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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam  bidang  pengetahuan  dan  bidang  pengobatan  seringkali  kita 

mendengar  kata  narkoba  bahkan  narkoba  digunakan  dalam pengobatan.  Narkoba 

merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan. 

Namun,  sebaliknya  jika  terjadi  penyalahgunaan,  maka  narkoba  merupakan  suatu 

ancaman  bencana  bagi  kelangsungan  bangsa.  Narkoba  juga  dapat  menimbulkan 

ketergantungan bila tanpa pembatasan, pengendalian dan pengawasan yang seksama 

dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku di negara kita yang diatur dalam 

Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.22  tahun  1997  tentang  Narkotika  dan 

Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Kategori 

narkoba yang sering disalahgunakan penggunaannya antara lain  ganja, sabu-sabu,  

ekstasi,  coca,  opium,  morphin dan  heroin.  Sedangkan  obat-obat  berbahaya  yang 

biasanya disalahgunakan penggunaannya  serta  dijadikan bahan pengganti  narkoba 

oleh para pecandu narkoba ialah  hypnotic (obat tidur),  sedatyves (obat penghilang 

rasa sakit), trengulizer (obat-obat penenang) dan sebagainya.

Pemakaian narkoba memicu individu untuk melakukan sesuatu yang lebih 

karena pemakai sudah dikuasai oleh alam tidak sadarnya karena zat yang terkandung 

dalam  obat  tersebut  banyak  pengaruhnya  pada  diri  individu,  seolah-olah  idividu 

tersebut berpindah ke suatu alam lain sehingga dapat melupakan rasa sakit maupun 

beratnya tekanan hidup. Sifat khas obat tersebut membuat orang menyalahgunakan 

narkoba untuk mencari kenikmatan yang sifatnya sementara belaka, adapun akibat 
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hal tersebut dapat juga dalam bentuk kriminal yang dapat meresahkan masyarakat 

luas (Konsensus, 2000).

Peredaran narkoba sudah meluas sampai  berbagai  ruang lingkup,  tingkat 

dan  status  masyarakat.  Sistem  peredarannya  seperti  multilevel  marketing yang 

menyebar  luas dan tersusun sistematis  dan pertumbuhannya bersifat  eksponensial, 

semakin lama semakin besar dan meluas penyebaranya.

Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah kasus dan tersangka 

serta  bukti  tindak  kejahatan  narkoba.  Menurut  hasil  penelitian  Badan  Narkotika 

Nasional  (BNN)  bekerjasama  dengan  pusat  penelitian  Pranata  Pembangunan  UI 

tahun 2003 (dalam www.bangrusli.net) Misalnya pada tahun 2003 lalu, jumlah kasus 

narkoba  dan  para  tersangka  meningkat  sekitar  58  persen  pertahun.  Begitu  juga 

dengan barang bukti  yang disita,  diperkirakan pada tahun 2003 lalu jumlah yang 

disita berupa ganja sebanyak 22,5ton, kokain 17,84gram, heroin 14,08gram, shabu-

shabu 18,6gram, dan ecstacy 196,34gram.

Kepala  pusat  pencegahan  BNN  Mudji  Waluyo,  SH.,  MM.,  mengatakan 

bahwa  tidak  ada  satupun  daerah  di  Indonesia  yang  bebas  dari  masalah  narkoba. 

Selama  dua  tahun  terakhir  terjadi  peningkatan  prestasi  pengungkapan  kasus 

penyalahgunaan  narkoba  di  Jawa  Barat.  Pada  tahun  2005  ada  969  kasus  yang 

terungkap,  sementara  pada  tahun  2006,  jumlah  ini  meningkat  menjadi  1.121. 

kemudian tahun 2007,  sebanyak  1.130 kasus  dengan 1.884 tersangka.  Sedangkan 

berdasarkan penelitian Badan Narkotika Nasional Sampai dengan tahun 2008 dari 

total  3,2  juta  korban  penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia,  sekitar  1,1  juta  di 

antaranya adalah pelajar dan beredar di sebagian besar wilayah di Indonesia (dalam 

www.kompas.co.id).
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Pada  tahun  2006  terungkap  295  kasus  narkoba,  kemudian  tahun  2007 

sebanyak  350  kasus.  “kasus  narkoba  jenis  ganja  yang  terbanyak,”  hal  itu 

dikemukakan Kanit Binluh Satnarkoba Polres Depok Iptu Encek Zainudin pada acara 

penyuluhan  bahaya  penggunaan  narkoba  di  komplek  Tirta  Mandala,  Kelurahan 

Sukamaju, kecamatan Sukmajaya pada tanggal 18 Februari 2008. Sedangkan Kanit 

Narkoba  Polsek  Sukmajaya  Aipda  Surya  Budi  mengatakan,  wilayah  Polsek 

Sukmajaya 2007 mengungkapkan 44 kasus penyalahgunaan narkoba dengan jumlah 

tersangka 46 orang (dalam www.monitordepok.com).

Berbagai  laporan,  pengamatan  serta  data  di  atas  menunjukkan  semakin 

meluasnya masalah narkoba.  Dalam lima tahun terakhir,  jumlah  tangkapan kasus 

narkoba termasuk barang bukti sitaan berbagai jenis narkoba cenderung meningkat. 

Dengan  demikian  meningkatnya  penangkapan  dan  penyitaan  narkoba  semakin 

banyak pula kita  dengar  dan kita  lihat  korban narkoba.  Dengan demikian bahaya 

narkoba  mengancam  kita  semua.  Barangkali  banyak  yang  tidak  sadar  kalau 

peredaran narkoba sudah sedemikian menggurita. Segmentasinya tidak lagi kalangan 

tertentu, tetapi sudah merambah lintas usia. Tidak peduli gender, profesi, usia atau 

status sosial hal ini menandakan narkoba ada di sekitar kita.

Salah satu artis terkenal di era 70an yang masih eksis sampai sekarang yaitu 

Roy Marten yang menjadi salah satu korban narkoba. Roy ditangkap pada tanggal 2 

Februari 2006, karena diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat 3 gram, di 

sebuah rumah di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan menjatuhi vonis 9 bulan subsider 3 bulan keluar dari penjara pada tanggal 1 

Oktober 2006 akan tetapi pada tanggal 13 November 2007 Roy tertangkap kembali 

dengan ketiga temannya di Hotel Novotel Surabaya dengan dugaan mengkonsumsi 
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shabu-shabu.  Pada saat penangkapan, polisi  menemukan barang bukti,  1gram dan 

1ons  shabu-shabu  di  kamar  364  Hotel  Novotel.  Ironis  sebenarnya,  karena  Roy 

ternyata ditangkap usai memberikan testimoni di acara yang digelar Badan Narkotika 

Nasional (BNN). Roy Marten datang ke Surabaya untuk memberi testimoni di acara 

penandatangan  MoU Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dengan  sebuah  harian  di 

Ruang Semanggi lantai V Graha Pena Jalan Ahmad Yani 88 Surabaya (10/11/2007). 

MoU tersebut dibuat dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika (P4GN) (dalam Ensiklopedia id.wikipedia.org).

Contoh lain korban narkoba yaitu R yang menjadi salah satu narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman, awal mulanya mengkonsumsi narkoba 

adalah karena rasa ingin tahu kemudian adanya kesempatan serta ada teman yang 

mengajak  dan  menawarkan  narkoba  yang  menjanjikan  kenikmatan  dan  dapat 

mengatasi semua masalah. R tertangkap ketika mengkonsumsi sabu-sabu disebuah 

kafe  di  Yogyakarta.  Pada  minggu-minggu  pertama  masuk  di  Lembaga 

Pemasyarakatan membuatnya shock, menyesal, tidak mau makan dan mengurung diri 

di kamar tetapi adanya motivasi dalam dirinya dan beradaptasi dengan para penghuni 

Lembaga  Pemasyarakatan  yang  lainnya  membuatnya  sadar  dan  menerima 

konsekuensi dari perbuatannya yang menggunakan narkoba serta menerima keadaan 

yang sedang di alaminya (Hasil wawancara dengan R pada tanggal 25 Maret 2008).

Banyak dan seringnya penyuluhan narkoba yang diadakan baik dari pihak 

pemerintah maupun masyarakat sendiri yang membawa slogan dengan mengatakan 

“Say No To Drug” akan tetapi pada kenyataannya fenomena di atas menunjukkan 

bahwa  jumlah  korban  narkoba  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  bahkan  beberapa 

diantara mereka melakukan kesalahan yang sama dan masih banyaknya masyarakat 
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yang  menggunakannya dan tidak  takut  oleh  bahaya  narkoba itu  sendiri  sehingga 

banyak  terjadi  penyalahgunaan  narkoba  dan  banyak  pula  yang  menjadi  korban 

narkoba.

Individu  yang  menerima  dirinya  apa  adanya  tidak  akan  menggulangi 

kesalahan  yang  sama  serta  dapat  merugikan  diri  sendiri  bahkan  orang  lain. 

Pandangan  individu  yang  merasa  puas  akan  dirinya  akan  membuat  individu 

menerima dirinya secara akurat dan realistis tidak akan memusuhi dirinya karena ia 

menganggap orang lain menerima dirinya (Hurlock, 1996). 

Keadaan tersebut akan membuat individu berbuat terbaik untuk dirinya dan 

memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemahaman dan penerimaan diri sehingga 

tantangan  dan  hambatan  yang  dialaminya  tidak  dipersepsikan  sebagai  suatu 

penderitaan tetapi merupakan bagian dari masa yang harus diatasi. Penerimaan diri 

adalah sikap yang dasarnya merasa puas dengan dirinya sendiri, kualitas-kualitas dan 

bakat-bakat sendiri serta pengakuan akan keterbatasannya sendiri (Chaplin, 1995).

Menurut Hurlock (1996) penerimaan diri adalah suatu tingkatan kesadaran 

individu  tentang  karakteristik  pribadinya  dan  mempunyai  kemauan  untuk  hidup 

dengan  keadaan  tersebut,  hal  ini  berarti  individu  tersebut  memiliki  pengetahuan 

tentang dirinya sehingga menerima kelebihan dan kelemahannya.

Branden (1999) mengatakan bahwa menerima tidak harus berarti menyukai, 

menerima  tidak harus  berarti  kita  tidak boleh membayangkan atau megingginkan 

perubahan atau perbaikan pada diri sendiri, menerima berarti membayangkan tanpa 

penolakan  atau  pengingkaran  bahwa  kenyataan  tetaplah  kenyataan.  Sedangkan 

menurut Daradjat (1982) rasa dapat menerima diri dengan sungguh-sungguh inilah 

yang  akan  menghindarkan  kita  dari  jatuh  kepada  rasa  rendah  diri  (inferiority  
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complex)  atau  hilangnya  kepercayaan  diri  sehingga  akan  mudah  tersinggung  dan 

mudah pula menyinggung perasaan orang lain.

Individu yang mampu menerima keadaan diri  dan mampu menyesuaikan 

diri  adalah individu yang mampu mengendalikan emosi dan mempunyai  motivasi 

dalam  dirinya  sehingga  mengusahakan  tindakan  nyata  untuk  menghadapi  dan 

melewati masa tersebut karena menyadari  bahwa yang dilakukan akan bermanfaat 

bagi dirinya sendiri dikemudian hari.

Menurut Segal (2001) orang yang tidak dapat menerima emosi berarti tidak 

dapat  menerima  dirinya  sendiri  karena  sering  menyalahkan  orang  lain  atas 

kemarahan yang dirasakannya dan meyakinkan diri bahwa kesedihan dan kecemasan 

itu  memalukan,  apabila  tidak  sepenuhnya  menerima  emosi,  kita  akan  kehilangan 

kebijaksanaan  membuat  keputusan  yang  tepat  untuk  bertindak.  Individu  dapat 

menerima diri dengan baik apabila dapat menerima emosi yang ada dalam dirinya 

dengan  baik  maka  individu  tersebut  membutuhkan  kecerdasan  emosi  yang  baik 

untuk menerima keadaannya.

Menurut Schultz (1991) Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk 

menerima,  memahami,  mengatur,  dan mempergunakan emosi  secara adaptif  pada 

dirinya  dan  orang  lain.  Sedangkan  menurut  Goleman  (2001)  menyatakan  bahwa 

kecerdasan emosi adalah kemampuan yang mencakup pengendalian diri, semangat, 

ketekunan,  serta  kemampuan  untuk  memotivasi  diri  sendiri.  Individu  dengan 

kecerdasan  emosi  yang  baik  umumnya  lebih  tenang,  mampu  mengatasi  masalah, 

lebih tabah, lebih mampu berkonsentrasi,  serta lebih berani mencoba hal-hal baru 

yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. 

Belajar  menerima  keadaan  diri  sendiri  bukanlah  suatu  hal  yang  mudah. 
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Bahkan  banyak  yang  mengalami  kesulitan  dalam  menerima  keadaan  yang  tidak 

diharapkan  oleh  individu.  Untuk  mencapai  penerimaan  diri  individu  harus 

memotivasi diri sendiri oleh karena itu individu yang mempunyai kecerdasan emosi 

yang baik lebih dapat menerima keadaan dirinya dengan baik karena individu yang 

mempunyai  penerimaan  diri  yang  baik  biasanya  mempunyai  kemampuan  untuk 

menerima tanggungjawab, percaya terhadap kemampuan diri,  memiliki  pandangan 

yang positif terhadap diri serta menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada 

dirinya sehingga individu tersebut tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan diri 

sendiri maupun orang lain salah satunya menyalahgunakan narkoba.

Masih  banyak  faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhi  kecerdasan  emosi 

diantaranya  faktor  internal  misalnya  jenis  kelamin,  usia  dan ketergantungan pada 

narkoba; faktor eksternal misalnya asal daerah, pendidikan dan status perkawinan; 

faktor  demografi  misalnya  tingkat  status  ekonomi  dan  sosial  masyarakat  yang 

membentuk karakteristik individu sehingga mempengaruhi kecerdasan emosi yang 

akan membentuk penerimaan diri individu tersebut.

Menjadi  narapidana  narkoba  atau  korban  narkoba  bukan  merupakan 

keinginan  setiap  individu,  namun pengendalian  diri  yang  kurang  dan lingkungan 

kadang  secara  tak  sengaja  menjerumuskan  seseorang  ke  dalam  penyalahgunaan 

narkoba. Sikap ingin tahu dan ingin mencoba serta menerima ajakan teman menjadi 

pemicu  utama  dari  penyalahgunaan  narkoba,  hal  ini  dapat  diketahui  dari  hasil 

observasi  di  Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Sleman bahwa jumlah penghuni 

360 orang dengan narapidana sebanyak 184 yang menangani 49 narapidana dengan 

kasus  narkoba.  Menjalani  kehidupan  dalam  terali  besi  yang  bukan  menjadi 
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keinginannya  dan tidaklah mudah untuk menerima keadaannya,  butuh kecerdasan 

emosi dan sikap penerimaan diri yang positif untuk menjalaninya,  sehingga dapat 

menerima keadaan yang sedang dialaminya. 

Berdasarkan uraian di atas serta permasalahan yang muncul maka penulis 

merumuskan pertanyaan penelitian yaitu “Apakah ada hubungan antara kecerdasan 

emosi  dengan  penerimaan  diri  pada  korban  narkoba?”.  Sehubungan  dengan 

pertanyaan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Kecerdasan  Emosi  Dan  Penerimaan  Diri  Pada  Korban  Narkoba  Di  Lembaga 

Pemasyarakatan”.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui  sejauhmana  hubungan  antara  kecerdasan  emosi  dengan 

penerimaan diri pada korban narkoba.

2. Mengetahui tingkat kecerdasan emosi pada korban narkoba.

3. Mengetahui tingkat penerimaan diri pada korban narkoba.

4. Mengetahui peran kecerdasan emosi dengan penerimaan diri.

5. Mengetahui  sejauhmana  aspek  kecerdasan  emosi  yang  paling  dominan 

mempengaruhi penerimaan diri.

6. Mengetahui karakteristik pada korban narkoba
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C. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi: 

1. Subjek, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai  hubungan  antara  kecerdaan  emosi  dengan  penerimaan 

diri.

2. Lembaga  Pemasyarakatan,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat 

dijadikan  sebagai  masukan  dan  informasi  untuk  meningkatkan 

kecerdasan emosi dan penerimaan diri pada korban narkoba.

3. Disamping  itu  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan 

masukan bagi ilmuan psikologi, yang nantinya penelitian ini dapat 

dijadikan  sebagai  masukan  bagi  peneliti-peneliti  lain  yang  ingin 

meneliti jenis bidang yang sama.

9


	COVER  OK baru.pdf
	FAKULTAS PSIKOLOGI 
	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
	2008

	BAB 12345 DAF.pdf
	A.	Persiapan Penelitian
	B.	Pelaksanaan Penelitian

	A.Kesimpulan




