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Bab I. Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah  

Narkoba dan Psikotropika (Narkotika) bukanlah hal yang aneh lagi di telinga masyarakat 

saat ini. Hal ini pun tidak luput dari pemberitaan di berbagai media, baik cetak, maupun 

elektronik. Seperti halnya diberitakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam press 

release-nya (Badan Narkotika Nasional, 2015a), pada tanggal 5 Januari 2015 BNN telah 

menangkap jaringan narkotika internasional di Jakarta Barat, dengan barang bukti sabu 

seberat kurang lebih 862.603,1 gram, serta pada tanggal 9 Mei 2015 BNN telah menangkap 

tujuh orang jaringan narkoba, dengan barang bukti 20 Kg sabu dan 580.000 butir ekstasi. 

Banyaknya jumlah narkotika yang beredar di Indonesia di imbangi dengan konsumsi 

narkotika yang cukup banyak. 

Berdasarkan survei nasional perkembangan penyalahguna narkoba tahun 2014 (Badan 

Narkotika Nasional, 2015b), diperkirakan terdapat 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah 

memakai narkoba dalam setahun terakhir, pada kelompok usia 10-59 tahun di Indonesia. 

Berarti pada tahun 2014, 1 dari 44 sampai 48 orang yang berusia 10-59 tahun masih atau 

pernah pakai narkoba. Berdasarkan survei yang sama, jika diproyeksikan dengan skenario 

naik, maka jumlah penyalahguna narkoba pada tahun 2020 berjumlah 5,0 juta orang. 

Jika kita melihat berdasarkan peraturan hukum di Indonesia, menurut undang-undang 

nomor 35 tahun 2009 mengenai narkotika (Badan Narkotika Nasional, 2009), narkotika 

adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun 

semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 

dibedakan ke dalam beberapa golongan” (h. 3). Dalam undang-undang tersebut pun 

dikatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan  
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dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga penggunaan Narkotika 

diluar hal tersebut merupakan upaya melawan hukum.   

Pelarangan penggunaan narkotika secara umum bukan tanpa sebab, karena apabila 

narkotika digunakan secara bebas, dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang 

menggunakannya. Menurut Badan Narkotika Nasional (2010), narkoba dapat mempengaruhi 

fungsi vital organ tubuh, yaitu jantung, peredaran darah, pernafasan dan terutama pada kerja 

otak. Dampak negatif yang dapat terjadi diantaranya adalah, terganggunya fungsi otak, daya 

ingat menurun, sulit berkonsentrasi, impulsif, terinfeksi HIV-AIDS, dan yang paling parah 

adalah kematian. 

Hal lain yang menjadi dampak negatif dari narkotika adalah ketergantungan atau 

kecanduan. Ketergantungan merupakan “pola penggunaan zat secara kompulsif dan hendaya 

psikologis dan fisik sebagai konsekuensinya” (Davison, Neale & Kring, 2010, h.569). 

McMurran (2005) menjelaskan bahwa kecanduan adalah tingkat keterlibatan pada 

perilaku yang berfungsi untuk menghasilkan kesenangan dan menghilangkan 

ketidaknyamanan, dengan hal negatif yang lebih banyak dibanding manfaatnya.  

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika (Badan Narkotika 

Nasional, 2009), “ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan 

untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar 

menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan 

secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas” (h. 4). karena efek dari 

kecanduan itulah pengguna akan terus menerus mengulangi untuk mengkonsumsi narkotika, 

yang akan memperparah dampak negatifnya. 

Mc.Murran (2005) menjelaskan penyebab seseorang menjadi kecanduan melalui 

beberapa teori psikologi, yaitu classical conditioning theory, operant conditioning theory, 

social learning theory.  



3 
 

 
 

Classical conditioning theory, menjelaskan bahwa kecanduan merupakan respon 

terkondisikan yang berasal dari stimulus tertentu yang dipasangkan dengan penggunaan 

narkotika, yang kemudian muncul untuk memperoleh keinginan dan kenikmatan 

menggunakan narkotika (Mc.Murran, 2005). 

Pada teori selanjutnya, Mc.Murran (2005) menjelaskan dengan operant conditioning 

theory, ia menjelaskan bahwa penggunaan narkotika dapat menjadi reinforcement positif bagi 

pemakainya, yaitu dengan sensasi yang diterimanya, serta dapat menjadi reinforcement 

negatif, yaitu menjadi penghilang kebosanan. 

Mc.Murran (2005) pun menjelaskan menggunakan social learning theory, yaitu 

penggunaan narkotika yang pada awalnya adalah coba-coba, akan mendapatkan penguatan 

positif berupa pengakuan sosial, dan mampu berinteraksi sosial, serta mendapatkan 

penguatan negatif, yaitu penurunan ketegangan. Selanjutnya, jika ia memiliki social coping 

serta self-efficacy yang rendah, dan telah merasakan bahwa narkotika mampu membantunya 

dalam mengatasi itu, maka ia akan menggunakan narkotika kembali, dan akan terus-menerus 

berulang.  

Melihat banyaknya efek negatif dari narkotika, maka perlulah dilakukan suatu upaya 

untuk menyembuhkan atau melepaskan pemakai dari narkotika dengan cara rehabilitasi atau 

terapi. 

Proses terapi narkotika di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Sumirat Dwiyanto 

selaku juru bicara Badan Narkotika Nasional (Armandani, 2014), adalah meliputi rehabilitasi 

medis, rehabilitasi sosial, peningkatan vokasional dan terapi dengan bantuan keluarga. Pada 

prosesnya terdapat beberapa tahapan, yaitu pertama, pecandu yang mengikuti program 

rehabilitasi medis dengan cara detoksifikasi selama dua minggu. Berikutnya pecandu 

memasuki tahap entry unit yang merupakan fase stabilisasi pasca putus zat selama dua 

minggu. Setelah itu pecandu diberikan rehabilitasi sosial dengan cara therapeutic Community 
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selama enam bulan. Kemudian setelah melalui rehabilitasi sosial, pecandu masuk ke tahap re-

entry yang bermaksud untuk mengembalikan kepercayaan dirinya serta diberikan pelatihan 

keterampilan. Pecandu dinyatakan selesai rehabilitasi setelah menyelesaikan re-entry dan 

dikembalikan kepada keluarganya. 

Masalah lain yang dirasakan oleh mantan pecandu narkotika setelah melalui tahap 

rehabilitasi adalah perlunya memiliki kemampuan penyesuaian diri dengan lingkungan, 

menerima labeling masyarakat mengenai status dirinya, dan menata hidupnya kembali, atau 

yang jika di akumulasikan dapat disebut dengan psychological well-being. Menurut Ryff 

(1989), psychological well-being adalah evaluasi hidup seseorang yang menggambarkan 

bagaimana cara dia mempersepsi dirinya dalam menghadapi tantangan.  

Psychological well-being terdiri dari enam dimensi, yaitu kemampuan menerima dirinya 

sendiri di masa lalu (self acceptance), pengembangan diri (personal growth), memiliki 

keyakinan bahwa hidupnya bermakna dan memilki tujuan dalam hidupnya (purpose in life), 

memiliki kualitas hubungan yang baik dengan orang lain (positive relationship with others), 

kapasitas untuk mengatur kehidupan di lingkungan secara efektif (enviromental mastery), dan 

kemampuan untuk melakukan tindakan sendiri (autonomy) (Ryff, 1989). 

Di Kota Bandung, terdapat salah satu komunitas yang peduli terhadap mantan pecandu 

Narkotika, yaitu Rumah Cemara. Rumah Cemara adalah komunitas yang didirikan pada 

tahun 2003 oleh lima orang mantan pengguna NAPZA dan beralamatkan di Jl. Gegerkalong 

Girang No.52, Sukasari, Kota Bandung. Komunitas ini memiliki tujuan untuk Indonesia 

tanpa stigma dan diskriminasi di mana semua manusia memiliki kesempatan yang sama 

untuk maju, memperoleh layanan HIV dan NAPZA yang bermutu, serta dilindungi sesuai 

konstitusi (Rumah Cemara, n.d). 

Salah satu tujuan strategis dari Rumah Cemara adalah “Mendukung terciptanya program 

dukungan, pencegahan, pengobatan serta perawatan HIV dan NAPZA yang 
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berkesinambungan”. Untuk mencapai tujuan tersebut Rumah Cemara memiliki tempat 

rehabilitasi yang melayani rawat inap, rawat jalan, dan pembinaan pasca rehabilitasi. Salah 

satu cara yang digunakan oleh Rumah Cemara untuk memfasilitasi anggotanya, serta sebagai 

program pasca rehabilitasi, adalah dengan mendirikan sasana tinju bernama Rumah Cemara 

Boxing Camp (RCBC). 

Rumah Cemara sebagai wadah yang terdiri dari mantan pecandu narkotika dan Orang 

dengan HIV/AIDS (ODHA), pun memilki psychological well-being yang rendah pada 

anggotanya . Savira dan Budiman (2016) mengatakan bahwa anggota Rumah Cemara 

terutama ODHA memilki psychological well-being yang rendah, terutama pada aspek 

purpose in life. Sirait (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sebagian mantan 

pecandu di Rumah Cemara memiliki nilai psychological well-being yang rendah terutama 

pada aspek self acceptance. 

Psychological well-being yang tinggi penting untuk dimiliki mantan pengguna narkotika, 

karena individu tersebut harus mampu lepas dari pengalaman buruknya mengenai 

ketergantungan narkotika, menerima dirinya sendiri, bersosialisasi dengan lingkungannya, 

serta melanjutkan hidupnya. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah hal yang mudah, sehingga 

perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan psychological well-being pada individu tersebut. 

Akan tetapi, hal menarik yang peneliti dapatkan dengan mewawancarai salah satu 

anggota Rumah Cemara yang telah rutin berolahraga tinju sejak 6 bulan yang lalu 

(Komunikasi personal, 17 Mei 2017), ia mengatakan bahwa dengan berolahraga tinju ia 

mampu menyalurkan emosi negatifnya, mampu menolak temannya ketika diajak kembali 

menggunakan Narkotika dan alkohol, menambah teman dan keluarga yang sempat memiliki 

masalah yang sama, mampu memperbaiki diri, dan memiliki tujuan hidup baru yaitu ingin 

serius berolahraga tinju.  
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Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa subjek wawancara merasa menjadi diri yang 

lebih baik setelah berolahraga tinju, hal ini termasuk dalam psychological well-being. Pada 

dimensi autonomy, environmental mastery, purpose in life, dan personal growth, subjek 

mengatakan bahwa kini ia merasa lebih mampu mengontrol dirinya dan mampu menolak 

ketika diajak untuk mencoba kembali Narkotika dan alkohol. Serta kini ia ingin menjalani 

hidup yang lebih baik dan memiliki cita-cita untuk serius berolahraga tinju. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap dua orang 

anggota Rumah Cemara yang berlatih tinju sebagai kelompok eksperimen. Setelah dilakukan 

pre-test dan post-test dengan rentang waktu seminggu menggunakan kuisioner adaptasi dari 

psychological well-being scales dari Ryff,  diperoleh hasil peningkatan nilai psychological 

well-being, yaitu pada subjek pertama dari skor hasil 247 menjadi 269 dan subjek kedua dari 

skor hasil 245 menjadi 257.  

Pada umumnya, program pasca rehabilitasi dilakukan dengan melakukan kegiatan yang 

menyesuaikan dengan minat dan bakat dari mantan pecandu serta bersifat menenangkan 

ataupun memacu endopfrin. Seperti meditasi, yoga dan lari (Anand, Alagesan dan Prathap 

2013; Dishman, 1997 dikutip dalam Landers dan Arent, 2007; Stukin, 2012). Tinju pun dapat 

dikelompokan menjadi olahraga yang memacu endopfrin, akan tetapi masih masih sedikitnya 

penelitian yang membahas mengenai olahraga ini. 

Dalam hal hubungan antara olahraga dengan psychological well-being, maka menurut 

Callaghan (2004, dalam Steffy dan Kurniawan, 2016) terdapat manfaat antara aerobic 

exercise selama 20-30 menit terhadap peningkatan mental health dan well-being. Aerobic 

exercise pada penelitian ini mencakup joging, jalan, bersepeda dan berenang. D’Silva (2002, 

dikutip dalam Callaghan, 2004) menyebutkan beberapa olahraga yang mampu meningkatkan 

kesehatan mental dan well-being, yaitu martial arts, lari, tenis, renang, yoga, dan tinju.   
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Tinju dapat dikelompokan dalam aerobic exercise, Oliver (2004) menjelaskan bahwa 

tinju adalah olahraga untuk meningkatkan kekuatan (baik fisik maupun karakter), kecepatan, 

kemampuan aerobic dan anaerobic, dan ketangkasan serta self-defence.  

Melihat hal diatas, maka peneliti menyimpulkan, bahwa tinju adalah olahraga yang 

mampu meningkatkan psychological well-being pada seseorang. Serta peningkatan 

psychological well-being diperlukan oleh mantan pecandu narkotika untuk melanjutkan 

hidupnya agar mampu beradaptasi dan memiliki tujuan hidup. 

Akan tetapi, hingga saat ini masih sedikit penelitian yang meneliti tinju untuk 

meningkatkan psychological well-being. Di sisi lain, Rumah Cemara telah melaksanakan 

olahraga tinju bagi anggotanya sejak 2013, dan dari hasil wawancara serta penelitian 

pendahuluan didapat kesimpulan bahwa dengan berolahraga tinju mampu meningkatkan 

psychological well-being, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai 

hal ini. 

Maka peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai “Penerapan Metode 

berolahraga Tinju dalam Meningkatkan Psychological well-being pada Mantan Pecandu 

Narkotika di Rumah Cemara”. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah penerapan metode berolahraga tinju meningkatkan 

psychological well-being pada mantan pecandu narkotika di Rumah Cemara?” 

Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan metode 

berolahraga tinju meningkatkan psychological well-being pada mantan pecandu narkotika di 

Rumah Cemara. 
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Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Teoretis. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pengembangan keilmuan terutama dalam bidang psikologi, khususnya 

mengenai psychological well-being, psikologi olahraga, psikologi positif, dan intervensi bagi 

mantan pecandu Narkotika. 

Kegunaan Praktis. Kegunaan dari penelitian ini secara praktis adalah, dapat menjadi 

referensi bagi pengguna narkotika, atau lembaga rehabilitasi narkotika, sebagai salah satu 

alternatif untuk meningkatkan psychological well-being bagi mantan pengguna Narkotika. 


