
111 

 

HASIL REDUKSI 

 

Subyek I 

Nama  : D 

Umur   : 24 th 

No Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 

1. Dapatkah anda 

menceritakan pada saya 

tentang diri anda? 

(Batuk) Nama saya . . . 

usia saya 24 tahun.. saya 

disini sudah jalan 7 bulan 

yah.. mmmm… (berfikir) 

terus.. apalagi ya? yah 

seperti yang anda lihat 

saya sedang menjalani 

program pemulihan di 

Rumah Damai ini.. gitu… 

(tertawa)  

 Subyek dari awal 

menunjukkan 

sikapnya yang 

terbuka dan ramah 

pada peneliti 

2. Kalau saya boleh sedikit 

bertanya mengenai 

pengalaman hidup anda, 

maukah anda berbagi 

dengan saya? 

Ya…. saya disini sedang 

berproses untuk kembali 

ke jalan yang bener, saya 

menggunakan target untuk 

berproses di tempat ini, 

pada awalnya saya masih 

A.1 Subyek 

menceritakan 

tentang 

pengalamannya 

berada di panti 

rehabilitasi beserta 
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ada keinginan makai 

selama 1-2 bulan pertama 

dan itu berat sekali buat 

saya buat nglepasinnya 

apalagi pinggang sakit dan 

flu yang nggak sembuh-

sembuh, lalu pada bulan 

ke 3 mulai proses 

pemulihan psikis, setelah 

3 bulan lebih diutamakan 

untuk pembentukan 

karakter kembali, 

mungkin beda ya sama 

yang laen 2-3 bulan 

pemulihan fisik dulu, dan 

sebagainya. Disini saya 

juga harus adapatasi dulu 

dengan karakter tiap orang 

yang beda ditambah lagi 

adaptasi di daerah di 

Jakarta dari kota besar 

terus pindah ke Semarang 

terus tempatnya juga 

dengan proses 

rehabilitasi yang 

sedang dijalaninya 

Subyek merasakan 

pinggangnya sakit 

dan flu yang 

berkepanjangan 
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mencil begini yaah 

beginilah namanya juga 

lagi direhabilitasi 

(tertawa) 

3.  Dapatkah anda bercerita 

tentang keluarga anda? 

Saya,mmm…. yah, 

keluarga saya bukan 

keluarga besar, saya 

sendiri anak pertama di 

keluarga saya, saya punya 

adek satu cewek, selama 

saya masih disini dia yang 

jaga di rumah, tapi kita 

sering kontak dan kalo ada 

kesempatan mereka 

ngunjungin saya kemari… 

 Subyek tinggal 

bersama kedua 

orang tuanya beserta 

seorang adik 

perempuannya dan 

subyek masih sering 

saling menghubungi 

jika mendapatkan 

kesempatan dari 

panti rehabilitasi 

4. Bagaimana hubungan 

anda dengan keluarga 

anda mulai dari Ayah, 

Ibu, serta saudara 

kandung anda? 

Hubungan kami baek aja, 

biasa,  saya dengan 

keluarga saya baek, ama 

papah ama mamah terus 

adik saya tidak ada 

masalah semua baek-baek. 

Aku ngerasa paling deket 

 Hubungan subyek 

dengan semua 

anggota keluarganya 

baik 
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itu kalo sama mamah, 

soalnya mamah sabar 

banget sama saya.. 

(tersenyum) 

5. Berdasarkan 

pengalaman anda, 

seperti apa aktifitas rutin 

anda dulu? 

Saat lagi makai 

atau?(bingung dengan 

pertanyaan) (pertanyaan 

diperjelas). Ouh ok, 

mmm… dulu saya biasa 

aja paling ya biasalah 

anak muda paling kan 

seneng maen tu, pacaran 

ya pacaran biasalah yang 

kepikiran cuma seneng-

seneng aja si pas waktu 

itu, terus saat saya masih 

jatoh ya.. ya saya bangun 

tidur, terus berangkat 

kerja, sebelum berangkat 

pasti beli dulu, terus 

dpakai dulu sebelum 

kerja, lalu kerja dari pagi 

A.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek bercerita 

tentang 

pengalamannya 

sebagai seorang 

anak muda normal 

berpacaran dan 

bersenang-senang 

sampai pada 

kebiasaanya 

menyalahgunakan 

obat-obatan 

terlarang 
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sampai malam, jadi badan 

seger terus, biasanya kalau 

ngga makai sehari aja 

kerja jadi ngga konsen 

karena nahan rasa sakit-

sakit dan pegel bisa 

muncul. karena saya 

terfokus banget sama rasa 

sakitnya badan. 

6. Jika sejenak saya 

bertanya mengenai masa 

kecil anda, tidakkah 

anda keberatan? 

Masa kecil saya baik aja 

sih (ehm.. batuk), nggak 

ada masalah, keluarga 

baik, semua baik. Yah 

waktu SMA saya merasa 

bebas banget, kadang 

make tapi ya… nggak 

rutin dan pacaran terus 

 Subyek merasa masa 

kecilnya baik-baik 

saja, namun subyek 

bercerita tentang 

masa SMA nya yang 

sangat bebas, subyek 

mulai berpacaran 

dan 

menyalahgunakan 

narkoba 

7. Bolehkah anda 

menceritakan tentang 

lingkungan sekitar 

Mmm…. Tempat tinggal 

sih sekarang uda pada 

dijualin semua ya… uda 

 Subyek bercerita 

tentang kondisi 

lingkungan tempat 
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tempat tinggal anda? pada 

berkeluarga..Lingkungan 

tempat tinggalku itu 

individualis orang-

orangnya, yah biasalah di 

perkotaan kan emang 

begitu jadi yah… pada 

sibuk urusan masing-

masing aja sih...  

tinggalnya yang 

individualis karena 

di lingkungan 

perkotaan hal seperti 

ini adalah biasa 

8. Apakah anda 

mempunyai teman maen 

di lingkungan tempat 

tinggal? 

Mmm…. ada siii tapi 

nggak seumuran juga, 

kira-kira mmm… ya 

umuran papah lah sekitar 

40 tahunan lah kira-kira.. 

tapi aku bisa deket dan 

akrab sama orang itu..kalo 

lain-lain sih dibawah 

umuran saya semua jadi 

saya juga ngga deket sama 

mereka  

 Subyek memiliki 

teman main di 

lingkungan sekitar 

tempat tinggalnya 

yaitu seumuran 

dengan ayahnya, 

namun subyek 

merasa akrab dengan 

orang tersebut 

9. Kegiatan yang biasa 

dilakukan sama dia? 

Yaaaa…. biasa aja sii 

ngobrol paling, yaah biasa 

 Subyek hanya 

senang mengobrol 
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lah cuma memang 

ngobrolnya aku bisa lebih 

nyambung sama dia aja 

cerita-cerita (tertawa). 

(lalu apa lagi yang biasa 

dilakukan bersama teman 

ini?) mmm… ya ngrokok 

bareng juga iya dulu, saya 

juga pertama kali ngrokok 

bareng sama tetangga saya 

ini, tiap maen di 

rumahnya duduk bareng 

nongkrong cerita-cerita 

dia tawarin rokok awalnya 

saya ngga mau tapi ya dia 

sering tawarin juga lama-

lama mau juga kan saya 

tuh akhirnya ikut deh 

padahal waktu itu saya 

juga masih kecil juga sih 

(tertawa) 

dengan teman yang 

juga tetangganya itu, 

subyek sudah cukup 

lama mengenalnya 

dan hal yang biasa 

mereka lakukan 

mengobrol sambil 

merokok 

 

Subyek mulai coba-

coba untuk merokok 

10. Adakah memori atau Mmmmm… maksudnya?  Subyek memiliki 
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kenangan indah yang 

paling anda ingat? 

(dijelaskan kembali).. 

owhh iya mmm menurut 

aku (hahaha…) Masa-

masa SMA yah, seperti 

yang kita tau lah 

yah…yang tadi saya juga 

sempat cerita, SMA itu 

nyantae banget, maen 

terus… pacaran ya 

pacaran… ya make juga 

udahan cm ya itu belom 

rutin juga kalo pengen aja 

make kalo ngga ya ngga 

sih.. paling itu ya kalo 

menurut aku masa-masa 

yang jadi kenangan 

indah… (hahahaha…) 

wajar aja masa indahnya.. 

 

 

 

 

 

 

 

A.3 

memori kenangan 

indah yang paling 

dirinya ingat ketika 

masa SMA, baginya 

masa SMA adalah 

bagian yang 

menyenangkan 

 

 

Subyek mulai 

menyalahgunakan 

narkoba namun 

belum rutin 

11. Kalau kenangan atau 

memori yang paling 

tidak atau kurang 

menyenangkan? 

Mmm….. saat makai atau 

sebelum makai? 

(dijelaskan), mmmm 

kalau saat makai sii ya 

 

 

A.4 

Subyek merasakan 

kenangan yang tidak 

menyenangkan 

baginya ketika 
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kita kan saat makai jadi 

beda banget kalo seneng 

ya seneng banget tapi juga 

jauh lebih sensitif dari 

biasanya… yah kadang 

lingkungan ngga ada apa-

apa juga, aku yang mikir 

aneh-aneh tiba-tiba aja 

negatif thinking 

sendiri..(batuk), terus juga 

kalau makai gitu kan 

harus selalu akting aja biar 

ngga ketauan juga sii… 

pura-pura terus tiap kali 

pulang ke rumah jadi 

kayak selalu pake topeng, 

ya bikin cape juga sih 

sebenernya tapi mau 

gimana lagi?hmm 

(menghela nafas) 

dirinya tiba-tiba 

menjadi lebih 

sensitif dan 

cenderung berfikir 

negatif dibawah 

pengaruh narkoba, 

subyek juga 

bercerita ketika 

dirinya harus selalu 

memakai topeng dan 

akting setiap kali 

pulang ke rumah 

baginya sungguh 

melelahkan, agar 

dirinya tidak 

diketahui sebagai 

penyalahguna 

narkoba 

12. Ketika anda mengalami 

pengalaman seperti ini 

Ngga ada si ya… (ehm), 

kalo aku seperti ini 

 

 

Subyek 

menggunakan 
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apa yang anda coba 

lakukan? 

biasanya si ya tetep aja 

makai, biar lebih tenang 

bisa lebih santai juga, 

lebih semangat 

juga..paling gitu-gitu aja 

sih yang biasa aku 

lakuin..(batuk) 

A.5 narkoba untuk 

membantu 

menenangkan 

dirinya dan 

membuatnya 

semangat 

13. Apakah anda memiliki 

sahabat atau kelompok 

dimana anda bisa 

berbagi? 

(Ehm..) temen yaa? 

maksudnya temen sesama 

pemakai? Kalo temen 

yang sesama pemakai juga 

ada siih.. kayak semacem 

komunitas kecil, memang 

jadi kayak keluarga baru 

juga ada beberapa orang 

di dalemnya termasuk 

aku, cuma paling ya 

sekedar ngobrol aja kalo 

sampai dalem banget ya 

ngga juga sih karena 

emang karakter saya yang 

cenderung pendiem ya 

A.6 Subyek memiliki 

teman-teman dalam 

komunitas kecil 

sesama 

penyalahguna 

narkoba, namun 

subyek juga tidak 

begitu senang 

berkumpul secara 

rutin, subyek hanya 

sesekali ikut 

berkumpul bersama 

mereka 
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paling kita juga ada 

ketemu sebulan paling-

paling cuma dua kali aja.   

14. Bolehkah saya tahu saat 

berkumpul dengan 

kelompok apa saja yang 

dilakukan? 

Yaa biasa aja si yang 

seperti saya sempet cerita 

tadi kumpul sebulan 

paling dua kali itu pun 

paling ngobrol-ngobrol 

seadanya yang penting sih 

ya (batuk) kumpul-

kumpulnya itu.. 

(pertanyaan tambahan : 

apakah makai bareng juga 

waktu kumpul-kumpul 

begitu?)… hmm.. iya sih 

seringnya si gitu sambil 

ngobrol cerita-cerita 

kesana kemari gitu terus 

kita juga make bareng tapi 

aku sih ngga sesering itu 

juga make bareng soalnya 

kalo aku pribadi sih 

 Setiap kali 

berkumpul dengan 

kelompok, subyek 

hanya mengobrol 

seadanya saja dan 

sesekali 

menggunakan 

narkoba secara 

bersama-sama, 

namun subyek tidak 

begitu senang 

dengan hal ini, 

karena subyek lebih 

suka menggunakan 

sendiri 
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ngerasa ribet yah kalau 

harus make bareng gitu, 

terus terang kalo aku 

sendiri lebih suka make 

sendiri.. kalo mereka 

suka-suka aja buat make 

bareng-bareng, gitu sih.. 

(tersenyum) 

15. Bolehkah sedikit anda 

bercerita tentang 

pengalaman awal anda 

mencoba menggunakan 

obat-obatan terlarang? 

(Batuk)  Awal saya mulai 

dari ngrokok dulu lalu 

baru mulai kenal sama 

obat-obatan saya makai 

empat tahun kemudian 

saya berhenti, tetapi 

setelah itu saya makai lagi 

selama lima tahun waktu 

make yang kedua kalinya 

saya mulai pakai jarum 

suntik sebelum-

sebelumnya ngga pernah 

pakai jarum suntik.. 

(pertanyaan tambahan : 

A.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek bercerita 

mengenai 

pengalamannya 

ketika menjadi 

pengguna dari awal 

sampai sebelum 

dirinya masuk ke 

panti rehabilitasi, 

beserta jenis narkoba 

dan cara apa yang 

subyek pergunakan 

dalam 

menyalahgunakan 

narkoba 
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lalu obat-obatan apa yang 

biasa dipakai?) (ehm..) 

saya dari awal sampe 

terakhir kemaren  pake 

putauw sih.. 

 

 

 

16. Apa yang anda rasakan 

ketika itu? 

Yang saya rasakan? 

mmmmm…. ya awalnya 

si memang karena coba-

coba aja yah saya ingin 

tahu.. ya pertama ya ada 

reject atau penolakan sih 

dari tubuh itu kayak mual-

mual sampe muntah-

muntah.. uda itu aja sih 

yang aku rasain.. 

A.8 Subyek merasakan 

ketika 

menyalahgunakan 

narkoba adalah 

munculnya 

penolakan dari tubuh 

sampai berdampak 

pada fisik berupa 

mual dan muntah-

muntah 

17. Apakah dengan 

menggunakan obat-

obatan terlarang dapat 

meringankan beban 

pikiran anda? 

Iya kalo itu memang 

ngerasain banget si 

efeknya bisa fly, bisa lebih 

tenang, yaa…. intinya 

lebih santai lah kerasa 

banget kayak bisa lepas 

dari tekanan-tekanan juga, 

A.9 Subyek merasakan 

bahwa dengan 

menggunakan 

narkoba subyek 

dapat lebih tenang 

dan lebih santai 

seperti bebas dari 
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lepas dari tuntutan ini itu 

hmmmm….  he..he…he.. 

(pertanyaan tambahan : 

berarti jika anda diberi 

obat-obatan terlarang lagi 

saat anda sedang 

mempunyai beban pikiran 

yang berat anda mau?) 

maksudnya? kalo saya ada 

beban yang berat lagi saya 

mau makai lagi atau 

tidak? (iya?) iyaaa…kalo 

selama disini sih enggak 

mungkin yah, lagian kalau 

disini juga ngga kerasa 

beban apa-apa paling ya 

cuma jenuh aja… kalau  

diluar nanti ya mungkin 

aja, tapi yah saya nggak 

tahu juga yah? 

hahahahaha…… semoga 

aja si nggaklah… 

tekanan apapun 
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18. Apa yang mendorong 

anda kala itu mencoba 

obat-obatan terlarang 

itu? 

Yaaa….. lebih karena 

tekanan-tekanan 

keseharian aja siih terus 

saya bingung aja mau 

ngapain juga kan, 

ngerokok udah, cerita ama 

temen nggak gitu seneng 

juga, ya udah tiba-tiba aja 

ditawarin begitu ya 

meskipun awalnya si 

nggak mau nggak mau, 

tapi akhirnya ya coba-

coba aja yang penting 

dalam pikiranku sih coba 

dikit juga nggak ada 

salahnya, eh yang ada 

malah keterusan gini 

hahahaha….. yaah gitu lah 

niat cuman coba-coba aja, 

eh malah nyasar 

keasyikan terus makainya 

hehehe….. mau gimana 

lagi kan keinginan badan 

A.10 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek terdorong 

karena munculnya 

keinginan coba-coba 

dalam pikirannya, 

terlebih juga karena 

tekanan-tekanan 

yang dirinya alami 

dalam keseharian 
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kan susah juga dilawan… 

19. Ketika anda mulai 

menggunakan obat-

obatan terlarang, apakah 

anda merasa 

menemukan keluarga 

baru yang hangat dan 

menerima anda 

sepenuhnya? 

(Batuk) gimana?gimana? 

(pertanyaan diulang), 

owh…. iya kalau itu sih 

pasti yah rasanya semua 

tuh jadi indah-indah aja 

mereka yang ngenalin aku 

sama obat-obatan itu pasti 

manis-manis dulu 

sikapnya..apalagi kan 

temen-temen juga 

awalnya yang ngenalin 

jadi yah dari yang tadinya 

biasa sempet lebih deket 

bisa ngobrol juga 

meskipun ya memang aku 

sebetulnya ngga gitu suka 

bareng-bareng gitu karena 

aku ngerasa ribet aja.. 

sejauh itu sih seperti itu 

yah yang aku rasain 

hehehe.. 

A.11 

 

 

Subyek merasa 

bahwa dirinya 

menemukan 

keluarga baru dalam 

prosesnya mengenal 

narkoba, baginya 

mereka seperti 

keluarga karena 

mereka 

menunjukkan bagian 

yang baik dan manis 

melalui sikapnya 

untuk membujuk 

subyek 
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20. Lalu bagaimana 

perasaan anda secara 

pribadi?apakah lebih 

nyaman ketika itu?  

Yaa.. kalo soal itu 

memang aku ngga 

nyangkal, iyalah pastinya 

bisa kebebas dari tekanan 

hidup pas bareng-bareng 

gitu awalnya..rasanya 

semua damai dan 

menyenangkan, situasi 

nya semua kerasa beda, 

beda banget sama 

sebelumnya, walaupun 

sebetulnya di keluarga ya 

baik si.. cuman tetep biasa 

aja, feel nya waktu itu aku 

kerasa dapet aja disini  

A.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek merasakam 

dirinya nyaman dan 

terasa bebas dari 

tekanan hidup dan 

situasinya berbeda 

tampak 

menyenangkan 

daripada di dalam 

keluarganya 

21. Berarti Hubungan anda 

dengan teman-teman 

sesama pengguna cukup 

baik? 

Iyaa sejauh itu baik dan 

ngga ‘nyenggol’ saya, ya 

saya baik cuma kadang-

kadang ya ada yang resek 

juga aku males juga sii.. 

biasa kan orang make gitu 

kondisinya juga ngga 

A.13 Subyek merasa 

hubungan dirinya 

dengan sesama 

rekannya yang juga 

pengguna, cukup 

baik karena adanya 

keperluan saling 
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nentu jadi yah dibilang 

hubungan baik yah 

(tertawa) ngga baik-baik 

amat, juga dibilang buruk 

yah ngga buruk juga, 

karena biasa kan ada 

kalanya saling butuh juga, 

jadi sebisa mungkin sii ya 

biasa aja asal ngga 

diganggu dulu..kalo 

mikirnya saya kan begitu.. 

(batuk)      

membutuhkan satu 

sama lain 

22. Seberapa sering anda 

ikut kumpul-kumpul 

bareng mereka? 

Hmm… paling ya sebulan 

dua kali itu atau kadang 

cuma sekali, abisnya 

males juga kan memang 

dasarnya saya ngga suka 

gitu kumpul-kumpul 

apalagi memang yang 

keperluannya semacem 

gini-gini, ya make 

barenglah dan sebagai-

 Subyek tidak begitu 

sering berkumpul 

dengan teman-

temannya karena 

paling tidak subyek 

hanya dua kali 

dalam sebulan untuk 

bertemu dengan 

mereka 
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sebagainya.. saya paling 

kumpul bentar atau 

kadang nongol aja biar 

ngga dikirain sombong 

atau gimana sama 

mereka.. tapi memang 

pada dasarnya saya ngga 

begitu suka sih ngumpul-

ngumpul gitu…(tertawa) 

23.  Ketika anda kepepet dan 

‘ingin makai’ anda 

membeli dari kawan 

anda? 

mmmm… itu sih jarang 

yah (batuk) kalo beli biasa 

sama orang laen emang 

ada langganan juga, tapi 

kadang kalo memang lagi 

bareng mereka ya beli 

juga sama mereka tapi 

ngga rutin sih kadang-

kadang aja sifatnya, kalo 

emang perlu ya 

beli…(tersenyum) 

A.14 Subyek biasa 

mendapatkan obat-

obatan terlarang dari 

langganannya, 

namun terkadang 

juga membeli dari 

kawannya 

24. Sedikit mundur, kalau 

saya boleh tahu seperti 

Mmmmm… 

maksudnya?karakter 

 Subyek memiliki 

karakter pendiam, 
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apa sih diri anda 

sebelum menjadi 

penyalahguna obat-

obatan terlarang?  

saya? yaaah… dulu saya 

itu pendiam yah orang nya 

lebih suka ngurung diri, 

segala sesuatu nya aku 

pikirin dan coba selesein 

sendiri sih, terus pemalu 

juga yaa.. jadi memang 

tipe penyendiri saya ini… 

(tertawa) 

pemalu dan senang 

mengurung diri, 

subyek juga lebih 

senang mencoba 

menyelesaikan 

semua masalahnya 

sendiri 

25. Bagaimana diri anda 

setelah menjadi 

penyalahguna? 

Yahh serasa berubah 

drastis sih.. saya jadi 

periang dan banyak 

bicara, bawaanya perasaan 

saya ini happy terus, 

seneng terus.. entah 

kenapa saya jadi PD juga 

jadi merasa oke, hidup 

kayak ngga punya 

masalah semua jadi asik 

aja gitu.. hahahaha…… 

banyaklah yang berubah 

dalam diri saya…  

A.15 Subyek merasa 

bahwa ada 

perubahan yang 

drastis dalam dirinya 

setelah menjadi 

penyalahguna 

narkoba, subyek 

merasa perasaanya 

selalu senang dan 

menjadi lebih 

percaya diri 
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26. Apakah ada perasaan 

yang terasa sangat 

berbeda sekali dalam 

diri anda? 

Iyaa… kerasa seneng 

terus itu kan yang 

sebelumnya biasa aja, 

kepikiran masalah 

numpuk nggak jelas 

kepikiran ini itu, tuntutan 

orang tua, terus setelah 

makai tu jadi kayak bebas 

lepas gitu tanpa beban… 

ya selebihnya sii ngga ada 

yah.. Cuma kalau lagi 

kambuh atau sakaw itu 

yang kerasa semua jadi 

gelap jadi ngga enak, sakit 

luar biasa, semua kayak 

jadi musuh, jadi happy 

nya pun ngga stabil, 

kadang seneng kadang ya 

kacau gitu dah… (sambil 

mengusap kepala) 

A.16 

 

 

 

 

 

 

Subyek merasa 

dampak yang 

muncul dalam 

dirinya cukup besar 

setelah menjadi 

penyalahguna 

narkoba subyek 

merasa 

permasalahan 

hidupnya dapat 

teratasi dengan 

menggunakan obat-

obatan terlarang 

27. Bagaimana hubungan 

anda dengan keluarga 

Wuaahhh jangan ditanya 

deh… (tertawa), awalnya 

 Hubungan subyek 

dengan keluarga 
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dan masyarakat sekitar 

anda saat setelah anda 

menjadi penyalahguna? 

si okelah saya berasa 

maen drama tuh, 

pokoknya akting aja dan 

kebeneran jago juga sih, 

mungkin bakat kali ya? 

(tertawa) sampe keluarga 

ngga ada yang tahu kalo 

saya ngobat.. mereka sih 

tau nya saya anak bener-

bener, baek lah ngga ada 

masalah, tapi setelah 

ketahuan, ya kerasa lah 

tetangga yang ngerti saya 

juga jadi beda sikapnya ke 

saya, laen ngga seperti 

dulu nya, ya saya ngerasa 

aja sih jadi sedikit jaga 

jarak, kalau keluarga 

awalnya mamah papah 

marah-marah kecewa 

pastilah mereka tau kalo 

kelakuan saya kayak 

begini, tapi seiring 

awalnya tetap baik 

karena subyek selalu 

berpura-pura bahwa 

dirinya tidak 

menggunakan 

narkoba sampai 

akhirnya diketahui 

keluarga, muncul 

kekecewaan dari 

keluarga dan sikap 

yang berubah juga 

muncul dari 

lingkungan sekitar 

terhadap subyek 
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berjalannya waktu mereka 

mungkin uda ngga mau 

mikirin atau gimana jadi 

mereka agak cuek-cuek 

aja sih biasa, asal saya 

ngga rese atau kumat aja 

mereka diem-diem aja… 

28. Ketika anda biasa 

mempergunakan obat-

obat terlarang itu apa 

yang anda rasakan? 

Yaa… enjoy aja sihh 

sebatas makenya wajar sih 

ngga ada masalah yah 

kalo aku… tapi sempet 

kan itu sakaw juga.. wah 

rasanya ampir mati deh, 

nggak karuan ini badan.. 

yang jelas itu pas make 

nya seneng, tapi pas lagi 

ngga makai ya kembali 

lagi ke dunia nyata… 

udah ya gitu terus rutenya  

A.17 Subyek merasa 

nyaman ketika 

sedang 

menggunakan obat-

obatan terlarang, 

namun subyek juga 

sempat merasakan 

sakaw 

29. Pernah ada usaha 

berhenti tidak 

menggunakan obat-

Iya sempet apernah 

berhenti, waktu itu karena 

temen ada yang sampe 

A.18 

 

Subyek sempat 

memiliki usaha 

untuk berhenti 
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obatan? sakaw berat, overdosis 

sampai akhirnya 

meninggal, dan itu jadi 

pengalaman yang buat 

saya trauma berat, yang 

tadinya pikiran saya kalo 

yang namanya make kan 

cuma buat seneng-seneng 

aja, eh ternyata temen 

saya bisa sampe jadi 

korban overdosis obat, itu 

saya bener-bener berhenti 

total setelah itu, badan 

nggak karuan, pikiran 

kacau, tapi saya uda cuma 

mikir yang penting saya 

tetep bisa bertahan hidup 

jangan sampe 

mati…(tampak cemas) 

 

 

 

karena pengalaman 

trauma ketika 

rekannya mengalami 

overdosis dan 

meninggal 

30. Berapa lama anda 

berhenti menggunakan? 

Waktu itu uda cukup lama 

yah ampir tiga tahunan 

mungkin saya bisa 

A.19 

 

Subyek sempat 

berhenti 

menggunakan 



135 

 

berhenti ngobat, bener-

bener kembali seperti 

awal ya walaupun kadang 

konsen suka ilang sendiri, 

ada yang beda kerasa juga 

sih… saya bener-bener 

stop total waktu itu 

sampai akhirnya saya 

diajak makai lagi sama 

temen-temen ditambah 

pasangan juga iya 

pemakai juga, akhirnya 

saya jatuh lagi, tapi ya 

memang ngga begitu berat 

sih cuma kadang-kadang 

aja tapi ya tetep aja…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

selama hampir tiga 

tahun dan subyek 

sempat 

menyalahgunakan 

obat-obatan 

terlarang lagi ketika 

diajak oleh teman-

temannya dan 

pasangannya 

31. Seberapa sering hasrat 

untuk menggunakan 

muncul kembali? 

Kalo hasrat make nya 

sering muncul itu 

terutama pas pikiran 

tegang, pas ngga enak 

hati, apa ngeliat orang 

laen make rasanya 

A.20 Seringnya muncul 

hasrat menggunakan 

kembali dalam 

pikiran subyek 

ketika pikiran 

subyek tegang dan 
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keinginan make muncul 

lagi deh… apalagi 

pasangan juga make 

rasanya gimana… jadi 

bener-bener kadang ngga 

ketahan…. 

melihat orang lain 

sedang 

menggunakan 

32. Bagaimana usaha anda 

menangani hasrat untuk 

menggunakan obat-

obatan ini? 

Yaa… kalau aku sii..usaha 

ngga sering-sering ketemu 

mereka ya… tapi yang 

susah itu ketemu pasangan 

wah bener-bener godaan 

paling nyusahin… terus 

sama berusaha ngerileksin 

pikiran aja, ngga terlalu 

ambil pusing sama 

masalah-masalah yang 

ada, jadi ngga harus lari 

ke obat kalo ngga bener-

bener kepaksa..tapi buat 

stop total lagi juga 

susahnya minta ampun… 

pasti masih suka kebayang 

 Usaha yang 

dilakukan subyek 

adalah dengan 

menjaga jarak dari 

teman-temannya dan 

berusaha untuk 

merilekskan pikiran, 

akan tetapi bayangan 

dan keinginan untuk 

menggunakan masih 

sering muncul dalam 

pikiran subyek 
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aja, kepikir aja… jadi ya 

ngga sepenuhnya bisa 

santai juga sih.. tapi usaha 

ada lah… (tertawa) 

33. Bagaimana perasaan 

anda ketika berada 

disini? 

Yaaa… disini disiplin, 

bagus sih sebetulnya cuma 

kegiatan yang ada 

memang terus terang aja 

bikin jenuh ya… gitu-gitu 

aja, mulai dari doa, 

renungan, dan sebagainya 

rutinitasnya selalu sama 

dan ngga pernah berubah.. 

jadi memang beda 

banget..dulu awalnya juga 

saya bisa sampe sini 

karena tuntutan keluarga 

yang pengen saya bener-

bener bisa bersih bisa 

kembali bener akhirnya 

mamah nyari-nyari dan 

dapetlah tempat di Rumah 

B.1 Subyek merasa 

bahwa panti 

rehabilitasi sebagai 

tempat yang baik 

namun kegiatannya 

dirasa cukup 

menjenuhkan 
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Damai ini, memang sih 

awalnya sempet ada 

penolakan, tapi ya mau 

gimana lagi buat proses 

aja, mudah-mudahan sih 

bisa kembali baik 

seutuhnya… (tersenyum) 

34 Seperti apakah yang 

anda rasakan ketika 

tidak dapat 

menggunakan obat lagi 

ketika berada disini? 

Yaah…. saya si awalnya 

ya itu sempet agak gimana 

kadang kan juga namanya 

tempat baru pasti ngerasa 

beda dan pastinya ngga 

senyaman tempat awal 

saya nah disitu saya 

kepikiran buat make, tapi 

suka ngga suka ya harus 

nahan, ya lumayan berat 

juga sih… tapi beberapa 

temen untungnya ada 

yang bantu juga saling 

nguatin jadi mendingan 

lah, dan yang bikin 

B.2 Subyek merasa 

cukup kesulitan 

untuk berhenti 

menggunakan 

narkoba secara total, 

namun subyek 

menyadari bahwa 

dirinya harus bisa 

menahan karena 

itulah tujuan subyek 

berada di panti 

rehabilitasi 
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mending juga kan nggak 

lihat orang pada makai, 

jadi bisa dikontrol kalo 

pas keinginan 

muncul…untung sekarang 

pacar juga uda berhenti, 

jadi saya ada lah harapan 

buat bisa hidup bener 

lagi… (tertawa) 

35. Apa yang anda rasakan 

sebelum anda memulai 

proses hipnoterapi yang 

pertama  ini? 

Saya kadang masi sering 

mikirin yang ngga-ngga 

juga yah pengen ngerokok 

pengen make.. 

(pertanyaan tambahan : 

mungkin ada nggak 

kebayang atau mimpi 

tentang sesuatu yang 

sekiranya cukup 

mengganggu?) hmm…  

sebetulnya saya belum 

pernah cerita tentang ini 

si.. yah saya percaya aja si 

C.1 

 

 

 

 

 

D.1 

 

 

 

Subyek merasa 

keinginan untuk 

menggunakan 

kembali masih 

sering muncul dan 

sering berfikir yang 

tidak jelas, subyek 

juga memiliki 

perasaan bersalah 

terhadap orang-

orang yang 

menyayangi dirinya 

dan subyek 
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sama mas dan mba, 

mmm.. iyaa sih mimpi 

sering atau kadang pas 

ngelamun, tiba-tiba 

kepikiran aja rasa bersalah 

sama orang-orang yang 

pernah saya sakitin, 

padahal mereka care sama 

saya tapi saya malah 

seenaknya sendiri sesuka 

hati saya… jadi rasa 

bersalah itu yang masi 

sering muncul (pertanyaan 

tambahan : lalu apa yang 

anda rasa?) yaaahh 

perasaan jadi ngga enak 

kadang sedikit cemas juga 

yah.. tapi mau gimana 

lagi, waktu juga ngga bisa 

diputer balik.. (tersenyum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.1 

mengalami 

kecemasan 

36. Bagaimana perasaan 

anda ketika menjalani 

(batuk) mmm… iyahh 

waktu proses saya merasa 

C.2 

 

Subyek bercerita 

bahwa ketika 
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proses hipnoterapi yang 

pertama ini? 

rileks, tenang pikiran 

saya, ngga kepikir yang 

aneh-aneh lah kerasa lebih 

damai aja waktu proses, 

saya awalnya agak mikir 

mau diapain gitu, tapi 

setelah saya coba percaya 

aja sama mas, sama mba 

saya bisa ngerasain 

prosesnya dengan baik 

sih, saya nemuin rumah 

bagus di atas bukit, 

udaranya sejuk perasaan 

saya nyaman disana 

(tertawa)  

G.1 

 

 

 

 

D.2 

 

 

H.1 

menjalani proses 

hipnoterapi yang 

pertama dirinya 

merasa rileks dan 

pikirannya tenang, 

subyek juga nampak 

tenang dan percaya 

pada terapis ketika 

proses hipnoterapi 

berjalan. Subyek 

juga berhasil 

membangun rumah 

kedamaiannya 

37. Apa yang anda rasakan 

setelah melewati proses 

hipnoterapi yang 

pertama ini? 

Ya kerasa lebih rileks aja 

lebih baik, kondisi saya, 

saya lebih bisa lepas dari 

hal-hal yang selama ini 

membuat saya merasa 

bersalah, disini 

(memegang dada) mulai 

C.3 

 

J.1 

 

Setelah proses 

hipnoterapi yang 

pertama subyek 

terlihat lebih baik 

dan merasa bahwa 

mulai dapat 

memaafkan dirinya 
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kerasa lega aja yah 

(tersenyum). 

sendiri dari rasa 

bersalahnya dan 

lebih lepas 

38. Apakah anda merasakan 

sebuah perbedaan dalam 

diri anda berkaitan 

dengan keinginan 

memakai narkoba? 

Iya, kalo keinginan make 

si uda lebih bisa di handle 

cuma kalo ngerokok di 

pikiran masi ada ni dikit-

dikit, tapi namanya juga 

proses ya tapi pengen 

bener-bener bisa stop total 

deh dari semuanya, karena 

kan kalo kena satu aja ya 

bisa kena yang laen juga 

misal pengen rokok aja 

ntar tiba-tiba muncul juga 

deh tu pengen make,gitu 

sih, cuma ni tadi waktu 

abis disadarin dengan 

berbagai hal aku ngerti 

bahwa aku juga harus bisa 

tahan semua dan bisa 

berubah. 

K.1 Proses hipnoterapi 

yang pertama ini 

dirasa membawa 

perubahan dalam 

diri subyek ketika 

subyek merasa 

sudah mulai dapat 

menahan dan 

mengatur 

keinginannya untuk 

tidak memikirkan 

obat-obatan 

terlarang, namun 

rokok masih sedikit 

muncul dalam 

pikiran subyek 
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39. Bagaimana selama satu 

minggu ini? apakah ada 

perubahan atau perasaan 

yang berbeda yang anda 

alami? 

 

Iya selama satu minggu 

ini yang saya ngerasa 

lebih baekan, ngga ada 

lagi nglamun-nglamun, 

lebih bisa nerima keadaan, 

lebih santai dan mulai 

ngerancang tujuan hidup 

lebih baik lagi, saya 

pengen pas keluar dari sini 

saya uda bener-bener baik 

dan ngga sampe 

kepancing buat jatoh lagi 

J.2 Subyek merasakan 

perubahan lebih baik 

dalam dirinya 

selama selang satu 

minggu setelah 

proses hipnoterapi 

yang pertama, 

subyek sudah lebih 

bisa menerima 

keadaan dan mulai 

muncul keinginan 

merancang tujuan 

hidupnya 

40. Bagaimana perasaan 

anda ketika menjalani 

proses hipnoterapi yang 

kedua ini? 

Sudah lebih baik dari yang 

pertama yah buat saya 

waktu jalan proses tadi 

lebih tenang, uda bener-

bener lepas ya aku 

percaya aja, yang penting 

aku tahu ini bisa bantu 

buat lebih baik, kenapa 

ngga? (tertawa)  

C.4 

 

G.2 

 

 

I.1 

Proses hipnoterapi 

yang kedua 

membantu kondisi 

subyek lebih baik 

lagi subyek jauh 

lebih tenang dari 

sebelumnya, terlihat 

dari apa yang 

diungkapkan subyek 
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dan subyek 

meyakini bahwa 

proses hipnoterapi 

ini dapat membantu 

dirinya kearah yang 

lebih baik 

41. Apa yang anda rasakan 

setelah melewati proses 

hipnoterapi yang kedua 

ini? 

Sekarang kerasa lebih 

lepas aja lebih bebas, saya 

yakin hidup saya bisa 

lebih baik, dalam diri saya 

sekarang kerasa keyakinan 

yang menggebu-nggebu 

juga (tertawa) intinya 

semua yang uda lalu ya 

uda sekarang saya musti 

jalanin yang ada di depan 

saya sekarang buat jadi 

lebih baik lagi dan lebih 

baik lagi.. 

C.5 

 

 

J.3 

 

K.2 

Subyek merasa 

keyakinannya untuk 

pulih total semakin 

menggebu dan 

subyek mulai dapat 

beranjak dari rasa 

bersalah dan masa 

lalunya, subyek 

mencoba beranjak 

memikirkan masa 

depannya 

42. Apakah anda merasakan 

sebuah perbedaan yang 

lebih lagi dalam diri 

Sekarang yang saya bisa 

rasain, saya bener-bener 

ngga pengen makai lagi 

J. 4 

 

Keinginan untuk 

menggunakan 

kembali sudah 
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anda berkaitan dengan 

keinginan memakai zat 

adiktif lagi dari mulai 

rokok sampai obat-

obatan? 

ataupun ngrokok lagi, 

entah gimana nantinya, 

tapi dari lubuk hati saya 

keingininan itu ngga ada 

lagi, karena saya ingin 

sembuh saya pengen buat 

keluarga saya bahagia, 

saya pengen buat usaha 

mereka buat saya nggak 

sia-sia.. saya pengen 

hidup bener aja… 

(tersenyum), yang jelas 

kepikiran rasa bersalah 

yang tadinya neken banget 

sekarang uda ngga ada 

lagi, jadi berkurang alasan 

saya buat balik lagi 

ngobat.. 

 

 

K.3 

semakin hilang dari 

pikiran subyek, 

subyek menyadari 

karena memang 

subyek berniat untuk 

sembuh dan ingin 

membahagiakan 

semuanya 

43. Untuk yang terakhir 

kalau saya boleh tahu 

rasa bersalah seperti apa 

yang anda alami? 

Mmmmm… sebetulnya 

berat buat saya cerita, dan 

ini pertama kali saya 

cerita disini, yah saya 

D.3 

 

 

Subyek memiliki 

rasa bersalah pada 

masa lalunya yang 

seringkali 
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percaya sama mba, 

mmm… (berfikir) iyah 

saya sempet dulu nyakitin 

cewek, terus saya 

tinggalin gitu aja setelah 

itu entah kemana dia pergi 

ngga pernah kelihatan 

lagi, saat ini baru saya 

mulai mikir dan saya 

ngerasa sayalah penyebab 

utama yang buat dia pergi, 

itu membuat saya sering 

bermimpi dan ngerasa 

ngga nyaman di hati saya, 

belum lagi ditambah rasa 

bersalah saya sama papa 

mama saya, sama adek 

juga, mereka baik, 

keluarga kami keluarga 

baik, sampai saya begini 

dan buat malu untuk 

keluarga, tapi apa yang 

bisa saya buat semuanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mengganggunya, 

namun subyek sudah 

menyadari bahwa 

hidupnya harus terus 

berjalan dan dirinya 

tidak harus terus 

menerus terkurung 

dalam masa lalunya, 

subyek nampak 

optimis dengan 

keyakinan dirinya 
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uda terlambat juga… yah 

sekarang saya cuma 

pengen bisa menebus 

kesalahan saya dan 

memperbaiki hidup 

saya… 

 

K.4 

44. Bagaimana Perasaanya 

setelah melewati 2 

minggu terakhir ini? 

Dari dua kali proses terapi 

ini semakin hari saya 

merasakan diri saya 

semakin baik dan lebih 

baik lagi daripada 

sebelumnya dan saya 

yakin saya pasti bisa pulih 

secara total dan ketika 

keluar dari sini nantinya 

saya sungguh siap 

menjalani hidup dengan 

berbagai macam godaan 

(tersenyum) 

J.5 

 

 

K.5 

Subyek merasa dari 

proses hipnoterapi 

yang pertama 

sampai hipnoterapi 

yang kedua sampai 

berselang satu 

minggu kemudian 

subyek merasa 

dirinya berproses 

menjadi lebih baik 

dan subyek semakin 

siap untuk 

mempersiapkan 

hidupnya dengan 

baik dan merasa 

mampu menahan 
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godaan untuk 

dirinya 

 

 

Keterangan koding : 

A : Remaja penyalahguna narkoba di panti rehabilitasi 

B : Pemulihan terhadap penyalahgunaan narkoba 

C : Hipnoterapi 

D : Rapport 

E : Wawancara pra hipnosis 

F : Induksi 

G : Relaksasi 

H : Membangun tempat kedamaian 

I : Proses terapi 

J : Wawancara paska hipnoterapi 

K : Perkembangan kepulihan 

L : Habituasi 
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HASIL REDUKSI 

 

Subyek II 

Nama  : B 

Umur   : 20 th 

No Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 

1. Dapatkah anda 

menceritakan pada saya 

tentang diri anda? 

Nama saya B, saya dari 

Jakarta, saya umur saya 

20 tahun, disini sudah 11 

bulan, sebelum masuk sini 

juga pernah masuk di 

panti rehabilitasi ama 

terapi agape 

 Subyek nampak 

menjaga jarak duduk 

dengan peneliti 

ketika awal 

pertemuan 

2. Kalau saya boleh sedikit 

bertanya mengenai 

pengalaman hidup anda, 

maukah anda berbagi 

dengan saya? 

Pengalaman 

saya,mmm…. dari dulu 

saya suka maen game 

online, tiap hari kerjaan 

saya udah di game online 

terus tiap pulang sekolah 

itu dari jaman SMP, 

bahkan semakin lama 

semakin males sekolah 

 

 

 

 

 

 

Subyek memiliki 

kegemaran bermain 

game online sejak 

SMP sampai terbiasa 

membolos sekolah 

dan belajar merokok 

sampai 

menggunakan ganja 
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sampai akhirnya saya 

bolos-bolos sekolah juga 

buat pergi maen ke tempat 

game online, terus dari 

situ saya udah belajar 

ngerokok dari jaman SMP 

kelas 2 sama temen-temen 

uda diajarin cara 

ngerokok, terus tiap maen 

game aja ngga kerasa pasti 

ngerokok terus uda kayak 

kreta gitu… ngga ada 

berhentinya (tertawa).. 

terus SMP kelas 3 saya 

kena ganja, sampai 

akhirnya waktu itu Bapak 

Sakit dan meninggal, 

waktu itu saya sedih 

banget sampai akhirnya 

saya belajar bener dan 

bisa masuk SMA favorit, 

tapi semua juga ngga 

berjalan baik disana, saya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 
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malah kembali lagi ngga 

karuan ya make lagi, terus 

mulai kenal diskotik, 

maen terus dan ngga 

pernah pulang rumah, 

sampai sempet ngga naek 

juga, tapi untung-

untungnya kelas 3 SMA 

bisa lulus dan bisa kuliah 

masuk di salah satu 

perguruan tinggi di 

Jakarta dan hidup saya 

tetep berantakan bahkan 

makin 

berantakan..begitulah… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Dapatkah anda bercerita 

tentang keluarga anda? 

Yaahh.. saya anak ke 

tujuh dari tujuh dirumah.. 

paling kecil sendiri 

(senyum).. Nenek juga di 

rumah saya… Keluarga 

saya keluarga baik 

awalnya tapi berubah 

 Subyek merupakan 

anak ketujuh dalam 

keluarga dan 

memiliki hubungan 

yang baik dengan 

semua anggota 

keluarga sampai 
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semua setelah saya jadi 

pemakai, terus sampai 

papah meninggal waktu 

saya SMP kelas 3 itu, jadi 

pukulan buat saya waktu 

itu..hmm…(diam) 

ayahnya meninggal 

menjadi hal yang 

berat dalam hidup 

subyek 

4. Bagaimana hubungan 

anda dengan keluarga 

anda mulai dari Ayah, 

Ibu, serta saudara 

kandung anda? 

Hubungan saya dengan 

keluarga awalnya baik 

(batuk), tapi semua jadi 

berubah semua jadi lain 

kondisinya setelah saya 

jadi pemakai, tapi di 

rumah saya dekat dengan 

semua, tapi kalo yang 

paling deket yang pertama 

ama mama saya, terus 

ama kakak nomor dua, 

lalu ama papa dan nenek..   

 Subyek memiliki 

kedekatan lebih pada 

Ibunya dan 

kakaknya yang 

nomor dua 

5. Berdasarkan 

pengalaman anda, 

seperti apa aktifitas rutin 

anda dulu? 

Kalo dulu ya maen game 

online terus itu 

kesenengan saya tiap hari 

pasti pulang mampir dulu 

 

 

 

Subyek memiliki 

rutinitas untuk pergi 

ke tempat game 

online setiap 
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ke warnet terus maen-

maen ampe malem baru 

pulang, terus lama-lama 

ya ngga pulang juga terus 

bolos sekolah juga, kalo 

pulang rumah paling cuma 

mandi, makan, minta duit, 

tidur juga di kost cewe 

saya, saya hampir ngga 

pernah tidur di rumah, 

terus makin gede kenal 

ama yang namanya 

diskotik disitu makin 

sering ngobat saya…  

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 

 

harinya, dan 

semakin lama 

subyek juga jarang 

pulang ke rumahnya 

dan mulai mengenal 

dunia malam 

6. Jika sejenak saya 

bertanya mengenai masa 

kecil anda, tidakkah 

anda keberatan? 

Masa kecil saya baik, 

ngga ada yang berbeda sih 

rasanya biasa aja ya itu 

mulai nakal baru masa 

SMP itu, sebelumnya baik 

karena papah dulu juga 

baik suka ngajak 

refreshing keluarga juga 

 Subyek mengalami 

masa kecil yang 

wajar dan baik 

sampai di SMP 

subyek baru 

mengenal narkoba, 

dan subyek sangat 

menyukai saat-saat 
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jadi saya juga masi bisa 

nikmatin suasana di dalem 

keluarga, ngga ngalamin 

suntuk juga.. (tersenyum) 

berlibur bersama 

keluarganya 

7. Bolehkah anda 

menceritakan tentang 

lingkungan sekitar 

tempat tinggal anda? 

Wah.. kalo lingkungan 

tempat tinggal saya jangan 

ditanya deh, itu daerah 

rawan, Mas tau kan Tanah 

Abang? ya disitu tempat 

tinggal saya, isinya 

preman-preman semua, 

terus tukang palak, tukang 

maen, ama ngobat juga 

banyak disitu.. ya bisa 

karena itu juga sih saya 

kepengaruh mereka jadi 

nakal juga (tertawa) 

 

 

 

 

 

 

Tempat tinggal 

subyek merupakan 

daerah yang rawan 

dan tidak cukup baik 

untuk pertumbuhan 

seorang anak, 

dikarenakan 

lingkungan tempat 

tinggal subyek 

merupakan daerah 

rawan kriminalitas 

8. Apakah anda 

mempunyai teman maen 

di lingkungan tempat 

tinggal? 

Ada lah mas, tapi ya 

beberapa aja si ngga 

banyak juga, paling yang 

banyak tu anak luar 

temen-temen maen game 

 Subyek hanya 

memiliki beberapa 

teman main di 

sekitar lingkungan 

tempat tinggalnya 
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online aja, kalo yang 

disekitar ada tapi cuma 

beberapa aja (tersenyum), 

itupun suka maen bareng 

pas jaman-jamannya saya 

kecil doank sampai saya 

kenal ama game dan anak-

anak luar… 

dan hanya semasa 

kecil, subyek 

bermain bersama 

teman di sekitar 

tempat tinggalnya. 

Selebihnya subyek 

lebih suka bermain 

dengan teman game 

online dan anak-

anak dari luar 

9. Kegiatan yang biasa 

dilakukan sama dia? 

Yaaaa…. standar aja 

paling juga maen kan, ya 

biasalah anak-anak ya 

paling gitu-gitu aja sih 

hehehe… 

 Tidak ada hal yang 

menjadi kenangan 

menyenangkan bagi 

subyek ketika 

bersama teman-

teman di sekitar 

lingkungannya 

10. Adakah memori atau 

kenangan indah yang 

paling anda ingat? 

Mmmm.. apa 

yah?(menggaruk kepala), 

ya kalo yang saya rasa 

paling berkesan sih pas 

papa masih hidup yah, 

 Bagi subyek 

kenangan yang 

menyenangkan yang 

teringat dalam 

memorinya adalah 
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papa sama nenek juga, 

jadi papa sering ngajak 

kami sekeluarga jalan-

jalan jadi ngga jenuh, 

terus ada waktu bersama 

bisa cerita-cerita ketawa 

bersama, bahagia banget 

waktu itu mas 

rasanya…nenek juga 

selalu baik dan lembut 

ngajarin saya tentang 

macem-macem hal, 

apalagi saya yang paling 

kecil jadi paling dimanja 

dan keliatannya paling 

disayang nenek (tertawa) 

ketika ayahnya 

masih hidup dan 

mereka sekeluarga 

sering pergi berlibur 

dan juga kasih 

sayang dari 

neneknya yang juga 

diingat oleh subyek 

11. Kalau kenangan atau 

memori yang paling 

tidak atau kurang 

menyenangkan? 

Ada sih, pas papa uda 

meninggal, entah gmn 

mungkin mama juga 

goncang saat itu, kami 

ngerasa kehilangan banget 

dengan perginya papa… 

 

 

 

 

 

Memori yang 

menurut subyek 

dirasa tidak 

menyenangkan 

adalah ketika 

sepeninggal 
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(terdiam), (pertanyaan 

tambahan : lalu?) ya 

mama jadi makin keras, 

selalu minta saya belajar 

dan belajar dan terus 

belajar tanpa ngajak 

refreshing atau seneng-

seneng gitu seperti waktu 

ada papa dulu, yah 

kondisinya jadi lain 

banget, dan saya ngerasa 

ngga nyaman banget ama 

hal itu, itu buat saya 

semakin ngga 

bersemangat juga buat 

belajar yang ada… 

 

 

 

 

 

 

 

E.1 

ayahnya, ibunya jadi 

semakin keras dan 

selalu menyuruh 

subyek dan 

menuntut subyek 

untuk belajar tanpa 

diimbangi dengan 

refreshing 

12. Ketika anda mengalami 

pengalaman seperti ini 

apa yang anda coba 

lakukan? 

Yaa itu jadinya saya 

semakin sesuka hati, 

main-main aja buat 

menghindar dari tekanan 

mama saya, saya ke 

diskotik, intinya saya 

 Subyek berusaha 

melepaskan tekanan 

yang dialaminya 

dengan semakin 

sesuka hati dan 

mencari kesenangan, 
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berusaha lari dari masalah 

yang ada saya ngobat dan 

sebagainya, itu bisa buat 

saya sedikit lebih nyaman 

apalagi bareng temen-

temen lebih 

menyenangkan daripada 

harus di rumah dan jadi 

sewot sendiri, jadi rumah 

cuma buat tempat transit 

aja kalo butuh minta duit, 

butuh makan sama mandi. 

dan subyek kembali 

lagi menggunakan 

narkoba 

13. Apakah anda memiliki 

sahabat atau kelompok 

dimana anda bisa 

berbagi? 

Ada, itu temen-temen 

ngegame bareng terus 

ketambahan juga beberapa 

temen dari luar  jadi ya 

lumayanlah bisa sedikit 

ngeringanin beban 

daripada bingung juga 

dipikir sendiri ntar malah 

gila kan?(tertawa), bisalah 

ngobrol ma mereka curhat 

 Subyek mempunyai 

teman berbagi yaitu 

teman bermain game 

dan beberapa orang 

luar dan subyek 

merasa bersama 

mereka dia merasa 

lebih dapat 

meringankan 

bebannya 
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dikit-dikit..    

14. Bolehkah saya tahu saat 

berkumpul dengan 

kelompok apa saja yang 

dilakukan? 

Biasalah ya make bareng-

bareng kan mana punya 

duit tu kita jadi suka 

patungan beli bareng trus 

make (batuk) bareng-

bareng gitu, terus ke 

diskotik juga biasa dugem 

iya, minum iya, maen 

cewek juga iya, pokoknya 

yang kita cari cuma have 

fun aja sih kalo lagi 

bareng-bareng gitu 

penting seneng-seneng aja 

lah… (tersenyum), ngga 

mau mikir pusing-pusing 

pokoknya asik-asik aja 

terus.. (tertawa) 

A.3 

 

 

 

 

 

 

Subyek biasa 

menggunakan 

narkoba dengan cara 

iuran untuk 

membelinya 

bersama 

kelompoknya dan 

menggunakannya 

bersama untuk 

mencari kesenangan 

15. Bolehkah sedikit anda 

bercerita tentang 

pengalaman awal anda 

mencoba menggunakan 

Ya awalnya kan kebawa 

arus tuh jaman SMP kelas 

2 itu diajakin make ama 

anak-anak yah saya mau 

A.4 

 

 

Pengalaman awal 

subyek 

menggunakan ketika 

kelas 2 SMP subyek 
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obat-obatan terlarang? aja sii… karena ya saya 

pikir mereka nawarin 

niatnya baik, dan memang 

pas itu saya ngga tau kalo 

yang mereka kasi itu 

ganja, terus kok abis make 

bisa kerasa fly gitu 

perasaan tuh bawaannya 

bisa seneng aja, dari saat 

itu saya ketagihan dan 

sering coba dan coba lagi 

setelah itu.. 

 

 

 

 

diajak oleh teman-

temannya dan 

labilnya subyek pada 

usia itu karena 

pengaruh kelompok 

membuat subyek 

terpengaruh dan ikut 

menggunakan juga 

16. Apa yang anda rasakan 

ketika itu? 

Yang dirasa pertama ya 

mual-mual aja sii terus 

jadi males aja soalnya 

badan pada pegel-pegel 

kerasa capek aja, tapi 

setelah itu tiap kali make 

fun banget, kalo lagi ngga 

make udah deh pikiran 

kacau kesana kemari ngga 

beres badan juga sakit, 

A.5 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek merasakan 

mual-mual pada 

pertama kalinya 

menggunakan 

narkoba namun 

setelah itu 

mengalami 

ketagihan dan 

perasaan tertantang 
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ngga tenang juga 

jadinya…tapi yang jelas 

excited aja pas awal 

pertama kali make itu.. 

 

17. Apakah dengan 

menggunakan obat-

obatan terlarang dapat 

meringankan beban 

pikiran anda? 

Huum.. kerasa tuh kalo 

make rasanya hidup tu 

bawaanya seneng mulu, 

ngga kepikir aneh-aneh 

rasanya semua jadi asik 

semua jadi happy ngapa-

ngapain ngga masalah, 

masalah rumah juga ngga 

jadi beban lagi pokoknya 

dibawa enteng semua, 

pokoknya jadi ringan, jadi 

ya buat saya itu ngebantu 

banget sih 

A.6 Subyek merasa 

dengan 

menggunakan 

narkoba, hidupnya 

terasa lebih 

menyenangkan dan 

tidak memikirkan 

hal yang aneh-aneh. 

18. Apa yang mendorong 

anda kala itu mencoba 

obat-obatan terlarang 

itu? 

Kalo saya yang 

mendorong itu.. apa yah? 

mmm.. ya lebih karena 

ajakan temen aja sih, 

temen ngajak terus karena 

A.7 

 

 

 

Subyek mau 

menggunakan 

karena dorongan 

dari temannya dan 

situasi juga 



162 

 

sikon pas itu juga 

mendukung ya uda 

akhirnya saya juga ikut 

aja, terus ya keterusan 

jadinya. Ngga mau 

berhenti, tiap kali ada 

masalah ya larinya 

kesana-sana aja ngga mau 

mikir gimana cari 

solusinya dulu tapi 

langsung ngobat, yah 

memang sebagai pelarian 

juga sih saya makai obat-

obatan.. 

 

 

 

mendukung subyek 

untuk menggunakan 

obat-obatan 

terlarang dan hal itu 

menjadi pelarian 

juga tiap kali subyek 

mengalami masalah 

19. Ketika anda mulai 

menggunakan obat-

obatan terlarang, apakah 

anda merasa 

menemukan keluarga 

baru yang hangat dan 

menerima anda 

sepenuhnya? 

Iyah, pas ditawarin terus 

make rasanya kayak 

punya keluarga baru yang 

bisa nerima saya apa 

adanya, bisa bikin seneng, 

bisa bikin happy, yah 

pokoknya lain aja ama 

situasi rumah, saya kerasa 

A.8 

 

 

 

 

 

Subyek merasa 

memiliki sebuah 

keluarga baru yang 

berbeda dari situasi 

rumahnya dan mau 

mendengarkan serta 

menerimanya 

dengan baik 
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seperti mereka itu bisa 

ngerangkul saya, bisa 

ngelindungin saya dan 

mau ndengerin cerita dan 

keluh kesah yang saya 

rasain, jadi saya ngerasa 

diterima aja disini, tambah 

lagi ngga ada orang yang 

nyuruh-nyuruh saya, saya 

punya kebebasan untuk 

memilih apapun yang mau 

dan saya suka 

ngelakuinnya, ngga ada 

yang ngelarang, gitu sih 

sejauh itu yang saya 

rasain.. (tersenyum) 

 

 

 

 

 

 

 

20. Lalu bagaimana 

perasaan anda secara 

pribadi?apakah lebih 

nyaman ketika itu?  

Iya, pastinya yah perasaan 

saya lebih enjoy, asik aja 

lebih bebas jadi saya 

kerasa nyaman banget 

kalo pas bareng temen-

temen karena saya setelah 

 

 

Subyek merasakan 

bahwa teman-

temannya lebih 

dapat membuatnya 

nyaman dan tidak 

mengatur dirinya 
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itu merasa lebih dekat 

dengan temen-temen saya 

daripada sama keluarga, 

semua nyenengin aja 

jadinya, ngga diatur-atur, 

ngga dipaksa-paksa juga 

saya punya kebebasan 

buat milih ini atau itu 

yang saya suka.. (tertawa) 

sehingga subyek 

merasa memiliki 

kebebasan 

21. Berarti Hubungan anda 

dengan teman-teman 

sesama pengguna cukup 

baik? 

Baek-baek aja sih ya 

karena memang deket 

juga sama mereka jadi ya 

saya dengan mereka baik 

dan gitu juga sebaliknya, 

cuma kadang kalo lagi 

ngga bener juga sempet 

berantem juga, tapi ya 

wajarlah memang kadang 

ya begitu juga.. (tertawa)      

A.9 Subyek memiliki 

hubungan yang baik 

dengan teman-

temannya dan begitu 

pula sebaliknya, 

namun juga 

mungkin adanya 

perselisihan diantara 

mereka 

22. Seberapa sering anda 

ikut kumpul-kumpul 

bareng mereka? 

Kalo kumpul bareng 

mereka yaah hampir tiap 

hari itu tapi kalo make 

A.10 Subyek cukup sering 

berkumpul bersama 

teman-temannya 
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bareng-bareng itu biasa 

sih seminggu dua kali, 

karena ya emang uda gitu 

kehidupan saya bareng-

bareng terus ama mereka, 

jadi ya kumpul terus.. 

23.  Ketika anda kepepet dan 

‘ingin makai’ anda 

membeli dari kawan 

anda? 

Kalo kepepet ya iya si, 

cuma di Jakarta mah 

banyak mas yang jual 

begituan, jadi ngga susah 

buat nyarinya, apalagi 

kalo kita emg pemakai 

gitu kita buat cari info 

begitu banyak, tapi ya 

memang terselubung gitu, 

paling beli dari temen ya 

kalo memang lagi butuh 

cepetan aja ya beli ama 

mereka, kalo ngga kalo 

lagi pas mau make 

bareng-bareng itu ya 

patungan, ada beberapa 

A.11 

 

Subyek terkadang 

membeli obat-obatan 

terlarang dari 

temannya, namun 

selebihnya subyek 

merasa mudah untuk 

mendapatkan obat-

obatan terlarang 

karena banyaknya 

info antar sesama 

pengguna 
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juga kan yang jualan juga 

jadi mereka yang bawa 

terus kita beli patungan 

gitu.. 

24. Sedikit mundur, kalau 

saya boleh tahu seperti 

apa sih diri anda 

sebelum menjadi 

penyalahguna obat-

obatan terlarang?  

Seperti apa saya??mmm… 

ya seperti ini…. (tertawa), 

ya saya kalo baru pertama 

ketemu orang sih lebih 

suka diem, jaga jarak, 

sampe tau orang itu 

tujuannya mau apa kalau 

saya bisa terima ya 

okelah.. kalo di rumah 

dulu sebelum bapak ngga 

ada ya saya anak yang 

ceria suka gangguin 

kakak-kakak saya, tapi 

setelah bapak uda ngga 

ada ya saya jadi 

cenderung pendiam aja si.. 

 

 

Subyek memiliki 

karakter yang 

pendiam dan suka 

menjaga jarak 

dengan orang lain 

sampai subyek dapat 

memahami tujuan 

dari orang tersebut 

25. Bagaimana diri anda 

setelah menjadi 

Ya cenderung jadi 

periang, suka kumpul ma 

A.12 Setelah menjadi 

penyalahguna 
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penyalahguna? temen-temen (terdiam).. 

lebih banyak diem lah 

kalo lagi ngga make, tapi 

kalo lagi make ya 

perasaan seneng jadi bisa 

lepas, bisa gila-gilaan, 

terus jadi kenal ama dunia 

malam dan semakin ngga 

pernah pulang 

itu…(tersenyum) 

narkoba, subyek 

cenderung menjadi 

seorang yang 

periang dan merasa 

dirinya sangat lepas 

dan bebas/ 

26. Apakah ada perasaan 

yang terasa sangat 

berbeda sekali dalam 

diri anda? 

Pastinya beda banget mas, 

kontras banget 

lah,mmmm…. (berfikir), 

ya itu perasaan yang di 

dapet itu beda sensasinya 

pas make daripada ngga, 

tapi juga kalo pas lagi 

ngga make ya perasaan tu 

kerasa banget jadi ngga 

nyaman, ngga enak, 

cenderung ngga mood 

ngapa-ngapain, lebih 

A.13 Subyek merasa 

sekali perbedaan 

yang dirasakan 

dalam dirinya antara 

sebelum dan setelah 

menjadi 

penyalahguna, 

subyek merasa 

mendapat sensasi 

yang berbeda dan 

subyek merasa 

dirinya lebih baik 
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sensitive aja sih kalo 

pengalaman saya.. 

dari sebelumnya 

27. Bagaimana hubungan 

anda dengan keluarga 

dan masyarakat sekitar 

anda saat setelah anda 

menjadi penyalahguna? 

Kalo hubungan dengan 

keluarga ya seperti yang 

saya cerita tadi cuma satu 

hal yang jadi kekecewaan 

saya sampai papa 

meninggal itu saya belum 

bisa ngebanggain papa 

tapi malah saya uda 

sempet jadi pengguna, dan 

papa tau itu, saya tau dia 

pasti kecewa banget, terus 

kalo ama orang rumah 

yang laen ya mereka sebel 

banget ama saya, karena 

saya ampe nyolong-

nyolong juga tu mas, 

nyolong tas mama, model 

tas ibu-ibu itu ada 2 biji 

saya ambil semua saya 

jual, terus perhiasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan subyek 

dengan keluarganya 

setelah subyek 

menjadi 

penyalahguna 

menjadi memburuk 

dan subyek 

menggambarkan 

keluarganya sangat 

kecewa dan 

membencinya 

karena perilakunya 

yang tidak baik, 

sedangkan hubungan 

subyek dengan 

tetangga biasa saja, 

karena kasus seperti 

ini adalah hal wajar 

di daerah 

lingkungannya 
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segala, terus barang-

barang rumah saya ambil 

saya jual-jual buat saya 

ngobat, ya saya ngerusak 

hubungan sendiri dengan 

keluarga, sampai sempat 

saya digebukin juga sama 

abang saya karena mereka 

uda ngga tahan dengan 

kelakuan saya, mereka 

uda ngga mikir saya 

adeknya, kalo saya mati 

ya matilah yang penting 

ngga ganggu keluarga.. 

(terdiam), (pertanyaan 

tambahan : lalu 

bagaimana dengan 

lingkungan atau 

tetangga?), mmm… kalo 

mereka mah cenderung 

cuek yah, soalnya gimana 

emang daerah kami 

begitu, anak muda bengal-
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bengal sampai orang yang 

uda dewasa pun juga 

sama, jadi ya bukan hal 

yang aneh lagi, uda wajar 

banget buat mereka, jadi 

mereka mah ngga 

ngurusin, mau saya make 

atau saya gimana-gimana 

jadi urusan masing-

masing aja.. (tersenyum) 

28. Ketika anda biasa 

mempergunakan obat-

obat terlarang itu apa 

yang anda rasakan? 

Yaa… enjoy pastinya 

mas, tapi kalo pas make 

ganja, abis make rasanya 

lemes dan rileks aja, 

selain itu kan saya juga 

make ectasy juga, tapi 

intinya bisa have fun jadi 

ya saya ulangi make lagi 

dan lagi.. semua jadi lebih 

baik dan ringan. 

A.14 Setelah 

menggunakan 

narkoba jenis ganja 

dan ectasy subyek 

merasa dirinya 

lemas namun rileks 

dan merasa senang 

sehingga terus 

mengulanginya 

29. Pernah ada usaha 

berhenti tidak 

Usaha berhenti? 

(tersenyum), ngga ada si 

A.15 Subyek tidak pernah 

memiliki usaha 
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menggunakan obat-

obatan? 

kalo saya, karena saya 

enjoy saya ngerasa 

nyaman jadi ya saya terus 

make aja saya ngga ada 

niatan buat berhenti si 

kecuali kalo emang lagi 

ngga ada duit sempet 

berhenti, ya karena 

terpaksa aja itu uda ngga 

ada barang-barang di 

rumah yang bisa dijual 

lagi buat modal saya 

ngobat. Apalagi sekarang 

kan mahal banget tu jadi 

uda ngga ada duitnya yang 

buat beli.. 

 untuk berhenti 

menyalahgunakan 

narkoba dikarenakan 

subyek merasa 

nyaman, namun 

subyek sempat 

berhenti dikarenakan 

tidak adanya uang 

untuk menebus 

keinginannya mem-

pergunakan narkoba 

30. Berapa lama anda 

berhenti menggunakan? 

Waktu itu saya berhenti 

pas papa meninggal itu, 

terus terpaut ngga lama 4 

atau 5 bulan nya saya uda 

pake lagi, terus make terus 

make terus, sampe barang-

A.16 

 

 

 

 

Subyek 

menunjukkan bahwa 

tidak adanya 

keinginan atau 

niatan yang serius 

untuk menghentikan 
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barang di rumah abis ngga 

ada yang bisa dijual lagi 

saya akhirnya dikirim ke 

tempat tante di NTT, 

disana saya berhenti make 

tapi ya ngga lama juga 

saya berhenti, baru 3 

bulan tinggal disana saya 

colong-colongan make 

lagi, sampe sempet 

nyolongin barang-barang 

tante, terakhir sampe saya 

jual motornya di 

pegadaian bisa dapet 3 

jutaan, lumayan saya bisa 

beli obat lagi, ternyata 

waktu itu om dan tante 

selalu tahu kelakuan saya, 

sampe terakhir motor saya 

gadein itu dia marah saya 

dikirim ke panti 

rehabilitasi agape itu 

disana saya berhenti 

 

 

dirinya terhadap 

penggunaan obat-

obatan terlarang, 

terlihat dari perilaku 

subyek yang hanya 

berhenti pada 

kondisi tertentu dan 

situasi yang tidak 

memungkinkan dia 

untuk 

mempergunakan  

narkoba 
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karena ngga bisa make 

juga, tapi saya ngga tahan 

juga akhirnya disana 

sampe beberapa bulan 

terus saya ngotot minta 

pulang ngga dikasi, terus 

saya ngabur pulang ke 

rumah di Jakarta, terus 

orang rumah uda sewot 

aja ama saya, akhirnya 

saya ke tempat tante lagi, 

tante uda cape mungkin 

ya? dia ngga bisa marah 

dia cuma bilang, kamu 

mau balik jadi bener 

ngga? karena saya uda 

bingung juga akhirnya 

saya janji ama tante saya 

mau coba buat berhenti 

sampe akhirnya tante 

kirim saya kemari dan 

selama ini kan saya juga 

uda berhenti ngobat.. 
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(tersenyum) 

31. Seberapa sering hasrat 

untuk menggunakan 

muncul kembali? 

Wah kalo itu masi ada 

mas sekitar 30%, kalo 

ngerokok masi 70% 

keinginan saya masi gede 

mas, jadi sering banget 

muncul keinginan-

keinginan make lagi, 

walaupun uda ada disini 

sekarang. 

A.17 Subyek 

menunjukkan masih 

adanya keinginan 

yang cukup besar 

untuk kembali 

menggunakan obat-

obatan terlarang dan 

zat adiktif lain 

seperti rokok 

32. Bagaimana usaha anda 

menangani hasrat untuk 

menggunakan obat-

obatan ini? 

Usaha untuk nanganin ya 

dengan ada di tempat 

rehab gini ya paling mas? 

lebihnya ngga ada si, itu 

aja keinginan rokok paling 

kuat banget, apalagi kalo 

ada anak baru masuk 

biasanya masi ada yang 

bisa bawa rokok saya 

minta, gitu si. Jadi ya 

ngga nanganin secara 

langsung, tapi karena 

A.18 

 

 

 

 

E.2 

Subyek merasa 

dengan berada di 

panti rehabilitasi 

adalah salah satu 

usahanya untuk 

menangani hasrat 

kembali 

menyalahgunakan 

obat-obatan 

terlarang, namun 

keinginan untuk 

rokok masih sangat 
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kondisi akhirnya ya harus 

nahan diri begini buat 

ngga ngobat. 

kuat, dapat terlihat 

dari perilaku subyek 

33. Bagaimana perasaan 

anda ketika berada 

disini? 

Disini? (tersenyum), 

ngebosenin mas tiap hari 

kegiatan ya gitu-gitu aja, 

paling ya seneng aja pas 

waktu maen bareng-

bareng anak-anak, tapi ya 

waktu lain-lain ya ngga 

rutin acara rohani mulu ya 

bosen juga sih, cuma 

memang disini saya jadi 

kenal Tuhan lah, ngga 

kosong mlompong kayak 

dulu lagi, tapi sebetulnya 

saya berada disini juga 

kan karena saya pengen 

nepatin janji saya ama 

tante dan om saya, mereka 

mau terima saya kembali 

di rumah mereka asal saya 

B.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.3 

Subyek merasa 

bahwa hari-harinya 

membosankan ketika 

berada di panti 

rehabilitasi dan 

hanya merasakan 

senang ketika 

mendapatkan waktu 

untuk bermain 

dengan rekan-

rekannya serta 

subyek juga merasa 

lebih mengenal 

Tuhan 
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mau direhab, saya mau 

hidup bener lagi.. 

34 Seperti apakah yang 

anda rasakan ketika 

tidak dapat 

menggunakan obat lagi 

ketika berada disini? 

Awalnya pasti berat, ngga 

enak, ngga nyaman, mual, 

bahkan badan lemes sakit 

semua, tapi ya ngga 

berdaya juga memang 

disini harus mengalami 

prosesnya, 3 hari pertama 

rasanya ngga pengen 

bangun dari tidur, ya 

paling bisa ya cuma 

ngerokok itu pun kalo ada 

anak baru masuk kan yang 

tadi saya bilang kalo 

mereka bisa colong-

colong bawa masuk saya 

minta dibagi rokok, nah 

dari rokok itu juga 

keinginan make bisa 

muncul lagi dalam pikiran 

saya. 

B.2 Subyek merasakan 

gangguan fisik 

seperti tidak 

nyaman, mual, 

badan menjadi lemas 

dan rasa sakit di 

sekujur tubuh 

muncul ketika tidak 

lagi dapat 

menggunakan obat-

obatan terlarang di 

panti rehabilitasi dan 

gangguan fisik yang 

muncul dirasa cukup 

mengganggu dirinya 
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35. Apa yang anda rasakan 

ketika sebelum anda 

memulai proses 

hipnoterapi yang 

pertama ini? 

Ya biasa kok mas, ngga 

ada apa-apa ya seperti 

biasanya aja, ngga ada 

yang beda dari biasanya, 

pokoknya cuma pengen 

coba aja, pengen ngerti 

juga (tersenyum) 

(pertanyaan tambahan : 

selama ini ngga ada yang 

mengganggu dalam 

pikiran? atau mungkin 

keinginan makai lagi?), 

mmm… kalo keinginan 

make masi ada mas, Cuma 

ya uda mending ketahan 

lah disini, cuma kalo 

pikiran-pikiran ya ngga 

ada si, cuma kadang masi 

suka kepikir coba kalo 

masi ada papa, ngga akan 

begini juga saya, ngga 

bakal ada disini, paling itu 

C.1 

 

D.1 

 

E.4 

Subyek merasa 

bahwa sebelum 

memulai proses 

hipnoterapi subyek 

merasakan dirinya 

biasa saja dan 

subyek merasa 

penasaran, ingin 

mengerti dan 

mencoba hipnoterapi 

ini 
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aja… 

36. Bagaimana perasaan 

anda ketika menjalani 

proses hipnoterapi yang 

pertama ini? 

Mmmm.. (tertawa), 

gimana ya? pertama saya 

kepikiran aja saya takut 

diapa-apain soalnya, tapi 

sambil jalan ngga bisa 

nolak apa yang masuk ke 

pikiran saya lama-lama 

saya kebawa ngantuk 

terus mulai masuk semua 

apa yang diomongin 

kepikiran saya.. itu sih 

mas yang saya rasain pas 

proses tadi.. Oya terus tadi 

saya juga bisa ngelihat 

rumah bagus banget jelas 

sekali, waktu saya masuk 

kerasa damai juga ini hati 

saya.. 

C.2 

 

 

 

 

F.1 

 

G.1 

 

 

H.1 

Subyek awalnya 

merasa cemas dan 

takut dengan terapi 

ini, lalu seiring 

berjalan waktu 

subyek dengan 

cukup mudah 

terbawa ke   alam 

bawah sadarnya dan 

subyek berhasil 

membuat rumah 

kedamaiannya 

sehingga ini menjadi 

proses awal yang 

baik bagi proses 

hipnoterapi 

pemulihan subyek 

37. Apa yang anda rasakan 

setelah melewati proses 

hipnoterapi yang 

Ya lebih rileks aja sih 

sejauh ini, Cuma kerasa 

sedikit pusing aja waktu 

J.1 

 

Subyek merasa lebih 

rileks namun sedikit 

pusing ketika setelah 
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pertama ini? abis buka mata rasanya, 

tapi ya ngga terlalu juga si 

mba, mas, Cuma badan 

lebih seger pikiran lebih 

tenang sedikit daripada 

sebelumnya (tersenyum) 

membuka matanya 

tetapi tubuhnya 

terasa lebih segar 

setelah melewati 

prose hipnoterapi 

yang pertama ini 

38. Apakah anda merasakan 

sebuah perbedaan dalam 

diri anda berkaitan 

dengan keinginan 

memakai narkoba? 

Kalo keinginan ngobat 

masi ada, Cuma kepikiran 

karena mahalnya itu lo 

yang bikin saya jadi ngga 

beli, tapi kalo rokok 

sepertinya masih ingin 

dan harganya masih 

terjangkau lah, Cuma saat 

ini keinginan itu sih 

sedikit berkurang, 

(pertanyaan tambahan : 

apakah itu karena proses 

hipnoterapi tadi?), ya 

sepertinya karena 

pengaruh itu juga  mas, 

mba (tertawa) 

L.1 

 

 

 

 

J.2 

 

 

Subyek merasakan 

bahwa keinginan 

untuk kembali 

menggunakan 

narkoba masih ada 

hanya terbentur 

masalah harga, 

namun proses terapi 

dapat membantu 

sedikit mengurangi 

keinginannya 
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39. Bagaimana selama satu 

minggu ini? apakah ada 

perubahan atau perasaan 

yang berbeda yang anda 

alami? 

 

 

 

(tertawa) selama satu 

minggu ini, biasa ya mba 

saya jalanin semuanya 

baik ngga ada masalah, 

tapi memang saya sedikit 

lebih sadar sama hidup 

saya, sedikit ngerasain 

lebih nyaman dari 

sebelumnya. 

J.3 

 

Subyek merasa 

selama satu minggu 

sebelum proses 

hipnoterapi yang 

kedua, dirinya lebih 

menyadari tentang 

hidupnya dan lebih 

nyaman dari 

sebelumnya 

40. Bagaimana perasaan 

anda ketika menjalani 

proses hipnoterapi yang 

kedua ini? 

Pas proses ya saya uda 

lebih paham dari yang 

pertama mulai dari posisi 

duduk dan awal yang 

harus saya lakuin, saya 

lebih percaya aja sama 

mba nya, ama mas juga, 

jadi ngga ada pikiran 

aneh-aneh si udahan, lebih 

lepas juga, sepanjang 

proses saya bisa nemuin 

kembali rumah yang 

waktu itu saya lihat, bagus 

C.3 

 

 

D.2 

 

 

 

H.2 

 

 

Subyek menjalani 

proses hipnoterapi 

yang kedua dengan 

lebih baik dari 

proses terapi yang 

pertama, subyek 

lebih percaya kepada 

terapis dan proses 

dapat berjalan baik 
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banget, saya suka, terus 

saya sempat melihat 

perjalanan hidup saya dari 

hal-hal yang 

menyenangkan dalam 

hidup saya sampai hal 

yang menyenangkan 

dalam hidup saya. saya 

mulai menatap diri saya 

saat ini ( tampak tenang) 

 

 

I.1 

 

 

 

 

41. Apa yang anda rasakan 

setelah melewati proses 

hipnoterapi yang kedua 

ini? 

Saya ngerasa ada yang 

berbeda saat ini mas, terus 

terang saya juga uda 

ngerasa capek juga buat 

seperti ini terus, saya 

ingin tobat, saya ingin 

berubah cuma selama ini 

keinginan daging saya 

selalu ingin dan ingin lagi 

ingin obat lagi, ingin 

ngerokok lagi jadi ngga 

bisa ketahan. Tapi hari 

 

 

J.4 

 

 

K.1 

Subyek merasa 

adanya keinginan 

untuk berubah dalam 

dirinya karena 

sesungguhnya 

subyek merasa lelah 

dengan kehidupan 

lamanya dan subyek 

ingin kembali ke 

kehidupan yang 

benar dan ingin 

kembali pada cita-
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setelah saya mengalami 

proses ini saya merasa ada 

yang beda dari biasanya 

yang hanya religius dan 

religius, ini beda dan saya 

merasa saya yakin buat 

kembali hidup bener mas 

mba, saya pernah punya 

cita-cita buat jadi pendeta 

dan sekarang saya ngerasa 

saya masih punya harapan 

buat dapetin cita-cita itu 

dan saya pengen tebus 

semua kesalahan saya 

sama keluarga saya saya 

ingin buat mereka bangga 

sama saya dan saya ngga 

cuma lagi pengen nepatin 

janji ke tante aja. 

cita hidupnya serta 

ingin menebus 

kesalahan masa 

lalunya 

42. Apakah anda merasakan 

sebuah perbedaan yang 

lebih lagi dalam diri 

Ya mulai kerasa berbeda 

mas, sekarang kalo 

keinginan make uda ngga 

 

J.5 

Subyek ada niat dan 

keinginan untuk 

berjuang keras 
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anda berkaitan dengan 

keinginan memakai zat 

adiktif lagi dari mulai 

rokok sampai obat-

obatan? 

ada lagi, biar harganya 

mau turun atau gimana 

saya ngga ingin jatoh lagi 

mas, mba, saya pengen 

berubah, saya sudah 

putusin, sebetulnya jujur 

selama seminggu kemarin 

saya sempet mikir-mikir 

juga tentang hidup saya, 

dan ini semakin yakin 

bahwa saya tahu saya 

harus mulai hidup saya 

yang baru, apalagi 

sebentar lagi saya uda 

keluar dari sini, dan saya 

tahu tantangan di luar sana 

pasti berat, tapi saya mau 

konsen ngerobah hidup 

saya, tapi mungkin kalo 

rokok pelan-pelan saya 

baru bisa melepas, ngga 

bisa langsung juga karena 

kan kebiasa juga, tapi saya 

 

K.2 

menghentikan 

keinginannya untuk 

kembali 

menyalahgunakan 

narkoba, subyek 

mempunyai 

keyakinan hidup 

yang baru dan ingin 

berkonsentrasi 

mengubah hidupnya 

seutuhnya 
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ada niat dan saya mau 

usaha buat berhenti juga.. 

Makasih ya mba Uwie, 

Makasih Mas Danny, saya 

sekarang mulai belajar 

untuk memperbaiki hidup 

saya sepenuhnya. 

(tersenyum) 

43. Bagaimana Perasaanya 

setelah melewati 2 

minggu terakhir ini? 

Saya ngerasa semakin 

baik dengan diri saya mas, 

minggu pertama uda ada 

perasaan beda waktu itu, 

lalu seminggu terakhir ini 

saya ngerasa diri saya 

lebih baik lagi, saya 

semakin siap untuk 

ngadepin dunia luar dan 

kalo ada kesempatan saya 

pengen coba masuk ke 

sekolah pendeta aja, saya 

uda ngga mau lanjut 

kuliah lagi, tapi saya mau 

 

 

 

 

J.6 

 

Subyek merasa 

perubahan dari saat 

terapi pertama, lalu 

lewat satu minggu 

sampai proses terapi 

kedua, lalu lewat 

seminggu lagi 

semakin hari subyek 

merasakan 

perubahan yang 

lebih baik dan 

semakin baik dalam 

dirinya 



185 

 

jalanin impian lama saya 

sekaligus saya pengen 

memulai hidup saya yang 

baru. 

 

Keterangan koding : 

A : Remaja penyalahguna narkoba di panti rehabilitasi 

B : Pemulihan terhadap penyalahgunaan narkoba 

C : Hipnoterapi 

D : Rapport 

E : Wawancara pra hipnosis 

F : Induksi 

G : Relaksasi 

H : Membangun tempat kedamaian 

I : Proses terapi 

J : Wawancara paska hipnoterapi 

K : Perkembangan kepulihan 

L : Habituasi 
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HASIL REDUKSI 

 

Subyek III 

Nama  : C 

Umur   : 22 th 

No Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 

1. Dapatkah anda 

menceritakan pada saya 

tentang diri anda? 

Saya C, asli saya 

Surabaya, usia sekarang 

jalan 22 tahun, disini udah 

ada 8 bulan, saya punya 

tiga orang kakak, saya 

paling kecil di rumah, 

mamah saya meninggal 

pas umur 3 tahun, papah 

meninggal tahun 98. 

 Awalnya subyek 

mencoba berbicara 

seadanya saja 

2. Kalau saya boleh sedikit 

bertanya mengenai 

pengalaman hidup anda, 

maukah anda berbagi 

dengan saya? 

Aku…(batuk) mmm… 

apa ya? (tertawa) apa ya? 

yahh itu si aku di keluarga 

anak paling kecil terus 

mmm.. (terdiam) mamah 

uda ngga ada waktu aku 

umur 3 tahun, terus tahun 

 

 

 

E.1 

 

 

 

 

Subyek sudah 

menjadi yatim piatu 

sejak kecil, sehingga 
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98 papah ngga ada, 

kurang perhatian dalam 

keluarga, aku keluarga 

empat orang, koko ku 

nomor dua itu bandar, aku 

mulai makai narkoba 

kelas dua smp, mulai nya 

nyabu dulu (pertanyaan 

tambahan : itu dari koko 

atau?) mmm.. ngga beli, 

beli sendiri kok diluar 

biasa bareng temen-

temen, seminggu sampe 

empat kali kalo makai, 

terus juga belajar minum, 

beberapa tahun terakhir 

ini minum dulu, mabuk 

kan itu, terus nyabu terus 

pakai inex, aku terbiasa 

hidup di jalan dari dulu, 

jadi temen-temen main 

saya memang orang-orang 

jalan, saya uda terbiasa 

 

 

 

 

A.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

merasa kurang 

mendapat perhatian 

dari figur orang tua 

Subyek melihat dan 

meniru perilaku 

saudara kandungnya 

 

Subyek mendapat 

obat-obatan 

terlarang dengan 

cara membeli 

bersama teman-

temannya 

Kebiasaan yang 

dilakukan subyek 

dan jenis narkoba 

yang biasa 

digunakan 
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muter kemana aja, bahkan 

satu Surabaya uda saya 

puterin semua, sering 

keluar kota juga.. 

 

 

3.  Dapatkah anda bercerita 

tentang keluarga anda? 

Keluarga ku ya begitu, 

aku uda jadi yatim piatu 

sejak kecil jadi aku 

dirawat sama koko dan 

ciciku, karena memang 

aku paling kecil kan.. jadi 

ya wajar-wajar aja setelah 

mama ama papa uda ngga 

ada yang ngurusin cici 

sama kokoku dari aku 

kecil (tersenyum) 

 Sejak kecil subyek 

dirawat oleh saudara 

dan saudari 

kandungnya 

4. Bagaimana hubungan 

anda dengan keluarga 

anda mulai dari Ayah, 

Ibu, serta saudara 

kandung anda? 

Hubungan dengan 

keluarga ya baik , sama 

ketiga saudaraku yang lain 

kami baik, cuma memang 

aku lebih suka kalo 

ngomong ya seperlunya 

aja, tapi aku paling deket 

 Hubungan subyek 

dengan keluarga 

baik, hanya subyek 

memiliki kedekatan 

yang lebih pada 

kakak 

perempuannya 
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sama ciciku yang nomor 

tiga, yang aku rasain dia 

kasih perhatian lebih ya 

dia yang selalu ngerawat 

aku semenjak kami jadi 

yatim piatu, dia yang care 

banget sama aku dari 

waktu itu. Kalo dari 

mamah kan aku memang 

ngga sempet ngerasain 

banget yah kasih sayang 

mama atau sikap mama ke 

aku, kalo papa sempet sih 

ya sampe papa meninggal 

itu aja..    

dibandingkan 

dengan yang 

lainnya. Subyek 

tampak 

menceritakan 

dengan perasaan 

sedih 

5. Berdasarkan 

pengalaman anda, 

seperti apa aktifitas rutin 

anda dulu? 

Aktifitasku dulu ya itu sih 

lebih sering maen aja, 

muter-muter ngga jelas 

yang penting ya seneng-

seneng aja, karena 

komunitasku anak-anak 

jalanan, temen-temenku 

 

 

 

 

 

Subyek memiliki 

kebiasaan pergi 

berpetualang dan 

main tanpa tujuan 

dan berkawan 

dengan anak-anak 

jalanan, sehingga 
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mereka ya aku lebih 

sering maen sama mereka 

sih, pastinya mabok juga, 

ya make juga, gitu lah 

kurang lebih.. 

 

 

 

A.2 

subyek semakin 

terbiasa minum-

minuman keras dan 

menyalahgunakan 

obat-obatan 

terlarang 

6. Jika sejenak saya 

bertanya mengenai masa 

kecil anda, tidakkah 

anda keberatan? 

Ya.. Masa kecil aku 

kurang kasih sayang 

(terdiam), aku cuma 

bener-bener bisa ngerasain 

kasih sayang dari cicikku 

yang nomer tiga itu aja..  

 Subyek hanya 

merasa mendapat 

kasih sayang dari 

kakak 

perempuannya 

7. Bolehkah anda 

menceritakan tentang 

lingkungan sekitar 

tempat tinggal anda? 

Lingkungan tetangga ngga 

ada masalah sih, semua 

baik-baik aja, cuma 

memang sama lingkungan 

tetangga aku uda dicap 

ngga bener, anak ngga 

baik, yah intinya trouble 

maker lah mereka setiap 

kali lihat aku ya seperti itu 

anggapan mereka sama 

 

 

 

E.2 

 

 

 

Hubungan subyek 

dengan tetangga 

tidak begitu baik 

dikarenakan cap atau 

penilaian yang tidak 

baik yang diberikan 

tetangga subyek 

kepada dirinya 
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aku… (tersenyum) 

8. Apakah anda 

mempunyai teman maen 

di lingkungan tempat 

tinggal? 

 

Ampir ngga ada sii, 

lingkungan tempat tinggal 

kan baik-baik ya.. apalagi 

saya dicap sebagai trouble 

maker disitu jadi ya ngga 

ada temen juga disitu, 

temen saya ya anak-anak 

luar itu anak jalanan 

paling ya main sama 

mereka-mereka itu 

biasanya kalo aku.. 

(tersenyum) 

 Subyek tidak 

memiliki teman di 

dalam lingkungan 

tempat tinggalnya 

9. Kegiatan yang biasa 

dilakukan sama mereka? 

Yang biasa kami lakuin ya 

itu jalan-jalan, nongkrong 

bareng, kumpul-kumpul 

ya main bareng, mabok 

bareng juga pastinya, 

intinya temen 

seperjuangan dalam 

permabukan 

 Subyek terbiasa 

dengan kegiatan 

yang liar bersama 

teman-temannya dan 

begitu gemar dengan 

rutinitas mabuk 
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10. Adakah memori atau 

kenangan indah yang 

paling anda ingat? 

Ada sedikit sih, Yaa…. 

jalan-jalan ke luar kota, 

gitu udah, kebersamaan 

dalam keluarga, yah, 

meskipun orang tua uda 

ngga ada saat itu.. 

 Kenangan yang 

paling dapat diingat 

oleh subyek adalah 

kebersamaan dengan 

keluarga ketika pergi 

bersama 

11. Kalau kenangan atau 

memori yang paling 

tidak atau kurang 

menyenangkan? 

Ada juga sih, ya itu 

mmm.. pas temenan 

dikhianatin, kayak ditusuk 

dari belakang sama temen 

sendiri, niatku temenan 

baik tapi dari sana punya 

niat jahat ke aku, ya itu 

juga ngga cuma sekali tapi 

uda sering juga digituin.. 

 Subyek mengalami 

beberapa kali 

dikhianati oleh 

teman-temannya, 

raut wajah subyek 

tampak 

menunjukkan  

kekecewa ketika 

bercerita 

12. Ketika anda mengalami 

pengalaman seperti ini 

apa yang anda coba 

lakukan? 

Ya aku coba lurusin dulu 

ya masalahnya, kalo 

memang merekanya uda 

ngga enak gitu ya uda 

mau gimana lagi ya aku 

tinggalin, tapi ya 

seringnya ntar balik 

 

 

 

Subyek mencoba 

melakukan 

penyelesaian 

masalah dengan 

membicarakan baik-

baik terlebih dahulu 

pada teman-
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temenan lagi, makannya 

itu aku bilang ngga cuman 

sekali digituin.. ya biasa si 

kalo uda dugem bareng, 

minum bareng, ya make 

bareng juga ya uda ntar 

baikan lagi, gitu aja si.. 

temannya 

13. Apakah anda memiliki 

sahabat atau kelompok 

dimana anda bisa 

berbagi? 

Ya itu tadi sama juga si, 

anak jalanan itu, teman 

seperjuangan dalam 

permabukan itu, saya bisa 

berbagi, gitu juga mereka, 

pokoknya kompak lah kita 

ini, selalu bareng-bareng   

 Subyek memiliki 

ikatan yang kuat 

dengan teman-

temannya  

14. Bolehkah saya tahu saat 

berkumpul dengan 

kelompok apa saja yang 

dilakukan? 

Ya itu kalo kumpul-

kumpul biasa ke disko 

bareng, mabok bareng, 

ngobat juga bareng-bareng 

pokoknya rame-rame 

seru-seruan aja, bahkan 

sampai ada diskotik yang 

tempat biasa kita kesana 

A.3 Kegiatan malam 

menjadi kegiatan 

rutin yang dilakukan 

subyek bersama 

teman-temannya 
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sampe masuk aja kita 

ngga kena bayar (tertawa) 

15. Bolehkah sedikit anda 

bercerita tentang 

pengalaman awal anda 

mencoba menggunakan 

obat-obatan terlarang? 

Dulu pertama kalinya sih 

aku make pas kelas 2 Smp 

itu diajakin sama temen-

temen sekolah, terus 

karena tertarik akhirnya 

ikut-ikut terus, waktu itu 

nyabu yang biasa aku 

lakuin, rasanya tertantang 

aja (tertawa), sesuatu yang 

baru yang belum pernah 

dirasain sebelumnya 

A.4 Subyek menjadi 

penyalahguna 

semenjak SMP dan 

berawal dari ajakan 

teman sekolahnya 

 

Subyek merasa 

tertantang dengan 

menggunakan obat-

obatan terlarang 

16. Apa yang anda rasakan 

ketika itu? 

Wuah, rasanya? 

(tersenyum) suatu yang 

enak dan baru juga, dunia 

kerasa indah sekali, 

tertantang banget rasanya, 

bikin semangat banget di 

dalam diri aku, perasaan 

yang dirasain kontras 

sekali antara sebelum 

A.5 

 

 

 

 

 

Subyek memiliki 

pola pikir atau 

keyakinan yang 

keliru sehingga 

merasa dengan 

menggunakan 

narkoba subyek 

merasa hidupnya 

lebih baik 
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make sama pas setelah 

make, rasanya percaya diri 

melimpah-limpah. 

 

 

17. Apakah dengan 

menggunakan obat-

obatan terlarang dapat 

meringankan beban 

pikiran anda? 

Apa yah? ya kalo aku si 

ngga ada beban juga 

sebetulnya, beban yang 

ngganggu gitu si ngga 

ada, cuma memang kerasa 

lebih santai aja, diriku 

rasanya kerasa beda 

banget lah sama 

sebelumnya, lebih percaya 

diri itu, tapi kalo sekalinya 

ngga make aja ketemu 

orang susahnya bukan 

maen, ngga berani natap 

matanya sama sekali..  

A.6 

 

 

 

 

 

 

Subyek tidak merasa 

memiliki beban 

pikiran yang 

mengganggu, namun 

subyek merasa lebih 

santai dan lebih 

percaya diri ketika 

menggunakan 

narkoba 

18. Apa yang mendorong 

anda kala itu mencoba 

obat-obatan terlarang 

itu? 

Ya cuma coba-coba aja 

sih ngga ada niatan apa-

apa cuma taunya waktu itu 

kan diajakin ama temen 

sekolah karena memang 

A.7 

 

 

 

Subyek 

menggunakan 

narkoba berasal dari 

ajakan teman 

sekolah dan coba-
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kayanya dia serius 

nawarin aku ya akhirnya 

aku cobalah itu shabu-

shabu, kerasa aja jadi 

semangat jadi lebih 

percaya diri, akhirnya ya 

terusin aja ngobat gitu.. 

coba 

Subyek 

menggunakan jenis 

shabu-shabu  

19. Ketika anda mulai 

menggunakan obat-

obatan terlarang, apakah 

anda merasa 

menemukan keluarga 

baru yang hangat dan 

menerima anda 

sepenuhnya? 

Ya mereka sudah 

kuanggap seperti keluarga 

sendiri, susah seneng 

bareng, sakit sakit semua, 

seneng ya dirasain bareng-

bareng jadi kita kerasa 

punya ikatan yang kuat aja 

antara satu orang ama 

yang lainnya disana, 

saling ngelindungin juga 

antar satu sama lain, ya 

bener ketika menemukan 

mereka ya sudah seperti 

keluarga sendiri..  

 

A.8 Subyek menganggap 

teman-temannya 

sudah seperti 

keluarganya dan 

merasa memiliki 

ikatan yang kuat 
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20. Lalu bagaimana 

perasaan anda secara 

pribadi?apakah lebih 

nyaman ketika itu?  

Pastinya, aku kerasa 

nyaman dengan mereka, 

iya karena aku ngerasa 

mereka cukup ngerti aku, 

begitu juga sebaliknya, 

jadi kalo mau saling 

curhat itu bisa sama-sama 

paham, bisa sama-sama 

ngertiin keadaan satu 

sama lainnya. 

A.9 

 

Subyek merasa 

dirinya dimengerti 

oleh kelompoknya 

dan begitu pula 

sebaliknya 

21. Berarti Hubungan anda 

dengan teman-teman 

sesama pengguna cukup 

baik? 

Pertamanya baik, 

pertamanya baik-baik aja, 

tapi lama kelamaan itu 

membunuh, apa ya? 

membunuh persahabatan 

gitu, soalnya kita rasanya 

saling curiga, parno-parno 

sendiri. Kita lihat mereka 

tuh ngga ada benernya aku 

lihat mereka gitu, mereka 

juga gitu ke aku, uda 

ngerasa paling bener 

 

 

 

A.10 

Subyek memiliki 

hubungan awal yang 

baik dengan 

kelompoknya, akan 

tetapi setelah 

dibawah pengaruh 

narkoba subyek 

mengalami 

gangguan pola pikir 

sehingga cenderung 

paranoid 
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sendiri lah, sama juga aku 

lihat ke keluarga ku alah 

rasanya aku juga ngerasa 

paling bener sendiri… 

22. Seberapa sering anda 

ikut kumpul-kumpul 

bareng mereka? 

Sering banget yah tiap 

hari kita kumpul-kumpul 

bareng sering juga nginep 

di tempat mereka tapi ya 

ngga selalu juga si, 

seringnya ya tetep pulang 

rumah, cuma ya kalo 

diitung sering nginep 

tempat mereka ya sering 

juga.. kumpul-kumpul itu 

rutin kok..  Apalagi aku 

juga kumpul sama mereka 

dan jadi pemakai itu uda 

ada delapan tahunan lah  

A.11 

 

 

 

 

 

 

 

Intensitas pertemuan 

subyek dengan 

teman-teman 

kelompoknya sangat 

sering sekali 

 

 

 

Subyek menjadi 

pemakai selama 

delapan tahun 

23.  Ketika anda kepepet dan 

‘ingin makai’ anda 

membeli dari kawan 

anda? 

Ya kadang beli dari 

mereka tapi ngga sering-

sering juga si, orang satu 

Surabaya aja uda aku 

A.12 

 

 

Subyek memiliki 

pengetahuan yang 

luas mengenai 

tempat-tempat 
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puterin semua buat nyari 

barang (tertawa), jadi aku 

tau banyak tempat-tempat 

disana, mana-mana aja 

yang jual aku ngerti, ya 

pindah-pindah lah, tau 

juga dari mulut ke mulut 

biasanya..  

 

 

 

 

penjualan narkoba 

karena mudahnya 

mendapatkan 

narkoba di kota 

tempat tinggal 

subyek 

24. Sedikit mundur, kalau 

saya boleh tahu seperti 

apa sih diri anda 

sebelum menjadi 

penyalahguna obat-

obatan terlarang?  

Aku sebelum jadi 

pengguna, iya pendiem 

ya, ngga banyak ngomong 

juga, lebih tertutup lah, 

dan ngga pede an juga. Ya 

dulu aku orangnya kaku 

banget lah, ngga gitu 

seneng gaul kalo ngga 

sama temen-temenku 

sendiri, aku sering ngerasa 

sendiri, aku sering ngerasa 

beda dari anak yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek memiliki 

karakter pendiam 

dan cenderung 

tertutup dan hanya 

suka bergaul dengan 

kelompoknya sendiri 

 

 

Subyek sempat 

mengalami rendah 

diri karena merasa 

berbeda dari anak-

anak lain seumurnya 
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25. Bagaimana diri anda 

setelah menjadi 

penyalahguna? 

Semua berubah mulai dari 

sikap aku sama orang lain, 

memang lebih percaya 

diri, lebih bersemangat 

buat ngapain aja, semua 

yang belum pernah 

dirasain bisa dirasain 

setelah jadi pengguna, 

kerasanya dunia jadi lebih 

berwarna aja, tapi setelah 

mulai ribut sama temen-

temen mulai kerasa paling 

bener sendiri rasanya uda 

ngga sebaik itu lagi, 

pokoknya uda parno aja 

antara satu sama lain, 

saling nyalahin juga..  

A.13 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek merasa 

dirinya berubah 

lebih percaya diri 

dan bersemangat 

setelah menjadi 

penyalahguna 

narkoba 

26. Apakah ada perasaan 

yang terasa sangat 

berbeda sekali dalam 

diri anda? 

Sejauh yang aku alamin 

ya lebih fun aja sih lebih 

happy, semangat nya itu 

lo yang paling kuat banget 

kerasa, jadi ngga gampang 

A.14 Subyek merasa 

dirinya lebih baik 

ketika menggunakan 

narkoba, dan 

berdampak negatif 
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capek, tapi setelah reaksi 

obatnya abis lemes banget 

rasanya badan ini..  

jika tidak 

menggunakannya 

27. Bagaimana hubungan 

anda dengan keluarga 

dan masyarakat sekitar 

anda saat setelah anda 

menjadi penyalahguna? 

Kalo hubungan dengan 

keluarga ya, keluarga 

yang jelas kecewa yah 

dengan aku jadi pemakai 

gini, mereka liat aku uda 

berubah, aku uda jadi lain, 

uda banyak yang berubah 

dari diriku, mereka kan 

juga tau ya perubahan, 

perubahan yang keliatan 

banget dari aku apalagi 

koko aku yang nomer dua 

itu kan juga pemakai, 

mereka jadi uda paham 

tingkah-tingkah pengguna 

seperti kami. Tapi kalo 

masyarakat si cuek aja 

abis mereka juga tau nya 

aku anak badung yang 

A.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keluarga subyek 

mengalami 

kekecewaan melihat 

subyek menjadi 

penyalahguna 

 

 

 

 

Subyek memiliki 

model yaitu kakak 

laki-lakinya yang 

juga adalah 

penyalahguna dan 

juga pengedar 

narkoba 
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ngga bener, kalo pun aku 

make ya itu uda jadi hal 

wajar aja kalo pada 

akhirnya aku jadi 

pemakai.. 

Tetangga subyek 

menganggap bahwa 

jika subyek menjadi 

pengguna adalah hal 

wajar karena cap 

yang mereka berikan 

sebelumnya kepada 

subyek 

28. Ketika anda biasa 

mempergunakan obat-

obat terlarang itu apa 

yang anda rasakan? 

Seneng, asik terutama rasa 

kebersamaan ama temen-

temen terjalin lebih erat, 

karena kita bisa nikmatin 

bareng, jadi ya itu suatu 

kebiasaan yang enak aja si 

buat aku, apalagi aku 

lebih bersemangat juga itu 

yang buat aku enjoy. 

A.16 Subyek merasa 

dengan 

menggunakan 

narkoba bersama 

kelompoknya, rasa 

kebersamaan 

semakin terjalin erat 

29. Pernah ada usaha 

berhenti tidak 

menggunakan obat-

obatan? 

Pernah, waktu itu gara-

gara pisah dan uda beda 

pikiran sama temen-

temen, keinginan make 

masih ada cuma jadi ngga 

A.17 

 

 

 

Subyek pernah 

mencoba berhenti 

menggunakan 

narkoba ketika 

berpisah dengan 
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terlalu lagi karena 

memang pas bareng-

bareng kerasanya lebih 

asik aja, terus terakhir 

juga denger kabar dari 

temen-temen kalo mereka 

uda berhenti buat make 

lagi, jadi ada keinginan 

juga dari diri sendiri buat 

ikut berhenti make juga, 

tapi ngga bisa langsungan 

juga si, yang biasanya 

seminggu bisa beberapa 

kali make, lama-lama jadi 

seminggu palingan hanya 

dua kali, yang terakhir 

bisa sebulan paling-paling 

dua kali, kan susah juga 

ngga mungkin bisa 

langsungan nyetop 

keinginan buat make, 

waktu itu juga koko ku 

yang nomor dua kebetulan 

 

 

 

 

B.1 

 

kelompoknya dan 

mendengar kabar 

bahwa teman-

temannya bisa 

berhenti 

menggunakan, 

namun subyek 

mencoba berhenti 

secara bertahap, 

subyek juga 

terinspirasi dari 

kakak laki-lakinya 

yang juga bisa 

berhenti dan 

bertobat 



204 

 

dia juga pemakai dan uda 

jadi bandar juga uda lama, 

dia sudah berhenti juga 

ngga make lagi, dia 

terakhir jadi Kristen dia 

uda tobat hidup bener, tapi 

ngga lama dia sakit terus 

ngga ada.. 

30. Berapa lama anda 

berhenti menggunakan? 

Berhenti make total 

sempet sekitar satu tahun 

tapi setelah itu sempet 

make lagi dikit-dikit 

karena sering kena 

suggest kalo orang bilang 

sabu aja atau mabuk aku 

gampang ke pengaruh lagi 

jadi seperti kepikiran terus 

gitu walaupun cuma 

denger aja itu.. 

A.18 

 

 

 

B.2 

Subyek sempat 

berhenti total selama 

kurun waktu satu 

tahun, lalu subyek 

kembali 

menggunakan 

narkoba dalam 

batasan yang wajar 

karena terkena 

pengaruh dari orang 

lain 

31. Seberapa sering hasrat 

untuk menggunakan 

muncul kembali? 

Kalo hasrat muncul 

sebetulnya sih uda ngga 

begitu sering kok, tapi 

A.19 

 

Subyek seringkali 

mengalami kesulitan 

menahan 
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seringnya kalo tersuggest 

orang bilang soal seperti 

itu tiba-tiba aja niat dalam 

pikiran jadi kuat lagi kalo 

ditahan-tahan jadi 

kepikiran terus, jadi yang 

paling susah itu 

ngendaliin pikiran buat 

bener-bener bisa cuek 

kalo denger-denger 

begitu.. 

L.1 

 

keinginannya karena 

pengaruh orang lain 

dan itu sangat 

mengganggu pikiran 

subyek 

32. Bagaimana usaha anda 

menangani hasrat untuk 

menggunakan obat-

obatan ini? 

Yang aku lakuin…. 

(berfikir) mmm… ya aku 

waktu itu sih coba buat 

nyibukin pikiran aja kok, 

cari-cari apa aja yang bisa 

dikerjain biar ngga kepikir 

ke arah sana-sana terus, 

lagian juga obat uda 

makin mahal juga jadi ya 

aku pikir memang harus 

usaha berhenti sih, ya 

B.3 Subyek mencoba 

menangani hasratnya 

untuk menggunakan 

kembali dengan cara 

menyibukkan 

pikiran dengan 

melakukan 

pekerjaan tertentu 
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pokoknya apa aja lah yang 

bisa dikerjain, bantu-bantu 

cici atau ngapain.. 

33. Bagaimana perasaan 

anda ketika berada 

disini? 

Yang jelas 1, bosan sekali 

disini, soalnya apa ya.. 

semua rutinitas uda ada 

jam-jamnya tiap ini dan 

itu uda dijadwal padet 

banget dan semua sifatnya 

tu harus dijalanin, kecuali 

kalo emang lagi sakit apa 

kenapa gitu, baru 

dimaklumin, tapi di sisi 

lain pikiran aku jadi lebih 

terbuka, lebih beriman 

(tertawa), lebih ngerti 

alkitab terus kenal Tuhan 

lebih lagi, karakter aku 

juga terus dididik disini 

dari karakter trouble 

maker pelan-pelan aku 

mulai diajak berubah, ya 

B.4 Subyek mengalami 

kejenuhan ketika 

berada di tempat 

rehabilitasi namun 

subyek dapat 

memahami dan 

dapat mengambil 

nilai positif untuk 

dirinya 
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aku rasain bagus si disini, 

cuma ya belum tau juga 

ntar kalo uda keluar jadi 

gimana (tersenyum)  

34 Seperti apakah yang 

anda rasakan ketika 

tidak dapat 

menggunakan obat lagi 

ketika berada disini? 

Mmm.. kalo pas ngga 

make sama sekali ya 

rasanya lemes badan ni, 

terus rasanya jadi males 

aja terus, meler-meler juga 

hidungku, sama 

konsentrasi juga ngga bisa 

full, kadang suka lepas 

gitu kalo lagi merhatiin 

apa, tiba-tiba bisa kayak 

ngelamun lagi, ya 

walaupun sebelumnya di 

luaran juga uda ngurangin 

tapi kan tetep make juga 

sedikit-sedikit, jadi begitu 

disini kan harus berhenti 

total ya kerasa juga 

efeknya di badan. 

B.5 Subyek mengalami 

gangguan fisik 

seperti kondisi 

badan yang melemas 

dan rasa malas 

dalam diri subyek 

serta gangguan 

konsentrasi 
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35. Apa yang anda rasakan 

ketika sebelum anda 

memulai proses 

hipnoterapi yang 

pertama ini? 

Yang dirasakan, cemas 

karena aku juga belum 

tahu kayak gimana 

hipnoterapi itu, dan belum 

pernah di hipno juga, jadi 

masi bertanya-tanya aja 

dalam pikiran, tapi ya 

pengen dicoba juga sih, 

jadi ya coba ajalah, 

pasrah.. (tertawa) 

C.1 

 

E.3 

 

Subyek mengalami 

kecemasan sebelum 

mengalami proses 

hipnoterapi yang 

pertama, meskipun 

rapport sudah 

dilakukan sejak awal 

36. Bagaimana perasaan 

anda ketika menjalani 

proses hipnoterapi yang 

pertama ini? 

Ya tadi pas diminta liatin 

fokus matanya pedes, 

rasanya perih, terus kan 

merem tu nah itu pas 

diitungin aku juga masih 

mikir ini mau apa begitu 

jadi was-was aja 

kerasanya (tertawa) dalam 

pikiran kayak ada apa-apa 

gitu, pas diminta buat 

bayangin susah juga ya, 

bingung mau ngebayangin 

C.2 

F.1 

 

J.1 

 

 

G.1 

 

 

Subyek menjalani 

proses dengan ragu-

ragu dikarenakan 

subyek merasa 

cemas dengan proses 

terapi sehingga 

mengganggu pikiran 

subyek dan 

menjadikannya tidak 

tenang 



209 

 

apa juga, jadi malah 

kerasa tegang juga pas 

tadi lagi prosesnya, 

pikiran uda kemana-mana 

malahan.. 

 

 

37. Apa yang anda rasakan 

setelah melewati proses 

hipnoterapi yang 

pertama ini? 

Yaa.. masi sama aja si, 

sedikit pusing rasanya ini 

kepalaku, cuma ya  ngga 

terlalu juga sih pusingnya, 

dikit aja (tertawa), ya 

hampir kayak bangun 

tidur lah ini tadi rasanya 

cuma bedanya ngga tidur 

pules-pules 

amat…(tertawa) 

J.2 

 

Subyek merasakan 

pusing setelah 

dibangunkan dari 

proses hipnoterapi  

38. Apakah anda merasakan 

sebuah perbedaan dalam 

diri anda berkaitan 

dengan keinginan 

memakai zat adiktif lagi 

dari mulai rokok sampai 

obat-obatan? 

Mmmm.. gimana ya? ya 

sekarang-sekarang ini si 

ya masi sama aja sama 

sebelumnya aku asal ngga 

kena suggesti orang aja 

masi bisa terkontrollah 

tapi kalo kena itu uda 

J.3 

 

L.2 

Subyek masih 

merasakan perasaan 

yang sama mengenai 

keinginan 

menggunakan 

narkoba lagi, setelah 

proses terapi 
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gawat, pikiran ngga 

tenang terganggu terus, 

tapi kalo dari proses ya 

sebetulnya masi sama aja 

si yang aku rasain sama 

sebelum dapet ini tadi.. 

mungkin tadi aku juga 

yang kurang konsentrasi 

aja ya? (tersenyum) 

pertama 

39. Bagaimana selama satu 

minggu ini? apakah ada 

perubahan atau perasaan 

yang berbeda yang anda 

alami? 

 

 

 

Selama satu minggu ini 

yang dirasain ya semua 

seperti biasa aja rutinitas 

sehari-hari, ngga ada yang 

beda sih paling sempet 

juga kepikiran kemaren-

kemaren waktu habis 

hipno itu kok saya bisa 

ngga konsen kenapa, 

mungkin terlalu cemas 

juga dari akunya dan 

memang belum bisa 

percaya sepenuhnya juga, 

J.4 

 

 

 

 

Subyek melewati 

satu minggu seperti 

biasanya dan hanya 

sempat memikirkan 

kegagalannya dalam 

proses terapi yang 

pertama, subyek 

mengakui 

perasaannya yang 

terlalu cemas 
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khawatir (tertawa) 

40. Bagaimana perasaan 

anda ketika menjalani 

proses hipnoterapi yang 

kedua ini? 

Tadi,mmm… sebentar 

(sembari mengusap mata), 

ya kerasa ngantuk juga, 

tapi hari ini beda ya sama 

yang minggu lalu, aku 

penasaran juga, jadi aku 

coba bisa percaya bener-

bener siapa tahu ini bisa 

bantu aku supaya ngga 

gampang kena suggest 

orang kalau mereka 

ngomongin masalah obat-

obatan, supaya aku bisa 

lebih tahan, tadi aku 

ngelihat ada rumah bagus, 

seperti yang mba nya 

bilang itu rumah yang 

warnanya putih, bagus 

indah, tapi sepi disana, 

dingin juga, aku sendirian 

sih kerasanya tapi aku 

J.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.1 

 

 

 

 

Subyek mengalami 

proses hipnoterapi 

yang kedua dengan 

baik dan subyek 

sudah bisa lebih 

percaya pada terapis 

setelah melakukan 

rapport lagi sebelum 

proses yang kedua 

dimualai, dan 

subyek merasa lebih 

mampu dan lebih 

siap menghadapi 

gangguan atau 

godaan yang akan 

dihadapinya setelah 

keluar dari 

rehabilitasi nanti 
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kerasa tenang banget 

kerasa damai sekali disana 

(tersenyum), terus aku 

ngerasa aku bisa ngerubah 

hidupku  

 

 

 

 

 

41. Apa yang anda rasakan 

setelah melewati proses 

hipnoterapi yang kedua 

ini? 

Yang aku rasain, iyaa 

lebih rileks aja sih lebih 

lega nafasnya, pikiran 

juga jadi plong, yang 

jenuh-jenuh uda ngga 

begitu kepikiran lagi, tapi 

jujur deh ini badan 

rasanya jadi enakan berasa 

abis dipijetin aja (tertawa) 

J.6 

I.1 

 

K.1 

Subyek merasa lebih 

rileks dan lebih 

tenang dan 

merasakan 

pikirannya juga 

lebih baik dari  

42. Apakah anda merasakan 

sebuah perbedaan yang 

lebih lagi dalam diri 

anda berkaitan dengan 

keinginan memakai 

narkoba? 

Kalo dalam pikiran si ada 

ya keinginan buat aku 

berhenti total, tapi 

prosesnya aku mau coba 

lebih serius lagi, aku 

pengen bener berhenti, 

tapi memang saat aku lihat 

koko ku bisa sembuh gitu 

J.7 

 

 

Subyek mulai 

mengalami 

perubahan dalam 

pikiran mengenai 

keinginan untuk 

berhenti 

menggunakan obat-

obatan terlarang 
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buat aku itu bener-bener 

mukjizat dia mau tobat, 

kalo rokok itu yang 

memang agak susah 

(tertawa), ya gimana 

habisnya hampir tiap 

orang apalagi kumpul-

kumpul tu ngerokok, la 

kalo ngga ngerokok 

sendiri gimana ya 

kepengen juga tapi ya 

gimana juga serba susah 

juga si, tapi ada niat kok 

buat berhenti coba pelan-

pelan lah, kalo disini 

karena memang ngga 

boleh juga gimana lagi 

dan kebetulan lingkungan 

kan juga ngga bisa 

merokok jadi ya sama-

sama susah juga bareng-

bareng.  
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43. Bagaimana Perasaanya 

setelah melewati 2 

minggu terakhir ini? 

Aku mengalami minggu 

pertama prosesnya kan 

biasa aja ya waktu itu si 

hampir ngga ada bedanya 

ya walaupun waktu itu 

mba nya uda bener-bener 

coba buat aku percaya tapi 

memang dari aku sendiri 

yang takut jadi akhirnya 

ngga berjalan lancar juga 

prosesnya jadi seperti itu, 

tapi yang kedua kalinya 

saya coba dan saya 

berusaha lepas, pasrah 

ajalah ternyata efeknya 

lumayan juga di badan, 

jadi seger jadi rileks, 

seger, terus selama 

seminggu terakhir ini pun 

semangat itu masi tetep 

ada pokoknya niat buat 

sembuh, selain di dukung 

juga iman sama doa juga 

 

J.8 

 

 

 

 

 

 

K.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek melewati 

minggu pertama 

setelah terapi dengan 

biasa saja karena 

subyek tidak 

mengalami proses 

terapi sepenuhnya 

sehingga proses 

pemulihan yang 

dialami subyek 

belum berjalan 

lancar, namun pada 

proses terapi yang 

kedua subyek sudah 

lebih santai dan 

lebih peraya pada 

proses hipnoterapi 

ini sehingga subyek 

dapat mengalami 

efeknya pada dirinya 

sampai pada 

minggu-minggu 

berikutnya dan 
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sama Tuhan. Yang masih 

aku takutkan ya kalo 

sampai kepengaruh sama 

suggest orang lagi. 

 

L.3 

perubahan ini 

semakin menguat 

dalam diri subyek 

 

Keterangan koding : 

A : Remaja penyalahguna narkoba di panti rehabilitasi 

B : Pemulihan terhadap penyalahgunaan narkoba 

C : Hipnoterapi 

D : Rapport 

E : Wawancara pra hipnosis 

F : Induksi 

G : Relaksasi 

H : Membangun tempat kedamaian 

I : Proses terapi 

J : Wawancara paska hipnoterapi 

K : Perkembangan kepulihan 

L : Habituasi 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Latar Belakang dan Masa Lalu Subjek , meliputi: identitas, 

tentang keluarga; situasi dan hubungannya dengan subyek 

(hubungan dengan orangtua dan saudara-saudaranya), 

tentang masa kecil dan interaksi sosial subjek, tentang 

situasi dan kondisi lingkungan tempat tinggal subjek. 

- Dapatkah anda menceritakan pada saya, tentang 

diri anda? 

- Kalau saya boleh sedikit bertanya mengenai 

pengalaman hidup anda, maukah anda berbagi 

dengan saya? 

- Dapatkah anda bercerita tentang keluarga anda? 

- Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda 

mulai dari ayah, ibu serta saudara kandung anda? 

- Berdasarkan pengalaman anda, seperti apa aktifitas 

anda dulu? 

- Jika sejenak saya bertanya mengenai masa kecil 

anda, tidakkah anda keberatan? 



105 

 

- Bolehkah anda menceritakan tentang lingkungan 

sekitar tempat tinggal anda? 

- Apakah anda mempunyai teman main di 

lingkungan tempat tinggal? 

- Kegiatan yang biasa dilakukan sama dia? 

- Adakah memori atau kenangan indah yang paling 

anda ingat? 

2. Kehidupan Sebagai Pengguna Narkoba, meliputi : motivasi 

awal untuk menggunakan narkoba. 

- Apakah anda pernah memiliki pengalaman yang 

kurang membuat hati anda berkenan? 

- Ketika anda mengalami pengalaman yang seperti 

ini, biasanya hal apa yang anda coba lakukan? 

- Apakah anda memiliki sahabat atau kelompok 

dimana anda bisa berbagi? 

- Bolehkah saya tahu saat berkumpul dengan 

kelompok apa saja yang dilakukan? 

- Bolehkah sedikit anda bercerita tentang 

pengalaman awal anda mencoba menggunakan 

obat-obatan terlarang? 

- Apa yang anda rasakan ketika itu? 
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- Apakah dengan menggunakan obat-obatan 

terlarang dapat meringankan beban pikiran anda? 

- Apa yang mendorong anda kala itu mencoba obat-

obat tersebut? 

3. Interaksi Sosial, meliputi : hubungan dengan anggota lain 

sebagai pengguna narkoba, hubungan dengan keluarga dan 

masyarakat sekitar.  

- Ketika anda mulai menggunakan obat-obat 

terlarang, apakah anda merasa menemukan 

keluarga baru yang hangat dan menerima anda 

sepenuhnya? 

- Lalu bagaimana perasaan anda secara 

pribadi?apakah lebih nyaman ketika itu? 

- Bagaimanakah hubungan anda dengan sesama 

rekan yang juga menggunakan hal ini? 

- Seberapa seringkah anda mengadakan atau 

mengikuti pertemuan bersama mereka? 

- Ketika anda sedang “ingin” apakah biasanya anda 

membeli dari kawan anda? 

4. Konsep Diri, meliputi : pandangan diri subjek sebelum 

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

berpengaruh dalam kehidupan diri subjek. 

- Sedikit mundur, kalau saya boleh tahu seperti apa 

sih diri anda sebelum menjadi penyalahguna obat-

obatan terlarang? 

- Bagaimana diri anda setelah menjadi 

penyalahguna? 

- Apakah ada perasaan yang sangat berbeda sekali di 

dalam diri anda? 

- Bagaimana hubungan anda dengan keluarga dan 

masyarakat lingkungan anda saat sebelum dan 

setelah anda menggunakan obat-obat terlarang? 

5. Habituasi, meliputi : perasaan subjek ketika terbiasa 

menyalahgunakan narkoba, gejala fisik yang muncul ketika 

subjek mencoba menghentikan pemakaian narkoba. 

- Ketika anda biasa mempergunakan obat-obat 

terlarang itu apa yang anda rasakan? 

- Pernahkah anda berhenti tidak menggunakan? 

- Berapa lama anda pernah mencoba tidak 

menggunakan? 

- Seberapa sering hasrat untuk menggunakan muncul 

kembali? 



108 

 

- Bagaimana usaha anda menangani hasrat untuk 

menggunakan obat-obat terlarang ini? 

- Bagaimana perasaan anda ketika anda berada 

disini? 

- Seperti apakah yang anda rasakan ketika anda tidak 

dapat mempergunakan obat-obat itu lagi ketika 

anda berada disini? 

6. Hipnoterapi, berkaitan dengan perasaan subyek sebelum 

dan setelah mengalami proses Hipnoterapi 

- Apa yang anda rasakan ketika sebelum anda 

mendapatkan proses terapi ini? 

- Bagaimana perasaan anda ketika anda menjalani 

prosesnya? 

- Seperti apakah yang anda rasakan setelah anda 

melewati proses hipnoterapi ini? 

- Apakah anda merasakan sebuah perbedaan yang 

cukup terasa dalam diri anda ketika sebelum anda 

mengalami terapi dan setelah anda mendapatkan 

terapi berkaitan dengan keinginan anda 

menggunakan kembali obat-obat terlarang itu dan 

rasa sakit yang anda rasakan? 

-   Bagaimana selama satu minggu ini? apakah ada  

    perubahan atau perasaan yang berbeda yang anda  

    alami? 



109 

 

- Apa yang anda rasakan ketika sebelum anda 

memulai  proses hipnoterapi yang kedua ini? 

 

- Bagaimana perasaan anda ketika menjalani proses 

hipnoterapi yang kedua ini? 

 

- Apa yang anda rasakan setelah melewati proses 

hipnoterapi yang kedua ini? 

 

- Apakah anda merasakan sebuah perbedaan dalam 

diri anda berkaitan dengan keinginan memakai 

narkoba? 

 

- Bagaimana Perasaanya setelah melewati 2 minggu 

terakhir ini? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

a) Kesan umum dalam diri subyek. 

b) Ekspresi emosi yang muncul saat wawancara. 
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