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BAB III 

PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN 

 

 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan satu rangkaian 

kegiatan dengan penelitian tentang drug choice dalam penggunaan narkoba. 

Dengan demikian tempat pengabdian masyarakat ini adalah di salah satu lokasi 

penelitian tentang drug choice tersebut. Kegiatan pengabdian ini (stabilisasi kondisi 

psikologis) akan dilakukan bersamaan dengan dan/atau setelah pengumpulan data 

penelitian tentang drug choice. 

 

1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan pengabdian dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial (Baresos) 

Pamardi Putra Semarang. Program dilaksanakan secara bersama-sama di ruang 

aula Baresos. Total seluruh peserta yang mengikuti program sebanyak 30 

peserta. Program pelatihan dilaksanakan pada tanggal 22 dan 29 Juni 2016. 

Pelaksanaan program melibatkan tim pengabdian sebagai fasilitator 

utama dibantu oleh enam mahasiswa sebagai co-fasilitator. Mahasiswa tersebut 

adalah mahasiswa semester VI yang telah memiliki ketrampilan untuk 

memandu relaksasi dan melakukan stabilisasi emosi dengan metode Emotional 

Freedom Technique (EFT).  

dilakukan secara kelompok besar dan pembagian dalam kelompok kecil 

ketika melakukan latihan stabilisasi, dengan jumlah pada setiap kelompok 5 

sampai 6 peserta. Pelaksanaan program dilakukan dengan fun dan melibatkan 

seluruh peserta agar terlibat dan kesadaran dari dalam masing- masing peserta 

muncul dengan sendirinya tanpa menggunakan cara yang terkesan sangat 

menggurui. 

 

2. Proses Kegiatan 

Pada pertemuan pertama (22 Juni 2016) pelatihan dimulai dengan 

perkenalan dan menyusun aturan main (role play) untuk mendorong peserta 

aktif dan terlibat dalam proses belajar kolaboratif. Perkenalan dilakukan oleh 
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setiap peserta secara atraktif. Dalam perkenalan ini peserta memperkenalkan 

dirinya dan menganalogikan dirinya dengan binatang tertentu dan menirukan 

suara atau gerakan binatang tersebut. Setelah perkenalan peserta diajak untuk 

melakukan kegiatan ice breaking. Kegiatan interaktif ini dimaksudkan untuk 

membuat para peserta lebih dekat dengan tim fasilitator dan lebih mudah 

terbuka dalam proses kelompok.  

Setelah proses ice breaking fasilitator utama memberikan 

menyampaikan materi tentang tantangan setelah selesai menjalani rehabilitasi 

dan kemungkinan terjadinya relapse. Kemudian peserta dibagi ke dalam lima 

kelompok kecil. Tiap-tiap kelompok didampingi oleh seorang co-fasilitator. 

Selanjutnya proses berganti-ganti antara penjelasan oleh fasilitator dan 

penjelasan lebih detail dan latihan bersama co-fasilitator di tiap-tiap kelompok. 

Dalam proses di kelompok peserta terlibat dalam pembuatan aturan dengan 

mengusulkan berbagai aturan tentang proses latihan. Fasilitator kelompok 

menambahi aturan untuk men-stimulasi keaktifan peserta, misalnya peserta 

yang berbagi pendapat/pengalaman mendapatkan apresiasi berupa tepuk 

tangan. Hal tersebut dilakukan guna menjaga kohesivitas dalam proses 

pelatihan dengan suasana yang tidak tegang.  

Dalam kelompok peserta dilatih untuk (1) melakukan relaksasi, dan (2) 

melakukan stabiliasi emosi dengan metode EFT. Dalam rangka itu peserta 

diajak untuk saling sharing pengalaman mereka, bak yang membuat mereka 

merasa tertekan atau tidak nyaman maupun hal-hal yang mendukung mereka 

untuk tetap merasa berharga dan bersemangat menjalani hidup mereka. Sharing 

ini menjadi bahan untuk latihan EFT. Untuk mempermudah pemahaman dan 

proses latihan, dalam setiap kelompok ada contoh EFT yang dilakukan oleh co-

fasilitator terhadap saah satu atau dua orang anggota kelompok. 

Pada pertemuan kedua (29 Juni 2016) prosesnya hampir sama dengan 

pertemuan I: diawali dengan ice breaking, dilanjutkan dengan review 

pertemuan sebelumnya oleh fasilitator dan kemudian proses dalam kelompok 

kecil dengan co-fasilitator. Dalam kelompok kecil ini co-fasilitator menjelaskan 

ulang tentang tata cara EFT. Co-fasilitator melakukan EFT kepada salah satu 
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peserta. Kemudian beberapa peserta diminta untuk mempraktekkan teknik 

stabilisasi emosi EFT kepada temannya. Latihan dengan sesama peserta ini 

diharapkan dapat berkembang self help group di kalangan mantan penyalah 

guna narkoba. 

Pada sesi latihan hingga sesi terakhir, peserta melakukan review 

terhadap materi latihan stabilisasi kondisi psikologis menggunakan teknik yang 

telah didapat selama dua pertemuan, mengidentifikasi hal-hal yang perlu dijaga 

untuk menghindari situasi berisiko tinggi terjadinya penyalahgunaan narkoba 

kembali (relapse).  

 

3. Dampak Pelatihan 

Dalam dua sesi pertemuan sudah terjadi kemajuan pada  peserta. 

Sebagian besar peserta menemukan kesadaran akan pentingnya mengelola 

kondisi psikologis supaya dapat menjaga kondisi diri tetap abstinence. Hal ini 

berdampak positif pada proses latihan teknk stabilisasi peserta. Jika pada awal 

pelatihan sebagian besar peserta terlihat tidak menghiraukan dengan 

menghindari kontak mata dan berbicara pelan, maka setelah proses pencairan 

yang memberi mereka peran signifikan dalam kelompok, membuat mereka 

lebih aktif.  

Hasil program ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pertumbuhan 

pribadi dan pengetahuan tentang cara mengelola kondisi psikologis agar dapat 

mempertahankan kondisi abstinence. Kemajuan tersebut dapat dilihat saat 

proses pertemuan kedua dimana peserta mampu memahami dan saling 

melakukan teknik stabilisasai kepada rekannya. Selain itu peserta juga 

menuturkan dengan dilakukan latihan tersebut menolong mengendalikan 

pikiran, emosi, dan mengontrol perilakunya, sehingga dampak positifnya 

membuat perasaan mereka lebih tenang, dapat tidur, tidak mudah terpancing 

emosi, dan penurunan ketegangan. 

 

 


