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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-

obatan berbahaya atau narkoba telah menjadi permasalahan dunia. Hal ini juga 

menjadi bahaya global yang mengancam kehidupan sebagian besar masyarakat 

dunia, termasuk Indonesia. Peredaran narkoba di Indonesia sudah semakin 

mengkhawatirkan. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Gories Mere, 

mengatakan bahwa dalam survei BNN sejak tahun 2009, angka penyalahgunaan 

narkoba di Indonesia pada tahun 2011 telah mencapai 5 juta orang, meningkat dari 

tahun sebelumnya yang hanya 4,02 juta orang (Suara Merdeka. com, 2011).   

BNN mencatat angka kematian akibat penggunaan narkoba mencapai 1,5 

persen dari pecandu per tahun atau sedikitnya 15 ribu orang setiap tahunnya. Jumlah 

angka kematian yang relatif tinggi ini, sebagian besar akibat narkoba suntik. 

Tingginya pemakaian narkoba suntik juga semakin memicu peningkatan jumlah 

pengidap HIV/AIDS (http://dumalana.com, 2011). Penggunaan narkoba dengan 

cara suntikan berisiko untuk menularkan penyakit karena biasanya jarum suntik 

digunakan secara bersama. Selain itu, jarum yang tidak steril dapat mengakibatkan 

berbagai kuman penyakit masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan infeksi katup 

jantung, paru-paru, atau organ tubuh lainnya. Data sementara menunjukkan, 25% 

pengguna narkoba tertular HIV, dan 75-90% tertular Hepatitis B dan C. Sebanyak 

5% mengalami gangguan kejiwaan atau skizofrenia dan harus menjadi  rumah sakit 

jiwa (Kompas Cyber Media, 2002).  

Masalah penyalahgunaan Napza (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif 

lainnya) merupakan masalah yang kompleks. Baik penyebab maupun akibat yang 

ditimbulkan dari masalah ini meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu 

aspek fisik-biologis, psikis, sosial, dan mental serta spiritual. Dampak 

penyalahgunaan Napza tidak saja merugikan bagi diri si penyalahguna tetapi juga 

bagi keluarganya, masyarakat, dan bangsanya. Untuk itu harus dilakukan intervensi 
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baik berupa pencegahan, penyembuhan, dan rehabilitasi terhadap masalah 

penyalahgunaan Napza (Afiatin, 1998). 

Penyalahgunaan obat (drug abuse) menurut WHO (1964) adalah suatu 

keadaan keracunan (intoxication) yang kronis yang ditimbulkan oleh pemakaian 

obat (baik alami maupun sintetis) yang berlebihan secara terus-menerus atau 

berkala diluar maksud medik atau pengobatan. Hal ini ditandai dengan keinginan 

yang luar biasa (an empowering desire) terhadap obat yang dimaksud dan usaha 

untuk mendapatkannya dengan cara apapun; kecenderungan untuk meningkatkan 

dosis pemakaian; ketergantungan fisik dan psikis terhadap efek yang ditimbulkan 

obat; efek yang merugikan bagi individu maupun masyarakat. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/drug_dependance).                                                                                                                                                                                     

Meskipun jumlah pecandu kian bertambah, optimisme memberantas 

peredaran narkoba dan menyembuhkan para pecandu tetap saja ada. Karena 

kecanduan narkoba bukan tidak bisa disembuhkan. Penelitian yang dilakukan 

Hawari (2006) telah dapat dibuktikan bahwa sebenarnya seorang 

penyalahguna/ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif) adalah 

seorang yang mengalami gangguan kejiawaan, orang yang sakit, seorang pasien, 

yang memerlukan pertolongan, terapi serta rehabilitasi dan bukannya hukuman. 

Pelaksanaan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan 

implementasi dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, 

khususnya pasal 54, 55, 103, dan 127,  yang bersifat lebih humanis kepada korban 

penyalahgunaan narkotika.  

Lebih dari dua dekade, teori dan penelitian telah banyak digunakan 

dalammemahami self-regulation secara lebih nyata dan self-regulation telah 

diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, treatment narkoba, 

pengendalian emosi, dan performani tugas (Baumester & Heatherton, 1996). 

Terkait dengan penerapan self-regulation dalam treatment narkoba, ketika 

menjalani proses rehabilitasi seorang pecandu harus dapat belajar menikmati hidup 

tanpa ketergantungan terhadap narkoba. Dalam hal ini, individu yang menjalani 

rehabilitasi tentunya akan mengalami perubahan kondisi yang berbeda. 

Penyalahgunaan narkoba akan dibina melalui program yang ditetapkan di panti 

http://en.wikipedia.org/wiki/drug_dependance
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rehabilitasi.  Individu perlu diberi pembinaan baik dari aspek fisik maupun rohani. 

Pembangunan kondisi fisik sangat diperlukan oleh  sehingga ia mampu merasakan 

perubahan hidup yang dialaminya. Selain itu  juga diarahkan untuk kembali pada 

nilai-nilai rohani yang sudah ada dalam diri pecandu narkoba, sehingga akan 

memperkuat ketahanannya dalam menghadapi tantangan dalam proses pemulihan 

di dunia luar kelak. Tentunya hal ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk 

dijalani, Dan semua ini tidak lepas dari pengaturan pada diri individu untuk 

mengendalikan dirinya sendiri atau yang sering disebut dengan self regulated 

behavior. 

Ada beberapa teori mengenai ketergantungan obat yang ditinjau dari segi 

kognitif. Salah satu teori menyebutkan bahwa self-regulation menjadi faktor 

penting dalam perkembangan permasalahan penyalahgunaan obat.Self-regulation 

has been described as taking “planful action designed to change the course of one’s 

behavior”, the “executive (i.e. non-automatic) capacity to plan, guide and monitor 

one’s behavior flexibility. according to changing circumstances” (Teeson dkk, 

2011). 

Secara umum self-regulated behavior adalah tugas seseorang untuk 

mengubah respon-respon, seperti mengendalikan impuls perilaku (dorongan 

perilaku), menahan hasrat, mengontrol pikiran dan mengubah emosi (Kowalski, 

2000). Bandura (Feist & Feist, 2002) menyatakan bahwa setiap individu memiliki 

self system—yang merupakan rangkaian struktur kognitif yang memberikan derajat 

konsistensi bagi perilaku individu. Salah satu bagian dari self-system adalah self-

regulation—yang menjadikan individu mampu mengamati, menandai, dan 

mengevaluasi perilaku mereka sendiri sebagai konsekuensi terhadap antisipasi di 

masa yang akan datang. Individu menggunakan proses kognitif ini sebagai titik 

acuan, sehingga individu mampu untuk mengurangi perbedaan antara apa yang 

dijalani dengan tujuan yang ingin dicapai.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 

mengenai self-regulated behavior yang berkaitan dengan bagaimana dinamika 

seorang pecandu narkoba dalam mengubah dirinya dari seorang pecandu menjadi 

seseorang yang “bersih” dari ketergantungan narkoba.  
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B. Fokus Penelitian 

Meningkatnya jumlah pecandu narkoba di Indonesia menjadi suatu masalah 

tersendiri bagi pemerintah. Hal ini memberikan suatu efek yang cukup baik bahwa 

pemerintah harus memberikan perhatian bagi mereka dengan cara yang lebih 

humanis yaitu dengan adanya rehabilitasi bagi para pecandu narkoba.  

Proses rehabilitasi ini tentunya tidak semudah yang dibayangkan. 

Diperlukan usaha untuk berada pada suatu keadaan dari masa kecanduan ke masa 

penyembuhan atau normal. Pecandu narkoba harus mengikuti segala proses 

maupun prosedur selama rehabilitasi.  

Self-regulated behavior adalah suatu proses pengaturan diri individu dengan 

mengontrol pikiran, emosi, dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Proses ini 

dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi hasil 

yang ingin dicapai oleh individu. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan menitikberatkan kepada “Bagaimana gambaran self-regulated behavior 

yang dilakukan oleh  pecandu narkoba untuk mencapai perubahan bagi dirinya 

sendiri selama menjalani rehabilitasi sehingga terbebas dari ketergantungan 

narkoba?” 

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah ditetapkan tersebut, maka masalah 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran self-regulated behavior pada pecandu narkoba yang 

sedang menjalani rehabilitasi? 

2. Faktor-faktor apa saja dari self-regulated behavior yang berpengaruh pada 

pecandu narkoba ketika menjalani rehabilitasi? 

3. Bagaimana dinamika faktor-faktor dari self-regulated behavior berpengaruh 

pada pecandu narkoba ketika menjalani rehabilitasi? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 

mengenai self-regulated behavior pada pecandu narkoba yang menjalani 

rehabilitasi. Secara spesifik penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : 
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1. Self-regulated behavior pada pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi. 

2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap self-regulated behavior pada 

pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi. 

3. Dinamika faktor-faktor dari self-regulated behavior berpengaruh pada pecandu 

narkoba ketika menjalani rehabilitasi 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan 

teoritis penelitian ini adalah sebagai tambahan atau informasi bagi kajian dalam 

ilmu Psikologi berupa data atau informasi mengenai self-regulated behavior 

padapecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi. 

Kegunaan praktis pada penelitian ini di antaranya: 

1. Bagi pecandu narkoba atau rehabilitasi 

• Sebagai informasi awal untuk mulai melakukan self-regulated behavior agar 

mampu hidup tanpa tergantung pada narkoba. 

• Melakukan penerapan prinsip self-regulated behavior selama menjalani 

rehabilitasi agar individu mampu terus mengontrol dirinya baik selama 

menjalani rehabilitasi maupun pasca rehabilitasi. Hal ini bertujuan agar 

individu mampu menahan hasrat untuk kembali pada penggunaan narkoba. 

2. Bagi praktisi atau pekerja sosial di rumah sakit / pusat rehabilitasi narkoba 

• Sebagai referensi untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal 

dari self-regulated behavior  yang dapat menentukan serta mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan dari rehabilitasi yang dijalani. 

• Sebagai evaluasi dalam proses rehabilitasi terhadap prinsip-prinsip self-

regulated behavior pada  pecandu narkoba.  
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3. Bagi orang tua dari anak korban penyalahgunaan narkoba 

• Memberi gambaran bagi orang tua mengenai penerapan self-regulated 

behavior sehingga dapat memberikan dukungan yang tepat bagi anak 

korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi.  

4. Bagi peneliti 

• Sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai self-regulated behavior 

pada  pecandu narkoba. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif 

dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang 

diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 2007). Penelitian kualitatif 

dipilih karena peneliti ingin menggali lebih dalam aspek-aspek yang berkaitan satu 

sama lain sehingga membentuk sebuah dinamika self-regulated behavior pada  

pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi. 

2. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat pengumpul data 

adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2009). Pengertian dari peneliti sebagai 

instrumen itu sendiri adalah peneliti yang menjadi tolok ukur sejauh mana batasan 

penggalian dan kelengkapan data penelitian yang ingin diperoleh. Hal ini berkaitan 

dengan sejauh mana pemahaman dari peneliti mengenai bidang yang diteliti. 

Tahapan dalam pengumpulan data mencakup (a) menentukan batasan dalam 

penelitian, (b) mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dokumen-

dokumen, dan data penunjang lainnya (Creswell, 1994 : 148). Data dikumpulkan 

dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi selama 

wawancara berlangsung dibantu dengan menggunakan alat perekam suara (voice 

recorder).  

3. Subjek Penelitian 
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Subjek dalam penelitian ini adalah pengguna narkoba yang baru selesai  

menjalani program rehabilitasi. Subjek ada di tahapan aftercare ketika dilakukan 

wawancara. Pemilihan subjek yang berapa pada tahap aftercare adalah karena 

adanya kode etik panti rehabilitasi untuk tidak menjadikan seorang residence 

(individu yang sedang menjalani rehabilitasi) sebagai objek penelitian. Tempat 

yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Yayasan Insan Hamdani Rumah 

Cemara Bandung. Yayasan Insan Hamdani Rumah Cemara Bandung ini dipilih 

karena merupakan lembaga yang bergerak tidak hanya di bidang penanggulangan 

HIV/AIDS, tetapi juga bergerak pada bidang penanggulangan narkoba.  

Jumlah subjek dalam penelitian ini sebanyak 2 orang. Metode pemilihan 

subjek menggunakan teknik incidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2009). Teknik ini 

dipilih karena pemilihan subjek berdasarkan karakteristik yang sudah ditentukan 

yakni individu yang sudah menjalankan program rehabilitasi minimal selama 6 

bulan di Treatment Centre Rumah Cemara Bandung. 

4. Teknik Analisis 

 Menurut Tesch (Creswell, 1994: 153), proses analisis data merupakan 

gabungan dari berbagai sumber, tidak ada satupun teknik yang dianggap paling 

benar. Oleh karena itu peneliti harus terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan 

melihat perbedaan dan penjelasan alternatif dari hasil yang diperoleh. Pada 

penelitian ini, data akan dianalisis dengan cara reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing or 

verification) (Miles and Huberman dalam Sugiyono, 2009). Analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

memberikan kode, dan mengkategorisasikan data sehingga dapat diperoleh suatu 

kesimpulan dari hasil penelitian. 

 


