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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan penyalahguna narkoba di Indonesia sudah sangat 

memprihatinkan, bahkan mengalami peningkatan yang sangat drastis dari 

tahun ke tahun.Negara Indonesia merupakan negara maju dan berkembang, 

namun perkembangannya dipengaruhi oleh mafia narkoba yang perlahan 

menguasai wilayah Indonesia.Permasalahan penyalahgunaan narkoba di 

Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, hal 

tersebut terlihat dari peningkatan angka kejahatan narkoba yang ada di tengah 

masyarakat. 

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotoprika dan bahan 

adiktif lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
1
, narkoba adalah obat 

untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat 

memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai 

banyak macam,bentuk,warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari 

sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, 

diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan),daya toleran (penyesuaian), dan 

daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang 

menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman”nya.
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Melihat begitu besarnya efek dari pengguna narkoba bagi individu itu 

sendiri maupun bagi masyarakat luas, pemerintah dalam undang-undang 

Narkotika Pasal 4 nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa 

pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.  

Rehabilitasi bertujuan untuk pemulihan kebermampuan fisik, mental 

dan sosial penderita yang bersangkutan.
3
 Melalui gerakan rehabilitasi 100 ribu 

pecandu narkoba tahun 2015 yang telah dicanangkan Presiden Jokowi, maka 

setiap daerah harus melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.
4
 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 16 

maret 2017 adalah residen di BNK Kampar kurang dapat menerima saat awal 

masuk rehabilitasi, sering putus asa, emosinya tidak stabil, tidak adanya niat 

untuk merubah dirinya menjadi lebih baik, kurang nya bersosialisai dengan 

keluarga, tidak percaya dengan kemampuan dalam dirinya, mudah menyerah, 

motivasinya rendah dan masih ketergantungan dengan narkoba. Upaya 

konselor sangat penting dalam mengembangkan resilien dalam diri residen di 

BNK Kampar. 

Pengguna Narkoba harus berjuang keras untuk bisa tetap bertahan 

tidak menggunakan narkoba di tengah-tengah banyaknya godaan yang 

memicu mereka. Kemampuan seseorang untuk tetap berdiri teguh di tengah-

tengah banyaknya kesulitan yang dihadapinya ini disebut dengan Resiliensi. 

Dijelaskan dalam al-quran surah al-baqarah ayat 155 yang berbunyi : 
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Artinya : “ Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”. 

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana Allah memberikan 

tuntunan pada hambanya untuk bersabar dalam menghadapi musibah allah 

menjanjikan kebahagiaan , rahmat dan petunjuk bagi hambanya yang bersabar. 

Ayat ini berkaitan erat dengan resiliensi yang merupakan kemampuan 

seseorang untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan dengan kondisi yang 

sulit sehingga individu dapat mengubah dirinya dari keterpurukan atau 

kesengsaraan dalam hidup.Dalam hal ini upaya konselor berperan penting 

dalam mengembangkan resiliensi residen rawat inap di Badan Narkotika 

Kabupaten Kampar. 

Dengan demikian upaya konselor ini sangat dibutuhkan oleh residen 

rawat inap di Badan Narkotika Kabupaten Kampar, untuk dapat 

mengembangkan resiliensi residen menjadi lebih baik.Dalam hal ini konselor 

berperan memberikan bimbingan dan motivasi kepada residen agar dapat 

membangkitkan kembali potensi diri residen serta mampu untuk bertahan dan 

tidak menyerah pada keadaan sulit sekalipun. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa perlu 

mengadakan penelitian terhadap permasalahan ini yang dituangkan dalam 

bentuk karya ilmiah dengan judul “Upaya Konselor Dalam 
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Mengembangkan Resiliensi Residen Rawat Inap Di Badan Narkotika 

Kabupaten Kampar “ 

   

B. Penegasan Istilah 

1. Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.
5
 

2. Konselor adalah orang yang ahli dan professional di bidang konseling 

yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus.
6
 

3. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit, dan 

menyesuaikan dengan kondisi yang sulit.
7
 Kemampuan seorang residen 

agar dapat bertahan dan bangkit kembali dari permasalahan 

penyelahgunaan narkoba. 

4. Residen adalah Pecandu narkoba yang dinyatakan oleh dokter yang 

memeriksa, baik yang masuk melalui rawat jalan maupun rawat inap untuk 

mendapatkan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial lebih lanjut 

sehingga perlu di rawat inap. 

5. Badan Narkotika Kabupaten adalah suatu lembaga Non-Kementrian 

dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Dari kenyataan dilapangan yang penulis lihat, maka permasalahan 

yang teridentifikasi adalah: 
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a. Upaya konselor dalam mengembangkan resiliensi residen rawat inap di 

Badan Narkotika Kabupaten Kampar. 

b. Rendahnya resiliensi diri residen rawat inap di Badan Narkotika 

Kabupaten Kampar. 

c. Faktor yang menghambat upaya konselor dalam meningkatkan 

resiliensi residen rawat inap di Badan Narkotika Kabupaten Kampar. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas terdapat beberapa 

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, agar penelitian ini 

tidak mengalami perluasan masalah, maka penulis membatasi masalah 

pada“ Upaya KonselorBNK Kampar dalam Mengembangkan Resiliensi 

Residen Rehabilitasi Rawat Inap di Badan Narkotika Kabupaten Kampar”. 

3. Rumusan Masalah 

Supaya pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih fokus dan 

terarah, maka penulis merumuskan masalah yaitu :“ Bagaimana upaya 

konselor dalam mengembangkan resiliensi residen rawat inap di Badan 

Narkotika Kabupaten Kampar ”. 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui 

Upaya konselor dalam Mengembangkan Resiliensi Residen Rawat Inap di 

Badan Narkotika Kabupaten Kampar. 

2. Kegunaan Penelitian 
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a. Secara teoritis, bagi mahasiswa dan konselor dapat menambah 

pengetahuan dan menerapkan Resiliensi yang efektif, yang benar dan 

yang baik dalam membantu konsulti dan mengatasi masalah klien. 

b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

praktek khususnya mengenai Upaya Konselor dalam Mengembangkan 

Resiliensi Residen Rawat Inap di Badan Narkotika Kabupaten 

Kampar. 

c. Kegunaan akademis, sebagai syarat meraih gelar Strata Satu (S1) pada 

Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, penulis menyusun 

sistematika penulisan 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. 
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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. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

    Bab ini mengemukakan mengenai gambaran lokasi penelitian Badan 

Narkotika Kota Kampar. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

    Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Upaya 

Konselor dalam Mengembangkan Resiliensi Residen Rawat Inap di 

Badan Narkotika Kabupaten Kampar. 

BAB VI PENUTUP 

    Bab ini merupakan bab terakhir menjelaskan dua bagian yaitu 

kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi pembaca umumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


