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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Pembahasan Umum 

Penyalahgunaan narkoba merupakan rantai yang sangat sulit untuk dilepaskan oleh para korbannya, begitu 

pun usaha untuk melepaskan dari jeratan sangat kuat karena pikiran dan keinginan badan selalu menuntut untuk 

menarik kembali para korbannya masuk kembali menyalahgunakan narkoba, maka dalam penelitian ini hipnoterapi 

diberikkan untuk membantu proses pemulihan penyalahguna narkoba. 

Ketiga subyek sebagai remaja penyalahguna narkoba mulai dari ciri psikologis penyalahguna narkoba sampai 

faktor yang menyebabkan secara internal dan eksternal rata-rata mengalami proses yang hampir mirip antara yang 

satu dengan yang lainnya sampai mereka menjadi penyalahguna  seperti mulai merokok di usia dini, cenderung 

mencari kesenangan-kesenangan, melakukan coba-coba, pemikiran atau keyakinan yang keliru, tekanan dari 

lingkungan yang mempengaruhi dan keinginan bereksplorasi mencari kebebasan, hal-hal semacam ini dapat dilihat 
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bahwa  menjadi faktor penyebab yang paling sering terjadi ketika seseorang akhirnya menjadi penyalahguna 

narkoba. 

Ketiga subyek mengalami proses pemulihan yang panjang selama di panti rehabilitasi, namun jika diamati 

dari hasil wawancara nampak bahwa rata-rata subyek baru sampai pada tahap pemulihan awal dan pertengahan jika 

ditinjau dari kriteria tahap-tahap pemulihan menurut Gorski  (dalam Martono dan Joewana, 2008, h. 13). Tahap-

tahap pemulihan menurut Gorski adalah praterapi yaitu penyalahguna akhirnya mengakui bahwa dirinya tidak 

berdaya terhadap kecanduannya dan menyadari akibat penyalahgunaan narkoba, stabilisasi yaitu penyalahguna pulih 

dari gejala putus zat akut dan gangguan kesehatannya, penyalahguna mulai beroleh kendali atas pikiran, emosi, 

penilaian dan perilakunya, pemulihan awal yaitu pecandu menerima kecanduan sebagai penyakit dan mulai belajar 

untuk berfungsi normal tanpa memakai narkoba, pecandu belajar mengatasi masalah, bertoleransi dengan cemas, 

dan berantisipasi ketika ada dorongan memakai narkoba kembali, pemulihan pertengahan yaitu perubahan gaya 

hidup pecandu, belajar agar lebih nyaman ketika ada perasaan tidak enak dan konflik, belajar menghadapi tuntutan 

kehidupan, belajar mengelola perilaku secara efektif, berusaha mengatasi kebosanan atau rasa jenuh, dan 

memusatkan perhatian pada masa depan, pemulihan akhir yaitu mengembangkan harga diri dan kapasitas untuk 

membangun keakraban (rasa intim) sehingga mampu hidup bahagia dan produktif, pemeliharaan yaitu merasa tetap 
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sejahtera dan memelihara program pemeliharaannya secara efektif, seperti memerhatikan tanda-tanda bahaya relaps, 

memecahkan persoalan kehidupannya sehari-hari, memelihara kejujuran dan hidup produktif 

Prosedural Hipnoterapi sebelumnya memang jarang diujikan pada penyalahguna narkoba dan dalam 

penelitian ini prosedural hipnoterapi yang diberikan kepada subyek, dimulai dari rapport untuk membangun 

kepercayaan yang bagus dengan subyek. Kemudian wawancara pra hipnosis, pada tahap ini terapis berhasil 

menggali permasalahan dari ketiga subyek dan berhasil memetakan permasalahan subyek. Proses Induksi yang 

diberikan secara rata-rata cepat pada ketiga subyek dan membawa subyek memasuki alam bawah sadarnya dalam 

waktu yang terhitung singkat  dalam waktu singkat subyek sudah masuk dalam tahap tidur hipnotik.  

Selanjutnya proses relaksasi, ketiga subyek menikmati prosesnya dari relaksasi di pertemuan hipnoterapi 

yang pertama dan yang kedua, kondisi yang dirasakan subyek pun cenderung meningkat dari sebelumnya, subyek 

merasakan dirinya lebih aman, lebih nyaman dari sebelumnya dan lebih tenang, begitu pula ketika ketiga subyek 

diajak membangun tempat kedamaian nampak sekali subyek tidak mengalami kesulitan untuk membangunnya. 

Tempat kedamaian membantu subyek untuk menemukan ketenangannya saat subyek mengalami kondisi-kondisi 

tertentu yang tidak menyenangkan menjelang proses terapinya.  
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Pada tahap utama, ketiga subyek pada akhirnya dapat menjalankan proses terapi dengan baik dan menyadari 

sentuhan dari terapi itu pada dirinya mengenai hal-hal yang ingin subyek ubah dari dirinya dan motivasinya untuk 

berubah serta tujuan hidupnya meskipun pada subyek ketiga belum mencapai pada tahap nyaman pada dirinya 

karena faktor dari luar yang masih mengganggunya, seperti yang dituliskan pada awal, hipnoterapi dapat membantu 

seseorang untuk pulih dengan melewati proses mendapatkan rasa aman terlebih dahulu, lalu rasa nyaman terhadap 

dirinya dan terakhir sampai pada tahap untuk pulih. 

Melihat proses yang dialami oleh ketiga subyek  melalui checking yang diberikan setiap kali selesai proses, 

dapat dilihat bahwa dari jawaban yang diutarakan oleh subyek terkait dengan perasaan subyek antara sebelum dan 

setelah proses terapi menunjukkan adanya kemajuan, pada pertemuan paska terapi subyek menyatakan keyakinan 

dan niatannya untuk pulih secara total. Subyek sudah dapat mencapai rasa nyaman dengan dirinya.  Hal ini menjadi 

faktor yang positif untuk  membantu subyek dalam proses pemulihan total. 
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Gambar 5. Skema Peran Hipnoterapi Dalam Proses Pemulihan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Subyek I, II, III 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hipnoterapi  

Permainan yang membuat orang tertidur, subyek tertarik dan antusias dengan hipnoterapi (S1) 

Hiburan untuk membuat orang tidur dan dapat diperintah-perintah. (S2) 

Menakutkan dan belum paham tentang hipnosis. (S3) 

Rapport  

Perkenalan, membuat kedekatan dan membangun kepercayaan kepada subyek baik (S1) 

Cemas dan bingung, rapport kedua lebih baik dan santai terapis berhasil membuat kedekatan dan membangun kepercayaan subyek (S2) 

Merasa curiga pada awal pertemuan, pertemuan kedua lebih terbuka dan menerima (S3) 

Wawancara Pra Hipnoterapi 

Pengalaman masa lalunya, rasa bersalah, rasa tidak nyaman dan cemas (Tahap pemulihan awal) (S1) 

Tekanan  kehidupan dan kehilangan rasa aman.(Tahap pemulihan awal) (S2) 

Merasa kurang kasih sayang, selalu mendapat cap negative, merasa diri tidak berharga (S3) 

Induksi   
Hitungan turun dan fokus mata berjalan baik (S1) 

Hitungan turun dan fokus mata nampak ragu-ragu, dan cemas, tetapi proses berjalan baik (S2) 
Hitungan turun dan fokus mata pertemuan pertama muncul kecemasan, namun proses terapi kedua berjalan baik dan lancar (S3) 

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(S1) 

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 (S2) 

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 (S3) 

 

 

Pemulihan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba 

 

Subyek menjalani tahap pemulihan terapi bertahap di dalam panti 

rehabilitasi dengan metode terapi medik dan terapi religiusitas (S1) 

Subyek menjalani tahap pemulihan terapi bertahap di dalam panti 

rehabilitasi dengan metode terapi medik dan terapi religiusitas (S2) 

Subyek menjalani tahap pemulihan terapi bertahap di dalam panti 

rehabilitasi dengan metode terapi medik dan terapi religiusitas (S3) 
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Perkembangan kepulihan 
Tahap pemulihan pertengahan dimana subyek merasakan dirinya lebih nyaman dan dapat memanage perasaan bersalahnya 
dan memusatkan perhatiannya pada masa depannya (S1) 

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

mengendalikan keinginan daging untuk tidak menggunakan narkoba (S2) 
Tahap pemulihan pertengahan subyek dapat mengendalikan diri dengan masa lalu yang tidak mengenakkan baginya dan 

siap menghadapi tuntutan kehidupan dan menyadari bahwa dirinya berharga (S3) 

 

Habituasi 
Keinginan subyek untuk menggunakan narkoba sudah tidak muncul lagi (S1) 
Keinginan subyek untuk menggunakan narkoba sudah tidak muncul kembali 

dalam pikiraannya (S2) 

Keinginan subyek untuk menggunakan narkoba masih muncul dan subyek 
masih mudah terpengaruh orang lain untuk kembali menyalahgunakan narkoba 

(S3) 

Relaksasi  

Rileks, santai, kemampuan imajinasi baik (S1) 
Lebih enak dan lebih rileks. (S2) 

Kegagalan dan merasa seperti orang tertidur biasa pada terapi pertama, dan berhasil pada proses terapi kedua (S3) 

Membangun tempat kedamaian 
Berhasil membangun tempat kedamaian dan merasa aman dan damai.(S1) 

Membangun tempat kedamaian, menemukan ketenangan, kenyamanan dan damai. (S2) 

Berhasil membangun tempat kedamaian pada proses terapi kedua, merasa tenang dan damai dalam diri  (S3) 

Proses Terapi 

Mengolah emosi negatif yang dialami, yaitu rasa bersalah pada masa lalu, memaafkan masa lalu dan mengembalikan keberhargaan akan dirinya. (S1) 

Perasaan tertekan dapat diatasi dengan katarsis, dapat memaafkan masa lalunya dan mengubah cara pandang hidupnya. (S2) 

Dapat menerima bahwa dirinya berharga tetapi pengaruh dan penilaian orang lain masih mengganggu dalam pikirannya. (S3) 

Wawancara Paska Hipnoterapi  
Lebih rileks, lebih tenang, nyaman, tidak lagi terganggu rasa bersalah, keyakinan pulih meningkat  (S1) 

Perubahan diri lebih baik, merasa damai, siap untuk menggapai mimpinya, dan ingin menebus kesalahan (S2) 

Sudah merasa lebih nyaman, merasa diri berharga, namun pada point pengaruh dari orang lain masih mengganggu bagi subyek (S3) 
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B. Kelemahan dan Kelebihan Penelitian 

 

a. Kelemahan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini belumlah menjadi sebuah penelitian yang sempurna dan tentunya 

masih memiliki kelemahan yang mempengaruhi hasil dari penelitian.  Hal yang menjadi kekurangan dari 

penelitian ini yaitu faktor keterbatasan dari waktu penelitian yang diberikan oleh panti rehabilitasi sehingga 

proses hipnoterapi tidak berjalan sepenuhnya efektif untuk membantu pemulihan secara total dikarenakan 

hipnoterapi membutuhkan proses yang berulang. 

b. Kelebihan Penelitian 

Selain adanya kelemahan, penelitian ini juga memiliki kelebihan yaitu penelitan ini termasuk dalam 

penelitian pendahulu dimana penelitian mengenai peran hipnoterapi untuk membantu proses pemulihan 

penyalahguna narkoba masih terhitung jarang, sehingga informasi yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan 

dapat menyumbangkan informasi data bagi penelitian berikutnya juga untuk proses terapi yang dapat diberikan di 

panti rehabilitasi. 
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