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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada individu dalam 

rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya 

dan juga bersifat pencegahan. Konseling kelompok dapat pula bersifat 

penyembuhan masalah atau topik yang dibahas dalam konseling kelompok 

bersifat pribadi, yaitu masalah yang di bahas merupakan masalah pribadi yang 

secara langsung dialami atau lebih tepat lagi merupakan masalah atau 

kebutuhan yang sedang dialami oeh para anggota kelompok yang 

menyampaikan topik atau masalah. Layanan konseling kelompok merupakan 

suatu proses antar pribadi yang dinamis yang terpusat pada pemikiran dan 

prilaku yang sadar dan melibatkan fungsi-fungsi terapi seperti sifat permisif, 

berorientasi pada kenyataan, katarsis, saling mempercayai, saling pengertian, 

saling menerima, dan saling mendukung. Dalam layanan konseling kelompok 

ada beberapa asas yang harus di terapkan, antara lain asas kerahasiaan, 

kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kenormatifan. Konseling  kelompok 

dapat berjalan dengan baik apabila komponen-komponen dalam kelompok itu 

terbentuk, misalnya di tetapkannya Pemimpin kelompok (PK), Anggota 

kelompok (AK). 

Pada masa modern ini permasalahan kerap muncul akibat desakan 

kehidupan yang semakin menanjak, sebagian besar disebabkan akibat himpitan 

ekonomi, pergaulan bebas, keluarga yang kurang harmonis dan lainnya. Pada 
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umumnya jika seseorang menemukan suatu masalah maka ia akan mencari 

solusi masalah, salah satunya narkoba. Narkoba kerap kali di jadikan pelarian 

sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam hidup, 

yang pada dasarnya mereka mengetahui bahwa narkoba bukan menyelesaikan 

suatu permasalahan tetapi hanya menghilangkan sejenak pikiran yang menjadi 

permasalahan mereka. Narkoba kerap kali dijadikan pelarian sebagai jalan 

pintas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam hidup, yang pada 

dasarnya mereka mengetahui bahwa narkoba bukan menyelesaikan suatu 

permasalahan tetapi hanya menghilangkan sejenak fikiran yang menjadi 

permasalahan mereka. Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan yang mengandung 

zat adiktif/berbahaya dan terlarang) belakangan ini amat populer di kalangan 

remaja dan generasi muda bangsa Indonesia, sebab penyalahgunaan 

narkoba  ini telah merebak ke semua lingkungan, bukan hanya di kalangan 

anak-anak nakal dan preman tetapi telah memasuki lingkungan kampus dan 

lingkungan terhormat lainnya. Narkoba saat ini banyak kita jumpai di kalangan 

remaja dan generasi muda dalam bentuk kapsul, tabelt dan  tepung seperti 

ekstasy, pil koplo dan shabu-shabu, bahkan dalam bentuk yang amat sederhana 

seperti daun ganja yang dijual dalam amplop-amplop. Ketergantungan obat 

dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk 

mengonsumsi obat-obat terlarang secara berulang-ulang atau 

berkesinambungan. Apabila tidak melakukannya dia merasa ketagihan (sakau) 

yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat 

pada tubuh. 
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Ketika manusia terus menerus menggunakan narkoba mereka dapat 

menjadi kecanduan,
1
 karena mereka berfikir hanya narkobalah yang bisa 

membantu dalam menghilangkan masalahnya. Padahal kenyataannya narkoba 

kelak dapat membunuh diri mereka sendiri, sebab bahan narkoba tujuan 

utamanya adalah untuk menghilangkan rasa sakitpada dosis yang tepat, 

sedangkan para pecandu narkoba menggunakan pada dosis yang berlebihan 

secara terus menerus dapat menurunkan fungsi syaraf yang kemudian 

melumpuhkan syaraf-syaraf yang ada di tubuhnya tersebut. Hal tersebut 

merupakan paradigma yang salah dalam menghadapi masalah, salah satu 

panduan dalam menyelesaikan masalah yang dapat kita jumpai adalah 

konseling. Menurut Hallen konseling merupakan salah satu teknik dalam 

pelayanan bimbingan dimana proses pemberian bantuan berlangsung melalui 

wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara guru 

pembimbing atau konselor dengan klien yang bertujuan agar klien mampu 

memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mampu 

memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu mengarahkan dirinya 

untuk mengembangkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang 

optimal, sehingga ia dapat mencapai kebahagian pribadi dan kemanfaatan 

sosial.
2
 Pelayanan bimbingan juga dilakukan agar klien mampu bersabar dan 

optimis dalam menjalani hidupnya, sehingga mampu menggunakan potensi 

dirinya dengan maksimal untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Sebagaimana firman Allah dalam surah AN-Nahl ayat 96, sebagai berikut: 

                                                           
1
Mardani, Penyalahgunaan Narkoba, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008) h.79 

2
Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, (Jakarta:AMZAH.2010) h.12-13 
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Artinya: “Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-

orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang 

telah mereka kerjakan. (An-Nahl: 96) 

 

Penggunaan narkoba dan obat-obat di Indonesia memang menjadi 

persoalan serius yang harus dicarikan penyelesaianya. Sekilas kita melihat 

penggunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) terjadi hampir 

merata di semua lapisan masyarakat dari kalangan atas hingga anak jalanan 

terutama pada saat ini banyak sekali kalangan pelajar, mahasiswa, bahkan 

karyawan kantor dan pasangan suami isteri yang sudah terikat. Bahkan narkoba 

telah merambah ke profesi lain seperti; guru, dokter, artis bahkan aparat 

pemerintahan. 

Salah satu usaha menanggulangi korban penyalahgunaan narkoba ini 

banyak didirikan pusat-pusat rehabilitasi untuk para korban penyalahgunaan 

narkoba. Pusat rehabilitasi tersebut bertujuan untuk membantu menumbuhkan 

kembali rasa kesadaran dan tanggung jawab bagi para korban penyalahgunaan 

narkoba terhadap masa depannya, keluarga dan masyarakat sekitar. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, dalam proses rehabilitasi narkoba dilakukan dengan 

dua tahapan program penanganan yaitu medis dan non medis. Pengobatan 

medis dilakukan untuk memberikan perawatan kesehatan fisik klien. 

Sedangkan pengobatan non medis tujuanya untuk mengembalikan kondisi 

psikis dan sosial klien agar dapat kembali sebagai manusia produktif. 
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Menanggulangi pecandu narkoba juga dapat dilakukan dalam bentuk 

terapi berupa konseling kelompok yang tujuanya memulihkan kepercayaan diri 

dan memperkuat fungsi sosialnya. Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar 

Riau yang terletak di kota  Bangkinang merupakan salah satu unit rehabilitasi 

yang berupaya melakukan proses rehabilitasi sebaik mungkin 

Kelebihan konseling kelompok yang mengedepankan interaksi sosial 

dengan sesama anggota dalam dinamika kelompok akan mendukung proses 

terapi pemulihan lebih baik. Sehingga kegiatan konseling kelompok ini dapat 

diterapkan dalam proses pemulihan residen di unit rehabilitasi badan narkotika 

karena bertujuan agar residen mampu berperan aktif dan positif dalam 

kehidupan keluarga dan masyarakat. Diharapkan dengan adanya konseling 

kelompok ini memicu sikap peduli terhadap lingkungan dan persepsi atau 

pandangan yang rendah menjadi tinggi karena para residen dilibatkan dalam 

interaksi dan organisasi yang terjadi didalam kegiatan tersebut sehingga terpicu 

untuk membuktikan diri dan menjadikan hidupnya lebih produktif.   

Sebagai salah satu unit rehabilitasi, Badan Narkotika Kabupaten 

kampar berharap residen yang telah masuk ke dalam unit rehabilitasi 

mendapatkan penanganan yang baik, sehingga memberikan impact positif bagi 

kehidupan residen setelah keluar dari unit rehabilitasi dan  dinyatakan bersih 

dari narkoba.  Untuk memfasilitasi semua aktifitas interaksi dan kebutuhan dari 

kegiatan konseling kelompok perlu dirancang sedemikian rupa sehingga 

selama pelaksanaan tersebut menunjang keberhasilan pemulihan residen. Oleh 

sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang terapi residen 
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di Unit Rehabilitasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Riau dengan 

judul “Pelaksanaan Konseling Kelompok Terhadap Residen di Unit 

Rehabilitasi Badan Narkotika Kabupaten Kampar Riau” 

 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Residen memerlukan rehabilitasi untuk proses pemulihan diri dari 

pengaruh narkoba 

b. Kegiatan konseling kelompok diperlukan untuk mengubah polak pikir, 

tingkah laku, sikap agar mampu menjadikan hidupnya lebih produktif 

2. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian ini maka penulis membatasi 

penelitian ini yakni melihat Pelaskanaan Konseling Kelompok Terhadap 

Residen di Unit Rehabilitasi Badan Narkotika Kabupaten Kampar Riau. 

3. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka peneliti merumuskan bagaimana 

pelaksanaan konseling kelompong terhadap residen di unit rehabilitasi 

badan narkotika kabupaten Kampar Riau. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan 

konseling kelompok terhadap residen di Unit Rehabilitasi Badan 

Narkotika Kabupaten Kampar Riau. 
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a. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pada ilmu pengetahuan, terutama pada jurusan 

Bimbingan Konseling Islam. 

b. Secara Praktis, Penelitian ini dapat dijadikan pengembangan materi 

bimbingan konseling islam yang dipelajari. 

1) Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dalam kegiatan 

konseling kelompok. 

2) Bagi lembaga/rehabilitasi dapat dijadikan pedoman dalam 

kegiatan konseling kelompok. 

3) Bagi jurusan, peneliti ini dapat menjadi tambahan koleksi 

tentang kajian kegiatan konseling kelompok 

c. Secara Akademis, penelitian ini digunakan untuk memperoleh gelar 

Strata Satu (S1) Pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam 6 (enam) bab 

dengan uraian sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang masalah, permasalahan (identififkasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah), tujuan dan kegunaan 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan kajian teoritis, kajian terdahulu, kerangka pikir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data, informan penelitian, Teknik Pengumpulan 

data, tahapan-tahapan penelitian, teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Berisikan gambaran umum tentang BNK Kabupaten Kampar 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh 

dari data observasi, wawancara dan dokumentasi dari 

informan/responden dilokasi penelitian. 

BAB VI PENUTUP 

Berisikan kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran. 

 

 

 

 


