuasaan yang sah, dan 

dianggap be rlaku o lc h d;m unt uk orang banya k. Hukum dapat diartikan scbagai 

undang-undang dan peraturan , yang bc rtujuan mcngatur kcamanan dan tata tcrtib di 

masyarakat. Kctcntuan hukum di suatu ncga ra, dac rah atau wi layah hukum tcrtentu, 

berbcda dcngan kctcntuan hukunt di ncga ra a tau wilayah hukum lain. 

Hukum mcwakili otoritas Tuhan di burni. Olch karcna itu, sc tiap orang harus 

mcntaati hukum. Hukum harus ditcgakkan. Hukum harus dihormati dan di taati. 

Barang siapa mc langgar hukum haru :-; dihukurn. Ia tcrkcna pasa l-pasa l pclanggaran 
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hukum dalam undang -und ang ;·ang lwr!Jku. 

Pcnyalahgunaan dan pcrnlaran gc lap narkoha haru .... dicl'gah dan ditanggul angi, 

scbab m c nghancurk an masa dcpan han gsa . Undang-undang No . 5 tahun 1997 

tcntang Psikotropika dan Undang- Undang No. 22 tahun 1997 k ntang Narkotika 

m cnYatakan bahwa: 

Pcnggunaan narkotika da n ps iko trop ika han;·a holch untuk kc pc ntinga n 

pc ngobatan dan at.1u ilm u pcngctahuan. 

Barang siapa mc nggu nakan, haik untuk diri sendiri , maupun o rang lain , sccara 

tidak sah, harus dihukum, jika tidak nlC'miliki hukt i bahwJ pcnggunaannya untuk 

kcpcntingan pe ngohatan dan/ata u ilmu pcngctahuan. 

Pccandu narkoha harus mc lapo rkan diri dan dira\\·at pada pusat -pusat tc rapi dan 

rchahi litasi (rumah sakit , panti, dsb). 

Kcgiatan produb.i , pcrcdaran , impor dan ckspor nJrkotika dan psikotropika 

bcracla diha"·ah pcngawasan hukum. Barang siapa mt.:lakuk.mnya sccara tidak sah 

dan mc la\\·an hukum , dipidanJ pcnjara dan dcmla. 

Hukuman bagi pc nggun a tl·rgantung jcnisnya, jika go longan I, sc pcrti he ro in , 

ganja, kokai n, atau LSD, l' ksta .... i, sh ahu , pa .... ti lwrat. Pc ngguna dik c nai sanksi 

hukum jika ditcmukan barang hukti (narkotika, psikot.ropib, pcrangkat pc:makaian nya) , 

schagai bukti pcnggunaan a tau pcmi likan . Apalagi jikJ tcrlihat pc rcdaran. 

Hukuman bagi pcngcdar bcrgantung modu s opc ranJi (ca ra kc rjanya) apakah 

tc ro rganisasi dan dcngan pcrmufakatan jahat. 

Masyarakat UO)Ib melaporkan kepaJa pe;abat yana ben"enann apabda menaetahuz 

adanya pen;alahounaan dan peredaran aelap narkotzka Jan psikotropika 

Pemermwh membenkan ;amman keamanan dan perlmdunaan kepada pelapor 

Banyaknya pclanggaran hukum dalam narkotika dan psikotropika mcnycbabkan 

maraknya pcnya lahgu naan dan pcrcdaran gc lap. Tidak mungkin pcmcrintah scndiri 

mcnccgah dan mcngatasinya. Masyarakat harus tw·ut scrta mcngambil bagian. Sctiap 

orang pcrlu m cnghormati hukum yang bcrlaku, ck:m i tcrdptanya rasa aman dan tcrtib 

hukum eli m asyarakat. 
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•••mmA 
Dbiplin ada bh t·a ra hid up St'CJ r a ll'rtih d.1n lL' J-.l tur. Dbiplin nwnccgah !"cscorang 

mt.::nyalahgun.lkan narkoha .ll<lll tcrlihat dalam pc..·rTdarannya. Or.:mg yang dbiplin 

mam pu bcr~ikap tcgas, la_,·ak dipt·r-caya, dap<H lwrkomun ika"i dl'ngan jclas, dan rlapat 

m cnjadi suri taulad.u\ hagi orang lain. Ora ng yang dhdplin past il ah ora ng ya ng 

hcrtanggung jaw.1h. 

Pcndisiplinan at l,1lah !'iL'ti.lp pengajaran , himhingJ n <!an <lcmmgan yang dilakukan o rang 

dc\\·asa untuk 111l'I10iong .... cseorang agar mencapJi p~Tkl'mhang.mnya yang optirnal. 

Tujuan jangka pt' JHkk pt• rH ii ~i plinan ad.1 L:d1 untuk nH:nguhah pcrilaku scscorang 

agar t l'r latih d ~m llTknHiali, dl'ngan nw ngaja rkan 1wr ibku _yang pantas, da n tidak 

pan tas, atau yang m.1sih asing hJ g: inya. TujuJn j<mgk.1 p<l njang pl' ndisipl inan adalah 

pc ng.cndali .ln diri dan pcnga rahan diri St.'<..:ara o ptim <J l . 

H<1sih pcndi siplinan .:u la lah kcmam pu an unt uk m cngarahkan atau mcngcnda likan 

diri scndiri , tanpa mt.·nwrlukan lagi pcngarah.111 dan pc ngcndalian dari luar dirinya. 

Pcngcndalian diri hcrarti mampumcnyc laraskan pikiran, 1wra~aan dan kcmauannya, 

sch ingga pcrilakun~·a tt.:rkcndali. Ia t id J k m c langgar norma masyarakat dan hukum 

yang bcrlaku. Emosin~·a stahil da n tc rkt: nda li. Ia dapat llll'l1l'tapkan tujuan hidupnya 

sccara jdas dan tidak tcromhang~ ambing olch hc rbagai h :ad.u n . 

Ia mampu hc rtanggungj awab atas pcrbuatan dan kata ~ katanya kcpada diri scndiri , 

orang la in , d an Tuhan. Mc ngaku i kcsalahan, mcmi nt a maar atas kc~alahan yang 

dilakukan mcrupakan hasi l dari pcndisiplinan. 

Jadi, pcndisiplinan adalah suatu cara nwlatih hagaimana hc rt anggung ja"·ah. 

Pc ndi s iplin<~n haru s d ilakukan dcngan kasih .... a yang, dan dcngan mcmpcrhatikan hak ~ 

hak anak. Jika tidak, ya ng dihasilkannya adalah s~orang yang kcras, kaku , dan kurang 

hcrtolcra nsi d cnga n kc!'alahan orang lai n , atau kurang da pat m cn n.::sua ikan diri 

dcngan lingkungannya. 
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D. Cara mcndisi linkan anak 

Orang tua s<· ring m~ rninta kcpada anak untuk patuh (!an disiplin. Anak diminta agar 

mcnge rjakan apa yang <likatakan orang tua kc padanya tanpa syarat . Dcngan demikian, 

anak diminta tcrikat kc pada orang tuanya, dan tidak dihcnarkan jika anak m e mpunyai 

pcndapat yang hc rbl·da dcngan orang tua. Jika dcmikian, anak clididik untuk memiliki 

' kultus inJi,·idu ' patuh kcpada orang scbagai p e rorangan, bukan patuh kepada 

kehenaran yang hakiki sifatnya, misalnya kcsctiaan, ke jujuran, kcadilan dan be rbuat 

baik. 

Jika orang tua ingin m cndidik anak mcnjadi anak yang d isip lin kepada kebenaran, 

orang tua pertama-tama harus dapat m c nunjukkan kc tcladanannya dalam hal -hal 

yang diajarkan kc pada anak, schingga pe ngajaran itu d ilandasi olch kcjujuran, bukan 

sebagai sikap yang dihuat -huat. 

Ada beberapa cora mendisiplinkan ana k: 

1 . Kctc ladanan orang tua 

Tidak mungkin m clarang anak mcroko k , jika orang tua juga mcrokok. 

2. Sclalu m clakukan dialog 

Anak selalu dibcri kcsernpatan untuk bcrd ialog dcngan orang tua mengenai hal 

ha l ya ng bc nar dan baik yang dia jarkan kc padanya. Anak diajar patuh kcpada 

kebenaran, bukan kcpada orang. 

3. Dimulai jauh scbcl um masa rcmaja 

Lebih mudah m c ndisiplinkan an ak, jika tclah ditctapkan d asa r -dasarnya jauh 

scbclum mcnjadi rcmaja. Anak scjak kccil perlu dilatih untuk m cngetahui apa 

yang bcnar dan salah , d an apa yang baik / buruk. 

Orang tua membcrikan pilihan-pilihan, dan konsckucnsi -konsckuensinya jika 

salah pilih. Con to h: Ani sedang bc r cakap lama dite lcpon. Kare n a telah 

be rk al i-kali tidak juga mau m cngurangi ke biasaannya itu , hak untuk menelcpon 

dicabut sc lama 3 hari. Ani bclajar bahwa ia pe rlu m e milih ses uatu yang 

bcrtanggungjawab. 
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4. Lakukan pcndisiplinan saat itu juga 

Lakukan pl'IHiisiplinan saat itu juga. Anak jadi mcngctahui hubungan antara 

pcrhuatannya dcng:an k<m~ckucnsi yang harus <liJ>iku l, Contoh : Anak mcmpcrlihatkan 

muka masam dan hicara ~i ngkat , untuk mt:nyata kan kt.:pada orang tua, bahwa ia 

scdang marah. lhu tidak mau mcnjawah kctika anak hcrkata scsuatu, sampai ia 

mcnyadari kcsa lahannya dan mcminta maaf. 

5. Mempc rhat ikan harga diri anak 

Pcndisiplinan dilakukan dcngan mcmpcrhatikan harga diri anak, dan tidak 

mcny inggung harga dirinya. Jika hcndak dikorcksi, yang dikorc ks i adalah 

pcrhuatann~;a hukan pribadinya. Janga n m cm p crm aluka n a nak , d c ngan 

m c ndisiplinkann~·a di dcpan tcman -tcmannya. 

6. Jclaskan alasan pcndi . .;ip linan 

Alasan pcndisiplinan pcrlu dijl·laskan kcpada anak, schingga ia mclakukannya 

dcngan pc nuh kcsadaran. Alasa n pcndi sipli nan harus dapat dilihat dari sudut 

pandang orang tua, dan sudut pc:mdang anak, schingga dapat bc rlaku adil, dan 

anak dapat mcncrima alasan yang dilwri kan o rang tua. 

7. Tctapkan aturan hcrsama anak 

Tctapkan aturan hcrsama anak . Bahas hcrsama dan tctapkan sanksinya jika dilanggar. 

Tcmpclkan eli dinding schingga dapat dibaca sctiap orang. Anak tidak dapat bera lasan 

jika mclanggar aturan yang tclah discpakati bcrsama. 

8. Luwcs 

Aturan tidak boleh kaku , tcrutama bagi rcmaja. Scsuatu yang baik ditctapkan pada 

sescorang, bclum tcntu baik bagi orang la in . Jacli , pcrlu scsuai dengan situasi dan 

kondisi. 

9 . Tidak cmosional 

Hindarkan pcndisiplinan dcngan mclibatkan emosi orang tua. Jika orang tua jengkel, 

pasti mcnghukum anak tidak scsuai dcngan kcsalahannya. Jangan mcndisiplinkan 

anak sebaga i tind akan balas dcndam. Pcnd isiplin an harus dilakukan se bagai 

tind akan kasih. 
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I 0. Acara TV untuk anak 

Tidak scmua acara TV layak ditonton anak. Orang tua mcndampingi anak, mcnonton 

bcrsama dan mcrnbcri pcnjcla!San jika ada pcrtanyaan. Scbaiknya anak mcnonton TV 

hanya pada jam -jam tcrtcntu, dan tidak dibiarkan mcnonton scndirian. Jika acara 

itu t idak Ia yak ditonton anak orang tua bc rhak mcmatikan TV dan m cnjclaskan 

alasannya. 

I I. Kesepakatan orang tua 

Ada kesepakatan antara ayah clan ibu , schingga sctiap langkah penanaman disiplin 

tidak berubah -ubah . Apabila ada pcrbeclaan pcndapat antara ayah dan ibu , yang 

satu tidak bolch mempersalahkan yang lain , clan ticlak boleh mercmehkan otoritasnya 

di depan anak. 

12. Ada hak, ada kcwajiban 

Tidak ada sesuatupun yang grat is. Semua ada harganya, dan har us dipcrjuangkan. 

Orang tua pcrlu mengajarkan kepada anak, bah wa hak-hak istimewa didapatkan 

keuka tanggungjawab dilaksanakan. Hak diterima jika kewajiban sudah dilakukan. 

Orang tua tidak bol eh te rlalu banyak mcmberikan hak kepada anak tanpa 

m e minta mereka melakukan ke \vajiban. 

13.Selalu ada konsekuensi 

Anak pe rlu menyadari konsckuensi dari setiap perbuatan. San gat mengerikan jika 

membayangkan nasib anak kctika dewasa, jika dibiarkan melakukan apa saja tanpa 

harus mcnanggung rcsiko. 

14 . Peraturan berlaku di mana saja 

Peraturan harus bcrlaku di mana saja. Contoh: anak tidak boleh merokok, baik 

dirumah, maupun di tempat lain. 

I 5. Menetapkan prinsip-prinsip keluarga 

J ika keluarga merniliki prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, tuliskan dan tempelkan. 

Hal ini akan mempermudah penerapan disiplin. Contoh: 

Berdo'a setiap hendak makan / tidur/melakukan sesuatu kegiatan 

Menghargai orang lain 
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lllhmtl 

Tidak bolch sombong 

Bcrlaku ramah kcpada semua orang 

Lati h a n 22: Pcraturan 

I . Tuliskan 3 pcraturan , baik tcrtulis, maupun tidak tc rtulis yang bcrlaku di rumah 

dan di lingkungan rnasyarakat di kota / dcsa And a, yang bcrkaitan dcngan kehidupan 

remaja pad a tabel bcrikut ini. 

2. Tuliskan manfaat dari sctiap pcraturan itu, dan sanksi atau rcsikonya jika dilanggar. 

Tulis kesimpulan anda 1 

No. Peraturan 

1 

2 

3 

No. Peraturan 

1 

2 

3 

Tabel 8 

Pcraturan di rumah 

Manfaat Pcraturan 

~ 

Tabel 9 

Peraturan d i masyarakat 

Manfaat Peratu ran 

Sanksi atau resiko 

Jika dilanggar 

Sanksi a tau res iko 

Jika di langgar 
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Tuliskanlah kcsimpul an Anda dalam sl· huah kalimat sing kat ! ............. . .. 

Latihan 23: Mcnghormati hukum 

1. Tulislah suatu kcjadian pclanggaran hukum yang hlTkaitan dcngan pcnggunaan narkotika 

dan psikotropika sccara tidak sah dan pcredaran gc lapnya di lingkungan Anda! Anda 

dapat pergi ke kantor kc lurahan atau Kcpolisian Sl'tcmpat dan mcnanyakan hal itu . 

a. Pe nggunaan sl·cara tidak sah . 

b. Peredaran gclap 

2. Bagaimana upaya pcncgakan hukum tcrhadap pclak unya'T1nyakan kepada petugas 

penegak hukum yang mcnangani pcrkara itu. 

a. Penggunaan secara t idak sah . . .................... . 

b. Peredaran gelap . 

3. Pelajaran apa yang dapat And a petik dari kejadi an itu' 
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Latihan 24: McnerapL-m di , iplin 

I. Tulis hc htTapamasJiah r\nda / anak and a ya ng nwngganggu dan me njadi perhatian 

Anda dalam ~at u minggu ini ! 

a .................................... . 

b. 
c. 

d. 

c. 

2. Lingkari 2 masalah terpt.·nting cbri dal'tar masalah di <1tas! 

3. Bahas bersama pa~angan And a dan anJk Anda at uran pcndisiplinan yang perlu 

dite rapkan untuk llll'ngatasi masalah terschut. Tuli s hasilnya pada tabcl 10 berikut! 

No. Masalah 

I. 

2. 

Tahcl 10 

Mcncrapkan Di siplin 

Aturan yang 

Di tc t·apkan 

Sanksi atau resiko 

Jika cl ilanggar 

4. Laksanakan pendisiplin an tcrsdmt sdama satu minggu. Tuliskan hasi lnya dan 

kcsimpulan Anda eli hawah ini! Anda juga dapat mclakukan latihan yang sama untuk 

masalah Anda/ anak And a yang lai n r 
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11d'11 6M1 

Lingkarilah pada jawaban vang scsuai dcngan lwnar (B) atau salah (S) pada pernyataan 

pernyataan berikut: 

1. Man usia bol eh hid up mcnurut caranya scndiri B S 

2. Percuma peraturan scbab orang tidak mau hid up tertib dan teratur B S 

3. Peraturan memberi pembatasan, se kaligus memberi B S 

kebebasan dan rasa a man 

4. Peraturan tidak menjadikan orang bebas B S 

5. Disiplin adalah car a hid up secara tertib dan teratur B S 

6. Orang yang tidak berdisiplin tidak mampu bersikap tegas, B S 

dan tidak dapat menjadi suri tauladan bagi orang lain 

7. Pendisiplinan menolong seseorang mencapai B S 

perkembangannya yang optimal 

8. Pendisiplinan menjadikan orang kaku , kcras dan sulit bertoleransi B S 

9. Hukum bagi pengguna dan pengedar / ban dar narkoba tidak sama B S 

10.Mengakui kesalahan, meminta maaf atas kesalahan B S 

yang dilakukan merupakan hasil dari pendisiplinan 

11. Keteladanan orang tua menjadikan anak diajar patuh B S 

kepada kebenaran , bukan kepada orang 

12. Dalam menerapkan disiplin tidak diperlukan dialog B S 

13. Pcndisiplinan dimulai ketika rcmaja saat timbul persoalan B 

14.Melakukan pendisiplinan harus saat itu juga, agar anak B S 

belajar memahami konsekuensi dari perbuatannya 

15. Jika hendak dikoreksi, yang dikoreksi adalah pribadinya, B 

agar anak tahu diri dan menjadi jera 
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Ku nci Jawaban Eva luasi 

Moduli Ill 2S l ll +S 51! 6S 71! 8B 
'JS lOS \Ill 121! Ill! 141l I SS 

Moclul 2 1.1 2h h +c ,, 6,· 7d 8c 
9c \(k 

Modul 3 Ill 2S l ll +ll 51l 6 \l 71l 8S 
'l ll !Oil II S 121l l lS I+S I SS 

Modul 4 Ill 2S lS +S ss 61l 7S 8S 
9S lOll II B 12\l i l l! 14\l ISS 

Mod ul 5 IB 2S lB +B ss 6S 7 13 813 

9 \l !OS II S 12S l lS I+B ISS 

Moclul 6 1\3 2S lS 4S 51! 6 \3 7S 813 
9S !OS \IS 12S i l l! 14\l 1513 

Modul 7 If! 213 313 4S ss 6S 7S 813 

9S lOll II B 1213 l lS \4 13 1513 

Modul 8 IS 2S lB +S 513 613 7B 8S 

9 13 lOB I I 13 12S I lS \4 13 ISS 
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