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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kelompok adalah suatu kumpulan individu yang mempunyai kemampuan 

untuk berbuat dengan kesatuan nya dan atas dasar persatuan persepsi. Mereka 

memiliki persatuan persepsi untuk bertingkah laku didalam maupun diluar 

kemampuan mereka. Sementara itu konseling kelompok adalah layanan yang 

membantu pecandu narkoba dalam membahas dan menyelesaikan masalah pribadi 

melalui kelompok tersebut.  

Konseling kelompok bisa mengatasi dan mengurangi ketakutan ataupun 

mengungkapkan emosi dan menawarkan pelatihan ulang dalam pengungkapan 

emosi yang sesuai. Konseling kelompok yang dilakukan dengan baik dan efektif 

dalam menangani masalah psikologis, misalnya masalah pribadi. Dalam 

melakukan konseling kelompok harus ada teknik-teknik konseling yang 

digunakan agar pelaksanaan konseling tersebut optimal dan sesuai dengan 

masalah-masalah yang dihadapi konseli. Teknik-teknik konseling yang ada dalam 

konseling kelompok yaitu teknik yang berdasarkan pendekatan individual, teknik 

komunikasi serta teknik terapan lainya sehingga dalam melakukan konseling 

kelompok konselor dapat mengaktualisasikan teknik dan kemampuanya. Jadi 

pemahaman teknik konseling yang baik sangat mendukung pelaksanaan konseling 

kelompok. 

Salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya 

pengetahuan tentang agama Islam sehingga mereka tidak mengerti mana yang 
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halal dan haram.Ketidak fahamannya, bukan karena tidak ada yang memberi 

arahan dan pengetahuan. Dan sudah jelas di terangkan dalam Al-Quran surah Al-

Maidah ayat 90 yang berbunyi:
1
 

                          

             

 
Artinya:  Wahai orang-orang yang beriman sesungguhya minuman keras, berjudi 

(berkurban) untuk berhala dan mengundinasip dengana nak panah 

dengan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 

kamu beruntung. (Q.S. Al-Maidah: 90) 

 

Dalam pandangan Islam, seseorang yang mengalami suatu kondisi yang 

menunjukan dirinya berada dalam keadaan down, harus dibimbing dengan 

berbagai cara yang diorganisir dengan manajemen yang benar supaya ajaran Islam 

tersebut dapat diimplementasikan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Ajaran 

Islam tersebut diajarkan dengan tidak terikat oleh tempat misalnya Mesjid dan 

Rumah saja, tetapi juga bimbingan Agama harus ada di Sekolah-sekolah, 

Lembaga-lembaga, Instansi-instansi, Rumah Sakit, dan tempat-tempat lainnya.
2
 

Khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kota pekanbaru, 

diusahakan agar para pelaku pecandu Narkoba yang menghuni LPKA ini bisa di 

kembalikan kemasyarakat dengan perubahan positif sesuai dengan keadaan yang 

diperlukan di masyarakat, sehingga mereka tidak kembali lagi ke LPKA setelah 

mereka keluar nantinya. 

                                                           
1
 Dapartemen Agama RI,Al-Qur’an Dan Terjemahannya. (Bandung: Diponegoro,2010) 

hlm. 123 
2
MD Faaid.2010.PerananBimbingan Islam terhadap Narapidana Remaja di LAPAS kelas 

II B kota Pekanbaru. Disertasi Program Sarjana Bimbingan Konseling Islam (UIN SUSKA, 

Riau,2010).hlm3-5 
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Dengan demikian, agar seluruh potensi yang dimiliki oleh para pelaku 

pecandu Narkoba penghuni LPKA Klas II Pekanbaru ini dapat dikembangkan 

secara optimal, dengan harapan mereka mendapatkan bekal Agama yang cukup 

setelah mereka kembali kemsyarakat nanti. Jika keberadaan Bimbingan atau 

Pembinaan secara Islam yang dilakukan di LPKA tersebut adalah sangat penting, 

sehingga individu-individu yang terbina itu dapat memaksimalkan dirinya dalam 

berbagai aspek kehidupan, terutama Moral Spritual mereka. 

Pembimbing juga harus memainkan peranan penting dalam 

menyampaikan konselingnya atau materi bimbingan agar para pelaku pecandu 

Narkoba tersebut dapat memahami materi sehingga dapat melahirkan perubahan 

pada dirinya yang lebih baik.Untuk menuju tercapainya pribadi yang berkembang, 

maka kegiatan bimbingan dan konseling hendaknya bersifat menyeluruh terhadap 

individu yang memiliki masalah. Dalam hubungan inilah bimbingan dan koseling 

mempunyai peran yang amat penting, yaitu membantu setiap klien menjadi 

pribadi yang lebih baik agar berkembang secara optimal. 

Konseling juga bisa diartikan suatu pertemuan langsung dengan individu 

yang ditujukan pada pemberian bantuan kepada klien untuk dapat menyesuaikan 

dirinya secara lebih efektif dengan dirinya sendiri dan lingkungan. Konseling 

meliputi pemahaman dan hubungan antara individu untuk mengungkapkan 

kebutuhan-kebutuhan,motivasi, dan potensi-potensi yang unik dari individu dan 

membantu individu yang bersangkutan utnuk mengapresiasikan ketiga hal 

tersebut. 
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Perlunya bimbingan dan konseling dapat berfungsi sebagai pemantau 

masalah-masalah yang berkaitan dengan tingkah laku dan adaptasi seorang klien. 

Faktor yang melatar belakangi munculnya bimbingan dan konseling adalah 

fakator psykologis, dalam memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu  

yang menjadi sasaran (klien). Haal ini sangat penting karena bidang garapan 

bimbingan dan konseling adlah tingkah laku klien, yaitu tingkah laku yang perlu 

diubah atau dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Latar 

belakang dari segi psikologis menyangkut masalah perkembangan individu, 

kebutuhan individu dan penyesuaian diri. 

Berdasarkan fakta dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KONSELING KELOMPOK 

TERHADAP KOMUNIKASI  INTERPERSONAL PECANDU NARKOBA 

DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) PEKANBARU”. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang jika seseorang 

dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong 

untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak 

merupakan motivasi yang mendorongnya.
3
 

 

 

                                                           
3
Yusuf, Syamsu. Psikologi Perkembangan, (Bandung.PT Remaja Rosdakarya 2004).hlm 

56 
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2.  Komunikasi 

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang 

kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, 

pendapat, atau perilaku, baik secara langsung atau secara lisan, maupun 

tak langsung melalui media.
4
  

3.  Konseling Kelompok 

Konseling kelompok adalah bentuk konseling yang membantu 

beberapa klien normal yang diarahkan mencapai fungsi kesadaran secara 

efektif. Konseling kelompok biasanya dilakukan untuk jangka waktu 

pendek atau menengah. Penyelesaian masalah individu secara kelompok 

semata. 

4.  Pecandu Narkoba 

Pecandu narkoba adalah orang yang mennunakan atau 

menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada 

narkotika baik secara fisik maupun psikis.
5
 

 

C. Permasalahan 

1.  Identifikasi Masalah 

a. Kurangnya pengetahuan menjadi salah satu faktor penyebab 

penyalahgunaan narkoba. 

b. Pemberian bantuan kepada klien untuk dapat menyesuaikan dirinya 

secara lebih efektif 

                                                           
4
Onong Uchjana Effendy.Dinamika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

1986).hlm.5 
5
Fahli Zatrahadi. Konseling Reproduksi, (Pekanbaru.Riau Creative Multimedia 2016). 

hlm 76-77  
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c. Pengaruh konseling kelompok terhadap komunikasi antar pecandu 

narkoba 

d. Konseling kelompok bisa mengurangi ketakutan dan 

mengungkapkan emosi pecandu narkoba 

2.  Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas begitu luas, maka penulis membatasi 

permasalahanya tersebut yaitu pengaruh konseling kelompok terhadap 

komunikasi intrapersonal pecandu narkoba di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang 

di angkat adalah “Apakah ada Pengaruh signifikan Konseling Kelompok 

Terhadap Komunikasi intrapersonal Antar Pecandu Narkoba di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. 

 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh konseling kelompok 

terhadap komunikasi intrapersonal pecandu narkoba di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi penulis penelitian ini sangat penting artinya, tidak saja untuk 

memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di fakultas 

dakwah, tetapi penelitian ini juga merupakan tambahan pengetahuan 
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bagi penulis untuk mengetahui pengaruh konseling kelompok 

tehadap komunikasi antar pecandu narkoba di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. 

b. Untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca betapa 

pentingnya untuk tahu tentang Pengaruh konseling kelompok 

terhadap komunikasi antar pecandu narkoba di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu ditentukan sistematika 

penulisan, perencanaan, pengamatan analisis serta kesimpulan hasil penelitian, 

maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah,penegasan 

istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 Bab ini mengemukakan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan 

kerangka pikir 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini mengemukakan tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data. 
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BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Bab ini mengemukakan mengenai gambaran lokasi penelitian pusat 

pembelajaran keluarga kota pekanbaru. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

pelaksanaan layanan konseling kelompok dalam membantu korban 

pecandu narkoba di Kota Pekanbaru, faktor yang menghambat 

pelaksanaan layanan konseling kelompok dalam membantu korban 

pecandu narkoba di Kota Pekanbaru. 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir menjelaskan dua bagian yaitu 

kesimpulan dan saran yang bermamfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi pembaca umumnya. 

 


