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Penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah kesehatan masyarakat dunia yang harus 

ditangani dengan cepat dalam lima tahun terakhir, remaja sebagai subjeknya harus diberikan 

perhatian yang sangat. Inkonsistensi peran keluarga dan tingkat pendidikan yang diberikan pada 

remaja diduga ikut berpengaruh dalam perilaku NAPZA seorang remaja. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan remaja dan peran keluarga dengan perilaku 

penyalahgunaan NAPZA pada remaja. 

Desain penelitian ini menggunakan studi korelasi dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi 

sebanyak 54 remaja, sampel diambil 48 remaja dengan teknik Simple Random Sampling. Data 

diambil menggunakan lembar koesioner dengan Uji Spearman dan p <0,05. 

Hasil penelitian untuk peran kelarga, Uji Spearman didapatkan rs = 0,755  dengan signifikasi p = 

0,000 maka artinya ada hubungan peran keluarga terhadap perilaku NAPZA. Sedangakan untuk 

tingkat pendidikan, Uji Spearman didapatkan rs = 0,324 dengan signifikasi p = 0,024 maka artinya 

ada hubungan tingkat pendidikan remaja terhadap perilaku NAPZA. Sehingga, kesimpulannya 

adalah ada hubungan tingkat pendidikan remaja dan peran keluarga dengan perilaku remaja 

terhadap  penyalahgunaan NAPZA. 

Melihat hasil penelitian diatas, diharapkan orang tua dan keluarga mampu menerapkan peran yang 

baik, meningkatkan pendidikan anaknya sehingga perilaku remaja dalam menyalahgunaan NAPZA 

berkurang atau tidak ada. 

Kata kunci : Peran Keluarga, Tingkat Pendidikan, Perilaku, NAPZA 
 

 

 

 
Remaja merupakan masa peralihan dari 

anak-anak menjadi dewasa, dilihat dari bahasa 

inggris “teenager”, remaja artinya manusia 

belasan tahun. Dimana usia tersebut 

merupakan perkembangan untuk menjadi 

dewasa. Hal serupa di ungkapkan oleh 

Sarwono (2007), masa remaja adalah masa 

peralihan dari anak-anak ke dewasa, bukan 

hanya dalam arti psikologis, tetapi juga fisik. 

Bahkan perubahan-perubahan fisik yang 

terjadi itulah yang merupakan gejala primer 

dalam pertumbuhan remaja. Sementara itu, 

perubahan perubahan psikologis muncul 

antara lain sebagai akibat dari pada 

perubahan-perubahan fisik itu. 

Penyalahgunaan Narkoba merupakan 

masalah kesehatan masyarakat dunia yang 

harus mendapat perhatian penting dari segala 

pihak. Hal ini disebabkan prevalensi 

penyalahgunaan Narkoba di dunia semakin 

meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan 

World Drug Report (WDR) tahun 2013, 

terdapat 167 hingga 315 juta orang yang 

berusia 16-64 tahun diperkirakan telah 

menggunakan zat terlarang tersebut pada 

tahun 2011. Angka tersebut sama dengan 3,6-

6,9% dari populasi orang dewasa di dunia 

(UNODC, 2013). 

Dalam lima tahun terakhir terindikasi 

tren jenis Ekstasi menurun sekitar 15% di 

berbagai negara, sementara itu penggunaan 

Amphetamine dilaporkan stabil. Namun, ada 

yang meningkat drastis (158%) dalam lima 

tahun terakhir yaitu konsumsi jenis 
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Methamphetamine (UNODC, 2015). Pada 

tahun 2014, jenis Narkoba baru dilaporkan di 

lebih dari 90 negara, jumlah negara yang 

melaporkan Narkoba baru meningkat sekitar 

1,5 kali dibanding tahun 2009. Narkoba jenis 

sintetis ini menjadi komoditas “legal highs” 

dan menggantikan Narkoba jenis stimulan 

seperti Kokain dan Ekstasi. Narkoba sintetis 

ini dijual melalui internet dan toko khusus 

(UNODC, 2015).  

Badan Narkotika Nasional Provinsi 

(BNNP) Jawa Timur (Jatim) menyatakan 

adanya penurunan peredaran narkotika di 

Jatim pada semester pertama 2018 

dibandingkan tahun sebelumnya. Jatim 

menempati peringkat kedua terbanyak di 

Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat. Jumlah 

pengguna narkotika di Jatim mencapai hampir 

900 ribu orang. Mereka kebanyakan berstatus 

pelajar, mahasiswa maupun para pekerja usia 

muda. Narkotika yang dikonsumsi 

kebanyakan jenis sabu, ganja dan ekstasi 

(Republika, 2017). 

Pada dasarnya semua remaja memiliki 

resiko untuk menyalahgunakan obat-obatan. 

Namun, secara garis besar ada tiga faktor 

yang berhubungan dengan penyalahgunaan 

Narkoba yakni faktor Narkoba itu sendiri, 

faktor lingkungan dan faktor individu. Faktor 

individu berkaitan dengan kondisi biologis 

dan psikologis seseorang (Afiatin, 2010). 

Faktor individu dapat berupa umur, tingkat 

pendidikan, status pekerjaan, perilaku 

merokok dan konsumsi alkohol. 

Anak-anak dari orang tua alkoholik 

memiliki resiko tinggi mengalami 

alkoholisme dan ketergantungan obat dari 

pada anak-anak dari orang tua nonalkoholik 

(Sheila L, 2008). Peningkatan resiko ini 

sebagian akibat faktor lingkungan, tetapi ada 

bukti bahwa faktor genetik atau keturunan 

juga penting. Studi ini membuat ahli teori 

menjelaskan komponen genetik alkoholisme 

sebagai kerentanan genetik yang kemudian di 

pengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan 

lingkungan. Faktor lingkungan dan karakter 

pribadi yang memainkan peranan penting 

dalam menentukan apakah seseorang akan 

menjadi bergantung obat atau tidak (Copel, 

2007). Dan hal yang sama di ungkapkan, 

bahwa dari semua penyebab faktor 

lingkungan juga sangat berpengaruh (Sheila 

L, 2008). Fakor lingkungan ini tidak hanya di 

dalam keluarga melainkan juga lingkungan 

sekolah dan lingkungan teman sebaya adalah 

faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan 

narkotika (Najmudin, 2007). 

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan 

masyarakat sangat penting bagi kesiapan 

bangsa di masa depan. Tingkat pendidikan 

dalam artianya adalah tahapan pendidikan 

yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai dan kemauan yang dikembangkan. 

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 

perubahan sikap dan perilaku hidup manusia. 

dan semua itu juga perlu adanya pendidikan 

formal dalam membentuk nilai bagi seseorang 

terutama dalam menerima hal baru (Suhardjo, 

2007).  

Setiap manusia yang hidup dan 

berkembang, tidak terlepas dari lingkungan 

pergaulan, baik teman sebaya maupun teman 

sekolah. Proses pergaulan ini tidak semuanya 

berjalan dengan baik. Sesorang yang belum 

matang kepribadiannya, sangat mudah 

dipengaruhi oleh teman dalam lingkungan 

pergaulan (Raharjo, 2009). Kejahatan, bolos, 

gagal sekolah atau perilaku seks bebas 

mempunyai resiko menyalahgunakan obat 

lebih besar. 

Inkonsistensi perilaku orang tua, model 

peran yang buruk dan kurangnya asuhan 

membuat anak mengadopsi gaya koping 

maladaptive yang sama, hubungan yang kacau 

dan penyalahgunaan zat (Hidayat, 2010 ). 

Sehingga remaja memiliki penyimpangan 

perilaku seperti dalam penyalahgunaan obat-

obatan terlarang dan perilaku seks bebas yang 

berujung pada kehamilan diluar  nikah. Dan 

tidak hanya itu menggunakan obat-obatan 

akan membawa resiko yang sering terjadi 

misalnya kecelakaan dan kekerasan. 

Penggunaan Narkoba yang disuntikan dari 

pasangan seksual beresiko mengalami infeksi 

patogen melalui darah, terutama virus 

Hepatitis B dan virus HIV  (Stuart, 2016). 

Untuk mengantisipasi semua itu, 

pendekatan terbaik adalah dengan memulai 

secara dini mengurangi masalah perilaku dan 

emosional yang muncul di masa muda, 

(Stuart, 2016). Peran orang tua dalam 
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membekali dasar moral dan agama yang 

cukup pada anak adalah faktor penting dalam 

pencegahan, termasuk tingkat pendidikan, 

pergaulan dan  lingkungan masyarakat yang 

baik. 

 

 

 
Penelitian ini merupakan penelitian 

analitik korelasi, populasi penelitian ini 

adalah remaja laki-laki usia 10-21 tahun di 

Desa Sidomukti Kecamatan Brondong 

Kabupaten Lamongan sebanyak 54 orang, 

sedangkan sampel di ambil sebanyak 48 

remaja secara Simple Random Sampling. 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah 

perilaku penyalahgunaan NAPZA, Variabel 

independen pada penelitian ini adalah tingkat 

pendidikan remaja dan peran keluarga. Data 

dikumpulkan melalui menggunakan kuesioner 

tertutup. Data yang sudah terkumpul 

ditabulasi kemudian jawaban yang sama 

dikelompokkan dalam table distribusi 

frekuensi dan kemudian dilakukan Uji 

Spearmen Rank (Rho).  

 

 

 

1. Data Umum 

1) Tingkat Pendidikan Remaja 

Tabel 1 Distribusi Tingkat Pendidikan 

Remaja  

Pendidikan Remaja F % 

Pendidikan Rendah 34 70.8 

Pendidikan Sedang 6 12.5 

Pendidikan Tinggi 8 16.7 

Total 48 100.0 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian 

besar remaja berpendidikan rendah 34 orang 

atau (70,8 %) (Tidak tamat/SD/SMP) dan 

sebagian kecil remaja berpendidikan sedang 6 

orang atau (12,5 %). 
 

2) Peran Kelurga 

Tabel 2  Distribusi Peran Keluarga 

Peran keluarga F % 

Kurang  10 20.8 

Cukup  19 39.6 

Baik  19 39.6 

Total 48 100.0 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa hampir 

sebagian peran keluarga yang di berikan pada 

remaja adalah cukup dan baik, masing-masing 

sebanyak 19 orang atau (39,6 %) dan sebagian 

kecil peran keluarga pada remaja adalah 

kurang sebanyak 10 orang atau (20,8 %). 

 

3) Perilaku Remaja terhadap Perilaku 

Penyalahgunaan NAPZA 

Tabel 3 Distribusi Perilaku Remaja 

terhadap Perilaku 

Penyalahgunaan NAPZA 
Perilaku F % 

Tidak Baik 10 20.8 

Baik 38 79.2 

Total 48 100.0 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa hampir 

seluruhnya menunjukkan perilaku remaja baik 

sebanyak 38 orang atau (79,2 %) dan sebagian 

kecil remaja tidak baik sebanyak 10 orang 

atau (20,8 %).  

 

4) Hubungan Tingkat Pendidikan Remaja 

dengan Perilaku Penyalahgunaan NAPZA 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian 

besar remaja berpendidikan rendah sebanyak 

34 orang atau (100%), dengan pembagian 10 

orang atau (29.4%) berperilaku tidak baik dan 

24 orang atau (70.6%) berperilaku baik. Dan 

sebagian kecil remaja  memiliki tingkat 

pendidikan sedang sebanyak 6 orang atau 

(100%) dan seluruhnya berperilaku baik. 

Dengan Uji Spearman dengan SPSS 18.0 for 

windows, didapatkan nilai koefisien korelasi 

Spearman rs = 0,324  termasuk korelasi 

positif artinya semakin tinggi tingkat 

pendidikannya maka semakin baik pula 

perilakunya. Namun, korelasinya dalam 

kategori rendah dan nilai Sig (2-tailed) atau p 

= 0,024 dengan taraf signifikan (α) = 0,05 

sehingga p < 0,05 maka H1 diterima, artinya 

ada hubungan tingkat pendidikan dengan 

perilaku remaja terhadap perilaku 

penyalahgunaan NAPZA di Desa Sidomukti 

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan 

Tahun 2018 

METODE PENELITIAN 

HASIL PENELITIAN 
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5) Hubungan Peran Keluarga dengan Perilaku 

Remaja terhadap Perilaku Penyalahgunaan 

NAPZA 

Tabel 5 menunjukkan bahwa hampir 

sebagian peran keluarga baik ternyata perilaku 

remajanya baik sebanyak 19 orang atau (100 

%) dan sebagian kecil peran keluargannya 

kurang ternyata perilaku remajanya tidak baik 

sebanyak 10 orang atau (100 %). Dengan uji 

Spearman dengan SPSS 18.0 for windows, di 

dapatkan nilai koefisien korelasi Spearman rs 

= 0,755 termasuk korelasi positif artinya jika 

semakin baik peran keluarga maka semakin 

baik pula perilaku anaknya dan termasuk 

dalam kategori korelasi tinggi dan nilai Sig (2-

tailed) atau p = 0,000 dengan taraf signifikan 

(α) = 0,05 sehingga p < 0,05 maka H1 

diterima, artinya ada hubungan peran keluarga 

dengan perilaku remaja terhadap  

penyalahgunaan NAPZA di desa Sidomukti 

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan 

Tahun 2018. 

 

 

Tabel 4 Tabulasi Tingkat Pendidikan Remaja dengan Perilaku Penyalahgunaan NAPZA 

 

No Tingkat Pendidikan 

Perilaku Remaja 

Tidak Baik Baik Jumlah 

∑ % ∑ % ∑ % 

1 Pendidikan Rendah 10 29.4 24 70.6 34 100 

2 Pendidikan Sedang 0 .0 6 100 6 100 

3 Pendidikan Tinggi 0 .0 8 100 8 100 

 Jumlah 10 20.8 38 79.2 48 100 

Uji Spearman  rs  = 0,324 p = 0,024 

 

 

Tabel 5 Tabulasi Hubungan Peran Keluarga dengan Perilaku Remaja terhadap Perilaku 

Penyalahgunaan NAPZA 

 

No Peran Keluarga 

Perilaku Remaja 

Tidak Baik Baik Jumlah 

∑ % ∑ % ∑ % 

1 Kurang  10 100 0 0 10 100 

2 Cukup  0 0 19 100 19 100 

3 Baik  0 0 19 100 19 100 

 Jumlah  10 20,8 38 79,2 48 100 

Uji Spearman  rs  = 0,755 p = 0,000 

 

 

 

 

 

1) Tingkat Pendidikan Remaja terhadap 

Perilaku Penyalahgunaan NAPZA 

Hasil tabel 1 menunjukkan sebagian 

besar  70,8 % tingkat pendidikan remaja 

adalah rendah. Ini disebabkan karena dalam 

penelitian ini sebagian besar remajanya 

termasuk dalam kategori pendidikan rendah 

atau pada jenjang pendidikan SD/SMP/Tidak 

tamat sehingga dalam perhitungan didapatkan 

sebagian besar tingkat pendidikannya adalah 

rendah dan sedangkan tingkat pendidikan 

tinggi mendapatkan sebagian kecil atau hanya 

16.7 % remaja  dan tingkat pendidikan sedang 

mendapatkan 12.5 % remaja 

Dalam teori dijelaskan bahwa ekonomi 

dalam dunia pendidikan memegang peranan 

yang cukup menentukan. Karena tanpa 

ekonomi yang memadai dunia pendidikan 

PEMBAHASAN 
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tidak akan berjalan dengan baik (Pidarta, 

2007). Faktor ekonomi keluarga menentukan 

belajar anak, sebaliknya anak-anak dari 

keluarga miskin tidak dapat melanjutkan, 

sehingga kecewa, putus asa menjadi dorongan 

belajar mereka kurang (Ahmadi, 2007). 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam 

keluarga dapat mempengaruhi sikap anak 

dalam belajar  (Mukhlis, 2011). 

Maka bisa kita jelaskan bahwa 

rendahnya tingkat pendidikan di desa 

Sidomukti ini dikarenakan oleh status 

ekonomi dari keluarga yang sebagian besar 

kurang mampu, sehingga tidak mampu 

menyekolahkan anaknya sampai kejenjang 

akhir bangku sekolah yakni perguruan tinggi 

atau pun sedang dan juga disebabkan oleh 

budaya serta pergaulan remaja yang 

mengakibatkan remaja banyak yang berhenti 

bahkan putus sekolah. 

Banyaknya penduduk di Desa 

Sidomukti yang memiliki kebudayaan yang 

notabennya tidak mensupport anaknya dalam 

belajar akan tetapi justru dalam bekerja, 

sehingga anak tidak termotivasi untuk selalu 

menuntut ilmu. Perilaku yang tidak baik inilah 

kemungkinan di sebabkan oleh karena 

banyaknya masyarakat Desa Sidomukti yang 

memiliki pendidikan rendah bahkan putus 

sekolah sebelum kelulusan sehingga 

kurangnya bekal ilmu yang didapat dijenjang 

bangku sekolah dan akhirnya cenderung 

memiliki perilaku yang tidak baik 

 

2) Peran Keluarga terhadap Perilaku 

Penyalahgunaan NAPZA 

Hasil tabel 2 menunjukkan bahwa 

sebagian kecil 20,8 % peran keluarga di Desa 

Sidomukti adalah kurang, ini disebabkan oleh 

banyaknya orang tua yang bekerja diluar negri 

sehingga anak diasuh oleh nenek atau kakek 

sehingga kurangnya peranan keluarga 

kususnya ibu dan bapak dalam mengasuh 

anak menuju perkembangan yang sesuai dan 

ideal  

Berdasarkan teori peran orang tua 

dalam keluarga yang ideal terdapat 2 individu 

yang memainkan peranan penting yaitu peran 

ayah dan ibu secara umum peran individu 

tersebut yaitu : peran ibu adalah memenuhi 

kebutuhan biologis dan fisik, merawat dan 

mengurus keluarga dengan sabar serta penuh 

kasih sayang dan konsistensi mendidik dan 

mengatur serta mengendalikan anak, menjadi 

contoh yang teladan bagi anak. Peran ayah 

adalah sebagai pencari nafkah, ayah sebagai 

suami yang penuh pengertian dan memberi 

rasa aman, ayah berpartisipasi dalam 

pendidikan anak, ayah sebagai atau tokoh 

yang tegas dan bijaksana serta mengasihi 

(Wahidin, 2008). 

Berkenaan dengan teori diatas maka 

bisa kita jelaskan bahwa peran orang tua di 

Desa Sidomukti sangatlah kurang, bisa kita 

lihat banyaknya orang tua yang pergi 

merantau menjadi TKI diluar negri, tua muda 

mereka mengabdikan dan menempuh hidup 

menjadi TKI dan kepulangannya tidak bisa 

dihitung dengan bilangan tahun tetapi bahkan 

puluhan tahun hanya dapat pulang sekali, 

inilah yang menyebabkan kurangnya perang 

orang tua dalam mengasuh anaknya dalam 

jenjang pendidikan dan memberikan motivasi 

kepada anaknya 

Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 

peran seorang keluarga, peran seorang orang 

tua sangatlah berpengaruh pada perilaku 

anaknya dalam hal ini adalah perilaku 

NAPZA, ketika peran keluarga atau orang tua 

terpenuhi maka perilaku anak juga akan 

menjadi baik, dan perlu di ingat pendidikan 

anak tidak hanya disekolah saja melainkan 

yang paling utama adalah pendidikan di 

rumah termasuk peran orang tua keluarga 

sangatlah berpengaruh kepada perilaku anak 

 

3) Perilaku Remaja terhadap Perilaku 

Penyalahgunaan NAPZA 

Hasil tabel 3 dapat kita ketahui bahwa 

sebagian kecil 20,8 % remaja memiliki 

perilaku yang tidak baik. Dan hampir 

seluruhnya memiliki perilaku yang baik yaitu 

sebesar 79,2 %. 

Dalam teori dijelaskan bahwa banyak 

faktor yang mempengaruhi perilaku remaja 

diantaranya adalah faktor individu, 

lingkungan, ekonomi dan sebagainya. 

Termasuk juga kepribadian, kepribadian laki-

laki yang cenderung ingin terlihat berani dan 

jantan membuat kaum laki-laki lebih mudah 
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terjerumus ke dalam perilaku yang 

menyimpang seperti merokok, konsumsi 

alkohol dan Narkoba. Selain itu, 

pemberontakan dalam keluarga juga banyak 

dilakukan oleh kaum laki-laki dan mereka 

cenderung lebih senang bergaul dengan teman 

atau kelompok sehingga mereka akan 

melakukan berbagai hal agar dapat diterima 

dalam kelompok tersebut sehingga jika 

terdapat salah satu anggota kelompok yang 

menyalahgunakan Narkoba maka anggota 

kelompok yang lain cenderung mengikuti 

perilaku menyimpang tersebut. 

Beberapa ahli teori yakin bahwa 

inkonsistensi perilaku orang tua, model peran 

yang buruk dan kurangnya asuhan membuat 

anak mengadopsi gaya koping maladaptif 

yang sama, hubungan yang kacau dan 

penyalahgunaan zat. Hipotesis lain bahwa 

anak-anak yang membenci kehidupan 

keluarga mereka bahkan mungkin 

menyalahgunaan zat ketika dewasa karena 

mereka tidak memiliki keterampilan koping 

adaptif dan tidak dapat membina hubungan 

yang berhasil (Sheila, 2008). 

Berkenaan dengan teori diatas maka 

bisa kita jelaskan bahwa, perilaku yang tidak 

baik ini salah satunya bisa disebabkan oleh 

tingginya pengangguran dan kemiskinan 

dikalangan orang tua dan anak sehingga 

sangat mudah terjerumus dalam perilaku yang 

kurang baik. Banyaknya orang tau yang 

bekerja menjadi TKI memungkinkan tidak 

terawasinya anak dalam berperilaku, sehingga 

dari sinilah peran orang tua dan keluarga yang 

harusnya diberikan kepada anaknya dengan 

baik menjadi berkurang karena kesibukan 

orang tau dan pekerjaan orang tua, bahkan 

perceraian pun dapat menjadi faktor 

kurangnya peran keluarga dalam mendidik 

anak, serta rendahnya tingkat pendidikan 

keluarga dan anak menjadi faktor pemberat 

anak untuk berperilaku tidak baik 

 

4) Hubungan Tingkat Pendidikan Remaja 

dengan Perilaku Penyalahgunaan 

NAPZA 

Hasil tabel 4 di atas menunjukkan 

bahwa dari 48 remaja didapatkan sebagian 

kecil tingkat pendidikan remaja  rendah (tidak 

tamat sekolah) ternyata perilaku remajanya 

tidak baik yaitu sebanyak 10 orang (29.4%) 

dan yang masih menempuh jenjang SD/SMP 

sebesar 24 orang (70.6 %) memiliki perilaku 

yang baik terhadap NAPZA dan sebagian 

kecil pada kelompok pendidikan sedang dan 

tinggi yaitu memperoleh 6 orang (100%) dan 

8 orang (100 %) yang keduanya berperilaku 

baik juga. Dari data ini bisa kita ambil bahwa 

ketika remaja memiliki tingkat pendidikan 

yang tinggi maka akan cenderung memiliki 

perilaku yang baik. 

Dengan Uji Spearman dengan SPSS 

18.0 for windows, didapatkan nilai koefisien 

korelasi spearman rs = 0,324 termasuk 

korelasi positif artinya semakin tinggi tingkat 

pendidikannya maka semakin baik pula. 

Namun, korelasinya dalam kategori rendah 

dan di didapatkan nilai Sig (2-tailed) atau p = 

0,024 dengan taraf signifikan (α) = 0,05 

sehingga p < 0,05 maka H1 diterima, artinya 

ada hubungan tingkat pendidikan dengan 

perilaku remaja terhadap  perilaku 

penyalahgunaan NAPZA di Desa Sidomukti 

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.   

Dari data diatas sesuai dengan teori 

yang mengatakan bahwa pendidikan dapat 

membawa wawasan atau pengetahuan 

seseorang. Secara umum, seseorang yang 

berpendidikan lebih tinggi akan mempunyai 

pengetahuan yang lebih luas di bandingkan 

dengan yang tidak berpendidikan lebih rendah 

(Notoatmodjo, 2010). 

Berkenaan dengan teori diatas dan hasil 

dari penelitian maka bisa kita jelaskan bahwa 

tingkat pendidikan yang tinggi akan 

mempengaruhi perilaku remaja yang 

cenderung baik dan sebaliknya jika 

pendidikannya rendah maka akan 

mempengaruhi perilaku remaja yang 

cenderung kurang baik.  

 

5) Hubungan Peran Keluarga dengan 

Perilaku Remaja terhadap 

Penyalahgunaan NAPZA 

Hasil tabel 5 di atas menunjukkan 

bahwa hampir sebagian 19 orang (100%)  

yang memiliki peran keluarga baik ternyata 

perilaku remajanya baik pula dan sebagian 

kecil 10 orang (100%) peran keluargannya 
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kurang ternyata perilaku remajanya tidak baik. 

Dengan uji Spearman dengan SPSS 18.0 for 

windows, di dapatkan nilai koefisien korelasi 

spearman rs = 0,755  termasuk korelasi positif 

artinya jika peran keluarga baik maka akan 

baik pula perilaku anaknya dan termasuk 

dalam kategori korelasi tinggi dan didapatkan 

nilai Sig (2-tailed) atau p = 0,000 dengan taraf 

signifikan (α) = 0,05 sehingga p < 0,05 maka 

H1 diterima, artinya ada hubungan peran 

keluarga dengan perilaku remaja terhadap 

penyalahgunaan NAPZA di Desa Sidomukti. 

Berdasarkan teori bahwa tahap 

kehidupan menghadapi remaja merupakan 

tahap yang paling rawan karena dalam tahap 

ini anak akan mencari identitas diri dalam 

membentuk kepribadiannya, oleh karena itu 

suritauladan dari kedua orang tua sangat di 

perlukan. Komunikasi dan saling pengertian 

antara kedua orang tua dengan anak perlu 

dipelihara dan di kembangkan (Ahmadi, 

2007). 

Dan di dukung oleh teori yang 

mengatakan bahwa keluarga yang pecah atau 

broken home, perhatian terhadap anaknya 

berkurang. Antara ayah dan ibu tidak 

memiliki kesatuan perhatian. Situasi keluarga 

yang broken home tidak menguntungkan bagi 

perkembangan anak, anak mengalami 

maladjustment atau anak nakal (Ahmadi, 

2007). 

The American Psychiatric Association 

(APA) menjelaskan bahwa perilaku 

penyalahgunaan zat salah satunya adalah di 

pengaruhi oleh gagalnya memenuhi kewajiban 

peran (APA, 2000).  

Berkenaan dengan teori diatas dan hasil 

dari penelitian maka bisa kita jelaskan bahwa 

peran keluarga yang di terapkan dengan baik 

keanaknya menunjukkan baik pula perilaku 

remaja di Desa Sidomukti, karena dengan 

peran keluarga yang berfungsi dapat 

memberikan dampak yang signifikan ke anak 

dalam berperilaku, berkembang dengan 

semestinya sesuai dengan norma yang ada, 

perilaku anak yang baik menunjukkan bahwa 

suksesnya peran keluarga dalam berkeluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Kesimpulan  
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan tingkat pendidikan remaja 

dan peran keluarga dengan perilaku 

penyalahgunaan NAPZA di Desa Sidomukti 

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan 

Tahun 2018   

  

2) Saran  

 

Diharapkan profesi keperawatan lebih 

berusaha semaksimal lagi dalam proses 

pemutusan penyalahgunaan obat dan juga 

memberikan penyuluhan berkenaan dengan 

NAPZA kepada masyarakat agar terhindarnya 

masyarakat dari bahaya NAPZA. Dan 

memberikan edukasi bagaimana cara 

mengaplikasikan peranan keluarga terhadap 

anak dalam masa perkembangan. 

Selain itu juga keluarga sebagai tolak 

ukur yang utama mampu menerapkan peran 

yang baik untuk anak-anaknya sehingga anak 

tidak sampai terjerumus ke hal yang negatif.  
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