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PENDAHULUAN 

Latar belakang Masalah 

Narkotika merupakan zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi 

seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh 

manusia baik dengan cara diminum, dihirup, disuntik, dan lain sebagainya (Juliana 

dan Nengah, 2013). Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia 

semakin mengkhawatirkan. Penyalahguna narkotika tidak hanya terbatas pada 

kalangan ekonomi atas, namun juga sudah merambah pada kalangan ekonomi 

bawah. Kerugian yang diterima bangsa Indonesia atas peredaran narkotika sangat 

besar, moral generasi penerus bangsa rusak akibat adanya narkotika. Banyak 

terjadi kasus – kasus kejahatan yang ternyata juga dilatarbelakangi oleh 

penggunaan narkotika. Jika dihitung, kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat 

kejahatan narkotika mencapai Rp. 57 trilyun per tahun (Firmanzah, 2011). Hasil 

survey Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian 

Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia tahun 2015 diketahui angka 

prevalensi penyalahguna narkotika secara umum sebesar 2,2 % yang terdiri dari 

angka pengguna coba pakai 1.599.836 (0.86%), teratur pakai 1.511.035 (0.81%), 

pecandu narkotika suntik 68.902 (0.04%), dan pecandu narkotika non suntik 

918.256 (0.49%) dengan penggunaan zat paling banyak Amphetamine Type 

Stimulants dengan kelompok terbanyak digunakan adalah Methyl Dioxy Meth 

Amphetamine (MDMA) dan Methamphetamine (Shabu) (BNN, 2017). 

Narkotika sangat berbahaya karena dapat menimbulkan ketergantungan 

bagi penggunanya dan akan meningkat dari waktu ke waktu. Hawari (2003) 

mengungkapkan bahwa narkotika dan obat – obatan terlarang menimbulkan 

ketergantungan karena memiliki sifat – sifat sebagai berikut : 1) keinginan yang 
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tidak tertahankan terhadap zat yang dimaksud dan kalau perlu dengan jalan 

apapun untuk memperolehnya, 2) kecenderungan untuk menambah takaran 

sesuai dengan toleransi tubuh, 3) ketergantungan psikologis, yaitu apabila 

pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala – gejala kejiwaan seperti 

kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya, 4) ketergantungan fisik, yaitu 

apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan 

gejala putus zat. Hal ini yang menjadikan pengguna narkotika juga rawan menjadi 

seorang kriminal, mereka tidak dapat menahan keinginannya untuk menggunakan 

narkotika sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan 

narkotika yang diinginkan. 

Pengguna narkotika akan mengalami dua macam ketergantungan, yaitu : 

1) ketergantungan fisik adalah keadaan jika seseorang mengurangi atau 

menghentikan penggunaan narkotika tertentu yang biasa digunakan, orang 

tersebut akan mengalami gejala putus zat. Hal tersebut ditandai dengan adanya 

toleransi, 2) ketergantungan psikologis adalah suatu keadaan jika berhenti 

menggunakan narkotika tertentu, seseorang akan mengalami kerinduan yang 

sangat kuat untuk menggunakan narkotika tersebut meskipun yang bersangkutan 

tidak mengalami gejala fisik (Sumiati, 2009). Sugesti sangat berperan dalam hal 

ketergantungan psikologis, para penyalahguna narkotika akan selalu merasa ada 

yang kurang dalam dirinya meskipun tidak ada gejala fisik atau simptomatik yang 

terjadi pada tubuhnya ketika yang bersangkutan tidak menggunakan narkotika. 

Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang menjadi 

penyalahguna narkotika. Purba (2013) mengungkapkan bahwa faktor kepribadian 

individu yang menyebabkan seseorang menggunakan narkoba adalah : 1) 

kepribadian impulsif yang diekspresikan dalam bentuk tidak dapat menunda 
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keinginan, 2) tidak mampu mengatasi perasaan – perasaan tidak nyaman, 3)   

perasaan rendah diri, tidak mempunyai keyakinan diri, kesulitan mengungkapkan 

perasaan, 4) toleransi terhadap frustasi yang rendah, 5) menghindar dari tanggung 

jawab, 6) mengalami depresi.  

BNN & Depkes (2003) dan Joewana & Martono (2006) mengungkapkan 

bahwa tahapan seseorang menjadi penyalahguna dibedakan menjadi lima tahap 

yaitu : 1) experimental use yaitu penggunaaan narkoba dengan tujuan ingin 

mencoba atau sekedar memenuhi rasa ingin tahu, 2) sosial use atau recreational 

use yaitu penggunaan narkoba pada waktu – waktu tertentu ketika ada teman – 

teman seperti ketika merayakan malam pergantian tahun, ketika merayakan ulang 

tahun bersama dengan teman, 3) situasional use yaitu penggunaan narkoba pada 

situasi tertentu, seperti mengalami kekecewaan, kesedihan, ketegangan, dan 

perasaan tidak enak lainnya, dengan tujuan menghilangkan sementara perasaan 

tersebut, 4) abuse atau penyalahguna yaitu penggunaan narkoba dalam jumlah 

sedemikian banyak dan sedemikian sering sehingga mengganggu kehidupan 

sosial, pekerjaan dan proses belajar, 5) compulsive dependent use yaitu bila 

penggunaan telah menyebabkan terjadinya toleransi dengan penggunaan dosis 

yang semakin banyak dan bila berhenti atau mengurangi jumlah zat yang 

digunakan akan menimbulkan gejala putus zat. 

Pengobatan bagi penyalahguna narkotika yang masih dalam tahap 

Experimental Use, Recreational Use dan Situasional Use dapat diberikan terapi 

rawat jalan di seluruh BNN Propinsi maupun BNN Kota atau lembaga lain yang 

menangani masalah narkotika seperti Kementerian Kesehatan melalui puskesmas 

dan Kementerian Sosial melalui Institusi Penerima Wajib Lapor yang dimiliki. 

Sedangkan pada penyalahguna narkotika yang masuk pada tahap abuse dan 
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compulsive dependent use dilakukan terapi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN 

yang ada di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Balai Rehabilitasi BNN Tanah 

Merah Samarinda. Pelaksanaan rehabilitasi rawat inap maksimal 6 (enam) bulan 

dengan tahapan, antara lain : 1) fase detoksifikasi , 2) fase stabilisasi, 3) fase 

primary, dan 4) fase re-entry . 

Fase – fase yang dilalui oleh para residen sama yaitu dari fase detoksifikasi 

sampai re-entry. Namun pada beberapa kasus ada perbedaan waktu tempuh 

untuk masing – masing fase. Residen yang memiliki progress repport yang baik 

dari para terapis (konselor, psikolog, dokter) akan lebih cepat dalam menjalani 

program dibanding dengan residen yang tidak dapat mengikuti bahkan cenderung 

menolak program rehabilitasi sehingga mereka tidak sungguh – sungguh dalam 

menjalani program rehabilitasi. Penyebab perbedaan penerimaan residen dalam 

menjalani program salah satunya adalah adanya perbedaan motivasi mereka 

ketika awal masuk, ada residen yang masuk atas dasar keinginan sendiri secara 

sukarela (voluntary), ada residen yang masuk karena kasus hukum (compulsory). 

Perbedaan motivasi tersebut menjadikan residen juga memiliki tingkat optimisme 

yang berbeda, ada residen yang menjalani dengan penuh semangat dan yakin 

akan kepulihannya dan memiliki harapan yang baik di masa depan setelah 

menjalani rehabilitasi, namun ada juga residen yang hanya sekedar menjalani 

program dan cenderung hanya menunggu waktu keluar dan merasa pesimis ketika 

di luar tidak dapat mempertahankan pemulihannya, tidak diterima oleh keluarga 

dan tidak mendapat pekerjaan setelah dikeluarkan oleh perusahaan akibat 

penggunaan narkotikanya. 
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Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 

residen atas nama “B” pada tanggal 19 Mei 2017. Diketahui “B” merupakan residen 

yang berasal dari Kota Tarakan – Kalimantan Utara. “B” menceritakan kepada 

peneliti : 

“ saya disini hanya ingin menjadi orang baik bro, saya merasa sudah kaya 

orang hidup segan mati tak mau karena saya dikirim orang tua saya kesini 

dan mereka bilang saya tidak boleh pulang sebelum menjadi orang. Saya 

merasa kaya dibuang orang tua saya bro. Saya lama – lama jadi 

bagaimana ya bro… bingung nanti mau ngapain setelah keluar. Hal ini 

yang mengganjal saya bro dalam menjalani program. Saya takut tidak 

mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan istri, karena jujur ya bro 

saya juga ini orangnya minder bro, takut mendekati perempuan. saya 

selalu merasa takut kalo mau mendekati perempuan, karena pasti mereka 

aakan menolak saya. Saya dulu pernah pacaran selama dua bulan tapi 

dilaporkan oleh orang tua cewek saya karena mereka tidak setuju dan saya 

dipenjara selama delapan tahun sepuluh bulan karena berhubungan 

dengan cewek saya. saya kadang menjadi malas bro menjalani ini semua.. 

saya takut pulang ke tarakan karena saya pasti akan pakai lagi disana 

banyak beredar shabu. “ 

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bro W (Bro merupakan 

sebutan bagi konselor Balai Rehabilitasi BNN) selaku konselor yang menangani 

residen “B” : 

“Residen atas nama “B” dalam menjalani kegiatan layaknya seperti residen 

lainnya, namun memang residen tersebut malas, sehingga beberapa 

kriteria untuk kenaikan fase nya sering terlambat. Dia terlihat hanya 

sekedar menjalani program saja, ditambah lagi keluarganya kurang peduli 

dengan dia. Jangankan dijenguk, ketika dihubungi lewat telefon kakak dan 

keluarga lainnya tidak mengangkat, hanya bapaknya saja yang 

mengangkat telefon. Bapaknya juga pernah berkata kepada residen “B” 

bahwa dia tidak boleh pulang sebelum sukses. Residen “B” sangat takut 
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akan stigma di keluarganya, dia juga takut kembali ke Tarakan. Untuk 

rencana ke depan setelah selesai menjalani rehabilitasi, “R” belum 

memiliki banyak rencana dan cenderung bingung akan berbuat apa, 

dia merasa masih belum siap menghadapi dunia luar, masih kurang 

percaya diri, ditambah dirinya yang belum menikah meskipun sudah usia 

mencapai 35 tahun.” 

Wawancara juga dilakuakan terhadap ibu Riatifanny selaku koordinator 

bagian psikologi yang menangani residen. Menurutnya, residen yang ada di Balai 

Rehabilitasi BNN Tanah Merah sebagian besar merasa bingung ketika 

memikirkan nasibnya setelah keluar dari rehabilitasi. Mereka berfikir bahwa 

setelah keluar dari rehabilitasi pasti tidak akan diterima di perusahaan atau 

tempat bekerja lagi, akan sulit mendapatkan pekerjaan, akan dicibir oleh 

lingkungan sekitar dan keluarga juga pasti tidak akan menerima mereka kembali 

seratus persen. Bahkan mereka mengatakan takut kembali ke lingkungannya 

karena mereka yakin kalau kembali pasti akan relapse. 

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa residen tidak optimis, mereka 

berfikir masa depan mereka akan buruk, tidak akan mendapat pekerjaan, tidak 

diterima keluarga, dan pasti relapse jika kembali ke lingkungannya. Pemikiran 

tersebut tidak mencerminkan individu yang optimis. Perasaan bingung dan 

khawatir menghadapi masa depannya setelah selesai menjalani rehabilitasi 

merupakan salah satu efek dari pengguanaan narkoba yaitu melemahkan daya 

pikir ke depan (Joewana & Martono, 2006). Oleh karena itu, residen perlu 

mendapatkan suatu bentuk tritmen yang dapat meningkatkan optimisme untuk 

menghadapi masa depannya, karena ternyata hasil penelitian tingkat optimisme 

residen yang sedang menjalani rehabilitasi menunjukkan bahwa 37,3 persen 

residen di tempat rehabilitasi narkotika pesimis, 39,7 persen dalam kategori cukup 
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optimis dan hanya 23 persen penyalahguna di tempat rehabilitasi yang optimis 

(Armina, 2008).  

Karakteristik residen juga mempengaruhi optimisme mereka. De Leon 

(2000) menjelaskan bahwa karakteristik penyalahguna narkotika (residen) yaitu : 

1) memiliki self esteem yang rendah, rendahnya self esteem dapat dilihat dari 

perilaku amoral dan anti sosial  serta ketidakmapuan mereka untuk 

mengembangkan gaya hidup yang produktif, 2) identitas yang negatif, identitas 

atau konsep diri mereka sebagai manusia seutuhnya belum stabil dan tidak 

terbentuk, banyak dari mereka yang tidak mengerti siapa diri mereka, 3) tidak 

memiliki toleransi terhadap perasaan tidak nyaman, batas toleransi terhadap 

menahan perasaan tidak nyaman pada penyalahguna narkotika lebih rendah dari 

masyarakat pada umumnya sehingga mereka cenderung menyimpang dari nilai – 

nilai sosial, 4) memiliki berbagai macam perasan bersalah yang berlebihan, 

perasaan ini merupakan hal paling potensial yang dapat merusak diri mereka, 

mereka merasa bersalah pada diri sendiri, orang – orang terdekat, lingkungan 

sekitar dan masyarakat, 5) kurangnya kesadaran, penyalahguna narkotika pada 

umumnya kesulitan mempertimbangkan bagaimana perilaku orang lain 

mempengaruhi dirinya, kemampuan untuk memikirkan konsekuensi yang pantas 

atas perilaku tersebut sehingga seringkali mereka impulsif, 6) faulty judgement, 

penyalahguna narkotika seringkali salah dalam pengambilan keputusan atau 

mempertimbangkan konsekuensi, 7) lack of insight, penyalahguna narkotika 

kurang memiliki kesadaran terhadap emosi dan keadaan yang dapat memicu 

tindakan atau pemikiran mereka mengenai penggunaan narkotika, 8) poor reality 

testing, penyalahguna narkotika tidak memiliki keinginan untuk mengkonfrontasi 

isu – isu yang terjadi dalam diri mereka dan cenderung menghindar dari pemikiran 
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mereka sendiri, 9) habilitation, penyalahguna narkotika umunya tidak memiliki 

kemampuan untuk mencari penghasilan (produktif) dan bernegosiasi dengan 

sistem sosial.  

Karakteristik penyalahguna narkotika diatas menunjukkan bahwa 

penyalahguna narkotika merupakan individu yang pesimis, hal ini terlihat dari cara 

mereka meyakini hal – hal yang akan terjadi dimasa depan dimana mereka 

cenderung lebih merasakan perasaan negatif seperti kecemasan, perasaan 

bersalah, marah, kesedihan, dan putus asa (Scheier & Carver, 1998). Padahal, 

optimisme sangat diperlukan bagi residen dalam menjalani pemulihan. Optimisme 

memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan, penyesuaian diri setelah 

operasi kanker, operasi jantung koroner, penyesuaian di sekolah dan menurunkan 

depresi serta ketergantungan alkohol (Whelen, 1997).  

Mc Clelland (1961) membuktikan bahwa optimisme akan lebih memberikan 

banyak keuntungan daripada pesimisme. Keuntungan yang dimaksud adalah 

hidup lebih lama, kesehatan lebih baik, lebih bersemangat dan berenergi dalam 

melakukan kegiatan, senantiasa berusaha keras dalam mencapai tujuan, lebih 

baik dalam bersosialisasi, pendidikan, pekerjaan dan olahraga. 

Scheier & Carver (2002) menjelaskan bahwa optimisme sebagai keyakinan 

secara umum bahwa sesuatu dapat berjalan dengan baik di masa depan. Pada 

individu yang optimis senantiasa meyakini bahwa akan ada hasil yang baik di masa 

depan, sedangkan pada individu yang pesimis meyakini hasil yang buruk di masa 

depan. Residen yang meyakini bahwa dirinya akan relapse setelah keluar dari 

Balai Rehabilitasi BNN, tidak akan mendapat pekerjaan lagi setelah selesai 

rehabilitasi merupakan ciri dari individu yang pesimis. 
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Karakteristik individu yang pesimis menurut Seligman (2008) dapat dilihat 

dari gaya yang menjadi kebiasaan individu dalam menjelaskan kepada diri sendiri 

mengapa peristiwa itu terjadi (explanatory style). Gaya penjelasan tersebut terdiri 

dari tiga aspek : 1) permanensi merupakan gaya penjelasan masalah yang 

berkaitan dengan waktu, yaitu temporer dan permanen. Orang yang pesimis akan 

menjelaskan kegagalan atau kejadian yang menekan dengan cara menghadapi 

peristiwa yang tidak menyenangkan dengan kata – kata “selalu”, dan “tidak 

pernah”, sebaliknya orang yang optimis akan melihat peristiwa yang tidak 

menyenangkan sebagai sesuatu yang terjadi secara temporer, yang dicirikan 

dengan kata “kadang – kadang”, dan melihat sesuatu yang menyenangkan 

sebagai sesuatu yang permanen atau tetap, 2) pervasivitas adalah gaya 

penjelasan yang berkaitan dengan dimensi ruang lingkup, dibedakan menjadi 

spesifik dan universal. Orang yang pesimis akan mengungkap pola pikir dalam 

menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan dengan cara universal. Orang 

yang pesimis akan mengungkap pola pikir dalam menghadapi peristiwa yang tidak 

menyenangkan dengan cara universal, sedangkan orang yang optimis dengan 

cara spesifik. Dalam menghadapi peristiwa yang menyenangkan, orang yang 

optimis melihatnya secara universal atau keseluruhan, sedangkan orang yang 

pesimis memandang peristiwa yang menyenangkan disebabkan oleh faktor – 

faktor tertentu, 3) personalisasi yaitu gaya penjelasan yang berkaitan dengan 

sumber penyebab, intenal dan eksternal. Orang yang optimis memandang 

masalah – masalah yang menekan dari sisi masalah lingkungan (eksternal) dan 

memandang peristiwa yang menyenangkan berasal dari dalam dirinya (internal). 

Sebaliknya, orang yang pesimis memandang masalah – masalah yang menekan 
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bersumber dari dalam dirinya (internal) dan menganggap keberhasilan sebagai 

akibat dari situasi dari luar dirinya (eksternal). 

Burns (1988) dan Palmer (2011) menjelaskan sepuluh bentuk – bentuk 

distorsi kognitif yang biasa digunakan oleh para individu yang pesimis : Pertama, 

pemikiran “segalanya atau tidak sama sekali” yaitu Pemikiran ini merujuk pada 

kecenderungan individu dalam mengevaluasi kualitas – kualitas pribadi dalam 

kategori “hitam putih” secara ekstrim. Kedua, Over-Generalisasi yaitu merujuk 

pada kecenderungan individu untuk menyimpulkan bahwa satu hal yang pernah 

terjadi pada indvidu akan terjadi lagi berulang – ulang. Apabila hal yang pernah 

terjadi tersebut sangat tidak menyenangkan, maka individu tersebut akan 

senantiasa merasa sedih. Ketiga, Filter mental yaitu merujuk pada individu yang 

mengambil suatu hal kecil dalam situasi tertentu, terus memikirkannya, dan 

mempersepsikan seluruh sesuatu sebagai negatif pula. Keempat, 

mendiskualifikasikan yang positif yaitu suatu kecenderungan yang menetap pada 

diri individu untuk mengubah pengalaman – pengalaman yang netral, atau bahkan 

positif menjadi negatif. Kelima loncatan ke kesimpulan Individu terkadang suka 

meloncat ke suatu kesimpulan negatif yang tidak didukung oleh fakta dari situasi 

yang ada, dalam membaca pikiran, individu terkadang sangat yakin dengan hal 

yang belum tentu kebenarannya, sehingga ia sama sekali tidak berminat untuk 

mengecekanya. Keenam, pembesaran dan pengecilan, pembesaran biasanya 

terjadi bila individu melihat kesalahan, ketakutan, atau ketidaksempurnaan diri 

sendiri kemudian melebih – lebihkannya. Sedangkan ketika berpikir mengenai 

kemampuan diri, seseorang cenderung melakukan sebaliknya. Jika hal ini terjadi, 

maka individu tersebut akan merasa rendah diri. Ketujuh, penalaran emosional 

yaitu penggunaan emosi sebagai bukti untuk kebenaran. Kedelapan, pernyataan 
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“harus”, seseorang berusaha memotivasi diri sendiri dengan pernyataan “harus”, 

hal ini akan menyebabkan diri anda merasa tertekan dan kesal. Kesembilan, 

memberi cap dan salah memberi cap, suatu bentuk ekstrim dari over generalisasi, 

yang dilakukan individu bukan menguraikan kesalahan tetapi membuat cap negatif 

pada dirinya sendiri. Kesepuluh, personalisasi yaitu individu memandang dirinya 

sebagai penyebab dari suatu peristiwa eksternal yang negatif, yang dalam 

kenyataan sebenarnya bukanlah anda yang pertama – tama harus bertanggung 

jawab terhadap hal tersebut. Pikiran – pikiran kaku dan absolut tersebut kemudian 

oleh Ellis (dalam Palmer, 2011) disebut sebagai irrasional belief. 

Optimisme dan pesimisme sangat erat kaitannya dengan keyakinan, 

sehingga ketika residen memiliki keyakinan yang irrasional dapat menjadikan diri 

mereka sebagai individu yang pesimis. Untuk itu, perlu diubah keyakinan irrasional 

yang ada dalam diri residen menjadi keyakinan rasional agar mereka menjadi 

individu yang optimis. Ellis (dalam Corey, 2007) mengemukakan bahwa keyakinan 

seseorang dapat dimodifikasi dengan melatih kemampuan berpikirnya. Cara 

pandang individu yang pesimis dapat diubah menjadi optimis dapat diubah melalui 

serangkaian keterampilan kognitif salah satunya adalah dengan pelatihan berpikir 

positif (Lestari & Lestari, 2005).  

Pelatihan berpikir positif merupakan salah satu terapi kognitif yang 

bertujuan untuk mengenali pola pikir yang negatif dan memahaminya, mengubah 

pola pikir yang negatif dengan latihan – latihan, dan menggunakan pola pikir baru 

untuk menghadapi peristiwa kehidupan yang akan datang (Seligman, 2008). 

Individu yang pesimis melalui pelatihan berpikir positif akan mengalami proses 

pembelajaran keterampilan kognitif dalam memandang peristiwa yang dialami 

(Kholidah & Alsa, 2012). 
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Pelatihan berpikir positif yang dipakai pada penelitian ini merujuk pada teori 

yang dikemukakan Seligman (2008) tentang teknik dalam meningkatkan 

optimisme. Seligman menjelaskan bahwa teknik dalam meningkatkan optimisme 

menggunakan metode ABCDE yaitu : Adversity , yaitu kenali semua bentuk 

kesulitan atau peristiwa yang tidak mengenakkan yang ada dalam diri. Belief, 

kenali keyakinan irrasional yang muncul atas adanya kesulitan (Adversity) 

tersebut. Concequences , yaitu kenali akibat yang ditimbulkan dari adanya 

keyakinan irrasional yang muncul tersebut. Disputation, yaitu teknik melawan 

keyakinan yang irrasional dengan cara penyanggahan. Energization, yaitu 

menguatkan hasil penyanggahan. Penggunaan teknik ABCDE bertujuan untuk : 1) 

mengenali pola pikir yang negatif dan memahaminya, 2) mengubah pola pikir yang 

negatif dengan latihan – latihan, 3) menggunakan pola pikir baru untuk 

menghadapi peristiwa kehidupan yang akan datang. 

Pelatihan berpikir positif dari model ABCDE Seligman akan mengubah 

pemikiran negatif yang ada pada diri penyalahguna narkotika menjadi pemikiran 

yang positif. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa : 1) individu pada umumnya 

membuat gangguan – gangguan emosional mereka sendiri mengenai peristiwa – 

peristiwa kehidupannya melalui pikiran yang negatif / irrasional, 2) individu memiliki 

kemampun untuk memperkecil atau menghilangkan gangguan – gangguan 

tersebut dengan mengidentifikasi, menantang dan mengubah pola – pola kaku 

pemikiran mereka, 3) untuk memperoleh pola pikir yang rasional atau fleksibel, 

individu perlu berpikir, merasakan dan bertindak melawan keyakinan – keyakinan 

irrasional mereka (Palmer, 2011).    
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Adapun proses kerja Pelatihan Berpikir Positif dalam bagan berikut ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Alur Pengaruh Pelatihan Berpikir Positif Untuk Meningkatkan Optimisme 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah 

Pelatihan Berpikir Positif dapat meningkatkan optimisme para penyalahguna 

narkotika di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Pelatihan Berpikir Positif 

dalam meningkatkan optimisme penyalahguna narkotika yang sedang menjalani 

rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda. 

 

 

 

PENYALAHGUNA NARKOTIKA 
YANG DIREHABILITASI (RESIDEN) 

PELATIHAN BERPIKIR POSITIF 
 

Irrasional Belief 

TAHAPAN TERAPI 
- Memahami pikiran melalui 

Teknik ABC 
- Teknik mengubah irrasional 

belief menjadi rasional 
belief metode Disputation 
dan Energization. 

PESIMIS 

Keyakinan bahwa masa depan akan 
buruk, tidak dapat diterima 
keluarga, tidak dapat pekerjaan 

OPTIMIS 

Meyakini bahwa masa depan akan 
lebih baik 
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Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

psikologi, khusunya dalam hal penanganan penyalahguna narkotika sehingga 

Pelatihan Berpikir Positif dapat menjadi tambahan terapi penyalahguna 

narkotika yang sedang dijalani di tempat rehabilitasi. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Badan 

Narkotika Nasional dan instansi lain yang menangani rehabilitasi 

penyalahguna narkotika. 

 

Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Pelatihan Berpikir Positif  

berpengaruh meningkatkan optimisme penyalahguna narkotika yang sedang 

menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda. 

 

 

 

 

 

 

 


