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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Narkoba dan obat terlarang menyebabkan dampak negatif bagi pemakainya. 

Dampak negatif sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan 

mental dan fisik. Ancaman penyalahguanaan narkoba bersifat multi dimensional: 

kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Tidak sedikit pula dari generasi muda 

jaman sekarang telah menyalahgunakan narkoba dan zat terlarang sebagai gaya 

hidup  dijaman  modern.  Upaya  pencegahan  penyalahguanaan  narkoba  sudah 

menjadi tangguang jawab bersama. Dalam hal ini pihak orang tua, guru, 

masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba. 

Banyak masyarakat yang belum mengetahui dampak buruk dari narkoba 

tersebut, seperti bagaimana bentuk dari narkoba dan siapa saja yang menjadi 

korban dari narkoba tersebut. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) 

dari Uundang-Undang No 35 Tahun 2009 untuk pencegahan dan pemberantasan  

narkoba  terdapat  pada  Pasal  70  bahwa  BNN mempunyai tugas sebagai 

berikut: menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekursor narkotika. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 
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pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Memantau, mengarahkan dan 

meningkatkan   kegiatan   masyarakat   dalam   pencegahan   penyalahgunaan   

dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

Data yang tercatat dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, hasil survei 

Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Moda Transportasi 

(Darat, Laut, Udara) di Indonesia tahun 2013 antara BNN bekerjasama dengan 

Puslitkes UI, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba setahun 

terakhir (current user) juga menunjukkan angka yang relatif tinggi (6,9%), dengan 

prevalensi tertinggi ditemukan pada moda pekerja ASDP (9,7%) dan moda 

transportasi darat (7,6%). Sedangkan prevalensi jenis Narkoba yang paling banyak 

digunakan oleh pekerja transportasi setahun terakhir adalah Ganja sebesar 4,9%, 

ATS sebesar 2,3%, sedangkan Opiad, Tranquilizer, Hallucinogen dan Inhalant di 

bawah 1%. Pada kelompok ATS jenis yang paling sering digunakan adalah ekstasi 

dan shabu dengan prevalensi ekstasi 1,4%, dan shabu 1,4%, jenis katinon juga 

dilaporkan digunakan dengan prevalensi 0,3%. Penggunaan opiad jenis heroin 

prevalensinya 0,5%, morfin 0,4% dan opium 0,2%. Pengunaan tranquilizer seperti 

luminal (0,4%), pil koplo/BK (0,5%), dan fenorbital (barbiturate) prevalensinya 

0,1% juga ditemukan dikalangan pekerja transportasi setahun terakhir. Sedangkan 

pada kelompok hallucinogen terbanyak digunakan adalah mushroom (0,3), 

kecubung (0,3%), dan bentuk Narkoba jenis lama yaitu LSD yang masih tetap 

beredar (0,1%). Untuk obat bebas di konter obat terbanyak adalah 
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dextromethorpan (0,7%). Jumlah pecandu Narkoba yang mendapatkan pelayanan 

Terapi dan Rehabilitasi di seluruh Indonesia tahun 2013 adalah sebanyak 

6.111 orang, dengan jumlah terbanyak pada kelompok usia 26 – 40 tahun yaitu 

sebanyak 3.916 orang. Jenis Narkoba yang paling banyak digunakan oleh pecandu 

yang mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi adalah heroin (1.695 orang), 

shabu (1.649 orang), selanjutnya secara berturutan adalah jenis ganja 

(1.243 orang), ekstasi (282 orang) dan opiat (195 orang). 

Berdasarkan data BNN diatas dapat diketahui bahwa tidak sedikit orang yang 

menyalahgunakan narkoba.  Jadi  diperlukan sebuah media edukasi dalam bentuk 

game yang menarik minat pelajar dan masyarakat luas yang memberitahukan 

tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah pada penelitian yang penulis usulkan adalah 

bagaimana caranya pelajar dan masyarakat luas dapat memahami bahayanya 

penyalahgunaan narkoba. 

 

1.3 Batasan masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian mengenai game edukasi bahaya 

narkoba ialah bagaimana merancang aplikasi game edukasi bahaya narkoba yang 

memberikan pemahaman terhadap narkoba dan penyalahgunaannya. 
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1.4 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari perancangan aplikasi game edukasi bahaya 

penyalahgunaan narkoba ialah menjadi salah satu sumber pemahaman terkait 

bahaya narkoba, jenis – jenis narkoba, dampak negatif penyalahgunaan narkoba, 

dan akibat fatal penyalahgunaan narkoba. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a) Bagi Akademik 

1) Merancang dan membuat aplikasi game dengan genre 

petualangan yang sekaligus digunakan untuk edukasi. 

2) Merancang aplikasi game untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang bahaya penyalah gunaan narkoba. 

b) Bagi Instansi 

1) Membantu merealisasikan tujuan dari BNN yaitu memberantas 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. 

2) Menjadi wadah bagi BNN untuk memberikan sosialisasi terkait bahaya 

penyalahgunaan narkoba. 

c) Bagi Masyarakat 

1) Sebagai sarana media edukasi untuk menjadi tempat menambah 

wawasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. 

1.6 Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan penulis, penelitian tentang sistem aplikasi game edukasi 

bahaya penyalahgunaan narkoba sudah ada akan tetapi, objek penelitian yang 
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dilakukan berbeda yaitu penelitian kali ini dilakukan pada Badan Narkotika 

Nasional Propinsi (BNNP) Lampung. 

 

 1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar relakang, rumusan 

rasalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian 

penelitian, dan sistematika penulisan 

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang Aplikasi Edukasi Bahaya Narkoba, Multimedia 

Development Life Cycle, UML, Construct 2. Materi yang diambil dapat 

merupakan pengertian dasar teori dari masalah yang sedang dikaji dan disusun 

sendiri oleh penulis sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang rancangan aplikasi edukasi bahaya narkoba, 

metodologi penelitian, Multimedia Development Life Cycle, dan jadwal penelitian. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil implementasi sistem yang dibuat. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dan saran dari laporan yang penulis buat. 

Simpulan dan saran dinyatakan secara terpisah.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


