
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masalah narkoba belakangan ini semakin hari semakin inarak. Hampir 

setiap hari berita-berita yang berkaitan dengan narkoba menjadi topik dalam 

media masa baik cetak maupun elektronik. Sementara itu upaya-upaya sosialisai 

bahaya narkoba mulai ramai dilakukan antara lain dengan melakukan seminar- 

seminar dan diskusi, begitu pula dengan tindakan-tindakan pencegahan 

rehablitatif. 

Namun yang cukup menarik bahwa yang paling banyak menjadi korban 

adalah remaja yang merupakan generasi muda harapan bangsa. Narkoba pada 

dasarnya singkatan dari "Narkotika dan obat-obatan berbahaya". Narkoba pada 

dasarnya merupakan golongan obat-obatan yang bila pemakaiannya 

disalahgunakan dapat menimbulkan keadaan ketergantungan terhadap obat-obatan 

tersebut. 

Dengan banyaknya generasi muda yang mengkonsumsi narkoba maka 

diperlukan sarana rehabilitasi bagi penyembuhan narkoba di Indonesia. 

Penyembuhan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya secara 

medis, alternatif maupun kerohanian. 

Dengan metode rehabilitasi yang mengandung unsur rohani ini 

diharapkan para pemakai narkoba dapat melepaskan ketergantungannya terhadap 

narkoba. Diharapkan dengan metode ini para pemakai dapat hidup lebih mandiri 

tanpa perlu terjerumus kembali untuk menggunakan narkoba. Dengan metode ini 

pula diharapkan dapat menunjang pengobatan yang dilakukan secara medis. 

Berdasarkan uraian diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian, yaitu 

untuk mengetahui bagaimana cara pengobatan dengan metode yang mengandung 

unsur rohani terhadap pemakai narkoba di panti rehabilitasi Soteria Cimahi. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Bagaimana penanganan pemakai narkoba yang dilakukan di panti rehabilitasi 

Soteria. 

Tindakan kerohanian apa saja yang dilakukan dalam menanganai pemakai 

narkoba 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Untuk mengetahui manfaat rehabilitasi bagi para pemakai narkoba 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Agar orang tua yang anaknya terlibat dalam pemakaian narkoba 

memasukkan anaknya pada pusat rehabilitasi yang mengandung unsur rohani. 

1.5 Metodologi 

Penelitian ini bersifat survei quasi eksperimental . Pengambilan data 

dengan cara wawancara. Analisis data memakai statistik deskriptif. 

1.6 Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di Panti Rehabilitasi Soteria Cimahi. Yang 

dilaksanakan selama bulan Mei 200 1. 
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