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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN PENELITIAN 

 

A.Orientasi Kancah Penelitian 

Kancah penelitian dalam penelitian Peran Hipnoterapi Dalam 

Proses Pemulihan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja ini dilakukan 

di panti rehabilitasi Rumah Damai di Gunung Pati, kota Semarang. 

Didasari oleh pertimbangan bahwa Rumah Damai adalah sebuah panti 

rehabilitasi yang termasuk mempunyai reputasi yang baik dan memiliki 

siswa didik yang cukup banyak di daerah Jawa Tengah dengan 

mengedepankan pendekatan kerohanian dan pendekatan Psikologis 

dengan pembentukan karakter kembali untuk para siswanya. 

 Rumah Damai adalah sebuah panti rehabilitasi terhadap 

kecanduan narkoba yang terletak di Jalan Cepoko RT 04/RW 01, 

Cepoko, Kecamatan Gunungpati, Semarang 

Peneliti memilih tempat ini karena Rumah Damai memiliki 

program yang meliputi tiga hal yaitu, penyembuhan, pemulihan dan 

sosialisasi, dimana peneliti mencoba masuk pada wilayah pemulihan 

siswa di Rumah Damai dengan menggunakan pendekatan psikologis 

yaitu hipnoterapi.  
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B. Proses Pengumpulan Subyek 

Pada awalnya, sasaran subyek pada penelitian ini adalah remaja 

berusia 12 sampai 24 tahun yang masuk di Rumah Damai yang masih 

dalam awal proses di Rumah Damai sekitar tiga bulan sudah berada di 

Rumah Damai, namun setelah peneliti mengadakan pembicaraan dengan 

seorang mentor yang ditunjuk, peneliti mencoba mengungkapkan dan 

menceritakan rencana penelitian, akan tetapi subyek awal yaitu siswa 

yang masih terhitung awal yang akan jadi tujuan peneliti untuk diteliti 

tidak disetujui oleh mentor Rumah Damai dikarenakan mereka masih 

dalam masa penyembuhan dan masih sangat rawan, sehingga peneliti 

diberikan siswa yang sudah masuk pada masa pemulihan yang sudah 

mengikuti proses di Rumah Damai lebih dari enam bulan namun tetap 

dalam batas usia 12 sampai 24 tahun sebagai subyek, awalnya mentor 

dari Rumah Damai memberikan delapan orang subyek untuk membantu 

peneliti dalam proses penelitian ini namun ternyata dilihat dari usia ada 

tiga orang subyek tidak memenuhi kriteria dikarenakan usia subyek 

sudah tidak termasuk dalam batasan usia remaja yang ditentukan oleh 

peneliti, lalu pada prosesnya dua orang subyek yang lain gugur 

dikarenakan pada saat diadakannya proses hipnoterapi kedua subyek 

tersebut tidak ada ditempat sehingga pada akhirnya peneliti fokus 

melakukan penelitian terhadap tiga subyek. Peneliti menyadari bahwa 

tujuan utama penelitian adalah untuk membantu dalam proses 

pemulihan sehingga selama kriteria subyek masih sejalan dengan tujuan 

dari proses yang akan dilakukan dalam penelitian ini maka peneliti 
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setuju untuk menggunakan subyek yang sudah menjalani terapi 

pemulihan di Rumah Damai lebih dari enam bulan.          

C. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

mempersiapkan pedoman observasi dan pedoman wawancara serta 

melakukan pendekatan terhadap subyek. Pedoman observasi yang 

disiapkan meliputi : 

a) Kesan umum dalam diri subyek. 

b) Ekspresi emosi yang muncul saat wawancara. 

Sedangkan pedoman wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi: 

a) Latar Belakang Subyek, meliputi: identitas, tentang keluarga; 

situasi dan hubungannya dengan subyek (hubungan dengan 

orangtua dan saudara-saudaranya), tentang masa kecil dan 

interaksi sosial subyek, tentang situasi dan kondisi lingkungan 

tempat tinggal subyek. 

b) Kehidupan Sebagai Pengguna Narkoba, meliputi : motivasi 

awal untuk menggunakan narkoba. 

c) Interaksi Sosial, meliputi : hubungan dengan anggota lain 

sebagai pengguna narkoba, hubungan dengan bandar, 

hubungan dengan keluarga dan masyarakat sekitar.  

d) Konsep Diri, meliputi : pandangan diri subyek sebelum 

menjadi pengguna narkoba dan setelah menjadi pengguna 
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narkoba, bagaimana kedua pandangan tersebut dapat 

berpengaruh dalam kehidupan diri subyek. 

e) Habituasi, meliputi : perasaan subyek ketika terbiasa 

menyalahgunakan narkoba, gejala fisik yang muncul ketika 

subyek mencoba menghentikan pemakaian narkoba. 

f) Peran dari proses hipnoterapi, meliputi : perasaan subyek 

sebelum menjalani proses hipnoterapi mengenai keinginan 

untuk menggunakan zat adiktif, perasaan atau hal yang 

dialami ketika menjalani proses hipnoterapi dan perasaan atau 

pengalaman subyek setelah menjalani proses hipnoterapi  

keinginan untuk menggunakan zat adiktif kembali, 

perubahan-perubahan yang dirasakan dalam diri subyek 

sebelum dan setelah terapi. 

Selain itu, persiapan penelitian diawali dengan rapport pada 

masing-masing subyek, meminta kesediaan untuk diwawancarai, 

observasi tempat dan memilih tempat yang sesuai untuk melakukan 

wawancara.  

D. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2010, yaitu pada 

tanggal 6 sampai 28 November 2010. Wawancara dilakukan kurang 

lebih hanya selama satu bulan dan waktu efisien setiap pertemuan 

peneliti hanya mempunyai maksimal dua jam dikarenakan jadwal dari 

Rumah Damai itu sendiri yang padat dan semua jam sudah diatur secara 

rapi untuk mengatur kedisiplinan para siswa itu sendiri, sehingga waktu 

yang diberikan tidak banyak untuk peneliti melakukan penelitian, 
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namun peneliti mencoba mengefisienkan penelitian ini kepada para 

subyek yang diberikan.   

Peneliti memulai penelitian dengan didampingi rekan sejawat 

untuk membantu sebagai observer lain,  diawali berkenalan dengan 

beberapa subyek yang akan diminta tolong oleh peneliti dengan 

melakukan obrolan ringan dan santai serta melakukan rapport dengan 

para subyek sekaligus peneliti meminta kesediaan dari para subyek 

untuk membantu proses penelitian, subyek nampak bersungguh-sungguh 

berniat baik dalam membantu peneliti dalam penelitian ini.  

Pertemuan berikutnya peneliti melakukan rapport secara 

personal dengan subyek dan dilanjutkan dengan wawancara dan 

sekaligus observasi kepada subyek, pada hari itu peneliti dapat 

mewawancarai dua orang subyek. Pertemuan selanjutnya peneliti 

melanjutkan wawancara dan observasi kepada dua subyek yang lain, 

namun pada pertemuan itu seorang subyek tidak ada di tempat sehingga 

peneliti hanya bisa mewawancarai satu orang subyek.  

Pertemuan berikutnya adalah terapi dari  terapis hipnosis untuk 

memberikan hipnoterapi kepada subyek secara individual. Terapis 

melakukan rapport dan hipnoterapi.  Setelah terapi selesai, terapis dan 

peneliti melakukan checking kepada subyek mengenai proses yang 

dialami subyek selama terapi dan setelah proses terapi selesai. 

Pada hari pertama terapi ada empat orang subyek yang mengikuti 

proses hipno terapi.  Pada pertemuan selanjutnya proses hipnoterapi 

kembali dilanjutkan namun hanya ada tiga orang subyek yang selalu 

hadir., Salah seorang subjek menundurkan diri,  karena membantu 
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berjualan makanan dari Rumah Damai. Pada pertemuan itu proses terapi 

berjalan hampir seperti sebelumnya, yakni  dimulai dengan rapport 

terlebih dahulu namun dari setiap subyek dirasa sudah lebih welcome 

kepada terapis. Terapis memberikan terapi kepada masing-masing 

subyek setelah itu terapis dan peneliti kembali melakukan checking pada 

subyek dan hasil yang diperoleh semakin baik.  Subyek mengalami 

perkembangan.  

Pada pertemuan yang terakhir peneliti melakukan checking pada 

perkembangan subyek sekaligus menutup proses penelitian bersama 

dengan para subyek dan mentor yang terkait.  
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E. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subyek I 

a. Identitas Subyek 

Nama   : D 

Usia   : 24 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Lama Rehabilitasi : 7 bulan 

Asal   : Jakarta 

Etnis / Suku  : Jawa 

b. Hasil observasi 

Subyek pertama adalah pria berkulit sawo matang, 

berpostur tinggi dan kurus, Subyek sudah berada di panti 

rehabilitasi Rumah Damai selama 7 bulan untuk menjalankan 

program, dan saat ini subyek sudah memasuki pada tahap 

pemulihan. Subyek adalah subyek yang paling ramah dan tampak 

sekali sejak awal pertama pertemuan bersama ketika mengobrol 

santai, subyek nampak memimpin kawan-kawannya ketika 

peneliti sedang berdiskusi dengan para subyek dan meminta 

kesediaan dari mereka untuk membantu proses penelitian.  

Subyek tampak santai selama proses wawancara, hal ini 

tampak dari sikap duduk subyek yang terlihat rileks dan tenang. 

Subyek beberapa kali nampak menggerakkan tangannya ketika 
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menjelaskan sesuatu dan bahasa tubuhnya tampak sangat terbuka 

sekali dan menjawab pertanyaan peneliti dengan baik. Subyek 

juga menceritakan tentang prosesnya berada di Rumah Damai, 

sampai pada pengalamannya sebagai penyalahguna narkoba, 

walaupun subyek sempat bercerita bahwa sebetulnya dia seorang 

yang pendiam, namun proses yang merubahnya menjadi seorang 

yang lebih terbuka. Subyek beberapa kali nampak tersenyum 

ketika menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya dahulu 

ketika masih menjadi penyalahguna dengan berbagai intriknya, 

saat harus bermain drama untuk mengelabuhi keluarganya dan 

orang-orang di sekitarnya. 

c. Hasil Wawancara 

1) Latar Belakang Subyek 

Subyek pertama merupakan anak pertama dari dua 

bersaudara. Hubungan subyek dengan keluarganya baik, 

bahkan subyek menceritakan bahwa dirinya masih sering 

dihubungi oleh keluarganya ketika ada kesempatan. Subyek 

merasa lebih dekat dengan ibunya ketika di rumah, karena 

menurutnya ibunya adalah sosok yang sabar.  

Subyek menceritakan bahwa cenderung menghabiskan 

masa remajanya dengan hidup bersenang-senang, subyek 

menambahkan bahwa ketika masa SMA adalah masa yang 

paling menyenangkan dalam hidupnya, dirinya merasa sangat 

bebas dan subyek merasa tidak ada masalah selama masa 
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remajanya, karena baginya semua dilewati dengan 

menyenangkan. 

Tempat tinggal subyek adalah daerah yang orang-

orangnya individualis dan sibuk dengan urusannya masing-

masing, namun subyek menganggap itu sebagai hal yang 

wajar di daerah perkotaan. Subyek juga memiliki teman di 

sekitar tempat tinggalnya namun rentang usianya cukup jauh 

darinya, seusia dengan ayahnya dari situ subyek juga sudah 

mulai belajar untuk merokok di usia yang masih muda 

2) Kehidupan sebagai pengguna narkoba 

Subyek menceritakan bahwa dirinya sudah menjadi 

penyalahgunan narkoba semenjak SMA namun belum rutin 

lalu semenjak bekerja subyek menjadi pengguna rutin, setiap 

kali subyek akan berangkat untuk bekerja dirinya mengakui 

selalu membeli dahulu dan digunakan pada saat perjalanan ke 

tempat kerjanya. Subyek menjadi rutin dikarenakan subyek 

mengalami tekanan-tekanan dalam pekerjaannya dan dengan 

menggunakan narkoba dirinya merasa lebih rileks dan lebih 

bisa berkonsentrasi, jika tidak memakai sehari saja maka 

sangat berdampak terhadap fisiknya dan itu sangat 

mengganggunya. 

Motivasi awal subyek menyalahgunakan narkoba 

adalah untuk coba-coba karena tertarik dan penasaran saja 

namun setelah itu justru subyek menjadi semakin ketagihan, 

dan jenis narkoba yang digunakannya adalah putauw. Ketika 
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awal menjadi penyalahguna subyek merasakan ada penolakan 

secara fisik yang dirasakannya seperti mual-mual dan muntah. 

Subyek pernah mencoba menghentikan penggunaan selama 

beberapa tahun karena subyek mendapatkan pengalaman 

traumatik ketika melihat temannya sesama penyalahguna 

meninggal karena overdosis, namun setelah itu subyek 

kembali lagi menyalahgunakan karena adanya pengaruh dari 

teman-temannya dan kekasihnya yang juga menjadi 

penyalahguna narkoba sehingga subyek tidak sanggup 

menahan godaan. 

3) Interaksi sosial  

Hubungan subyek dengan keluarga awalnya baik-baik 

saja karena menurut subyek keluarganya baik dan tidak ada 

masalah, begitu sampai dia menjadi penyalahguna pun 

awalnya hubungannya dengan keluarga masih tetap baik 

karena subyek menceritakan bahwa dirinya selalu seperti 

orang bermain drama ketika pulang ke rumah subyek selalu 

berpura-pura semua baik-baik saja, sehingga tidak ada 

anggota keluarganya yang mengetahui bahwa dirinya sudah 

menjadi penyalahguna narkoba. Ketika keluarga subyek 

akhirnya mengetahui bahwa subyek adalah penyalahguna 

narkoba awalnya muncul kekecewaan yang mendalam dari 

kedua orang tuanya, namun seiring berjalannya waktu 

keluarga subyek mulai menjadi biasa dengan keadaan subyek, 

dan subyek menganggap keluarganya tidak terlalu ambil 



56 

 

pusing lagi dan membiarkan subyek asal perilakunya masih 

terkendali. 

Hubungan subyek dengan tetangga ataupun lingkungan 

sekitar juga hampir sama, tetapi memang karena 

lingkungannya adalah lingkungan yang individualis sehingga 

tidak begitu memperdulikannya, hanya beberapa orang saja 

yang memang mengenalnya lalu setelah mengetahui bahwa 

subyek adalah penyalahguna narkoba subyek merasa bahwa 

sikap mereka mulai berbeda dan menjadi menjaga jarak 

darinya. 

Hubungan subyek dengan rekannya sesama 

penyalahguna narkoba awalnya baik dan subyek merasa 

diterima karena memang begitulah cara mereka untuk 

menjerat menurut subyek. Subyek merasakan semua tampak 

indah dan baik namun subyek memang tidak begitu senang 

berkumpul dan cenderung senang sendirian, sehingga dirinya 

memang jarang berkumpul dengan sesama penyalahguna 

narkoba yang lain 

4) Konsep Diri 

Subyek merasakan ada perubahan yang cukup besar 

dalam dirinya, subyek merasa dirinya selalu merasa senang, 

merasa bebas, lebih percaya diri dan dapat mengatasi tekanan-

tekanan yang dialaminya setelah menjadi penyalahguna 

narkoba. Subyek juga menceritakan bahwa sesungguhnya dia 

adalah seorang yang pemalu dan pendiam, tetapi setelah 
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mengenal narkoba hidupnya seakan-akan berubah drastis 

semua sikap-sikap itu seperti hilang dari dirinya, dan subyek 

cenderung menjadi orang yang periang dan bersemangat 

dalam melakukan segala hal, tetapi menjadi berbeda ketika 

subyek sedang tidak menggunakan narkoba cenderung 

diliputi dengan hal-hal yang negatif di dalam pikirannya. 

5) Habituasi 

Subyek merasakan perbedaan secara fisik maupun 

psikis yang sangat mencolok ketika dia sedang menggunakan 

narkoba dan tidak, seperti cerita subyek bahwa ketika dia 

menggunakan dirinya merasakan sangat bersemangat sekali 

dan selalu bergembira semua menjadi indah tanpa beban. Hal 

itu menjadikan subyek sangat terbiasa dengan 

penyalahgunaan narkoba karena dirinya merasa hal ini sangat 

membantunya dan merubahnya menjadi seorang yang lebih 

berfungsi, akan tetapi ketika subyek sedang tidak 

menggunakan atau mencoba menghentikan penggunaannya 

maka subyek seringkali mengalami perasaan yang tidak 

nyaman dan emosinya menjadi tidak stabil, dan muncul juga 

gejala fisik yang mengganggu dirinya yaitu rasa sakit di 

sekujur tubuhnya. Keinginan  untuk menggunakan kembali 

masih sering muncul dalam pikiran subyek. 

6) Peran dari Hipnoterapi 

Awalnya subyek merasakan masih sering memikirkan 

hal yang aneh dan ingin menggunakan narkoba kembali, 
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subyek juga memiliki rasa bersalah kepada orang-orang yang 

menyayangi dirinya dan hal itu sering mengganggu dalam 

mimpinya juga sering membuatnya melamun dan cemas serta 

rasa penyesalan yang  cukup kuat dalam diri subyek melihat 

ciri-ciri ini maka nampak bahwa subyek masih termasuk 

dalam tahap pemulihan awal. 

Subyek mencoba percaya pada terapis selama proses 

hipnoterapi yang pertama, subyek berhasil membangun rumah 

kedamaiannya dan setelah proses terapi yang pertama dirinya 

merasa lebih rileks, lebih tenang, damai dan pikiran subyek 

mulai bisa terbuka untuk sedikit demi sedikit dapat 

memaafkan rasa bersalah dari masa lalunya. 

Perkembangan subyek setelah melewati minggu 

pertama setelah hipnoterapi pun lebih baik, subyek mulai 

menerima keadaanya dan merancang tujuan hidupnya, lalu 

subyek kembali mengikuti proses hipnoterapi yang kedua dan 

subyek menjalani prosesnya dengan lebih baik, subyek pun 

semakin dapat percaya kepada terapis dan proses yang 

dijalankannya semakin baik dari sebelumnya karena subyek 

meyakini bahwa terapi ini dapat membantunya untuk 

pemulihan kondisinya. 

Subyek merasakan dirinya semakin siap untuk bangkit 

dari keterpurukannya dan banyak hal yang mulai nampak 

berbeda dari subyek antara sebelum diberikan terapi dan 

setelah proses terapi mulai berjalan sampai proses terapi 
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selesai, subyek merasakan banyak hal yang mulai berubah 

dalam dirinya dan keinginannya pulih secara total begitu 

menggebu. subyek ingin kembali dan bisa menebus semua 

kesalahannya serta membahagiakan segenap keluarganya dan 

orang-orang yang mencintainya. Rasa bersalah yang 

sebelumnya selalu menghantui subyek pun sudah dapat 

diselesaikan oleh subyek sehingga subyek bisa merasa damai 

dan tenang dalam memikirkan kembali untuk fokus pada 

tujuan hidupnya setelah nantinya keluar dari panti rehabilitasi 

melihat dari perubahan yang nampak dari subyek ini terlihat 

bahwa ada peningkatan tahap pemulihan subyek menjadi  

tahap pemulihan pertengahan. 

d. Analisis Subyek Pertama 

Subyek berawal dari keluarga yang baik dan harmonis, 

sesungguhnya subyek memiliki karakter yang pendiam dan 

pemalu hanya saja setelah memasuki masa SMA subyek 

merasakan perbedaan yang dialami dalam dirinya, menjadi 

seorang yang sangat bebas dan suka mencari kesenangan hidup, 

dari hal ini nampak bahwa id yang ada dalam diri subyek mulai 

menguat terlihat dari bagaimana subyek bertindak memuaskan 

kebutuhan naluriah oleh asas kesenangan.  

Subyek tinggal di lingkungan yang individualis sehingga 

hubungan dengan lingkungan pun tidak begitu baik tetapi subyek 

mengenal beberapa orang di lingkungannya, dan subyek memiliki 

seorang teman yang dekat juga namun usianya seusia ayahnya.  
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Subyek menjadi penyalahguna semenjak SMA dan itu 

berawal dari coba-coba dan keinginannya selalu tertantang 

mencari kesenangannya tetapi subyek masih menjadi 

penyalahguna yang belum sampai pada tahap ketergantungan, 

subyek merasakan bahwa dirinya masih dalam tahap wajar dan 

masih bisa ditoleransi ketika tidak menggunakan. Namun setelah 

bekerja subyek menjadi penyalahguna yang rutin setiap hari dan 

ini menjadi semacam doping bagi dirinya untuk membuat dirinya 

selalu bersemangat dan berkonsentrasi pada pekerjaanya, subyek 

merasakan dirinya menjadi lebih baik setelah menggunakan 

narkoba, sempat ada usaha untuk menghentikan dari dalam diri 

subyek setelah pengalaman traumatisnya ketika rekannya 

meninggal karena overdosis, pengalaman traumatis ini secara 

tidak langsung masuk ke dalam ketidaksadaran dari subyek,  

meskipun pada akhirnya subyek kembali menggunakan setelah 

terbujuk dan dipengaruhi oleh teman-temannya dan kekasihnya. 

Hubungan subyek dengan keluarganya pun baik, bahkan 

subyek sangat pandai untuk menutupi kondisinya setelah menjadi 

penyalahguna cukup lama, sehingga hubungannya dengan kedua 

orang tua dan adiknya tetap baik sampai dirinya diketahui sebagai 

penyalahguna narkoba muncul rasa kekecewaan dan sikap 

pengabaian dari kedua orang tuanya dalam hal ini dapat terlihat 

bahwa orang tua subyek belum dapat menerima subyek seutuhnya 

ketika mengetahui bahwa subyek adalah penyalahguna narkoba 

dan ini termasuk dalam penyangkalan di dalam mekanisme 
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pertahanan ego, hubungan dengan orang-orang di lingkungan 

yang mengenal subyek pun menjadi memburuk dan menjadi ada 

jarak antara subyek dengan mereka. Semua keadaan ini 

berbanding terbalik dengan keadaan subyek yang merasa diterima 

oleh kelompok kecilnya sesama penyalahguna narkoba namun 

semua kembali pada karakter dasar dari subyek yang memang 

tidak begitu senang berkumpul subyek pun lebih nyaman 

menghabiskan waktu untuk menikmati sendiri. 

Subyek merasakan bahwa narkoba adalah bagian yang 

sangat berpengaruh dalam hidupnya yang mengubah emosinya 

dan psikisnya menjadi lebih baik, subyek merasakan dirinya 

menjadi semakin nyaman, rileks, tenang, dan tidak terganggu oleh 

rasa bersalahnya yang selalu menghantuinya ketika berada 

dibawah pengaruh obat-obatan meskipun dalam kondisi tertekan 

sekalipun, dalam hal ini nampak bahwa pergolakan antara id dan 

superego yang ada di dalam diri subyek sangat kuat sekali 

sehingga ketergantungan subyek pun berlangsung lama, subyek 

terlihat senang ketika dirinya menjadi lebih percaya diri, 

bersemangat, dan selalu senang karena pengaruh obat. Subyek 

sempat merasa dirinya tidak lebih baik tanpa obat-obatan, tanpa 

obat dirinya seringkali emosinya tidak stabil berfikir negatif dan 

memusuhi orang lain serta secara fisik muncul gejala mengganggu 

seperti lemas dan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Keinginan untuk 

terus menggunakan pun sangat kuat dalam pikiran subyek. 
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Peran dari hipnoterapi pada subyek pertama ini berjalan 

baik hal ini nampak dari kondisi awal subyek pada saat 

wawancara pra hipnosis subyek masih terganggu dengan rasa 

bersalahnya, kecemasan dan merasa tidak nyaman ciri-ciri seperti 

ini menunjukkan bahwa subyek masih berada pada tahap 

pemulihan awal, lalu berlanjut pada proses hipnoterapi dari  

proses awal rapport dengan terapis subyek tampak sangat 

menerima dan santai, sama halnya ketika subyek menjalani proses 

wawancara pra hipnosis pun subyek menunjukkan sikap yang baik 

dan bersahabat sehingga terapis dapat dengan baik memetakkan 

permasalahan yang dihadapi oleh subyek, lalu proses induksi dan 

relaksasi yang dijalani oleh subyek pun dirasakan subyek sangat 

membantunya karena subyek merasa lebih rileks dan tenang 

dalam dirinya sampai subyek berhasil membangun tempat 

kedamaian dan menjalani proses hipnoterapi. Perubahan yang 

dialami subyek mengalami peningkatan dari proses terapi pertama 

sampai proses terapi kedua dan minggu-minggu selanjutnya, 

dimana subyek merasakan dirinya mulai menemukan ketenangan, 

mulai bisa memaafkan dirinya dan lepas dari rasa bersalahnya 

terhadap orang yang ada dalam masa lalunya, dari bawah sadar, 

subyek diajak untuk aware atau menyadari bahwa dirinya 

berharga dan berguna dari bagian inilah subyek semakin siap 

untuk bangkit dan menyadari untuk memulai hidupnya kembali 

dan mempersiapkan tujuan hidupnya setelah nantinya keluar dari 

panti rehabilitasi. Subyek pun tampak jauh lebih tenang dan lepas 
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ketika berbicara serta terlihat lebih nyaman dengan dirinya, 

subyek tampak sekali ingin berjuang mengubah hidupnya dan 

ingin pulih untuk bisa membahagiakan keluarganya dan orang-

orang yang mencintainya, ciri-ciri perubahan yang nampak dari 

subyek muncul sebagai sebuah peningkatan subyek berada pada 

tahap pemulihan pertengahan proses terapi ini membantu subyek 

menguatkan egonya hal ini nampak jelas dari perubahan yang 

muncul dalam diri subyek, setelah melewati proses terapi ini 

Secara keseluruhan terapi ini berjalan baik pada subyek pertama 

ini dari awal sudah nampak dan proses selanjutnya pun semakin 

baik, hal ini tidak terlepas dari sikap subyek yang memang 

terbuka dan percaya kepada terapis dan peneliti, hanya memang 

secara keinginan untuk berhenti merokok masih menjadi hal yang 

perlu untuk diperjuangkan subyek dan ini merupakan bagian dari 

ketergantungan zat adiktif yang masih mempengaruhi pikiran 

subyek. 
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Gambar 2. Skema Peran Hipnoterapi Dalam Proses Pemulihan Penyalahgunaan 

Narkoba Pada Remaja Subyek I 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipnoterapi  

Permainan yang membuat orang tertidur, subyek tertarik dan antusias dengan hipnoterapi 

Perkembangan kepulihan 
Tahap pemulihan pertengahan dimana subyek merasakan dirinya 

lebih nyaman dan dapat memanage perasaan bersalahnya dan 
memusatkan perhatiannya pada masa depannya 

Habituasi 
Keinginan subyek untuk menggunakan narkoba sudah tidak 

muncul lagi 

Rapport  

Perkenalan, membuat kedekatan dan membangun kepercayaan kepada subyek baik 

Wawancara Pra Hipnoterapi 

Pengalaman masa lalunya, rasa bersalah, rasa tidak nyaman dan cemas (Tahap pemulihan awal) 

Induksi  

Hitungan turun dan fokus mata berjalan baik 

Relaksasi  

Rileks, santai, kemampuan imajinasi baik 

Membangun tempat kedamaian 

Berhasil membangun tempat kedamaian dan merasa aman dan damai 

Proses Terapi 
Mengolah emosi negatif yang dialami, yaitu rasa bersalah pada masa lalu, memaafkan masa lalu 

dan mengembalikan keberhargaan akan dirinya. 

Wawancara Paska Hipnoterapi 
Lebih rileks, lebih tenang, nyaman, tidak lagi terganggu rasa bersalah, keyakinan pulih meningkat 

 

Remaja Penyalahguna Narkoba di Panti Rehabilitasi 

D berusia 24 tahun, lama rehabilitasi 7 bulan, lama terkena narkoba 9 tahun 

dalam 2 kurun waktu yang berbeda, dan jenis narkoba yang digunakan oleh 

subyek adalah putauw 

 

 

 

 

Pemulihan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba 

Subyek menjalani tahap pemulihan terapi bertahap di dalam 

panti rehabilitasi dengan metode terapi medik dan terapi 

religiusitas 
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2. Subyek II 

a. Identitas Subyek 

  Nama   : B 

  Usia   : 20 tahun 

  Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Lama Rehabilitasi : 11 bulan 

Asal   : Jakarta 

Etnis / Suku  : Jawa 

b. Hasil observasi 

 Subyek kedua adalah pria berkulit agak gelap, berpostur 

pendek dan gemuk, Subyek sudah berada di panti rehabilitasi 

Rumah Damai selama 11 bulan untuk menjalankan program, dan 

saat ini subyek sudah memasuki pada tahap pemulihan dan 

kurang satu bulan lagi subyek diperbolehkan untuk pulang. 

Subyek adalah subyek yang pendiam sejak awal pertemuan 

bersama ketika mengobrol santai untuk perkenalan, ketika proses 

wawancara awal pun subyek masih nampak menjaga jarak dalam 

posisi duduk dengan peneliti akan tetapi subyek bersedia 

membantu proses penelitian.   

Subyek tampak tegang ketika wawancara pertama dengan 

peneliti, terlihat dari sikap duduk subyek yang agak menjauh dari 

peneliti dan duduk dengan kaki disilangkan dan mendekap 
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bantalan, subyek nampak tidak ingin begitu terbuka pada peneliti, 

sehingga peneliti mencoba membuat keakraban lebih lanjut 

kepada subyek kedua ini. Namun ternyata membuahkan hasil 

yang baik ketika subyek semakin lama semakin terbuka dengan 

peneliti,  ketika sesekali peneliti memberikan humor ringan untuk 

membuat suasana lebih mencair dan ternyata subyek merespon 

dengan positif. Subyek mulai merespon dengan baik pertanyaan 

dari peneliti dan menjawab dengan baik, subyek menceritakan 

mengenai pengalaman awal dirinya adalah penggemar game 

online, subyek juga mulai merokok dan semakin lama dalam 

jumlah yang banyak lalu subyek menjadi penyalahguna dalam 

taraf yang ringan semenjak kelas 3 SMP dan sempat berhenti 

ketika ayahnya meninggal dan ketika bercerita pada bagian ini 

subyek tampak sedih dan menyesal, namun subyek kembali 

menggunakan narkoba lagi ketika SMA dan pola hidupnya pun 

semakin memburuk dikarenakan karena rasa ketidakpuasan 

subyek terhadap perilaku ibunya terhadap dirinya yang selalu 

memaksa subyek untuk belajar namun tidak pernah mengajak 

berlibur atau memberikan refreshing untuknya, nampak sekali 

reaksi wajah subyek yang kesal ketika menceritakan bagian ini. 

Bagian yang lain ketika subyek menceritakan pengalamannya 

sebagai penyalahguna narkoba, kehidupan malamnya, rutinitas 

kehidupannya yang dia habiskan dengan bersenang-senang 

subyek nampak tersenyum gembira dalam menceritakannya, 
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subyek menceritakan bagian itu tampak menyenangkan sekali 

baginya. 

c. Hasil Wawancara 

1) Latar Belakang Subyek 

Subyek kedua merupakan anak ketujuh dari tujuh 

bersaudara, subyek tinggal bersama ayah, ibunya beserta 

keenam saudaranya yang lain beserta neneknya juga. 

Hubungan subyek dengan keenam saudaranya baik tetapi 

subyek merasa paling dekat dengan ibunya dan kakak nomor 

dua. Subyek juga dekat dengan ayahnya dan neneknya, 

baginya figur ayahnya menyenangkan dan baik, sedangkan 

neneknya adalah sosok nenek yang menyayanginya dan 

seringkali memberikan nasihat untuknya. 

Subyek merasa ayahnya adalah orang yang baik dan 

subyek merasa bahagia ketika ayahnya masih hidup seringkali 

ayahnya mengajak keluarganya pergi untuk berlibur dan ini 

menjadi waktu refreshing yang menyenangkan bagi subyek, 

sampai pada saat subyek duduk di kelas 3 SMP ayah subyek 

sakit dan meninggal yang membuat suatu pukulan yang keras 

yang dirasa oleh subyek. Sehingga subyek merasakan 

penyesalan dalam dirinya karena dirinya terlalu banyak 

menghabiskan waktu untuk bermain game online, bahkan 

sampai merokok dan menggunakan ganja, sehingga subyek 

berusaha merubah dirinya untuk belajar lebih rajin dan 
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akhirnya bisa masuk di SMA yang terhitung favorit. Subyek 

ternyata tidak berjalan lancar di masa SMA  dirinya kembali 

pada hal-hal yang negatif bahkan semakin menjurus ke arah 

yang tidak baik dimana subyek menghabiskan waktunya 

untuk bermain bahkan sampai membolos sekolah sempat 

subyek juga tidak naik sekolah, subyek kembali 

menyalahgunakan narkoba, mengenal dunia malam, dan 

nyaris tidak pernah pulang ke rumahnya, dan jika pulang ke 

rumah dirinya hanya meminta uang, makan dan mandi setelah 

itu subyek pergi lagi dan lebih sering tidur di kos pacarnya. 

Subyek masih bersyukur dapat lulus SMA dan masuk ke 

perguruan tinggi meskipun dengan tertatih-tatih. 

Hubungan subyek dengan lingkungan tidak begitu 

dekat, subyek hampir tidak mempunyai teman main di 

lingkungannya. Lingkungan tempat tinggal subyek termasuk 

dalam daerah yang rawan di sekitar Tanah Abang dimana di 

area itu banyak sekali perilaku kriminalitas mulai dari 

pencurian, perampokan, perjudian dan juga penyalahgunaan 

narkoba semua itu adalah hal yang wajar di lingkungan 

subyek. Subyek sendiri mempunyai teman-teman yang dekat 

yaitu teman-teman bermain game online dan beberapa orang 

luar. 

2) Kehidupan sebagai pengguna narkoba 

Subyek menceritakan bahwa dirinya sudah menjadi 

penyalahgunan narkoba semenjak kelas 3 SMP, diawali dari 
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kelas 2 SMP subyek sudah terbiasa merokok ketika bermain 

game online, sampai pada taraf yang terhitung tinggi. Kelas 3 

SMP subyek mulai menggunakan ganja, namun sempat 

terhenti karena meninggalnya ayah subyek dan itu menjadi 

bagian yang berat dalam kehidupan subyek. Memasuki masa 

SMA subyek mulai mengenal hal-hal yang negatif dan 

kembali membawanya ke lembah hitam. Subyek mulai 

mengenal diskotik dengan berbagai dunia malamnya, subyek 

jarang pulang, menghabiskan waktunya untuk bermain dan 

akhirnya subyek kembali jatuh menjadi penyalahguna 

narkoba. 

Motivasi awal subyek menyalahgunakan narkoba 

ketika SMP adalah untuk coba-coba saja ketika ditawari oleh 

teman-temannya karena subyek merasa niat temannya baik 

maka subyek menerima ajakan dari teman-temannya dan 

ternyata yang diberikan adalah ganja, dan yang dirasakan 

subyek ketika itu dirinya menjadi mual-mual, badannya terasa 

pegal dan capek, namun subyek merasa fun sehingga terus 

subyek terus melanjutkannya. Subyek jatuh untuk yang kedua 

kalinya ketika SMA karena menghindari tekanan dari ibunya, 

karena setelah kematian ayahnya subyek merasa ibunya 

menjadi sosok yang sangat keras dan tidak memperdulikan 

perasaan subyek dimana subyek dituntut untuk selalu belajar 

dan belajar tanpa diberi kompensasi untuk berlibur melepas 

penat seperti ketika ada ayahnya dahulu sampai pada akhirnya 
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subyek kembali masuk menjadi penyalahguna kembali dan 

subyek menggunakan ganja dan ectasy. 

3) Interaksi sosial  

Hubungan subyek dengan keluarga awalnya baik-baik 

saja karena menurut subyek keluarganya baik bahkan subyek 

dekat dengan kakaknya yang nomor dua juga namun semua 

menjadi berubah ketika subyek menjadi penyalahguna 

narkoba kembali pada masa SMA dan ketika itu subyek 

terhitung cukup brutal dimana subyek sudah mulai mencuri 

barang-barang yang ada di rumahnya mulai dari menjual tas 

ibunya untuk ditukarkan dengan narkoba, sampai menjual 

barang-barang rumah tangga juga untuk mendapatkan 

narkoba dan kelakuan subyek ini membuat kesal keluarganya 

sampai subyek sempat tertangkap dan dipukuli oleh kakaknya 

bahkan subyek sampai sempat dikirimkan ke tempat tantenya 

di NTT  dan disana subyek sempat berhenti menggunakan 

narkoba selama 3 bulan lalu kecanduan subyek kembali 

kambuh dan subyek menjual barang-barang milik tantenya 

bahkan sampai menggadaikan motor milik tantenya, sehingga 

terakhir kalinya keluarganya mengirim ke panti rehabilitasi di 

agape dan ternyata tidak berjalan mulus karena subyek 

merasa tidak nyaman dan ingin pulang sampai akhirnya 

subyek memutuskan untuk melarikan diri dan kembali ke 

Jakarta namun dirinya ditolak oleh keluarganya karena 

keluarganya sangat marah terhadap subyek. Subyek akhirnya 
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memutuskan kembali ke rumah tantenya untuk mohon 

diterima kembali namun tantenya mengirimnya ke Rumah 

Damai untuk berproses untuk berubah jika subyek memang 

ingin berubah dan kembali menjadi benar.   

Hubungan subyek dengan tetangga ataupun lingkungan 

sekitar tidak begitu dekat dikarenakan memang lingkungan 

subyek yang tergolong daerah yang tidak baik, disana subyek 

hanya mempunyai beberapa orang teman. 

Hubungan subyek dengan rekannya sesama 

penyalahguna narkoba baik, subyek merasa dekat karena 

mereka memang teman-temannya bermain game online juga 

sehingga subyek sangat percaya terhadap teman-temannya. 

Subyek merasa bahwa mereka sudah seperti keluarga sendiri 

mereka mau mendengarkan curhatan subyek, mereka dapat 

mengerti masalah-masalahnya begitu pula sebaliknya, subyek 

juga terbiasa menggunakan narkoba bersama-sama dengan 

mereka sehingga terjalin hubungan yang makin kuat antara 

subyek dengan mereka, hal ini subyek rasakan berbeda sekali 

dengan kondisi rumahnya sepeninggal ayahnya, ibunya sudah 

tidak peduli dengan perasaanya bahkan tidak mau 

mendengarnya sehingga ketika bertemu dengan rekan-rekan 

pengguna ini subyek merasa bahwa mereka sungguh-sungguh 

keluarganya. 
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4) Konsep Diri 

Subyek menyadari bahwa sebelum menyalahgunakan 

narkoba untuk yang kedua kalinya dirinya merasa tertekan 

dengan hidupnya, tertekan dengan perilaku ibunya dan segala 

peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi setelah menjadi 

penyalahguna, subyek merasakan dirinya berubah menjadi 

periang, subyek merasa lebih bahagia dan bisa melepaskan 

diri dari tekanan-tekanan hidupnya. Subyek menjadikan 

narkoba sebagai solusi untuk setiap permasalahan hidup yang 

dialaminya, karena hanya dengan narkoba subyek merasa 

dirinya lebih baik dan subyek juga merasa lebih bebas dan 

tidak ada yang melarangnya serta tidak ada peraturan apapun. 

5) Habituasi 

Subyek merasakan ketika terbiasa menyalahgunakan 

narkoba yang dirasakan dirinya selalu merasa senang, subyek 

merasa mendapatkan sensasi yang berbeda dengan 

menggunakan narkoba dan lebih dapat menikmati hidupnya 

karena ketika sedang menggunakan  dirinya merasa tidak 

memiliki beban apapun. Sebaliknya ketika subyek tidak 

menggunakan narkoba perasaan subyek menjadi tidak 

nyaman, menjadi kehilangan mood untuk melakukan 

aktivitasnya dan menjadi lebih sensitif daripada biasanya. 

Ketika subyek dalam kondisi harus mengentikan 

penyalahgunaannya terhadap narkoba dirinya menjadi lemas, 
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badan terasa sakit dan mual dan merasa tidak ingin bangun 

dari tidurnya. 

6) Peran dari Hipnoterapi 

Subyek memiliki kondisi awal dimana dirinya merasa 

tertekan dengan pengalaman hidupnya dan subyek merasa 

seperti kehilangan rasa aman dalam dirinya ini nampak pada 

seorang yang masih dalam tahap pemulihan awal dalam 

proses pemulihan, subyek memikirkan awal sebelum 

menjalani proses hipnoterapi subyek hanya ingin mencoba 

namun sempat mengalami cemas ketika subyek merasa takut 

jika akan diminta untuk melakukan sesuatu, namun sambil 

berjalannya proses terapi subyek merasa tidak dapat menolak 

apa yang dikatakan kepadanya dan subyek terbawa masuk ke 

dalam kondisi trance dan subyek berhasil membangun tempat 

kedamaiannya pada pertemuan yang pertama, subyek juga 

merasakan sedikit pusing ketika bangun namun dirinya 

merasa lebih rileks, badan lebih segar, dan perasaan lebih 

tenang daripada sebelum proses hipnoterapi ini diberikan. 

Subyek di dalam pikirannya masih memiliki keinginan untuk 

kembali menyalahgunakan narkoba dan merokok kembali 

namun sudah mulai sedikit berkurang setelah diberikan proses 

terapi yang pertama. 

Subyek melewati satu minggu setelah terapi yang 

pertama dengan baik subyek merasa lebih menyadari 

hidupnya dan perasaannya sudah lebih tertata dan nyaman. 
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Proses hipnoterapi yang kedua diberikan kepada subyek 

setelah itu, dan subyek merasa sudah mulai paham dengan 

prosesnya, sehingga subyek merasa sudah lebih tenang 

daripada sebelumnya dan lebih percaya kepada terapis pada 

proses kedua ini, subyek diajak kembali menemukan tempat 

kedamaiannya lalu melihat perjalanan hidupnya, dan subyek 

menceritakan bahwa sesungguhnya dia merasa lelah dengan 

hidupnya yang terus menerus seperti itu hanya saja keinginan 

daging baginya sangat menuntut untuk meminta kembali 

menggunakan narkoba dan biasanya dimulai dari rokok juga 

sehingga seringkali sangatlah mengganggu dalam pikiran 

subyek. Subyek merasa bahwa dirinya ingin bertobat dari hal 

ini dan ingin kembali hidup benar, karena sesungguhnya 

subyek pernah bercita-cita untuk menjadi seorang pendeta, 

dan subyek merasakan bahwa dia mempunyai harapan ingin 

kembali meraih cita-citanya tersebut. Keinginan subyek untuk 

kembali menyalahgunakan pun sudah mulai bisa ditahan dan 

subyek ingin membahagiakan keluarganya dan menebus 

semua kesalahan masa lalunya bukan lagi hanya sekedar 

menepati janji kepada tantenya, dirinya merasa proses 

hipnoterapi ini memberikan kesadaran yang berbeda dari 

proses religius yang biasa diterimanya seperti biasa, dan ini 

membuat subyek mengerti bahwa dirinya harus mulai 

merancang tujuan hidupnya karena waktunya di panti 

rehabilitasi pun tidak lama lagi, dan subyek harus siap untuk 
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menghadapi dunia luar kembali dari ciri-ciri perubahan yang 

nampak terlihat subyek sudah mencapai peningkatan dalam 

tahap pemulihan pertengahan. 

 

d. Analisis Subyek Kedua 

Subyek memiliki lingkungan tempat tinggal yang tidak 

begitu kondusif, dimana dia tinggal di daerah rawan kriminalitas 

dan sedikit banyak pastinya ini dapat mempengaruhi dan 

membentuk perilaku subyek sendiri, akan tetapi subyek hampir 

tidak mempunyai teman di lingkungannya, dan subyek lebih 

memilih menghabiskan waktunya di tempat game online dan 

dirinya bercerita bahwa banyak berteman disana dan menemukan 

kehidupannya disana yaitu menghabiskan waktu untuk bersenang-

senang, dan disana subyek mulai belajar merokok di usia SMP 

sampai menggunakan ganja semua subyek lakukan karena ingin 

coba-coba dan tertantang di dalam pikirannya, dalam hal ini id 

dalam diri subyek mulai lepas dari kendali ego dan muncul 

perilaku seperti itu. Subyek sempat berhenti ketika ayahnya 

meninggal, menunjukkan bahwa superego nya masih bergerak 

ketika ada perasaan bersalah dalam diri subye, namun subyek 

menggunakan kembali di saat SMA karena ketidakmampuaannya 

mengatasi tekanan yang muncul dari ibunya sepeninggal ayahnya, 

hal ini membuat subyek melarikan diri ke narkoba kembali dan 

hal-hal negatif seperti dunia malam dan sebagainya disana subyek 

merasa menemukan hidupnya bagian ini menunjukkan bahwa 
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ketidaksadaran dalam diri subyek membawanya kembali masuk 

ke dalam jeratan narkoba karena ketidakmampuannya mengatasi 

tekanan, subyek merasa sesama penyalahguna mau menerimanya 

dengan baik, mau mendengarkan permasalahan hidupnya dan mau 

menghiburnya sehingga subyek sangat dekat dan percaya kepada 

mereka, bahkan hampir setiap hari subyek habiskan waktu 

bersama mereka sampai nyaris tidak pernah pulang rumah dan 

hanya pulang untuk mandi, makan dan meminta uang akhir-

akhirnya bahkan subyek mencuri barang-barang di rumahnya 

sendiri untuk memenuhi hasratnya membeli narkoba terus 

menerus dan ini yang membuat hubungan subyek dengan 

keluarganya menjadi memburuk. Subyek bahkan dikirimkan ke 

rumah saudaranya agar dapat bertobat namun sebaliknya subyek 

hanya berhenti sementara setelah itu kembali melakukan aksinya 

mencuri barang-barang di rumah saudaranya sampai 

menggadaikan kendaraan milik saudaranya semua itu dirinya 

lakukan demi memenuhi hasratnya membeli narkoba. Subyek 

akhirnya dikirimkan ke panti rehabilitasi untuk memperbaiki 

hidupnya namun ternyata subyek belum memiliki niat untuk 

bertobat bahkan melarikan diri dari panti rehabilitasi dan kembali 

ke rumahnya karena kondisi keluarganya yang tidak mau 

menerimanya akhirnya subyek kembali ke rumah saudaranya dan 

dirinya berjanji mau bertobat sungguh hingga akhirnya dikirim ke 

Rumah Damai, meskipun sesungguhnya subyek berada di panti 

rehabilitasi hanya untuk memenuhi janjinya kepada saudaranya 
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untuk kembali hidup benar, subyek merasa jenuh dan tidak 

nyaman namun subyek merasa mulai mengenal Tuhan akan tetapi 

tidak menghilangkan keinginannya untuk kembali merokok dan 

menggunakan narkoba karena baginya dengan narkoba dirinya 

merasa lebih bahagia dan lebih baik tanpa narkoba dia merasa 

lemah, kehilangan mood dan menjadi lebih sensitif.  

Subyek kedua ini mengalami tekanan dan kehilangan rasa 

aman dalam dirinya pada awal dan ini nampak bahwa ciri-ciri 

seorang yang masih dalam tahap pemulihan awal lalu subyek 

menjalani proses hipnoterapi, mendapatkan proses hipnoterapi 

yang pertama dengan baik meskipun pada awalnya mulai dari 

rapport, wawancara awal sampai induksi muncul kecurigaan di 

dalam dirinya dan belum dapat percaya sepenuhnya terhadap 

terapis, namun seiring berjalan relaksasi subyek merasa dirinya 

terbawa sampai akhirnya subyek dapat menemukan tempat 

kedamaiannya dan itu membuatnya sangat tenang, nyaman dan 

damai. Minggu pertama setelah terapi pun subyek lewati dengan 

baik dan mulai menyadari akan dirinya namun keinginan untuk 

menyalahgunakan dan merokok masih muncul tetapi sudah 

berkurang pada bagian ini subyek masih dipengaruhi 

ketidaksadarannya dimana keinginan adalah suatu bagian yang 

menyenangkan dan mengangkat id nya untuk merasakan bahwa 

hal itu bisa memuaskannya juga masih ada kecemasan yang 

muncul di dalamnya, namun ego subyek dapat mengendalikan 

hasratnya dan mulai dapat membawa subyek berpikir realistis dan 
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logis, ketika subyek menjalani proses terapi kedua subyek sudah 

lebih baik dalam menjalaninya dan lebih percaya kepada terapis 

sehingga proses terapinya berjalan baik dan subyek merasakan 

dapat menetapkan hati dan pikirannya, dan ingin sungguh kembali 

ke jalan yang benar juga ingin menggapai kembali impiannya 

untuk menjadi seorang pendeta yang sudah lama terpendam tetapi 

subyek ingin menggapainya kembali, menata hidupnya lebih baik, 

ingin menebus semua kesalahannya terhadap semua keluarganya. 

Superego subyek mulai terbentuk kembali di tahap ini dimana 

subyek dapat menyadari nilai-nilai yang riil dengan menerima 

dirinya, menetapkan hatinya dan merasa bahwa dirinya pernah 

melakukan kesalahan kepada keluarganya, dan ego disini dirasa 

mampu menjembatani dengan baik sehingga subyek tidak lagi 

hanya terdorong oleh keinginan-keinginan akan kesenangan yang 

justru membawanya terjatuh dalam jerat narkoba ini menunjukkan 

ciri-ciri perkembangan kepulihan subyek dimana subyek berhasil 

menghadapi tuntutan hidup dan konflik batin yang dialaminya 

sehingga subyek sekarang berada dalam tahap pemulihan 

pertengahan atau dapat dikatakan meningkat satu tahap dari 

sebelumnya.  
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Gambar 3. Skema Peran Hipnoterapi Dalam Proses Pemulihan Penyalahgunaan 

Narkoba Pada Remaja Subyek II 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipnoterapi  

Hiburan untuk membuat orang tidur dan dapat diperintah-perintah. 

Perkembangan kepulihan 
Tahap pemulihan pertengahan nampak lebih tenang, memikirkan 
masa depannya, merasakan bahwa dirinya dapat mengendalikan 

keinginan daging untuk tidak menggunakan narkoba 

Habituasi 
Keinginan subyek untuk menggunakan narkoba sudah tidak 

muncul kembali dalam pikiraannya 

Rapport  

Cemas dan bingung, rapport kedua lebih baik dan santai terapis berhasil membuat kedekatan dan 

membangun kepercayaan subyek 

Wawancara Pra Hipnoterapi 

Tekanan  kehidupan dan kehilangan rasa aman.(Tahap pemulihan awal) 

Induksi  

Hitungan turun dan fokus mata nampak ragu-ragu, dan cemas, tetapi proses berjalan baik 

Relaksasi  

Lebih enak dan lebih rileks. 

Membangun tempat kedamaian 

Membangun tempat kedamaian, menemukan ketenangan, kenyamanan dan damai. 

Proses Terapi 
Perasaan tertekan dapat diatasi dengan katarsis, dapat memaafkan masa lalunya dan mengubah cara 

pandang hidupnya. 

Wawancara Paska Hipnoterapi  
Perubahan diri lebih baik, merasa damai, siap untuk menggapai mimpinya, dan ingin menebus 

kesalahan 

Remaja Penyalahguna Narkoba di Panti Rehabilitasi 

B berusia 20 tahun lama rehabilitasi 11 bulan, lama terkena narkoba selama 6 

tahun dalam 2 kurun waktu berbeda, dan jenis narkoba yang digunakan oleh 
subyek adalah ganja dan ectasy 

 

 

 

 

Pemulihan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba 

Subyek menjalani tahap pemulihan terapi bertahap di dalam 

panti rehabilitasi dengan metode terapi medik dan terapi 

religiusitas 
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3. Subyek III 

a. Identitas Subyek 

Nama    : C 

Usia    : 22 tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Lama Rehabilitasi  : 8 bulan 

Asal    : Surabaya 

Etnis / Suku   : Cina 

b. Hasil Observasi 

Subyek ketiga merupakan pria yang secara fisik tingginya 

sedang, dan berwarna kulit terang, Subyek sudah berada di 

panti rehabilitasi Rumah Damai selama 8 bulan untuk 

menjalankan program, dan saat ini subyek sudah memasuki pada 

tahap pemulihan. Subyek cukup pendiam sejak awal pertemuan 

bersama ketika mengobrol santai untuk perkenalan, ketika 

proses wawancara awal subyek masih hanya berbicara 

secukupnya saja ketika rapport individual, namun peneliti 

mencoba membuat keakraban dengan subyek dan subyek mulai 

dapat tertawa dan menanggapi. 

Berawal dari ketegangan antara subyek dan peneliti, 

akhirnya setelah dibuka dengan sedikit bercanda dari peneliti, 

subyek pun mulai tertawa dan mulai dapat mengikuti alur dari 
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peneliti serta mulai menanggapi begitu pula ketika pertanyaan-

pertanyaan dari peneliti mulai dilontarkan kepada subyek, subyek 

pun menjawab dengan baik dan lancar. Subyek menceritakan 

tentang pengalaman hidupnya dimana ketika dia baru berusia tiga 

tahun ibunya sudah meninggal dunia dan beberapa tahun 

kemudian ayahnya meninggal dunia juga dan subyek merasa 

kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, 

bahkan ketika menceritakan bagian ini subyek tampak sedih 

dalam menceritakannya dan sempat terdiam sebentar. Subyek 

memiliki perjalanan hidup yang panjang dan tidak mudah, 

kakaknya adalah seorang penyalahguna dan pengedar juga, 

subyek juga sudah menjadi penyalahguna semenjak kelas dua 

SMP, subyek berkawan juga dengan anak-anak jalanan.   

c. Hasil Wawancara 

1) Latar Belakang Subyek 

Subyek merupakan anak bungsu dari empat 

bersaudara. Kedua orangtua subyek sudah meninggal 

semenjak subyek kecil, ibunya meninggal ketika subyek 

berusia tiga tahun dan ayahnya meninggal pada tahun 98 

subyek merasakan dirinya kurang mendapat perhatian dan 

kasih sayang orang tuanya dan merasa berbeda dari anak 

lainnya, semenjak kecil subyek dirawat dan dijaga oleh 

kakak-kakaknya. Subyek merasa dirinya paling dekat dengan 

kakak perempuannya yang nomor tiga, subyek merasakan 

kakak perempuannya sungguh tulus menyayanginya dan 
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sangat menjaganya seperti menggantikan peran ibunya yang 

sudah lama meninggal. Kakak subyek nomor dua adalah 

seorang penyalahguna dan seorang pengedar sehingga subyek 

sudah tidak merasa asing dengan narkoba. Kondisi 

lingkungan tempat tinggal subyek baik tetapi subyek tidak 

dekat dengan masyarakat di lingkungannya karena subyek 

sudah dicap sebagai seorang trouble maker di lingkungannya.  

2) Kehidupan Sebagai Pengguna Narkoba 

Subyek mengawali menjadi penyalahguna narkoba 

ketika usia kelas 2 SMP subyek mencoba bersama-sama 

dengan teman sekolahnya. Subyek sudah terbiasa melihat 

narkoba karena salah seorang kakaknya adalah seorang 

penyalahguna narkoba dan pengedar namun subyek 

mendapatkan narkoba dengan cara membeli sendiri di luar 

bersama dengan teman-temannya, berawal dari shabu-shabu 

ketika itu bahkan seminggu paling tidak subyek bisa 

menggunakan sampai empat kali, subyek juga belajar minum-

minuman keras, dan penggunaan narkoba pun meningkat 

mulai dari minum, lalu menggunakan shabu-shabu dan inex 

pada saat yang bersamaan dan itu membuat subyek merasa 

sangat tertantang merasakan sesuatu yang belum pernah 

dirasakan sebelumnya. Subyek menggunakan narkoba selama 

kurang lebih 8 tahun. 
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3) Interaksi Sosial 

Hubungan subyek dengan keluarganya baik subyek 

juga mengingat kenangan yang paling menyenangkan dalam 

hidupnya adalah ketika merasakan kebersamaan dengan 

saudara kandungnya tetapi memang subyek tidak begitu 

sering berbicara juga jika berada di rumah, seiring berjalan 

waktu akhirnya keluarganya mengetahui bahwa subyek juga 

menjadi penyalahguna narkoba karena mereka memahami 

dari perilaku subyek yang hampir sama dengan kakaknya 

yang juga penyalahguna narkoba sehingga muncul rasa 

kekecewaan dari saudaranya karena melihat subyek akhirnya 

juga menjadi penyalahguna. 

Hubungan subyek dengan masyarakat sekitar tidak 

baik karena mereka sudah memberi cap negatif kepada 

subyek yaitu dengan menganggap subyek sebagai seorang 

trouble maker sehingga mereka pun tidak mengijinkan subyek 

berkumpul dengan anak-anak mereka bahkan ketika 

masyarakat sekitarnya pun mengetahui subyek menjadi 

penyalahguna mereka tidak heran dan menganggapnya adalah 

hal yang wajar jika subyek menjadi penyalahguna karena 

memang pergaulan subyek yang seperti itu dan perilakunya 

yang dianggap negatif. 

Hubungan subyek dengan sesama penyalahguna baik 

sekali karena mereka sudah menjadi sebuah kelompok yang 

sangat kompak menurut cerita subyek mereka sudah seperti 
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keluarga sendiri susah seneng bersama karena memang 

subyek sudah menjadi terbiasa hidup di jalan dan bersama 

dengan mereka, namun subyek juga sempat mengalami 

pengalaman yang menyakitkan ketika dia pernah dikhianati 

oleh temannya sendiri dan itu menjadikan memori yang tidak 

menyenangkan baginya hal itu tidak terjadi hanya sekali 

namun beberapa kali karena subyek memang merasa 

hidupnya adalah bersama-sama dengan mereka sehingga 

subyek berusaha untuk memaafkan kembali. Subyek dan 

rekan-rekannya rutin pergi ke diskotik dan disana mereka 

melancarkan kegiatan mereka untuk bersenang-senang dan 

menggunakan narkoba, bahkan subyek bercerita mempunyai 

diskotik langganan yang untuk masuk pun mereka semua 

tidak perlu membayarnya. Subyek merasakan pada akhirnya 

hubungan pertemanan mereka pun tidak berjalan baik untuk 

seterusnya karena memang semakin lama mereka mulai tidak 

cocok dan saling menyalahkan satu sama lain dan 

menganggap dirinya yang paling benar dan memutuskan 

untuk berpisah-pisah. 

4) Konsep Diri 

Subyek merasakan memang adanya perbedaan antara 

dirinya yang dulu sebelum menjadi penyalahguna dan setelah 

menjadi penyalahguna, subyek merasa sebelumnya dia seperti 

anak yang berbeda dari anak-anak lain seumurnya dirinya 

merasa memiliki keluarga yang tidak lengkap, merasa rendah 
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diri, tidak percaya diri dan cenderung tertutup sehingga 

subyek memunculkan dirinya dalam bentuk yang berbeda 

yaitu menjadi seorang anak yang nakal dan menjadi trouble 

maker sejak kecil, setelah menjadi penyalahguna narkoba 

subyek merasa dirinya berbeda seperti percaya dirinya yang 

meningkat sekali dan subyek merasa nyaman dengan hal ini 

dan dia merasakan hidupnya lebih bahagia daripada 

sebelumnya. 

5) Habituasi 

Subyek merasakan begitu berwarna dunianya menjadi 

begitu indah dan baik sekali, percaya diri meningkat sehingga 

sikapnya ketika bertemu dengan orang lain pun menjadi lebih 

baik dan juga bersemangat dalam melakukan apapun ketika 

subyek sedang menggunakan narkoba, tetapi sebaliknya 

ketika subyek menghentikan penggunaanya terhadap narkoba 

yang terjadi sangat ekstrim sekali ketika subyek berhadapan 

dengan orang lain subyek bahkan tidak sanggup untuk 

menatap mata, hal lain yang dirasakan oleh subyek seperti 

badan menjadi lemas, menjadi malas, hidung  seringkali 

terganggu dan kesulitan konsentrasi. 

6) Peran dari Proses Hipnoterapi 

 Subyek memiliki permasalahan awal pada kondisinya 

yang merasa kurang kasih sayang, selalu mendapat penilaian 

atau cap negatif dan merasa diri tidak berharga ini merupakan 

ciri-ciri dimana subyek masih berada dalam tahap pemulihan 
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awal, ketika menjalani proses hipnoterapi subyek 

menceritakan sebelum memulai proses hipnoterapi yang 

pertama dalam pikirannya masih bertanya-tanya akan 

diapakan atau akan seperti apa dan ingin mencoba saja, 

namun ketika proses subyek mengalami kecemasan, tidak 

tenang dan pikirannya menjadi kacau sehingga tidak dapat 

berkonsentrasi dengan apa yang disampaikan terapis, 

meskipun pada awalnya terapis sudah melakukan rapport dan 

mengajak subyek untuk senyaman mungkin tetapi subyek 

ketiga ini memang cukup sulit untuk percaya kepada orang 

lain, setelah proses yang pertama ini pun subyek mengalami 

pusing sedikit dan hanya seperti orang baru terbangun dari 

tidur dan belum merasakan perbedaan apapun setelah proses 

hipnoterapi yang pertama subyek mengungkapkan bahwa 

mungkin masih dapat mengontrol diri asalkan tidak terkena 

suggest orang tentang narkoba karena itu akan membuatnya 

cemas kembali dan selalu terpikirkan dalam pikirannya 

meskipun orang hanya mengobrol biasa. Subyek melewati 

satu minggu sebelum terapi kedua pun dengan biasa saja 

hanya subyek memang sempat berfikir tentang kegagalan 

proses terapi yang pertama kepadanya, subyek merasa 

memang sepertinya dia belum sepenuhnya dapat percaya pada 

terapis lalu sebelum proses hipnoterapi yang kedua terapis 

mencoba untuk membuat rapport yang lebih baik lagi dengan 

subyek sehingga tampaknya subyek lebih mau untuk 
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membuka diri. Subyek merasa proses terapi yang kedua ini 

membuat perubahan yang sedikit lebih baik dalam dirinya, 

subyek hanya berhasil membuat tempat kedamaiannya, 

karena subyek merasa kesulitan dalam proses terapi dan 

terapis hanya berhasil menanamkan dalam diri subyek bahwa 

subyek dapat merasakan bahwa dirinya berharga akan tetapi 

untuk tidak mudah terpengaruh dengan perkataan orang atau 

terpengaruh tentang narkoba itu menjadi hal yang masih sulit 

bagi subyek sehingga  masih sangat mungkin membangkitkan 

keinginannya untuk mempergunakan kembali, subyek 

mengalami peningkatan pada tahap pemulihan pertengahan 

dilihat dari pemikiran subyek tentang keyakinannya untuk 

sembuh, belajar lebih nyaman ketika ada perasaan tidak enak, 

belajar menghadapi tuntutan kehidupan, dan memusatkan 

tujuan pada masa depannya. 

d. Analisis Subyek Ketiga 

Subyek berasal dari keluarga yatim piatu sejak kecil 

sehingga subyek merasakan tidak mendapat kasih sayang dari 

orang tuanya subyek kehilangan figur seorang ibu pada tahap 

falik dalam periode kehidupannya padahal sesungguhnya tahap 

falik ini adalah sebuah periode perkembangan hati nurani bagi 

anak dan anak mulai belajar mengenai nilai-nilai moral sehingga 

hal ini mempengaruhi kehidupan subyek. Subyek mendapatkan 

kasih sayang dari saudara kandungnya terutama dari kakak 

perempuannya yang begitu menyayangi subyek bahkan seperti 
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menggantikan peran seorang ibu bagi subyek disini nampak 

bahwa peran Ibu masih dapat subyek rasakan meskipun tidak 

sesungguhnya itu dirinya dapatkan dari Ibunya. Subyek 

menganggap dirinya adalah seorang anak yang berbeda dari 

anak lainnya karena ketidaklengkapan keluarganya sehingga 

muncul perasaan rendah diri dalam diri subyek tetapi subyek 

berusaha memunculkan sisi yang berbeda dari dirinya yaitu 

menjadi seorang anak nakal yang menjadi pengacau sehingga 

subyek tidak disenangi oleh masyarakat di lingkungannya dan 

diberi cap negatif, bagian kehidupan subyek ini menunjukkan 

ketika kondisi hidupnya tidak sejalan dengan apa yang ada 

dalam harapannya, subyek melakukan reaksi formasi atau 

tindakan yang berlawanan dengan menjadi seorang anak yang 

nakal karena subyek merasa adanya keterbatasan yang dia 

miliki. Ketika SMP kelas 2 ditawari oleh teman sekolahnya 

subyek pun mau karena ingin coba-coba dan menganggap ini 

adalah bagian yang menantang, hal ini merupakan karakteristik 

id dan ini tidak dapat dibendung oleh subyek karena memang 

superego yang ada di dalam dirinya pun lemah dan itu nampak 

dari kondisi hidup subyek yang memang tidak memiliki 

hukuman ataupun imbalan dalam hidupnya untuk membuat 

superego itu dapat bekerja dengan baik.  

Subyek memiliki permasalahan awal pada kondisinya 

yang merasa kurang kasih sayang, selalu mendapat penilaian 

atau cap negatif dan merasa diri tidak berharga ini merupakan 
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ciri-ciri dimana subyek masih berada dalam tahap pemulihan 

awal, ketika mengalami proses hipnoterapi yang pertama, 

subyek mengalami kegagalan dan hanya merasakan hal yang 

biasa saja karena memang dari dalam dirinya mengalami 

kecemasan dan subyek belum dapat percaya seutuhnya kepada 

terapis dan hampir tidak ada hal yang berubah yang dialaminya 

ini menunjukkan adanya kecemasan neurotik yang dirasakan 

oleh subyek. Setelah melewati satu minggu subyek menjalani 

proses terapi kedua diawali dari rapport subyek tampak lebih 

dapat menerima kehadiran terapis sehingga ini mulai dapat 

membantu terapis untuk membuat kepercayaan dengan subyek.  

Proses hipnoterapi kedua ini membawa subyek untuk bisa 

mendengarkan induksi yang diberikan oleh terapis, sehingga 

membawa subyek dapat memasuki bawah sadarnya, dapat 

mengikuti proses relaksasi dengan baik dan dapat membangun 

tempat kedamaiannya sampai merasa dirinya sungguh tenang 

dan terapis dapat menanamkan penilaian diri positif subyek 

terhadap dirinya namun subyek pada akhirnya tidak dapat 

sampai mengalami perubahan yang total dari proses hipnoterapi 

ini karena subyek masih belum dapat lepas secara total dari 

gangguan di luar dirinya, sehingga subyek baru sampai pada 

tahap aman dan belum sepenuhnya dapat nyaman ini berpotensi 

mengganggu subyek dan membawanya kembali. Subyek 

mengalami peningkatan pada tahap pemulihan pertengahan 

dilihat dari pemikiran subyek tentang keyakinannya untuk 
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sembuh, belajar lebih nyaman ketika ada perasaan tidak enak, 

belajar menghadapi tuntutan kehidupan, dan memusatkan tujuan 

pada masa depannya.  
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Gambar 4. Skema Peran Hipnoterapi Dalam Proses Pemulihan Penyalahgunaan 

Narkoba Pada Remaja Subyek III 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipnoterapi  

Menakutkan dan belum paham tentang hipnosis. 

Perkembangan kepulihan 
Tahap pemulihan pertengahan subyek dapat mengendalikan diri 

dengan masa lalu yang tidak mengenakkan baginya dan siap 
menghadapi tuntutan kehidupan dan menyadari bahwa dirinya 

berharga 

 

Habituasi 
Keinginan subyek untuk menggunakan narkoba masih 
muncul karena subyek masih mudah terpengaruh orang lain 

untuk kembali menyalahgunakan narkoba. 

Rapport  

Merasa curiga pada awal pertemuan, pertemuan kedua lebih terbuka dan menerima 

Wawancara Pra Hipnoterapi 

Merasa kurang kasih sayang, selalu mendapat cap negatif, merasa diri tidak berharga 

Induksi   

Hitungan turun dan fokus mata pertemuan pertama muncul kecemasan, namun proses 

terapi kedua berjalan baik dan lancar 

Relaksasi  
Kegagalan dan merasa seperti orang tertidur biasa pada terapi pertama, dan berhasil pada 

proses terapi kedua 

Membangun tempat kedamaian 
Berhasil membangun tempat kedamaian pada proses terapi kedua, merasa tenang dan damai 

dalam diri 

Proses Terapi 
Dapat menerima bahwa dirinya berharga tetapi pengaruh dan penilaian orang lain masih 

mengganggu dalam pikirannya. 

Wawancara Paska Hipnoterapi  
Sudah merasa lebih nyaman, merasa diri berharga, namun pada point pengaruh dari orang 

lain masih mengganggu bagi subyek 

Remaja Penyalahguna Narkoba di Panti Rehabilitasi 

C berusia 22 tahun lama rehabilitasi 8 bulan, lama terkena narkoba 

selama 8 tahun, dan jenis narkoba yang digunakan oleh subyek adalah 
shabu-shabu dan inex 

 

 

Pemulihan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba 

Subyek menjalani tahap pemulihan terapi bertahap di dalam 

panti rehabilitasi dengan metode terapi medik dan terapi 

religiusitas 
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