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PEMBAHASAN 

Diskusi 

Berdasarkan hasil penelitian, setelah dilakukan proses intervensi berupa 

Pelatihan Berpikir Positif, diketahui bahwa ada perbedaan perubahan yang sangat 

signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok 

eksperimen diketahui skor optimisme meningkat cukup signifikan sehingga dapat 

mengubah individu yang awalnya tergolong dalam kategori Low Optimism 

(Pesimis) menjadi Moderate Optimism. Subjek atas nama BP mengalami 

peningkatan skor optimisme dari 13 (tergolong low optimism) menjadi 15 

(moderate optimism). Subjek atas nama IR mengalami peningkatan skor 

optimisme dari 9 (tergolong low optimism) menjadi 15 (moderate optimism). Subjek 

atas nama AS mengalami peningkatan skor optimisme dari 7 (tergolong low 

optimism) menjadi 10 (low optimism). Subjek atas nama MA mengalami 

peningkatan skor optimisme dari 13 (tergolong low optimism) menjadi 17 

(moderate optimism). Subjek atas nama AR mengalami peningkatan skor 

optimisme dari 12 (tergolong low optimism) menjadi 15 (moderate optimism). 

Subjek atas nama HM mengalami peningkatan skor optimisme dari 9 (tergolong 

low optimism) menjadi 14 (moderate optimism). 

Pada kelompok kontrol terlihat bahwa hanya ada dua subjek yang 

mengalami peningkatan, namun angkanya tidak terlalu signifikan hanya 1 – 2 

angka, bahkan ada yang turun secara drastis subjek atas nama “NI” yang awalnya 

ada pada skor 13 (low optimism) turun menjadi 4 (low optimism). Subjek atas nama 

DR tidak ada perubahan skor optimisme dari 13 (tergolong low optimism) pada 

post test tetap dengan skor 13 (low optimism). Subjek atas nama ASP mengalami 

peningkatan skor optimisme dari 13 (tergolong low optimism) menjadi 14 
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(moderate optimism). Subjek atas nama SU tidak ada perubahan skor optimisme 

dari 10 (tergolong low optimism) pada post test tetap dengan skor 10 (low 

optimism). Subjek atas nama WW mengalami peningkatan skor optimisme dari 9 

(tergolong low optimism) menjadi 10 (low optimism). Subjek atas nama RY 

mengalami peningkatan skor optimisme dari 13 (tergolong low optimism) menjadi 

15 (moderate optimism). 

Berdasarkan uji Mann Whitney diketahui bahwa U = 0.500 dengan p = 

0.005 (p < 0.01) artinya ada perbedaan yang sangat signifikan antara perubahan 

optimisme kelompok eksperimen yang diberikan intervensi berupa Pelatihan 

Berpikir Positif dengan skor optimisme kelompok kontrol yang tidak diberikan 

intervensi, dimana kelompok eksperimen (mean rank : 9.42) mengalami 

peningkatan optimisme lebih besar daripada kelompok kontrol (mean rank: 3.58). 

Oleh karena itu, Pelatihan Berpikir Positif efektif untuk meningkatkan optimisme 

penyalahguna narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi 

BNN Tanah Merah Samarinda. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Nurindah, Afiatin dan Sulistyarini (2012) 

tentang Pelatihan Berpikir Positif untuk meningkatkan optimisme remaja panti 

Sosial. Remaja yang berusia 13 sampai 18 tahun yang memiliki skor optimisme 

sedang dan rendah diberikan Pelatihan Berpikir Positif sebanyak 4 sesi dengan 

waktu pelaksanaan setiap sesi selama 100 menit. Post test dilakukan setelah 

pelatihan berakhir dan follow up dilakukan 2 minggu setelah post test. Hasilnya 

diperoleh bahwa pelatihan tersebut signifikan untuk meningkatkan skor optimisme 

remaja panti sosial “X”. 

Pelatihan berpikir positif juga efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri 

pada penderita eks kusta (Maula, 2012). Pada penderita Tuna Daksa juga 
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diketahu bahwa Pelatihan Berpikir Positif efektif untuk meningkatkan orientasi 

masa depan remaja tuna daksa. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 

peningkatan orientasi masa depan yang signifikan pada kelompok yang diberikan 

perlakuan berupa Pelatihan Berpikir Optimis. Selain itu, terdapat perbedaan 

orientasi masa depan yang signifikan antara kelompok eksperimen yang diberikan 

pelatihan dengan kelompok kontrol pada skor pascates. Pelatihan berpikir optimis 

tidak hanya memberikan keterampilan melakukan rekonstruksi kognitif terhadap 

explanatory style negatif melainkan juga subjek yang mengikuti pelatihan mampu 

menyusun dan memiliki sebuah rancangan masa depan yang sesuai dengan 

kapasitas diri masing – masing (Kamaratih, Ruhaena, dan Prasetyaningrum, 2016). 

Optimisme sangat diperlukan bagi para penyalahguna narkotika, karena 

ketika berbicara tentang optimisme dan harapan, ternyata penyalahguna narkotika 

dengan sendirinya akan memaafkan dirinya, masa lalunya maupun lingkungannya 

dikarenakan mereka tidak lagi fokus pada “luka-luka”, tapi sebaliknya mereka 

dipenuhi gairah pengembangan diri dan pencarian kebahagiaan (Yuniardi, 2010). 

Para penyalahguna narkotika telah kehilangan masa lalu dan masa sekarangnya, 

sehingga dengan pelatihan berpikir positif diharapkan mereka akan memiliki masa 

depan yang lebih baik.  

Hasil kualitatif menunjukkan bahwa rata – rata usia para penyalahguna 

narkotika yang direhabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda 

berada pada usia produktif (antara 17 – 30 tahun). Awal mula mereka 

menggunakan narkoba adalah dari ajakan teman, selain itu lingkungan yang 

permisif ditunjang pendidikan mereka yang hanya lulus SMA menjadikan mereka 

mudah dibujuk rayu pengedar untuk menggunakan narkoba. 
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Jenis narkoba yang digunakan mereka mayoritas adalah shabu dan mereka 

mengenal shabu berawal dari minum alkohol dan meningkat mengkonsumsi 

double L dan dilanjutkan shabu. Subjek rata – rata baru pertama kali menjalani 

rehabilitasi narkoba dan beberapa dari mereka menjalani rehabilitasi atas dasar 

keinginan senidri dan lainnya atas keinginan dari orang tuanya. Pemakaian 

narkoba para subjek rata – rata lebih dari 3 (tiga) tahun. 

Secara keseluruhan subjek pada kelompok eksperimen merasa bahwa 

Pelatihan Berpikir Positif sangat membantu mereka untuk mengubah pemikiran – 

pemikiran mereka yang selama ini salah yang menjadikan diri mereka menjadi 

pesimis. Ketika dilaksanakan proses pelatihan, subjek pada kelompok eksperimen 

terlihat sangat antusias mengikuti pelatihan ini, mereka mengatakan bahwa 

selama ini mereka merasa hanya menjalankan program di Balai Rehabilitasi BNN 

Tanah Merah Samarinda tanpa tahu bagaimana mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari – hari yang nyata bagaimana nantinya kalau menghadapi 

kesulitan – kesulitan hidup. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh salah 

seorang subjek penelitian yang menjadi kelompok eksperimen atas nama “ HM” 

yang mengatakan bahwa : “Pelatihan ini sangat bermanfaat bro,,, saya jadi bisa 

merubah pikiran – pikiran kotor saya, pikiran suudzon saya menjadi pikiran yang 

baik yang lebih bermanfaat. Saya sangat senang bisa ikut pelatihan ini karena 

selama ini saya memang selalu negting alias negatif terus pikirannya sehingga 

ketika ada sedikit saja kata – kata orang yang menyinggung saya, saya menjadi 

emosi dan saya pikirin terus, saya menjadi merasa gimana ya bro,,, rada minder 

lah, tapi sekarang saya sudah bisa menangani kalo saya ketemu pikiran yang 

seperti itu.” 
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Kontribusi dan Kelemahan Penelitian 

Kontribusi penelitian ini terletak pada pemilihan teknik terapi yang cukup 

praktis dan aplikatif berupa pelatihan menjadikan subjek penelitian dapat dengan 

mudah mempraktekkan tanpa perlu tergantung dengan terapis. Teknik – teknik 

yang diajarkan menggunakan kasus sehari – hari yang mereka hadapi sehingga 

mereka akan dengan mudah mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari 

– hari ketika mereka menghadapi permasalahan atau kesulitan diluar Balai 

Rehabilitasi BNN Tanah Merah. 

Penelitian ini juga memiliki kontribusi terhadap perkembangan penanganan 

terhadap penyalahguna narkoba, dimana ketika penelitian ini berlangsung, subjek 

yang merupakan residen Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah sedang menjalani 

proses terapi dengan metode Therapeutic Community (TC), namun ternyata 

proses terapi dengan metode TC tersebut tidak mampu meningkatkan optimisme 

para pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi. Hal ini diketahui pada 

subjek kelompok kontrol yang tidak diberika pelatihan berpikir positif dan hasilnya 

tidak ada satupun residen yang skor optimismenya naik secara signifikan, bahkan 

ada satu residen yang skor optimismenya turun drastis. 

Selain kontribusi tersebut, peneliti juga menyadari adanya beberapa 

kelemahan yang menyertai penelitian ini. Subjek penelitian yang merupakan 

penghuni tempat rehabilitasi narkotika menyebabkan memiliki jadwal kegiatan 

yang cukup padat sehingga proses pelaksanaan penelitian terbatas dengan waktu 

yang diberikan oleh pihak Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Waktu rehabilitasi 

yang cenderung singkat menjadikan susah melakukan follow up pada subjek 

dikarenakan tempat tinggal / domisili para residen yang mayoritas berada di luar 

kota Samarinda.  
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Keterbatasan penelitian lainnya adalah bahwa subjek yang diteliti 

merupakan pasien rawat inap yang tidak mendapat pengaruh dari luar, sehingga 

subjek cenderung aman dari situasi kondisi yang menjadi pemicu bagi mereka 

untuk kembali pesimis menghadapi masa depannya. Tidak adanya follow up juga 

menjadikan penelitian ini belum dapat teruji untuk jangka panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


