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ABSTRAK

Penelitian ini beijudul Peranan Panti Rehabilitasi Penyalahgunaan 
Narkoba Di Pesantren Ar-Rahman Tegal Binangun Jakabaring Palembang. 
Mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah peranan yang dilakukan panti 
dalam proses merehabilitasi pasien penyalahguna narkoba, dan kendala yang 
dihadapi dalam merehabilitasi pengguna narkoba. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui gambaran umum tentang langkah-langkah yang harus dihadapi 
dalam memulihkan pasien pecandu narkoba. Penelitian ini menggunakan penelitian 
kualitatif, bersifat deskriptif dari realitas yang diteliti. Dalam penentuan informan 
digunakan purpossive berdasarkan kriteria tertentu yang bertujuan untuk 
mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Dalam 
penelitian ini dipilih 13 informan dengan alasan data yang diharapkan sudah cukup 
mendalam yang ditandai dengan tidak ditemuinya lagi variasi informasi, untuk 
menambah kelengkapan infromasi data, maka 7 informan utama dari ketua panti 
dan tim pengasuh, serta 6 orang sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan 
data dengan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan dianalisis. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa peranan panti rehabilitasi dalam proses pemulihan 
penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan-kegiatan dan terapi yang diterapkan. 
Kendala-kendala yang dihadapi dalam merehabilitasi pasien pada masa sakauw, 
pasien yang mencoba kabur, dan berselisih. Pola pembinaan di panti dilakukan 
dengan cara mengajak dan mempengaruhi pasien untuk dapat pulih dan mengubah 
perilakunya menjadi lebih baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, dan 
menjalankan arti hidup yang sesungguhnya yang lepas dari narkoba.

\

Kata kunci : Peranan, Panti Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkoba
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sepanjang sejarah manusia, narkotika, psikotropika dan zat adiktif iain atau 

NAPZA dipuja karena manfaatnya bagi manusia tetapi sekaligus dikutuk karena 

efek buruk yang diakibatkannya. NAPZA alami sudah dikenal manusia sejak lebih 

dari lima ribu tahun Sebelum Masehi (opium di Asia Kecil, ganja di China, daun 

koka di Amerika Selatan, alkohol di Mesir dan Persia). Sedangkan di dalam bidang 

kedokteran sebagian besar golongan NAPZA masih bermanfaat bagi pengobatan,

namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau

standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan

berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya

generasi muda (BNN RI 2004 dan Departmen sosial RI 2004).

Pengaruh yang disebabkan dari penyalahgunaan narkoba adalah adiksi.

Adiksi atau ketergantungan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kondisi 

dimana seseorang atau individu mengalami ketergantungan secara fisik dan 

psikologis terhadap suatu zat adiktif dan menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut

(Arief Hakim 2004:54)

Adanya proses toleransi, individu membutuhkan zat yang dimaksud dalam 

jumlah yang semakin lama semakin besar, untuk dapat mencapai keadaan 

fisik dan psikologis seperti pada awal merasakannya.
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- Adanya gejala putus zat (withdrawal syndrome). Individu akan merasakan 

gejala-gejala fisik dan psikologis yang tidak nyaman, apabila penggunaan 

zat dihentikan.

International Drug Control Program, menyatakan pada tahun 2011 jumlah 

pemakai NAPZA di seluruh dunia telah mencapai 185 juta orang dan setidaknya 

100.000 di antara mereka meninggal setiap tahun. Oleh karena itu penyalahgunaan 

NAPZA sudah menjadi masalah yang mengkhawatirkan bagi internasional. 

Penyalahgunaan NAPZA ini bukan hanya menjadi masalah internasional 

melainkan juga telah menjadi masalah nasional, seperti di Indonesia 

penyalahgunaan NAPZA telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, dimana 

Indonesia bukan hanya menjadi “daerah transit” tetapi telah menjadi “daerah

pemasaran”, bahkan telah menjadi “daerah produsen” bahan narkotika.

Hal ini sangat memprihatinkan kita karena korban penyalahgunaan Narkoba 

di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun, tidak hanya menyerang kaum 

muda saja tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua, tidak 

hanya di kota besar tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan 

bahkan desa, tidak hanya oleh kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki 

berbagai profesi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, pengguna narkoba 

tahun 2011 jumlah pengguna narkoba tanah air mencapai 3,2 juta jiwa, sedangkan 

pengguna narkoba ditahun 2012 mencapai 5 juta jiwa.
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Tabel 1.1

Jumlah Pengguna Narkoba Di Palembang

Tahun 2012Tahun 2011Tahun 2010Jenis Narkoba

254 Kasus227 Kasus176 kasusSabu sabu

60 Kasus59 Kasus40 KasusGanja

53 Kasus39 Kasus34 KasusEkstasi

1 Kasus4 Kasus17 KasusPutau

368 Kasus329 Kasus267 KasusJumlah

sumber: Polresta Palembang 20 J3

Narkoba merupakan salah satu ancaman yang cepat atau lambat akan 

menghancurkan generasi muda dimana dari tabel di atas pengguna narkoba semakin 

meningkat. Masalah narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks, yang 

memerlukan penaggulangan secara komprehensif melibatkan keija sama 

multidipliner, multisektor, dan peran aktif masyarakat yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Penyalahgunaan narkoba ini, tidak

hanya berpengaruh negatif pada fsikis penyalagunaan narkoba, tetapi juga terhadap

kehidupan sosial ekonomi keluarga, mayarakat, bahkan membahayakan keamanan

dan ketertiban bangsa dan negara dan hilangnya generasi penerus bangsa.

Disini peran panti rehabilitasi yang merupakan suatu tahap kegiatan untuk 

memulihkan kondisi atau kesehatan fisik, mental psikologis, sosial serta pulihnya 

fungsi kualitas sosial pecandu narkoba sehingga mereka dapat hidup dengan 

sewajarnya di masyarakat menjadi sumber daya manusia yang berguna, produktif
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dan berkualitas tinggi. Karena kompleknya permasalahan maka ini, diperlukan 

pelayanan rehabilitasi sosial pecandu narkoba yaitu adanya koordinasi dan 

keterpaduan dari berbagai profesi dan displin ilmu sehingga memperoleh 

penanganan yang seoptimal mungkin dalam rangka pencapaian penyembuhan yang 

sebenarnya. Ada pun upaya penanggulangan masalah narkoba ini, dapat dilakukan 

dengan dua pendekatan, yaitu demand reduction dan harm reduction.

Demand reduction adalah upaya untuk mengurangi permintaan akan

Narkoba yang berupa kegiatan yang mengarah pada pemulihan penyalahgunaan

narkoba, mulai dari program detoksi-fikasi, rehabilitasi medik dan rehabilitasi

sosial. Harm reduction adalah program pengurangan dampak buruk dalam bentuk

kegiatan penjakauan dan pendampingan {outreach program), program pendidikan

sampai pada program pembagian jarum suntik untuk mengurangi angka HIV/AIDS

dan penyakit-penyakit lainnya. Saat ini Indonesia masih memprioritaskan program 

demand reduction, sementara untuk program harm reduction masih terbatas pada 

program outreach dan pendidikan.

NIDA {National Institute on Drug Abuse) tahun 2000 melaporkan bahwa

perubahan perilaku yang signifikan terjadi setelah masa perawatan, artinya program 

rawat inap jangka panjang diharapkan dapat mengatasi masa kritis penderita untuk 

kembali menggunakan narkoba. Oleh karena itu diperlukan program rehabilitasi 

sosial bagi penyalaguna narkoba. Program rehabilitasi dimaksud merupakan

serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, 

bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional

4



tuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri 

sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, 

baik fisik, mental dan sosial.

un

Di Palembang dapat ditemukan beberapa tempat merehabilitasi pengguna 

narkoba, baik yang diselenggarakan Rumah Sakit (RS) Emaldi Bahar, maupun 

Panti Rehabilitasi Ar-Rahman, di Rumah Sakit Emaldi Bahar, satu-satunya rumah 

sakit umum (RSU) yang menyediakan tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba. 

Tak hanya rujukan dari Ponpes Ar-Rahman, tapi juga pusat terapi lainnya. 

Umumnya, pasien di RSU Emaldi Bahar, kategori pecandu berat alias menderita 

dual diagnosa. Pasien pecandu narkoba di rumah sakit menggunakan dua metode 

terapi yaitu psikoparmasi (obat-obatan) dan psikoterapi (metode pengobatan

dengan mengarahkan pasien mengenai dampak narkoba).

Disini peneliti akan membahas dan lebih menekankan pada panti

rehabilitasi Ar-Rahman, dimana di panti ini menerapkan beberapa metode:

1. Metode terapi dzikir, terapi yang diterapkan untuk semua penghuni panti

2. Metode theurapeutic community atau komunitas terapeutik, terapi yang dapat 

diterapkan bagi semua penghuni panti, kecuali pecandu berat atau dual diagnosa

3. Metode terapi peer educater atau metode penyuluh sebaya, terapi

diterapkan untuk remaja dan anak-anak dan untuk pengguna yang tetutup yang 

susah diajak berkomunikasi

yang
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4. Metode terapi medis, terapi yang diterapkan untuk pecandu berat atau dual 

diagnosa, terapi ini dirujuk ke rumah sakit tertentu, kemudian dapat kembali ke 

dalam lingkungan panti

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti salah satu tempat 

rehabilitasi yang ada di Pelembang, yang berdasarkan observasi panti yang telah 

berdiri pada tanggal 28 juli 2000 (pada tahun ini untuk pertama kali menerima 

pasien), ini diketahui 93% dari 164 anak bina yang direhabilitasi narkoba Ar- 

Rahman Tegal Binangun Jakabaring Palembang dapat dipulihkan. Walaupun ada 

beberapa dari mantan pecandu yang telah di nyatakan pulih, masih dapat kembali 

ke panti rehabilitasi dengan kasus yang sama. Adapun pasien yang direhabilitasi di 

panti, semuanya adalah laki-laki. Hal ini disebabkan karena belum adanya fasilitas 

tempat yang mendukung bagi pasien perempuan (sumber Panti Rehabilitasi Ar-

Rahman 2013, Sahrizal, S,Ag).

Panti rehabilitasi Ar-Rahman dapat berperan dalam mengatasi

ketergantungan pengguna narkoba, sehingga dapat kembali berinteraksi dengan 

masyarakat secara wajar. Salah satu pelayanan sosial ialah proses merehabilitasi 

pengguna narkoba yaitu dengan cara melakukan serangkaian kegiatan pelayanan 

yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang 

membutuhkan atau memgalami ketergantungan terhadap narkoba, baik 

bersifat pencegahan dan penyembuhan sehingga dapat mejalankan kehidupan atau 

fungsi sosial secara wajar.

yang
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1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian yang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

pemelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Panti Rehabilitasi Ar-Rahman dalam proses merehabilitasi 

pasien penyalahgunaan narkoba?

2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Panti Rehabilitasi Ar-Rahman dalam 

merehabilitasi pengguna narkoba?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses rehabilitasi pengguna narkoba di Panti Rehabilitasi

Ar-Rahman Tegal Binangun Jakabaring Palembang.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi panti dalam merehabilitasi

pengguna narkoba.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu Sosiologi Kesehatan, 

khususnya pengetahuan masyarakat tentang upaya merehabilitasi pengguna
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narkoba dan peran sosial dalam kajian sosiologi yang mengenai penanganan 

terhadap pasien narkoba.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan bagi 

Instansi pemerintah yang berkecimpung di bidang penanggulangan dan 

penyembuhan narkoba, seperti Departemen Kesehatan dan Instansi yang terkait 

agar dimasa datang pengguna narkoba semakin berkurang dan penggunanya pun 

dapat diterima masyarakat dengan baik.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Fia Rahmawati 2007, mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Dalam penelitian ini menjelaskan 

mengenai Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalagunaan Napza. Dalam 

penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan 

narkoba yang mengalami peningkatan jumlah dari waktu ke waktu. Peningkatan ini 

disebabkan oleh tersedianya narkoba, faktor kepribadian, dan faktor lingkungan.

Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa yang menjadi faktor 

penyebab seseorang memakai narkoba karena berbagai faktor salah satunya 

pemakai sering beranggapan mudah kecewa, mudah bosan di dalam hidup ini yang 

kaku dan memilki batasan nilai-nilai tertentu. Ingin dianggap sebagai orang hebat, 

bagi pemakai mereka akan kelihatan superior dalam lingkungan pergaulannya. 

Penelitian yang dilakukan Fia Rahmawati memberikan gambaran yang jelas
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mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan penyalagunaan napza, penelitian 

yang dilakukan oleh Fia Rahmawati ini menekankan pada cara faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyalahgunaan narkoba.

Latifah Lubis 2006,

Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini menggambarkan dari Konsep Islam 

Tentang Strategi Dalam Membina Anak Dalam Mengantisipasi Narkoba, disini 

dapat dilihat peneliti menekankan pada aspek keluarga dalam pencegahan narkoba, 

karena di dalam keluarga yang menjadi dasar pembentukan pola perilaku anak.

Jika di dalam rumah tangga, anak sudah merasakan suasana rumah yang 

selalu di warnai dengan pertengkaran orang tua terus menerus, tidak adanya 

perhatian orang tua untuk anak dan tidak adanya komunikasi atau interaksi di dalam 

keluarga, anak akan mencari kesenangan dan ketenangan di luar, karena di luar 

mereka akan memiliki kesenangan dan ketenangan yang tidak mereka dapati di 

rumah. Inti dari penelitian ini juga menyebutkan dampak negatif dari narkoba jika 

ditinjau dari segi medis dan psikologis. Pemakaian narkoba yang kronis serta dalam 

jumlah yang banyak akan menimbulkan sindrom amativasional atau kehilangan 

motivasi untuk melakukan sesuatu.

mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Strategi membina anak dalam mengantisipasi dampak negatif narkoba 

adalah mengarahkan anak kepada ajaran agama, yakni mengajaknya mengerjakan 

sholat beijama’ah dirumah ataupun dimasjid, menanamkan kebiasaan yang selalu 

ingin bebuat baik, mengarahkan agar bergaul dengan lingkungan atau teman 

bermain, selalu menasihati anak bila akan keluar rumah dan orang tua adalah contoh 

atau tauladan bagi anaknya di rumah.
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dilakukan oleh Latifah Lubis pada tahun 2006 iniPenelitian yang

mengambarkan bagaimana kondisi keluarga selalu meperhatikan anaknya di luar 

maupun di dalam rumah orang tua pun diharapkan dapat menjadi contoh yang baik 

pada anak. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan 

dalam penelitian ini adalah sembilan kelurga. Metode pengumpulan data yang

digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan selama

wawancara.

Selain penelitian yang ada di atas, peneliti juga didukung oleh hasil 

penelitian Fuad Hadiatullah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang pada tahun 2010. Judulnya Peran Guru Dalam Pendidikan Anti

Narkoba Di SD Negeri Dinoyo IV. Sebagai pendidik, Guru yang ada di SD Negeri

Dinoyo IV ini selalu menjaga tingkah laku agar tidak mnyimpang dari nilai, norma

moral dan sosial yang ada, karena guru akan menjadi tokoh atau panutan bagi

peserta didik baik ketika ada di sekolah maupun ketika berada di lingkungan 

masyarakat. Sebagai pendidik, guru di sekolah ini juga selalu menaati tata tertib 

guru serta selalu berusaha bertanggung jawab terhadap pekeijaan yang dibebankan. 

Adapun fungsi dan peran guru dalam pendidikan anti narkoba adalah: guru Sebagai 

Pendidik, guru Sebagai Pembimbing, guru Sebagai Penasehat, guru Sebagai Model 

atau Teladan.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana peran guru dalam 

pendidikan anti narkoba dan nantinya akan diketahui bagaimana peran dan manfaat 

yang diberikan sekolah didalam pendidikan, agar diharapkan siswa dapat 

menerapkan hidup sehat dan anti pada narkoba. Penelitian yang dilakukan oleh
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Fuad Hadiatullah ini menggunakan metode kualitatif dengan tekmk pengumpulan 

data dengan observasi dengan melihat aktifi tas dan kegiatan pendidikan yang ada 

di aekolah, untuk melakukan wawancara, dengan memilih informan yang berasal 

dari kepala sekolah dan guru, juga terhadap siswa.

Penelitian ini membantu peneliti dalam melihat latar belakang Peran Guru 

Dalam Pendidikan Anti Narkoba Di SD Negeri Dinoyo IV, metode yang digunakan 

oleh serupa dengan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Dalam 

penelitian yang dilakukan Fuad Hadiatullah ini lebih menekankan pada peran guru 

dalam pendidikan anti narkoba dan guru menjadi teladan di sekolah. Sedikit banyak 

penelitian Fuad Hadiatullah akan membantu peneliti mendapatkan gambaran 

tentang peranan Panti Rehabilitasi Ar-Rahman dalam proses merehabilitasi

penyalahgunaan narkoba.

Dalam penelitian yang akan saya lakukan, saya akan menekankan peranan

panti rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di dalam mengurangi ketergantungan

pada narkoba dan kendala-kendala yang dihadapi Panti Rehabilitasi Ar-Rahman

merehabilitasi pengguna narkoba

1.6 Kerangka Pemikiran

Penyalahgunaan narkoba yang terjadi di tengah masyarakat dapat 

dikategorikan sebagai prilaku menyimpang karena secara sosial ada bentukan 

yang menganggap bahwa pemakaian narkoba yang dilakukan di luar 

kesepakatan masyarakat (seperti untuk alasan medis) dianggap sebagai pelanggaran 

yang membahayakan masyarakat luas. Menurut Budirahayu

norma

norma seseorang
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melakukan perilaku menyimpang bisa disebabkan oleh pengendalian diri yang 

lemah serta kontrol masyarakat yang lemah. Di samping secara individu prilaku 

menyimpang dapat pula dilakukan secara berkelompok yang disebut dengan 

subkultur menyimpang.

Ketagihan atau kecanduan narkotika menurut Kartono (2002:26-36) disebut 
juga sebagai perilaku delinquency yang merupakan gejala sakit (patologi) 
sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial, 
sehingga mereka mengembangkan perilaku yang menyimpang, 
menyimpang adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran 
terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat (Ram dan Sobari,1984:191). 
Selain itu, Sunarto (2004:182) mendefinisikan penyimpangan merupakan perilaku 
yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas 
toleransi.

secara

Perilaku

Asai mula terjadinya subkultur ini karena ada interaksi di antara

sekelompok orang yang mendapatkan status atau cap menyimpang. Melalui

intensitas pergaulan yang cukup erat, terbentuklah perasaan senasib. Para anggota 

subkultur menyimpang biasanya mengajarkan kepada anggota barunya untuk 

melanggar hukum dan menghindari kejaran agen-agen kontrol sosial. Misalnya, 

pada jaringan narkoba anggota seniornya akan lebih banyak mengajarkan 

keterampilan bersembunyi, melakukan penyamaran, berbelit-belit dan menolak 

menunjukkan persembunyian kawannya jika di interogasi oleh polisi.

Selain itu, ada pula para ahli ilmu sosial mengembangkan berbagai teori 
untuk memahami latar belakang terjadinya perilaku menyimpang (termasuk 
penyalahgunaan narkoba). Misalnya, Kartono (2002:26-36) merinci ada beberapa 
teori yaitu : teori psikogenis, teori sosiogenis, teori subkultur delinkuensi. Teori 
psikogenis menekankan penyebab perilaku menyimpang bersumber dari aspek 
psikologi atau kejiwaan antara lain intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap 
yang salah, internalisasi diri yang keliru.

Argumen sentral teori ini bahwa perilaku menyimpang merupakan “bentuk 

penyelesaian” atau kompensasi dari masalah psikologi dan konflik batin dalam
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menanggapi stimulus eksternal atau yang bersumber pada kehidupan sosial ataupun 

keluarga. Penjelasan teori sosiogenis terhadap penyebab perilaku menyimpang 

bersumber dari tekanan kelompok, atau internalisasi simbolis yang keliru. Suatu 

kondisi yang kacau secara sosial sebagai dampak pembangunan akan dapat 

merugikan perkembangan pribadi anak. Adanya bentukan sitem nilai, kepercayaan 

dan keyakinan atau ambisi-ambisi tertentu pada remaja yang membangun subkultur 

tertentu memotivasi timbulnya tindakan menyimpang. Inilah yang menjadi tekanan 

pada teori subkultur delinkuensi.

Dalam perspektif sosiologis Budirahayu (2004) dan Cohen (1992) merinci 
ada beberapa teori yang relevan untuk menjelaskan perilaku menyimpang, yaitu : 
anomie, sosialisasi, kontrol sosial, labeling, dan konflik. Teori anomie berasumsi 
bahwa penyimpangan adalah akibat adanya berbagai ketegangan dalam struktur 
sosial sehingga ada individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi 
menyimpang. Teori belajar atau teori sosialisasi menyebutkan penyimpangan 
perilaku adalah hasil dari proses belajar yang biasanya terjadi dari subkultur atau di 
antara teman sebaya yang menyimpang.

Peranan merupakan penelitian sejauh mana peran Panti Rehabilitasi Ar-

Rahman dalam menunjang usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Peranan disini dikaitkan dimana peranan Panti Rehabilitasi Ar-Rahman Tegal

Binangun Jakabaring Palembang didalam merehabilitasi pasien penyalahgunaan

narkoba dan kendala yang di hadapi dalam proses rehabilitasi, peneliti

menggunakan konsep peranan atau role.

Peranan atau role merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila 
seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiabnnya sesuai dengan 
kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan. Suatu peranan 
mencakup paling sedikit tiga hal yaitu:

1. Peranan dapat meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
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membimbing seseorang dalamrangkaian peraturan-peraturan yang 
kehidupan kemasyarakatan.

Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu 
dalam masyakat sebagai suatu organisasi.

2.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial (Soerdjono Soekanto: 1990:244).

Peranan dapat didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana dari 
seseorang yang mempunyai status tertentu di dalam masyarakat. Peranan adalah 
sikap dan tindakan seseorang yang sesuai dengan statusnya di dalam masyarakat. 
Dalam pembahasan tentang aneka macam peranan yang melekat pada individu- 
individu didalam masyarakat, Soeijono mengutip pendapat Marlon J Levy Jr bahwa 
ada beberapa pertimbangan sehubungan dengan fungsinya yaitu:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilakukan atau dilaksanakan 
apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.

2. Peranan tersebut sebaiknya diletakkan pada individu yang oleh 
masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya, mereka harus 
terlebih dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk 
melaksanakannya.

3. Dalam masyarakat sering kali dijumpai individu-individu yang tidak 
mampu melaksanakan perannya sebagaimana yang diharapkan oleh 
masyarakat, oleh karena mungkin pelaksanannya memerlukan 
pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan-kepentingan 
pribadinya.

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, 
belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang 
seimbang bahkan sering terlihat betapa mayarakat terpaksa membatasi 
peluang-peluang tersebut (Soerdjono Soekanto: 1990:246).

Disini peran panti rehabilitasi narkoba dalam proses rehabilitasi dan 

menekan terjadinya kendala dalam proses rehab, maka suatu proses perbaikan 

perilaku agar sesuai dengan norma-norma ada yang di masyarakat deng 

meningkatkan kemampuannya mencapai keberfungsian sosial secara penuh serta

an cara
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mengupayakan kondisi-kondisi ke masyarakatan, fungsi sosial yang beberapa 

peranan harus ditampilkan oleh panti rehabilitasi narkoba antara lain:

1. Fasilitator dan asistensi (fasilitasi dan asistensi) yaitu panti rehabilitasi

dalam proses pendampingan bagi pasien (pengguna narkoba).

2. Konselor, panti rehabilitasi membantu residen (pengguna narkoba)

untuk memahami dan menyadari permasalahan yang dihadapinya.

3. Liaisioning (penghubung), yaitu panti rehabilitasi harus dapat berperan 

untuk menghubungkan residen dengan keluarga.

4. Manajer kasus adalah suatu proses menolong residen (pengguna 

narkoba) dengan menempatkan residen sebagai individu dan 

melibatkannya dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah 

yang dihadapinya (BNN RI dan Departemen Sosial RI 2004).
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Bagan 1.6 Kerangka Pemikiran 

Peranan Panti Rehabilitasi Ar-Rahman

Peran

-Norma

-Perilaku Individu

- Struktur Sosial

' r

Peran Panti rehabilitasi Ar-Rahman

Menekan kendala selama rehabMeningkatkan Keberfungsian Sosial 
Pengguna Narkoba

1. Pulihnya kesehatan fisik pengguna narkoba 
2. Pulihnya mental psikologis pengguna narkoba 

3. Pulihnya fungsi kualitas sosial pengguna narkoba

Sumber: Olahan Peneliti
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Panti Rehabilitasi Ar-Rahman mengeluarkan regulasi yang mengatur 

aktifitas kegiatan terapi dari pengasuh ke pecandu. Dianalisis dengan teori peranan 

(Soerjono Soekanto), bagaimana peranan Panti dan bagaimana cara panti dalam 

menekan setiap kendala selama proses rehab berlangsung, dengan melihat 

bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh Panti Rehabilitasi Ar-Rahman akan di 

ketahui, mengapa terapi tertentu perlu diterapkan kepada mantan pecandu.

Selain dari cara beradaptasi pasien, peneliti juga akan melihat hubungan 

Panti Rehabilitasi Ar-Rahman dengan pengguna narkoba yang membutuhkan 

pembinaan fisik, psikis, keagamaan dan memberikan pengertian, dukungan dan 

motivasi kepada pengguna narkoba. Panti rehabilitasi membantu pengguna narkoba 

dalam bentuk motivasi guna terjadinya perubahan mental psikologis pengguna 

narkoba, panti rehabilitasi pun dapat membantu pengguna narkoba untuk 

mempermudah berinteraksi dengan sesama penghuni panti dan menekan setiap 

kendala dalam proses rehab.

1.6.1 Penyalahgunaan Narkoba

Pertama kali narkoba diperuntukkan bagi kepentingan pengobatan dan 

menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah manusia sudah mengenal zat psiko

aktif (termasuk didalamnya narkotika, Psikotropika, alkohol, dan zat-zat lainnya 

yang memabukkan). Berbagai buah-buahan, akar-akaran, dan bunga dari berbagai 

jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia purba dan efek farmatologinya. 

Sejarah mencatat, ganja sudah digunakan orang sejak 2700 SM. Opium misalnya, 

telah digunakan bangsa Mesir kuno untuk menenangkan bagi yang sedang
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menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk 

pengobatan, namun tidak jarang pula digunakan untuk kepentingan kenikmatan.

Luthfi Baraj, terdapat tiga pendekatan untuk terjadinya 

penyalahgunaan narkoba yaitu pendekatan organbiologik, psikodinamik, dan 

psikososial. Ketiga pendekatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling 

berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari sudut pandang organbiologik (susunan 

syaraf pusat atau otak) mekanisme terjadinya adiksi (ketagihan) hingga dependensi 

(ketergantungan) dikenal dengan dua istilah, yaitu gangguan mental organik atau 

sindrom otak organik, seperti: gaduh, gelisah, dan kekacauan dalam fungsi kognitif 

(alam pikiran), efektif (alam perasaan atau emosi) dan psikomotor (perilaku) yang 

disebabkan efek langsung terhadap susunan syaraf pusat atau otak (Mardani:

Menurut

2008:45).

Seseorang akan menjadi ketergantungan narkoba, apabila seseorang dengan 

terus menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori adaptasi sekuler 

(neuro-adaptation), dimana tubuh akan beradaptasi dengan menambah jumlah 

teseptor dan sel-sel saraf bekerja keras. Jika zat dihentikan, sel yang masih bekeija 

keras tadi mengalami kehausan, yang dari luar tampak sebagai gejala-gejala putus 

obat. Dimana gejala tersebut memaksa orang untuk mengulangi pemakaian zat 

tersebut.

Dengan teori psikodinamik dinyatakan bahwa seseorang akan terlibat 

penyalahgunaan narkoba sampai ketergantungan, apabila pada orang itu terdapat 

faktor penyebab (factor contribusi) dan faktor pencetus yang saling keterkaitan
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dengan yang lain. Faktor predisposisi seseorang dengan gangguan kepribadian 

(anti sosial) ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap orang lain. Selain itu juga 

yang bersangkutan tidak mampu untuk berfungsi secara wajar dan efektif dalam 

pergaulan dirumah, di sekolah, atau di tempat keija, gangguan lain sebagai penyerta 

berupa rasa cemas dan depresi. Untuk mengatasi ketidakmampuan dan 

menghilangkan kecemasan atau depresinya, maka orang cenderung untuk 

menggunakan narkoba. Semestinya orang itu dapat mengobati dirinya dengan 

datang ke dokter atau psikiater untuk mendapatkan terapi yang tepat sehingga dapat 

dicegah keterlibatannya dalam penggunaan narkoba.

satu

Faktor kontribusi: seseorang dengan kondisi keluarga yang tidak baik akan

merasa tertekan, dan rasa tertekan inilah sebagai faktor penyebab bagi dirinya untuk

terlibat dalam penyalagunaan narkoba. Disfungsi keluarga yang dimaksud antara 

lain: keluarga tidak utuh, kedua orang tua terlalu sibuk, lingkungan interpersonal 

dengan orang tua yang tidak baik. Faktor pencetus: bahwa pengaruh teman sebaya, 

tersedia dan mudah didapatnya narkoba mempunyai andil sebagai faktor pencetus 

seseorang terlibat penyalagunaan narkoba.

Dari sudut pandang psikososial narkoba terjadi akibat negatif dari interaksi 

tiga kutub sosial yang tindak kondusif, yaitu kutub keluarga, kutub sekolah, dan 

kutub masyarakat. Secara umum penyalagunaan NAPZA dapat dibagi menjadi

dalam tiga golongan besar:
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Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, 

yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak 

stabil.

2. Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalagunaan narkoba sebagai salah 

satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya 

terjadi pada orang yang dengan kepribadian psikopatik (antisosial), 

kriminal dan pemakaian narkoba untuk kesenangan semata.

3. Ketergantungan reaktif, yaitu terdapat pada remaja karena dorongan 

ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman kelompok sebaya 

(peer group pressure).

1.

1.6.2 Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Sebelum menguraikan peranan panti rehabilitasi, keluarga, orang tua, 

sekolah dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, perlu dibahas 

juga faktor faktor yang mendorong pemakai menyalahgunakan narkoba perlu 

dipahami, pemakai menyalahgunakan narkoba karena suasana di rumah tidak 

harmonis, harga dirinya rendah (ketidakpercayaan diri), ketidakmampuan 

seseorang mengalasi masalahnya sendiri, tidak dapat menolak tawaran dari teman 

atau lingkungan, dan obat yang tersedia dan mudah mendapatkannya.

Masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah sosial dan kesehatan 

yang kompleks pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam tiga bagian besar yaitu:
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1. Tersedianya narkoba dan zat adiktif lainnya

Deputi Pemberantasan Narkoba BNN, Brigjen Pol Benny Mamoto 

menyebutkan, untuk narkoba jenis sabu yang sudah masuk ke Indonesia 

harganya bisa mencapai belasan kali lipat dari harga di negeri asalnya seperti 

Iran dan Malaysia. Bila berhasil dipasarkan di Indonesia, bandar besar 

mendapatkan keuntungan belasan bahkan puluhan kali lipat dibandingkan 

dipasarkan di negara asalnya. Inilah yang menjadi alasan mengapa Indonesia 

memiliki daya tarik ‘harga’ yang bagus dalam peredaran narkoba (Suara

Pembaruan).

Di Iran misalnya. Harga satu kilogram sabu sekitar Rp 20 juta. Di

Singapura, Malaysia dan negara tetangga lainnya, harganya berkisar Rp 700 

juta hingga 800 juta. Namun, bila sudah masuk Indonesia dan berhasil 

dipasarkan, harganya bisa mencapai 1,5 miliar rupiah. Nugroho mencontohkan, 

harga 1 butir ekstasi di Belanda hanya sekitar Rp 3.000,-. Ekstasi itu kemudian 

diselundupkan ke Malaysia dan harganya meningkat menjadi Rp 30.000. Dari 

negeri jiran itu, ekstasi pun tiba ke Indonesia dan harganya melejit menjadi Rp 

300.000,- per butir. Selain faktor perbatasan, baik perbatasan darat maupun 

perairan, lemahnya penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor maraknya 

peredaran narkoba asal Malaysia di Indonesia.
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2. Faktor Kepribadian.

Menurut Alexis Immobile, Kepribadian dari hasil pengamatan dan 

penelitian terungkap bahwa ada tipe kepribadian tertentu dari anak yang 

memilki kemungkinan untuk dengan mudah menyalahgunakan narkoba:

A. Kepribadian ingin melanggar, suka mengambil resiko berlebihan 

(karena kuamg perhatian atau reaksi terhadap suatu larangan)

B. Mudah bosan, mudah kecewa atau jenuh.

C. Ingin dianggap sebagai orang hebat (menggunakan narkoba agar 

memilki kekuatan superior dalam lingkungan pergaulannya)

D. Tidak tahu mengambil keputusan yang bijaksana dan juga tidak dapat

memahami dan mengungkapkan perasaan hatinya pada orang lain.

3. Faktor lingkungan

A. Faktor keluarga

Sikap orang tua dan keadaan keluarga dapat membentuk kepribadian 

anaknya untuk cenderung menyalahgunakan narkoba

a. Anak yang menyalahgunakan narkoba pada umumnya tidak 

memperoleh kebahagian dalam kehidupan keluarganya. Pada 

umumnya pemakai narkoba berasal dari:

- keluarga yang tidak utuh (berpisah, cerai).
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- Suasana rumah yang diwarnai pertengkaran orang tua terus

menerus.

- Hubungan keluarga putus.

- Kurangnya komunikasi ( masing- masing anggota keluarga, 

keluar masuk rumah tanpa saling bertatap muka dan tidak

adanya interaksi didalam keluarga).

b. Keluarga bersikap terlalu melindungi atau menyayangi anak

terlalu berlebihan, menyebabkan anak tergantung kepada orang

tua, kurang percaya diri dan kurang rasa harga diri.

c. Orang tua yang mempunyai harapan yang sulit diwujudkan oleh

anaknya (seringkah harapan yang terlalu tinggi dan tidak sesuai 

dengan kemampuannya) atau orang tua yang terpusat pada 

kesuksesan dan prestasi anak, yang dapat menimbulkan prustasi. 

Untuk meredakan frustasi tersebut, diambil jalan pintas yaitu 

mendapatkan kepuasan dan ketenangan batin dengan 

menggunakan narkoba.

cara

d. Orang tua yang menyalagunakan alkohol dan zat adiktif lainnya 

yang mepengaruhi anak menyalahgunakan zat tersebut.
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B. Faktor Tekanan Teman Sebaya

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa alasan pertama mengapa 

menyalahgunakan narkoba adalah karena tekanan teman sebaya. 

Kebanyakan pemakai mulai berkenalan dengan narkoba dari teman- 

temannya. Penolakkan terhadap tekanan ini dapat mengakibatkan anggota 

yang menolak dikucilkan atau disepak dari kelompok dan bisa juga anggota 

tidak memakai, merupakan anggota yang tidak gaul, dan tidak 

mengikuti zaman.

yang

C. Faktor Masyarakat Modem.

Dalam masyarakat modem yang ditandai oleh majunya komunikasi, 

teknologi yang canggih dan hidup dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi

dibanding hidup seratus tahun yang lalu membawa pergeseran nilai-nilai,

pembahan selera dan gaya hidup ke arah yang lebih berorientasi kepada

keangkuhan, individualitas, kebendaan, keduniawian yang mudah

menimbulkan frustasi, ketegangan jiwa, stress dan kecemasan dalam diri

individu (Arief, Hakim, M. 2004: 51).

1.7 Metode Penelitian

Metode berarti cara dan penelitian berarti kegiatan mengamati dan meneliti, 

jadi metode penelitian adalah cara atau teknik yang digunakan melakukan kegiatan 

meneliti atau mengamati. Dalam melakukan penelitian metode memiliki peranan 

penting guna membantu peneliti agar fokus penelitiannya lebih jelas dan terarah.
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Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada analisis 

dan konstruksi. Analisis dan konstruksi dilakukan secara metodelogis, sistematis, 

dan konsisten. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah 

satu manifestasi hasrat manusia untuk mengetahui apa yang dihadapinya dalam 

kehidupan. Penelitian ini mencoba untuk memberikan gambaran tentang pelayanan 

dan peran yang diberikan petugas medis kepada pasien pengguna narkoba.

//
J • ">,

f , - T
1.7.1 Sifat dan Jenis Penelitian *

Arikunto (1997:254) mendefinisikan metode penelitian kuatft&trPsebagai

1.7.1.1 Sifat Penelitian

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu penelitian yang

bertujuan menggambarkan, menjelaskan serta menguraikan satu keadaan yang

disertai dengan bukti-bukti dari berbagai sumber yang telah diorasikan ke dalam

bentuk ilmiah. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif 

yaitu untuk mengetahui metode penyembuhan yang dilakukan panti dalam 

menanggulangi pemakaian narkoba, kendala-kendala yang dihadapi pihak panti di 

dalam penerapan metode penyembuhan pengguna narkoba.

1.7.1.2 Jenis Penelitian

Metode dalam rancangan penelitian kualitatif lebih pada penegasan dan 

penjelasan yang menunjuk pada prosedur-prosedur umum kemetodean yang akan 

digunakan, seperti: pendekatan berikut alasan mengapa pendekatan itu digunakan, 

unit analisis, metode pengumpulan dan analisis data dan keabsahan data (Burhan

25



Bungin: 2003,). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu, 

untuk mengetahui peran yang dilakukan panti dalam 

penyalahgunaan narkoba.

merehabilitasi

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Panti Rehabilitasi Ar-rahman di Tegal 

Binangun Jakabaring Palembang. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan 

pertimbangan yang merupakan satu-satunya panti rehabilitasi di Palembang yang 

menerapkan penyembuhan terhadap pengguna narkoba melalui metode terapi 

dzikir, metode theurapeutic community, metode terapi peer educater (terapi

tambahan), dan metode terapi medis adalah terapi rujukan untuk ke rumah sakit

tertentu.

1.7.3 Definisi Konsep

a. Peranan adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang 

dalam kehidupan kemasyarakatan atau perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial (Soerjono Soekanto :1990).

b. Panti adalah rumah atau tempat tinggal yang memelihara dan merawat individu

atau kelompok (Depdikbud, 1995:999).

c. Peran Panti Rehabilitasi adalah suatu proses perbaikan perilaku yang dilakukan 

oleh panti rehabilitasi yang meliputi proses perbaikan perilaku yang ditunjukan
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untuk membantu orang baik individu, kelompok atau pun masyarakat di dalam 

memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya mencapai keberfungsian sosial 

penuh serta mengupayakan kondisi-kondisi kemasyarakatan tertentu yang 

dapat menunjang pencapaian fungsi sosial, yang beberapa peranan harus 

ditampilkan oleh panti rehabilitasi narkoba antara lain: Fasilitator dan asistensi 

(fasilitasi dan asistensi), Konselor,.Liaisioning (penghubung), Manajer kasus

secara

(BNN RI dan Departemen Sosial RI 2004).

d. Penyalahgunaan narkoba adalah Penggunaan salah satu beberapa jenis narkoba 

yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur 

sehingga menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosial.

e. Panti Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Pesantren Ar-Rahman adalah panti

rehabilitasi sosial pengguna narkoba yang memberikan pelayanan dan

perawatan, rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental dan sosial.

1.7.4. Unit Analisis Data

Unit analisis adalah satuan-satuan yang menunjuk pada subjek penelitian. 

Unit analisis adalah lembaga, yaitu Panti Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman yang 

bertempat di Tegal Binangun Jakabaring Palembang.

1.7.5 Strategi Penelitian

Strategi penelitian dapat diartikan sebagai sebuah bentuk cara seseorang

peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan. Strategi dalam penelitian ini yaitu 

studi kasus intrinsik. Strategi penelitian studi kasus intrinsik merupakan suatu
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penelitian yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh terhadap kasus yang 

diteliti serta mengikuti struktur studi kasus seperti permasalahan, konteks, isu, dan 

pelajaran yang dapat di ambil.

1.7.6 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan penelitian adalah pengasuh 

yang telah menjadi pengasuh selama 5 tahun dan pasien (pengguna narkoba) yang 

telah mengalami masa proses rehabilitasi sadar dan dapat bersosialisasi (Tahap 

Resosialisasi) yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun 

orang lain yang memahami objek penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menentukan informan dengan cara purposive

sampling yaitu informan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu

atau dengan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dipakai penulis dalam

menentukan informan utama adalah:

1. Ketua panti

2. Pengasuh yang telah menjadi pengasuh selama 5 tahun

3. Pengawas panti yang telah menjadi pengawas selama 4 tahun 

Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah

Pasien (pengguna narkoba) yang telah mengalami Tahap Resosialisasi1.
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Dari jumlah 11 pengasuh termasuk ketua dapat ditemukan yang telah menjadi 

pengasuh selama 5 tahun berjumlah 5 orang, sedangkan dari pengawas yang 

berjumlah 3 orang, yang telah berada di lingkungan panti selama 4 tahun berjumlah 

2 orang. Jumlah informan pendukung, dari 44 pasien yang sudah mengalami Tahap 

Resosialisasi dapat di temukan 6 pasien, sehingga didapatkan 13 informan utama 

dan pendukung. Pemanfaatan informan ini adalah agar waktu yang relatif singkat 

banyak informasi yang di dapat peneliti m4ngenai terapi yang diterapkan dalam 

penyembuhan Residen.

1.7.7 Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata, tindakan, selebihnya data

tambahan seperti data dari skripsi, jumal-jumal penelitian, Koran, majalah, media

internet dan dokumen. Beberapa jenis data yang diambil dari penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data primer adalah data sebagai data utama dalam penelitian ini berupa hasil 

dan tindakan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam

dengan informan penelitian ketua, pengasuh yang ada di panti, pengawas 

panti, pasien (pengguna narkoba) yang telah mengalami Tahap 

Resosialisasi. Yang dapat memberikan keterangan dalam rangka untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian.
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b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer atau data 

penunjang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sumber data 

sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku dan keterangan- 

keterangan yang di dapat dari sumber pendukung. Sehinga dapat 

memberikan pemahaman yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data 

sekunder dalam penelitian berupa petunjuk mengenai narkoba metode 

Theurapeutic Community (komunitas terapeutik) dalam rehabilitasi sosial 

penyalahgunaan narkoba dan buku legalitas Panti Rehabilitasi Narkoba Ar-

Rahman.

1.7.8 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Burhan Bungin, 2003) teknik pengumpulan data yang

dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu :

1. Observasi (in-dept interview)

Dalam penelitian ini, observasi yang dipilih oleh peneliti adalah observasi 

partisipant (peneliti tidak berperan serta). Peneliti tidak terlibat dalam kegiatan- 

kegiatan yang dilakukan objek penelitian, Tetapi dalam penelitian ini, peneliti 

langsung terjun kelapangan untuk melihat dan menangkap semua aktifitas 

penyembuhan yang dilakukan oleh pembina, pengurus atau pengasuh, 

pengawas dan pasien yang telah mengalami proses rehabilitasi selama 4 bulan. 

Kemudian dari data tersebut peneliti akan menganalisis dan menggali

non

semua
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keterangan mengenai penyembuhan pengguna narkoba dan akan dianalisis 

secara deskriptif oleh peneliti.

2. Wawancara Mendalam (in dept interview)

Wawancara mendalam merupakan suatu cara pengumpulan data atau informasi 

dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud 

mendapatkan data-data atau gambaran-gambaran lengkap tentang topik yang

diteliti (Bungin,2003).

Dalam penelitian ini wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data 

dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara dengan

informan ini menggunakan pedoman wawancara (guide interview) yang

berisikan panduan pertanyan-pertanyaan yang akan dijawab oleh informan

secara langsung melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan latar

alamiah, seperti percakapan sehari-hari namun tidak terlepas dari tujuan

penelitian yaitu menjawab masalah-masalah penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang mendukung data primer atau data penunjang 

yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dengan memanfaatkan sumber 

data yang telah ada, untuk dijadikan sebagai bahan kajian ulang atau bahan 

perbandingan sehinga dapat memberikan masukan di dalam penelitian ini.

diperoleh dari beberapa foto penunjang dari data sekunderDokumentasi ini
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lainnya. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan teknik pengumpulan data 

serta dapat memahami persoalan yang terjadi.

4. getting Out

Menurut (Burhan Bungin, 2003:58) proses pengumpulan data dihentikan 

setelah dianggap “jenuh” yaitu setelah tidak ada jawaban baru lagi dari 

lapangan. Artinya, peneliti selalu memperoleh informasi dan jawaban yang 

sama. Situasi ditandai dengan data yang terkumpul selalu menunjukkan hal 

yang sama, berbagai situasi dan sumber yang berbeda.

1.7.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif

deskriptif, yang dalam penelitian ini adalah mengatur, mengurutkan,

mengelompokkan, memberi kode serta kategori data-data yang diperoleh di 

lapangan, menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiono 2006:276), menyatakan 

bahwa aktifitas dalam analisis data kulitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehinga datanya sudah jenuh. 

Miles dan Huberman juga menambahkan aktifitas dalam analisis data yaitu:

1.7.9.1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagi proses pemilihan dan pemusatan perhatian 

peneliti. Peneliti pada tahap ini memilih data yang diperoleh dari lapangan
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kemudian data yang dipilih disesuaikan dengan derajat relevansinya yang 

berkenaan dengan maksud penelitian.

Data yang diperoleh di lapangan itu terlalu banyak maka peneliti harus 

mereduksi data, mereduksi data dengan cara memilah, merangkum dan memilih 

data yang telah ada, dan kemudian memfokuskan pada hal-hal penting saja, dan 

dicari tema polanya.

Dalam situasi sosial yang diteliti oleh peneliti, peneliti mereduksi data yang 

berhubungan dengan hal apa saja yang menjadi pedoman didalam merehabilitasi 

penyalahgunaan narkoba. Pedoman wawancara sangat membantu untuk mereduksi 

data yang diperoleh. Sehingga peneliti mendapatkan kesimpulan data yang akan 

menjadi fokus permasalahan.

I.7.9.2. Tahap Penyajian Data (display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan

data. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk deskriptif dengan uraian

singkat dengan memaparkan berbagai data yang behubungan dengan penelitian.

Pada tahapan ini, peneliti menggunakan alat untuk memperlancar dan 

mempermudah setiap proses penyajian data yang ada berupa alat tulis dan alat 

elektronik untuk membantu pengetikan. Penyajian data yang dilakukan berdasarkan 

panduan sistematika penulisan yang dikelola melalui berbagai sumber data, baik 

sumber data skunder maupun sumber data primer.
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I.7.9.3. Tahap Kesimpulan

Proses ini menggunakan metode deskriptif dengan menggambarkan dan 

menceritakan penelitian yang telah dilakukan dan sesuai dengan perumusan 

masalah penelitian. Tentang apa yang berhasil dimengerti berkenaan dengan 

masalah yang diteliti, sehinga lahir kesimpulan yang komperhensif dan mendalam. 

Dalam tahap ini adalah tahap terakhir dalam penelitian Kualitatif yang merupakan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berisi pendahuluan yang mengulas tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, 

kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan

BABI

BAB II Berisi tentang deskripsi wilayah penelitian menguraikan wilayah 

penelitian tentang Panti Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman secara 

khusus mengenai diskripsi subyek penelitian.

BAB III Berisi tentang pembahasan dan analisis data mengenai temuan- 

temuan yang ada di lokasi penelitian

BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil 
penelitian.
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