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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era yang semakin maju sering menimbulkan berbagai 

permasalahan yang semakin banyak dan kompleks. Kemajuan di 

berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan teknologi dan 

kebudayaan nampak sangat jelas. Adanya berbagai kemajuan ini 

seolah mampu menghilangkan jarak hingga tidak tampak lagi 

pembatas antara satu negara dengan negara lain. Tanpa disadari 

sesungguhnya kemajuan ini membawa pengaruh positif dan negatif. 

Kenyataan seperti ini secara tidak langsung mengarahkan setiap 

negara untuk memiliki sebuah “saringan” yang baik untuk 

memutuskan apakah sesuatu yang akan masuk membawa dampak 

positif atau negatif, dan hal tersebut patut untuk diadopsi atau tidak.  

Salah satu tingkatan usia yang mendapat pengaruh kuat 

terhadap perubahan adalah remaja, karena sesungguhnya  para 

remajalah yang seharusnya menjadi ujung tombak kemajuan suatu 

bangsa di masa depan (The Agent of Change atau agen perubahan). 

Remaja disebut sebagai the agent of change karena remaja 

mempunyai tanggung jawab sebagai warga negara, diri sendiri dan 

masyarakat, mengerti hal yang baik yang seharusnya dilakukan dan 

hal yang tidak baik yang seharusnya tidak dilakukan. (Havighurst, 

dikutip Monks dkk, 1998. h. 261).  
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Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara 

masa anak-anak dan masa dewasa.  Pada masa remaja, keinginan 

untuk mencoba-coba dan mengikuti trend atau gaya hidup, serta 

mencari kesenangan besar sekali. Permasalahan yang menjerat 

remaja adalah mencoba hal-hal yang seharusnya tidak boleh 

dilakukan dan hal ini merupakan pengaruh negatif dari modernisasi 

yang ada saat ini. Salah satu pengaruh negatif yang kuat adalah 

perubahan di bidang sosial, seperti permasalahan dalam perubahan 

gaya hidup. 

Permasalahan dalam kehidupan sosial salah satunya 

ditunjukkan dalam penelitian Mulyadi dkk (1995, h. 99) yaitu 

munculnya dampak sosial sebagai pemicu permasalahan yang 

kompleks seperti munculnya kesenjangan sosial, meningkatnya 

kriminalitas, pencemaran lingkungan, dan meningkatnya kenakalan 

remaja yang sering disebut juvenile delinquency. Kenakalan remaja, 

menurut Kartono (1992, h. 22-23) antara lain kebut-kebutan di jalan, 

mabuk-mabukan, pemerkosaan, kecanduan narkoba.  

Salah satu bentuk kenakalan remaja yang akhir-akhir ini 

menjadi masalah nasional bagi bangsa Indonesia adalah 

penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan 

remaja seperti fenomena gunung es yang muncul di permukaan 

hanya sedikit, namun yang tidak tampak begitu banyak jumlahnya, 

karena penyebaran narkoba yang terjadi di Indonesia sekarang ini 

tidak hanya di kota besar saja yang sebelumnya dikenal sebagai 

daerah transit peredaran narkotika dan psikotropika, namun sudah 
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sampai menjamur ke setiap daerah di Indonesia. Penyebaran yang  

seluas ini menjadi salah satu peluang bagi remaja untuk 

mendapatkan narkoba dengan mudah, akibatnya banyak remaja 

mengkonsumsi zat tersebut.  

Maraknya penyebaran dan penyalahgunaan narkoba membuat 

sanksi hukum pun makin dipertegas dengan berbagai pasal mengenai 

psikotropika, jika hal ini terjadi dan menjerat remaja pasti akan 

berdampak negatif bagi masa depan remaja itu sendiri. Dampaknya 

antara lain dapat merusak hubungan dengan keluarga, menurunkan 

kemampuan konsentrasi belajar dan produktivitas kerja secara 

drastis, ketidakmampuan membedakan mana yang baik dan mana 

yang buruk, serta gangguan pada kesehatan secara fisik dan 

mentalnya.   

Kasus penyebaran narkoba selama kurun waktu tahun 2000 

sampai 2004, pihak kepolisian berhasil menyita narkoba jenis ganja 

sebanyak 125,83 ton dan 622.949 batang pohon ganja, heroin 

sebanyak 90,3 kg, morphin 234,7 gram serta kokain 78,7 kg. Selama 

tahun 2003 pihak kepolisian juga berhasil menangkap 9.795 

tersangka kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba 

angka tersebut naik cukup tinggi dibanding tahun 1999 yang tercatat 

sebanyak 2.590 orang. Berdasarkan hasil survey nasional terhadap 

pelajar dan mahasiswa yang dilaksanakan BNN (Badan Narkotika 

Nasional) bekerjasama dengan Pranata Universitas Indonesia tahun 

2003 ditemukan bahwa dari setiap 100 orang pelajar atau 

mahasiswa, empat orang diantaranya (3,9%) terdeteksi sebagai 
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penyalahguna narkoba dan sebanyak 43,4% dari responden 

pengguna obat terlarang tersebut memakai lebih dari satu jenis 

narkoba. (Suara merdeka, h.5. 2004). Menurut Kepala Dinas 

Kesehatan (Dinkes) Jateng, dr. Budihardja, MPH, DTM di Jawa 

Tengah, sampai akhir tahun 2008 sebanyak 2.541 orang. Data yang 

paling mengejutkan adalah hasil penelitian Badan Narkotika Propinsi 

(BNP) Jateng terhadap para siswa sekolah dengan sampel tiga kota 

yakni Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Untuk Kota Semarang 

ditemukan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa 

mencapai 3,57 persen, Surakarta 2,29 persen dan di Purwokerto 

mencapai 1,86 persen. (Wawasan Digital, Jumat 24 Juli 2009). 

Peredaran narkoba di wilayah kota Semarang tahun 2009 

sangat menghawatirkan. Dari laporan yang masuk di Badan 

Narkotika Kota (BNK) Kota Semarang, diketahui pada semester 

pertama tahn 2009, terdapat lebih dari 2.500 orang pengguna 

narkoba. Sekretaris BNK Kota Semarang Moch Sudirman 

mengungkapkan, dari kisaran angka 2.500 pengguna narkoba, 

pengguna narkoba terbanyak ditempati kisaran usia remaja yakni 17 

tahun.. 

Penyalahguna narkoba seringkali merasakan kesakitan ketika 

akan berusaha menghentikan pemakaian narkoba, ini menunjukkan 

betapa sulitnya seorang penyalahguna berusaha untuk melepaskan 

diri dari narkoba yang akhirnya menyebabkan penyalahguna yang 

sedang dalam usaha melepaskan diri dari jerat narkoba akan mudah 

untuk terjatuh lagi dalam penggunaan narkoba. Kondisi ini muncul 
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sangat jelas terutama pada remaja yang sudah terjerat pada 

penyalahgunaan narkoba, yaitu kesulitan melepaskan diri dari jeratan 

narkoba karena tidak sanggup melawan rasa sakit yang muncul 

karena penghentian pemakaian narkoba. Munculnya kondisi-kondisi 

penyalahgunaan narkoba pada remaja juga dapat dipicu dari 

penggunaan nikotin, biasanya pada penyalahguna narkoba juga 

adalah perokok karena sifat nikotin yang hampir sama seperti 

narkoba yang cenderung menimbulkan kecanduan, maka sejarah 

neurology di dalam otak pun terbangkitkan kembali akan 

penyalahgunaan narkoba yang pernah dialami.  Keadaan lain yang 

muncul adalah habituasi atau pemakaian narkoba sudah menjadi 

kebiasaan yang mengikat, sehingga penyalahguna menjadi kesulitan 

karena adanya ikatan ini yang sudah menjadi kebiasaan. 

Faktor Psikologis adalah bagian utama yang penting untuk 

diolah dalam proses penanganan remaja yang mengalami kecanduan. 

Melihat hal tersebut, maka perlunya intervensi terapi yang tepat 

menjadi sebuah keharusan yang harus diberikan pada penyalahguna 

narkoba agar fokus dari tujuan membantu pemulihan penyalahguna 

itu sendiri menjadi tertuju. Proses terapi yang selama ini ada untuk 

diberikan pada penyalahguna narkoba seperti terapi medikal ataupun 

terapi religiusitas yang utama untuk membentuk penyalahguna 

menyadari dan dekat dengan Tuhan, namun proses terapi yang 

selama ini diberikan, dirasakan penyalahguna narkoba sebagai suatu 

proses yang menjenuhkan bagi mereka.  
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Metode terapi lain dapat menjadi alternatif dalam 

permasalahan ini. Ada beberapa metode  terapi yang dapat 

diterapkan dalam permasalahan ini, mempelajari dari permasalahan 

penyalahguna narkoba yang pada umumnya mengalami gangguan 

pada kebiasaan, emosi, memori jangka panjang, kepribadian, intuisi, 

kreativitas, persepsi, belief dan value, berkaitan dengan hal tersebut 

kesemuanya merupakan fungsi dari pikiran bawah sadar maka terapi 

dengan pikiran bawah sadar dapat menjadi sebuah pemilihan terapi 

yang tepat yaitu Hipnoterapi. Hipnoterapi yaitu kajian terapi dari 

ilmu Hipnosis yang sedang menjadi perbincangan sekaligus 

perdebatan banyak orang beberapa waktu ini karena kajian ilmu ini 

menjadi ramai dengan prosesnya yang nampak instan, walaupun 

sesungguhnya ilmu hipnosis sendiri adalah sebuah ilmu lama yang 

dicoba untuk dipergunakan kembali, namun ilmu ini menjadi 

menarik bagi banyak orang. Hipnosis sesungguhnya memiliki 

banyak peranan dalam kehidupan, dan hipnoterapi sebagai kajian 

dari ilmu hipnosis dapat diusahakan untuk diterapkan dalam 

membantu proses pemulihan pada penyalahguna narkoba. 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi peneliti ingin 

mengetahui peran dari hipnoterapi dalam membantu proses 

pemulihan remaja penyalahguna narkoba di panti rehabilitasi. 
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B. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hipnoterapi 

dalam membantu proses pemulihan penyalahguna narkoba. 

C. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan semakin memperkaya 

Psikologi Klinis dan Psikologi Kesehatan untuk mengkaji 

efektivitas dari metode hipnoterapi dalam membantu proses 

pemulihan penyalahguna narkoba.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan 

bahwa hipnoterapi dapat dipergunakan untuk membantu 

proses pemulihan penyalahguna narkoba. 
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