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ABSTRAK 

 

Puspita Dewi, Irene. 2016. Program Pembinaan dan Pembelajaran bagi 

Pecandu Narkoba di Yayasan Rumah Damai Semarang. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Dr. Sungkowo Edi Mulyono, S.Pd, M.Si 

Kata kunci : pembinaan, pembelajaran, pecandu narkoba, rehabilitasi narkoba. 

 

 Pendidikan tidak hanya dapat dilaksanakan oleh masyarakat yang bebas 

dari catatan hukum saja, tetapi masyarakat yang terkena kasus hukum juga 

mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan salah satu contoh adalah pecandu 

narkoba. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui progam pembinaan dan 

pembelajaran bagi pecandu narkoba di Yayasan Rumah Damai Semarang beserta 

kendala yang dihadapi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian 

berjumlah 7 orang terdiri dari 4 peserta dan 3 pembina. Sementara informan 

berjumlah 2 orang yaitu ketua yayasan dan tenaga kesejahteraan sosial. 

Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan 

data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data adalah 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah progam pembinaan di Yayasan 

Rumah Damai melalui tiga tahapan yaitu penyembuhan, pemulihan dan 

sosialisasi. Pembelajaran di Yayasan Rumah Damai Semarang berjalan maksimal 

karena adanya komponen pembelajaran berupa perumusan tujuan, bahan belajar, 

kegiatan atau situasi pembelajaran, metode, media, dan alat evaluasi telah 

terlaksana dengan baik. Adanya perubahan perilaku sosial menjadi lebih baik 

pada peserta didik  yaitu yang pada awalnya sulit untuk mengikuti peraturan 

menjadi taat pada peraturan serta rajin beribadah. Kendala yang dialami adalah 

kurangnya tenaga ahli profesional dan kejenuhan peserta didik karena kegiatan 

yang berulang-ulang serta kurangnya pelatihan ketrampilan untuk peserta didik.  

Simpulan dari penelitian ini adalah progam pembinaan yang meliputi 

penyembuhan, pemulihan dan sosialisasi telah berjalan dengan baik serta proses 

pembelajaran pada Yayasan Rumah Damai Semarang telah sesuai teori karena 

memiliki enam komponen yang berjalan maksimal yaitu perumusan tujuan, bahan 

belajar, kegiatan atau situasi pembelajaran, metode, media, dan alat evaluasi. 

Terdapat perubahan perilaku sosial menjadi lebih taat pada peraturan dan rajin 

beribadah pada peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Kendala 

yang dialami berasal dari pendidik yaitu kurangnya tenaga ahli yang 

berpengalaman serta mentor dan dari peserta didik adalah tingkat kejenuhan 

peserta didik karena kegiatan yang berulang-ulang. Saran yang diberikan untuk 

Yayasan Rumah Damai adalah dengan perekrutan tenaga ahli profesional 

sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung maksimal serta memberikan 

pelatihan ketrampilan yang berkelanjutan agar peserta didik mempunyai bekal 

saat kembali ke masyarakat. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkembangkan potensi-

potensi yang dimilikinya. Potensi-potensi tersebut nantinya berguna untuk 

kehidupan sosialnya. Selain itu pendidikan juga berfungsi untuk menghadapi 

perubahan dari masa ke masa dan juga akan berperan membantu pertumbuhan 

kepribadian yang kuat untuk menanggulangi perubahan dan menolong orang-

orang berhubungan dengan sesamanya (Nurhalim, 2011:3). 

Pendidikan tidak hanya dapat ditempuh melalui pendidikan formal dan 

informal saja, tetapi dapat juga ditempuh melalui pendidikan nonformal. Dalam 

Undang-undang No 20 tahun 2003 dikemukakan bahwa pendidikan nonformal 

adalah pendidikan bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, 

dan pelengkap pendidikan formal. Adapun pendidikan nonformal meliputi 

pendidikan  kecakapan  hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 

keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan  lain 

yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik atau warga 

belajar. Hasil pendidikan  nonformal dapat dihargai setara dengan pendidikan 

formal setelah melalui proses penilaian peyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk 

oleh pemerintah pusat atau pemerintahan daerah dengan mengacu pada standar 

nasional pendidikan. Pendidikan Luar Sekolah adalah setiap kesempatan dimana 

terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dan seseorang 

memperoleh informasi, pengetahuan, latihan ataupun bimbingan sesuai dengan 
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usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk mengembangkan tingkat 

keterampilan, sikap-sikap dan nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta 

yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya bahkan masyarakat dan 

warganya. 

Pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dimana saja, kapan saja dan oleh 

siapa saja sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 “Setiap 

warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pendidikan  nonformal tidak 

hanya dapat di laksanakan terhadap masyarakat umum yang bebas dari catatan 

hukum saja, tetapi masyarakat yang terkena kasus hukum pun dapat 

melaksanakannya. Tujuan pendidikan nonformal, yang dalam istilah lain disebut 

pendidikan sosial adalah membimbing dan merangsang perkembangan sosial 

ekonomi suatu masyarakat ke arah peningkatan taraf hidup. Dengan adanya 

pendidikan nonformal diharapkan semua masyarakat di semua kalangan dapat 

mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan taraf 

hidup. Salah satu contohnya adalah melalui pelatihan ketrampilan dan pelatihan 

kerja dalam lembaga rehabilitasi sosial. 

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para 

penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan 

pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis dan sosial yang 

maksimal. Gangguan fisik dan psikiatrik tidak hanya memerlukan tindakan medis 

khusus, tetapi juga membutuhkan sikap simpatik. Dalam proses rehabilitasi tidak 

hanya dilakukakan pengobatan-pengobatan saja tetapi juga pelatihan ketrampilan, 

pelatihan kerja dan pengembangan potensi lainya. Kegiatan-kegiatan tersebut 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kegiatan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
https://id.wikipedia.org/wiki/Medis
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologis
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
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diharapkan dapat mengembangan potensi yang dimiliki peserta didik agar dapat 

berguna saat peserta didik telah menyelesaikan proses rehabilitasi dan terjun ke 

masyarakat. Salah satu contohnya adalah rehabilitasi narkoba. 

Pelayanan  rehabilitasi sosial sebagai bentuk pelaksanaan yang sudah 

ditentukan pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Th 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

dan Pemerintah Daerah  Kabupaten / Kota, perlu disusun norma, standar, 

prosedur, dan kriteria; Untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 9 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial. Salah satu yang berhak menerima bantuan atas rehabilitasi 

sosial adalah Korban Penyalahgunaan Narkoba Psikotropika dan zat adiktif sesuai 

dengan undang-undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi tanggung jawab 

pemerintah dan masyarakat. 

Semakin hari, angka korban penyalahgunaan narkoba menunjukan adanya 

peningkatan. Berdasarkan data dari BNN jumlah pecandu narkoba pada tahun 

2015 mencapai 5,1 juta orang dan diperkirakan akan meningkat lagi pada tahun 

2016 menjadi 5,8 juta. Mereka berasal dari berbagai kalangan mulai dari kelas 

bawah sampai dengan kelas atas, dan mereka pun berasal dari berbagai usia, dari 

anak-anak sampai usia senja. Apabila hal ini dibiarkan berlanjut terus menerus, 

bukan tidak mungkin akan menghancurkan generasi penerus bangsa di kemudian 

hari. 
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Seiring dengan perkembangannya, pemerintah telah memberlakukan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang-

Undang ini disebutkan bahwa setiap pengguna narkoba yang setelah vonis 

pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi narkotika, dalam hal ini 

mereka hanya sebatas pengguna saja, maka mereka berhak mengajukan untuk 

mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Undang-Undang ini memberikan kesempatan 

bagi para pecandu yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika agar 

dapat terbebas dari kondisi tersebut dan dapat kembali melanjutkan hidupnya 

secara sehat dan normal. 

Pada pusat rehabilitasi Narkoba tersebut tidak hanya dilakukan pengobatan-

pengobatan tetapi juga dilaksanakan pembinaan dan proses pembelajaran 

ketrampilan guna meningkatkan kecakapaan hidup pecandu narkoba agar setelah 

berakhir masa rehabilitasi tersebut pecandu narkoba dapat terjun ke masyarakat. 

Proses pembelajaran tersebut dilaksanakan oleh tenaga ahli dibidangnya agar 

pecandu narkobapun dapat menerima dengan baik pembelajaran-pembelajaran 

yang diberikan. Hal  itu yang nantinya dapat membentuk pecandu narkoba agar  

memiliki ketrampilan sebagai bekal untuk melanjutkan kehidupan sosialnya.  

Pembinaan adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu 

tindakan atau tingkah laku seseorang agar memiliki kepribadian yang sehat, 

akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya. 

Seorang dengan kepribadian sehat akan memiliki: kemampuan untuk bertahan 

hidup dan kemampuan untuk berhasil mengadakan hubungan dengan lingkungan; 

kemampuan mengelola stress; dan kemampuan pemecahan masalah. Dengan 
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adanya pembinaan yang diberikan kepada penerima manfaat/pengguna narkoba 

ini diharapkan dapat mengubah perilaku sosialnya menjadi lebih baik dari 

sebelumnya.  

Dengan adanya pembinaan rohani yang diberikan kepada peserta 

rehabilitasi diharapkan dapat mengubah perilaku sosialnya menjadi lebih baik dari 

sebelumnya serta dapat meningkatkan kemampuan interaksi sosial peserta dengan 

lingkungan sekitar. Perilaku yang ada pada diri individu itu tidak timbul dengan 

sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsangan dari luar 

yang mengenai individu atau organisme itu (Gerungan, 2005:32).  

Proses pembelajaran pada pecandu narkoba di rehabilitasi narkoba adalah 

kunci dalam pemulihan pecandu narkoba itu sendiri. Dalam keseluruhan proses 

pendidikan nonformal, aktivitas belajar merupakan aktivitas utama. Hal itu berarti 

bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nonformal sangat tergantung 

pada aktivitas atau proses belajar yang dilakukan oleh warga belajar (Siswanto, 

2013:14). Selain pengobatan-pengobatan medik, proses pembelajaran dalam 

pelatihan-pelatihan ketrampilan pada pecandu narkoba juga dapat membantu 

pemulihan pecandu narkoba rehabilitasi tersebut. Karena tidak hanya pulih secara 

jasmani , tetapi pecandu narkoba rehabilitasi narkoba juga perlu untuk kembali 

bersosialisasi dengan masyarakat umum. Dengan itu proses pembelajaran dapat 

membantu mengubah pola perilaku pecandu narkoba dan meningkatakan 

produktivitasnya.  

Proses pembelajaran adalah hal yang fundamental bagi pecandu narkoba di 

pusat rehabilitasi narkoba, karena hal  itulah yang dapat membentuk pola perilaku 
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pecandu narkoba atau warga belajar. Diharapkan dengan proses pembelajaran 

tersebut pecandu narkoba dapat menajalani kehidupan sosialnya dengan produktif 

dan tidak terjerumus lagi kedalam tindakan mengkonsumsi obat-obatan terlarang . 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul 

“Progam Pembinaan dan Pembelajaran bagi Pecandu Narkoba di Yayasan Rumah 

Damai Semarang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, Rumusan 

masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:  

1.2.1 Bagaimanakah progam pembinaan bagi pecandu narkoba di Yayasan 

Rumah Damai Semarang ? 

1.2.2 Bagaimanakah proses pembelajaran bagi pecandu narkoba di Yayasan 

Rumah Damai Semarang ? 

1.2.3 Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam progam pembinaan dan 

pembelajaran pecandu narkoba di Yayasan Rumah Damai Semarang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, tujuan yang dapat 

diangkat dalam penelitian ini adalah :  

1.3.1 Mendiskripsikan progam pembinaan bagi pecandu narkoba di Yayasan 

Rumah Damai Semarang. 

1.3.2 Mendiskripsikan proses pembelajaran pecandu bagi narkoba di Yayasan 

Rumah Damai Semarang. 
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1.3.3 Mengetahui kendala yang dihadapi dalam program pembinaan dan 

pembelajaran pecandu narkoba pada Yayasan “Rumah Damai”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis, yaitu memberikan tambahan pengetahuan dan kajian 

pengembangan ilmu Pendidikan Luar Sekolah mengenai proses 

pembelajaran pecandu narkoba pada Yayasan “Rumah Damai”. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1   Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai bagaimana proses pembelajaran pecandu narkoba rehabilitasi napza 

pada Yayasan “Rumah Damai” 

1.4.2.2 Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran masyarakat tentang proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan pecandu narkoba, sehingga masyarakat 

diharapkan dapat menerima kembali pecandu narkoba dalam kehidupan bersosial. 

1.4.2.3 Bagi Pemerintah 

Dapat menjadi masukan bagi Pemerintah agar dapat mengembangkan 

pembelajaran-pembelajaran dalam pusat rehabilitasi agar lebih beragam. 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan memudahkan 

pemahaman, maka perlu adanya penjelasan istilah-istilah penting yang digunakan 
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dalam penelitian ini. untuk itu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang 

dimaksud dalam penelitian, antara lain sebagai berikut: 

1.5.1 Pembinaan 

Pembinaan dalam penelitian ini adalah rangkaian upaya profesional yang 

dilakukan guna memulihkan Pecandu dari ketergantungan narkoba. 

1.5.2 Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran dalam penelitian ini adalah rangkaian pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh yayasan sebagai bantuan pelayanan Pecandu narkoba 

rehabilitasi untuk mencapai tujuan pembelajaran di Yayasan Rumah Damai. 

1.5.3 Pecandu narkoba 

Pecandu narkoba adalah orang penerima bantuan pelayanaan di Yayasan 

Rumah Damai. Pecandu narkoba ini pada umumnya adalah pengguna obat-obatan 

terlarang yang akan melaksanakan pemulihan. 

1.5.4 Yayasan Rumah Damai  

Adalah Yayasan Sosial yang memberikan bantuan pelayanan terutama 

korban penyalahgunaan obat-obatan dan memberikan bantuan pemulihan baik 

jasmani maupun rohani. 

Jadi pengertian judul: “Progam Pembinaan dan Pembelajaran bagi Pecandu 

Narkoba di Yayasan Rumah Damai Semarang” merupakan usaha untuk mengkaji 

progam pembinaan dan pembelajaran bagi pecandu narkoba yang digunakan di 

Yayasan Rumah Damai Semarang. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

  

2.1 Pembinaan 

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang 

sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal yang belum dimiliki dengan tujuan 

membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dengan 

mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan 

pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang 

sedang dijalani secara efektif (Khalimah, 2007: 12). 

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana 

orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan 

organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, 

pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. 

Secara luas pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya 

pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-

unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk 

mencapai tujuan agar dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna 

(Khalimah, 2007: 12). 

Proses pembinaan di Yayasan Rumah Damai melalui beberapa tahapan 

yaitu penyembuhan, pemulihan dan sosialisasi. Pembinaan pada Yayasan tersebut 

lebih bersifat kerohanian. 
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2.2 Pembelajaran  

2.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakekatnya merupakan proses interaksi antara siswa 

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah lebih baik. 

Selama proses pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah 

mengkondisikan lingkungan belajar agar menunjang terjadinya perubahan 

perilaku bagi siswa (Mulyasa,2003). 

Pembelajaran adalah aktivitas membimbing  warga belajar agar  

melaksanakan proses belajar. Dalam belajar warga belajar mengharapkan hasil 

belajar yang maksimal. Untuk mencapai tujuan itu harus ada upaya melaksanakan 

proses belajar dan capaian hasil belajar (Siswanto, 2013:50) 

Menurut Mappa (1994:11 ) istilah pembelajaran tidak dapat diuraikan dalam 

definisi yang tepat oleh karena itu istilah tersebut dapat digunakan dalam banyak 

hal. Pembelajaran digunakan untuk. (1) memperoleh dan penguasaan tentang apa 

yang telah di ketahui, (2) penyuluhan dan penjelasan mengenai arti pengalaman 

seseorang, dan (3) suatu proses pengujian gagasan yang terorganisasi yang 

relevan dengan masalah. Dengan kata lain istilah pembelajaran digunakan untuk 

menjelaskan suatu hasil, proses, atau fungsi. 

Jadi pembelajaran adalah  proses komunikasi dan pertukaran pengetahuan 

dua arah, mengajar dilakukan pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh 

siswa. Pembelajaran sendiri bertujuan untuk menghasilkan perubahan secara terus 

menerus dalam perilaku serta cara berfikir peserta didik dalam suatu lingkungan 

belajar. Dalam proses pembelajaran pada pecandu narkoba di Yayasan Rumah 
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Damai Semarang  mengajar dilakukan oleh mentor sedangkan belajar dilakukan 

oleh Pecandu narkoba sebagai warga belajar. 

2.2.2 Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran secara umum didefinisikan sebagai pernyataan yang 

diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Oemar Hamalik (2005) dalam 

Tutik Rachmawati (2015:39) menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah 

suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh peserta didik 

setelah berlangsung pembelajaran. 

Meski para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang beragam, 

tetapi semuanya menunjuk pada esensi yang sama, bahwa (1) tujuan pembelajaran 

adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada peserta didik setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran; (2) tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan 

atau deskripsi yang spesifik. ( Tutik Rachmawati, 2015:39) 

Dalam pembelajaran terdapat tujuan khusus yang ingin dicapai, suatu 

tujuan khusus tersebut harus menyatakan perubahan perilaku. Tujuan khusus yang 

baik dapat dinyatakan sebagai berikut (1) harus ada sasarannya (2) harus 

menunjukan perubahan perilaku yang spesifik, jelas, dapat dicapai, dapat 

didemonstrasikan, dan dapat diukur. (3) Harus diterima oleh sasaran sebagai 

tujuannya sendiri dan memberikan kesempatan kepada sasaran untuk bergerak 

menuju apa yang mereka inginkan. (4) Harus mengarah ke tujuan umum (5) 

Biasanya dinyatakan dalam istilah pengetahuan, pengertian, kemampuan, 

ketrampilan, minat atau rasa tertarik, penghargaan, idealisme, penerapan dan 

kebiasaan. (Suprijanto, 2008:20) 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu pedoman 

dalam melaksakan suatu proses pembelajaran. Pedoman itu adalah hal yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran itu sendiri. Secara umum suatu tujuan dari 

pembelajaran adalah mendapatkan perubahan perilaku, karakter dan 

bertambahnya pengetahuan pada peserta didik. 

2.2.3 Komponen Pembelajaran 

Proses pembelajaran mempunyai enam komponen yaitu perumusan tujuan, 

bahan belajar, kegiatan atau situasi pembelajaran , metode, media, dan alat 

evaluasi. Trabani Rusyan (1989) (dalam skripsi Okamahayani, 2004 :11). 

2.2.3.1 Tujuan  

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah instructional effect biasanya itu berupa pengetahuan ,dan 

ketrampilan atau sikap yang dirumuskan secaraeksplisit (Sugandi, 2004:25).  

Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam merancang 

suatu program pembelajaran (Hamzah, 2008:64) (1) rumusan tujuan yang jelas 

dapat digunakan untuk mengevaluasi efektifitas keberhasilan proses pembelajaran 

.(2) tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan  kegiatan 

belajar.Tujuan proses pembelajaran dapat membantu dalam mendesain system 

pembelajaran (3) tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai control dalam 

menentukan batas–batas dan kualitas pembelajaran. 

Di yayasan ini memiliki tujuan untuk mengarahkan pecandu narkoba 

agar dapat sembuh dan  terbebas dari pengaruh  narkoba sehingga dapat kembali 

dan menempatkan diri pada kehidupan masyarakat. 
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2.2.3.2 Bahan atau Materi Belajar 

Bahan belajar merupakan unsur inti yang ada dalam  kegiatan  

pembelajaran, karena itu bahan pelajaran diupayakan untuk dikuasai oleh warga 

belajar agar minat warga belajar untuk belajar akan muncul jika bahan belajar 

yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan yang disusun berdasarkan sistematika 

bahan belajar tertentu dan kurikulum tertentu. Salah satu contoh bahan belajar 

yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran adalah modul. Hal tersebut 

sesuai dengan jurnal  The Effectiveness of Drug Rehabilitation Module on the 

Motivation Achievement among Male Inmates in Malaysia. 

Jamaludin Ahmad, Aminuddin Hassan & Norhasni Zainal 

Abiddin (2008), stated that a module is a teaching package 

related to a unit of concepts in a subject matter. Modules 

could be also be regarded as an individual teaching effort 

and enable a learner to master a unit of the subject matter 

before proceeding to the next unit. On the other hand 

Jamaludin Ahmad et.al (2009) defined modules as a teaching 

and learning package which consisted of objectives, materials 

and teaching activties, assessment activities, instructions and 

systematic procedures to be followed by learners in order to 

carry out individual learning and to master their learning 

content. 

 

Jamaludin Ahmad, Aminuddin Hassan & Norhasni Zainal Abiddin 

(2008), menyatakan bahwa modul adalah paket pengajaran yang berhubungan 

dengan unit konsep dalam materi pelajaran. Modul bisa juga dianggap sebagai 

upaya pengajaran individu dan memungkinkan pelajar untuk menguasai sebuah 

unit dari materi pelajaran sebelum melanjutkan ke unit berikutnya. Di sisi lain 

Jamaludin Ahmad et.al (2009) modul didefinisikan sebagai paket pembelajaran 

yang terdiri dari tujuan, bahan dan activties mengajar, kegiatan penilaian, 
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petunjuk dan prosedur yang sistematis yang harus diikuti oleh peserta didik untuk 

melaksanakan pembelajaran individu dan untuk menguasai konten pembelajaran 

mereka. 

2.2.3.3 Kegiatan atau situasi pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran merupakan interaksi yang terjadi dalam proses 

pelatihan ,interaksi tersebut dapat terjadi antara sumber belajar dengan warga 

belajar, interaksi dalam kegiatan belajar dan interaksi lain dalam proses atau 

situasi pembelajaran (Raharjo, 2005:12). Proses pembelajaran merupakan proses 

komunikasi. Dalam suatu proses komunikasi selalu melibatkan tiga komponen 

pokok, yaitu komponen pengiriman pesan (tutor), penerima pesan (warga belajar), 

dan pesan itu sendiri (Hamzah, 2008:162).  Dalam kegiatan pembelajaran  harus 

disertai iklim pembelajaran  yang kondusif agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

2.2.3.4 Metode 

Metode belajar adalah cara memproses kegiatan belajar mengajar supaya 

warga belajar dapat belajar atau berinteraksi secara aktif sehingga terjadi 

perubahan pada dirinya sendiri sesuai dengan tujuan belajar yang direncanakan 

(Nurhalim, 2007:69). 

Metode adalah cara yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar di kelas sebagai upaya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. (Rachmawati, 2015:167) 

Dalam Hamzah (2008:65) metode pembelajaran yang sering digunakan 

dalam pembelajaran orang dewasa antara lain: ceramah dan tanya jawab, 
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demonstrasi atau praktek, diskusi dan presentasi, simulasi, permainan, seminar, 

dan studi banding.    

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran adalah suatu 

cara yang ditempuh dalam suatu proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2.2.3.5 Media atau Sarana  

Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan atau informasi dari pengajar atau instruktur kepada pserta belajar. Jadi 

media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

dalam proses pembelajaran. Media utama yang digunakan pada pembelajaran 

dapat berupa alat atau bahan yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. 

(Hamzah, 2008:65). 

Media memiliki enam fungsi dalam pembelajaran (1) menyederhanakan 

bahan belajar yang beragam dan tidak mudah dipahami oleh peserta pelatihan, (2) 

memfokuskan perhatian, (3) membuat butir-butir yang dibahas menjadi lebih 

mudah diingat, (4) mengantarkan ke tempat yang seharusnya dikunjungi, (5) 

melakukan keragaman penyajian, (6) menghemat waktu. (Sudjana, 2007:162).   

Media pembelajaran sangat dibutuhkan dalam menunjang  proses 

pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran proses pembelajaran dapat 

dilaksanakan dengan lebih maksimal. 

2.2.3.6 Evaluasi  

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis 

yang mencakup tujuan, perancangan dan pengembangan instrument, 
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pengumpulan data, analisis dan penafsiran untuk menentukan suatu nilai dengan 

standar penilaian yang telah ditentukan (Hamzah, 2008:68). Menurut undang-

undang Republik Indonesia Nomer 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 57 ayat (1), evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu 

pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara 

pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya terhadap 

peserta didik, lembaga, dan progam pendidikan. 

 Ada empat pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh seorang guru 

dalam melakukan evaluasi belajar. Keempat pertimbangan tersebut, yaitu sebagai 

berikut (1) mengidentifikasi tujuan yang dapat dijabarkan dari a) Prosedur 

evaluasi dan hubungannya dengan mengajar, b) pengembangan inters kebutuhan 

individu, c) kebutuhan individu siswa, d) kebutuhan yang dikembangan dari 

komunitas/ masyarakat, e) dikembangan evaluasi hasil belajar pendahulunya, f) 

dikembangkan dari analisis pekerjaan, dan g) pertimbangan dari para ahli 

evaluasi. (2) menentukan pengalaman belajar yang biasanya direalisasi dengan 

pretes sebagai awal, pertengahan dan akhir pengalaman belajar. (3) menentukan 

standar yang bisa dicapai dan “menantang” siswa belajar lebih giat. Pembuatan 

standar yang dapat diajarkan melalui penilaian materi, penggunaan alat bantu 

visual. Disamping itu, standar juga dapat dibuat melalui pengembangan dan 

pemakaian alat observasi yang sering dilakukan oleh seorang guru untuk 

memenuhi kepentingan mereka (4) mengembangkan ketrampilan dan mengambil 

keputusan guna a) memilih tujuan, b) menganalisis pertanyaan problem solving, 

dan c) menentukan nilai seorang siswa.(Sukardi, 2008:13) 
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Evaluasi adalah bagaian penting dalam suatu proses pembelajaran, 

karena evaluasi dapat menentukan tingkat keberhasilan proses pembelajaran 

tersebut dan evaluasi hendaknya dilaksanakan secara sistematis dan 

berkelanjuatan. 

Pembelajaran sebagai suatu sistem menuntut agar semua komponen  

tersebut saling berhubungan satu sama lain atau dengan kata lain tidak ada satu 

komponen yang dapat ditinggalkan agar tidak menimbulkan kepincangan dalam 

proses belajar-mengajar. Keberhasilan proses pecandu narkoba pada Yayasan 

Rumah Damai dapat ditentukan saat pecandu narkoba sembuh dari 

ketergantungan narkoba serta pecandu narkoba dapat kembali dan menempatkan 

diri dalam  masyarakat. 

2.2.4 Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan adalah proses sistematis dalam pengambilan keputusan 

tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu akan datang. Disebut sistematis 

karena perencanaan itu dilaksanakan dengan menggunakan pronsip-prinsip 

tertentu. Prinsip-prinsip tersebut mencakup proses pengamblan keputusan, 

penggunaan pengetahuan dan teknik secara alamiah serta tindakan atau kegiatan 

yang terorganisasi (Sudjana, 2006:2). 

Rencana pembelajaran dapat disusun dan dikembangkan berdasarkan 

kurikulum yang berlaku, dimana telah dirumuskan pula prinsip-prinsip 

perencanaan pembelajaran yang tepat, sehingga dapat digunakan sebagai rambu-

rambu dalam merumuskan perencanaan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

(Tutik Rachmawati, 2015:198) 
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Jadi dalam perencanaan pembelajaran dilaksanakan pengambilan 

keputusan akan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan dalam rangka 

membelajarkan siswa untuk hasil pembelajaran yang diinginkan.  

2.2.5 Proses Pembelajaran 

Proses belajar mengajar orang dewasa adalah suatu proses berlangsungnya 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh pelajar atau peserta didik dan kegiatan 

mengajar dilakukan pendidik atau pembimbing. (Suprijanto, 2008 :39) 

Dalam proses pembelajaran hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan 

pembelajaran perlu diperhatikan dan dipahami yaitu komponen belajar. 

Keterkaitan komponen-komponen pembelajaran sangat berpengaruh dalam 

tercapainya suatu tujuan pembelajaran. 

Proses pembelajaran mencangkup tiga hal berikut : 

1. Kegiatan pendahuluan. 

Dalam kegiatan pendahuluan pendidik menyiapkan peserta didik secara 

psikis dan fisik, memberi motivasi belajar, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan 

menyampaikan cakupan materi kegiatan yang akan dilaksanakan. 

2. Kegiatan inti 

Keterkaitan komponen pembelajaran sangat berpengaruh dalam kegiatan 

inti. Model pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar harus 

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pembelajaran peserta didik.  

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup pendidik melakukan refleksi dan evaluasi atas 

pembelajaran yang dilaksanakan. Para siswa dituntun untuk menarik kesimpulan 
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tentang pembelajaran dan menemukan manfaat langsung atau tidak langsung dari 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis, yang tiap 

komponennya sangat menentukan keberhasilan belajar anak. Sebagai suatu 

sistem, proses belajar saling berkaitan dengan bekerja sama untuk mencapai 

tujuan yang ingin dicapainya. (Hamzah, 2008 :81) 

Hasil penggunaan pandangan sistem dalam pembelajaran adalah 

memandang pentingnya peranan komponen-komponen di dalam proses 

pembelajaran. Komponen-komponen itu harus berinterksi secara efektif untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. (Achmad Rifa’i & Catharina. 2009:194). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran adalah sebuah usaha 

sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen-komponen dalam 

pembelajaran sangat berperan dalam pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. 

Komponen pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis pembelajaran dan harus 

saling berkaitan dan berinteraksi. 

2.3 Rehabilitasi 

Rehabilitasi pada hakikatnya bertujuan agar penderita melakukan perbuatan 

secara normal seperti sediakala, dapat melanjutkan hidup sesuai dengan bakat dan 

minatnya, sebagaimana yang diharapkan. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan 

kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang telah 

menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari 

penyakit ketergantungan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba 

(Partodiharjo, 2013:105). 
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Jadi rehabilitasi narkoba adalah upaya pemulihan pecandu narkoba agar 

terbebas dari jerat narkoba dan dapat kembali dalam masyarakat. 

Usaha rehabilitasi sosial menurut pendekatan pelayanan sosial ini 

dilaksanakan melalui tiga sistem, yaitu:  

1. Sistem Panti  

Panti/sarana rehabilitasi sosial dibangun dan dilengkapi dengan berbagai 

peralatan dan fasilitas menyelenggarakan program dan kegiatan rehabilitasi sosial 

guna membimbing penderita cacat ke arah kehidupan yang produktif serta 

memberikan kemungkinan yang lebih luas untuk dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya secara wajar. Kerjasama yang dibangun lembaga dengan dinas sosial 

dalam memberikan bantuan, mampu memberi kesempatan kepada individu yang 

ekonomi keluarganya kurang mampu anak-anaknya, apalagi menyekolahkan. 

2. Sistem Non Panti yang Berbasis Masyarakat 

Sistem non panti ini menggunakan masyarakat sebagai wadah atau 

pangkalan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi, yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan bantuan tenaga sosial sukarela yang berasal dari masyarakat 

serta melibatkan perangkat desa, dalam koordinasi dengan Lembaga masyarakat 

desa (LKMD). 

3. Lingkungan Pondok Sosial 

Ini merupakan usaha rehabilitasi secara komprehensif dan integratif bagi 

penyandang permasalahan sosial di suatu perkampungan sosial dalam rangka 

refungsionalisasi dan pengembangan, baik fisik, mental, maupun sosial. 
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Tujuan dikembangkannya lingkungan pondok sosial ini adalah memberi 

kesempatan untuk menumbuhkan serta meningkatkan fungsi sosial para 

penyandang permasalahan sosial, yang semula tidak berkesempatan, atau 

berkemampuan melaksanakan fungsi sosialnya sebagaimana mestinya, baik untuk 

memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, keluarga, dan kelayakan pergaulan dalam 

masyarakat. 

 Adapun fungsi rehabilitasi sosial ini adalah (1) Meningkatkan usaha ke 

arah penyebaran pelayanan rehabilitasi sosial yang berbasiskan masyarakat. (2) 

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan 

sosial yang semakin merata. (3) Meningkatkan integrasi para penyandang cacat. 

Proses rehabilitasi terpadu pada klient dibagi dalam beberapa tahapan 

sebagai berikut: tahap penerimaan ( initial in Take ), pada tahap ini dilakukukan 

pemeriksaan awal untuk mendiagnosis dan merencanakan tindakan selanjutnya. 

selanjutnya terdapat tahap detoksifikasi, detoksifikasi adalah suatu tahapan dari 

rangkaian pelayanan rehabilitasi terpadu untuk mengatasi kondisi putus zat yang 

dialami secara fisik. selanjutnya masuk ke tahap pra rehabilitasi, pada tahap ini 

klien sudah selesai menjalani detoksifinasi dari kondisi fisik, mental dan 

emosional secara umum sudah teratasi. setelah itu, masuk ke tahap asesmen, 

dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data klien secara keseluruhan berkaitan 

sengan latar belakang masalah klien, pemecahan dan sebagainya. lalu masuk 

ketahap pembinaan fisik dan bimbingan mental psikologik. selanjutnya, tahap 

resosialisasi/ reintergrasi social. Selanjutnya tahap bimbingan lanjut dan terakhir 
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adalah tahap terminasi, tahap ini merupakan tahap penghentian pelayanan sosia; 

eks klien yang dipandang mampu mandiri sosial ekonomi (BNN, 2013 ) 

 Rehabilitasi adalah upaya bantuan terhadap pecandu narkoba agar dapat 

sembuh dan kembali ke kehidupan bermasyarakat. Dalam Yayasan Rumah Damai 

Semarang terdapat berbagai upaya bantuan terhadap pecandu narkoba agar 

terlepas dari jeratan narkoba dan dapat kembali ke masyarakat. Tidak hanya 

kembali kemasyarakat tetapi juga dapat kembali produktif bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan kehidupannya. 

2.4 Narkoba 

2.4.1 Pengertian Narkoba 

Istilah “narkoba” merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan 

berbahaya dapat juga dikenal NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 

lain) adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan 

mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan 

gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, 

ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA. Istilah 

NAPZA umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitik 

beratkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. 

NAPZA sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada 

otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran. 

Drug generally is a substance used for medicinal purposes. 

However, when there are extensive uses of modern technology 

and high social problems in our society as a whole and in 

Malaysia in particular, the drug can be misused for the 

purpose as an entertainer, a problem solver, increase 

endurance, courage and so on. It is clear that drug abuse has 
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actually damaged the body system and also affected self-

esteem.The Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) 

Act 1983 defines a drug addict as a person that has gone 

through the use of any dangerous drugs. 

 

Narkoba umumnya adalah zat yang digunakan untuk tujuan pengobatan. 

Namun, ketika ada penggunaan yang luas dari teknologi modern dan masalah 

sosial yang tinggi dalam masyarakat kita secara keseluruhan dan di Malaysia 

khususnya, obat dapat disalahgunakan untuk tujuan sebagai penghibur, pemecah 

masalah, meningkatkan daya tahan tubuh, keberanian dan sebagainya. Hal ini 

jelas bahwa penyalahgunaan narkoba telah benar-benar merusak sistem tubuh dan 

juga mempengaruhi sistem diri. Ketergantungan obat (Treatment dan Rehabilitasi) 

Undang-Undang 1983 mendefinisikan pecandu narkoba sebagai orang yang telah 

melalui penggunaan obat-obatan berbahaya. (Mohamad Marzety & Mohamad 

Zakaria. Volume 3 ) 

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu proses yang makin meningkat dari 

taraf coba-coba ke taraf penggunaan untuk hiburan, penggunaan teratur sampai 

kepada ketergantungan. Memasuki taraf coba-coba bisa langsung terseret kepada 

taraf ketergantungan oleh karena sifat narkoba yang mempunyai ketergantungan 

yang tinggi. Masyarakat menjadi korban narkoba karena penyalahgunaan narkoba. 

Penyalahgunaan Narkoba  merupakan penggunaan narkoba diluar keperluan 

medis tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum.  

2.4.2 Jenis Narkoba 

Narkoba di bagi kedalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya (Partodiharjo, 2009 : 11 ).  

 



24 
 

 
 

1. Narkotika 

Narkotika secara umum dapat diartikan suatu zat yang dapat merusak 

tubuh dan mental manusia karena dapat merusak susunan saraf pusat. Menurut 

UU Bidang Hukum,(2006:145) tentang narkotika mendefinisikan bahwa narkotika 

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis 

(buatan) maupun semisintetis (campuran) yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri, serta dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.  

2. Psikotropika 

Menurut UU RI No 5 / 1997, Psikotropika adalah : zat atau obat, baik 

alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui 

pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas 

pada aktifitas mental dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh 

dokter untuk mengobati gangguan jiwa. 

3. Zat Adiktif lainnya 

Bahan atau zat yang tidak tergolong narkotika ataupun psikotropika 

tetapi seperti halnya dengan narkotika dan psikotropika, bahan zat adiktif yang 

menimbulkan ketergantungan. 

These addictive elements stimulate enjoyable  feelings  or 

relieve angst  and may  soon turn into compulsive use.  

Sustained drug use  could lead to tolerance , physical 

dependence,desensitization, craving, and relapse. 

 

Unsur-unsur adiktif merangsang perasaan yang menyenangkan atau 

meredakan kecemasan dan akan segera berubah menjadi penggunaan kompulsif. 
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penggunaan narkoba berkelanjutan dapat menyebabkan toleransi, ketergantungan 

fisik, desensitisasi, keinginan, dan kambuh. (Fredericks Jennifer, Volume 3) 

Menurut Chesang (Volume 2), narkoba dibagi menjadi enam jenis yaitu 

sebagai berikut: 

a.Alcohol (alkohol): alcohol is contained in drinks such as beer, 

wine, brandy, spirits and whisky. It is an extremely potent drug. It 

acts on their body primarily as a depressant and lowers down the 

brain activity. However, in low doses it can be a stimulant. If 

used in excess, it will damage or even kill body tissues including 

muscles and brain cells.  

 

Alkohol yang terkandung dalam minuman seperti bir, anggur, brendi, roh 

dan wiski. Ini adalah obat yang sangat manjur. Kerjanya pada tubuh mereka 

terutama sebagai depresan dan menurunkan aktivitas otak. Namun, dalam dosis 

rendah dapat menimbulkan stimulan. Jika digunakan secara berlebihan, maka 

akan merusak atau bahkan membunuh jaringan tubuh termasuk otot dan sel-sel 

otak. 

b.Tobacco (tembakau): tobacco comes in form of cigarettes, 

cigars, snuff and in smokeless tobacco. Cigarettes are considered 

a gate way drugs-a drug first experimented with before trying 

other drugs with greater psychoactive effects. The most 

dangerous substance in tobacco is nicotine. Although it is 

implicated in the onsets of heart attacks and cancer, it's 

dangerous roles is reinforcing and strengthening the desire to 

smoke. Because nicotine is highly addictive, addicts find it very 

difficult to stop smoking. 

 

Tembakau datang dalam bentuk rokok, cerutu, tembakau sedotan dan 

tembakau tanpa asap. Rokok dianggap sebagai obat-sebagai gerbang obat pertama 

sebelum mencoba obat lain dengan efek psikoaktif yang lebih besar. Zat yang 

paling berbahaya dalam tembakau adalah nikotin. Dapat menyebabkan serangan 
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jantung dan kanker, zat tersebut berbahaya karena dapat memperkuat dan 

memperkuat keinginan untuk merokok. Karena nikotin adalah zat adiktif tinggi, 

pecandu merasa sangat sulit untuk berhenti merokok. 

c.Cannabis (ganja): cannabis is a sexual stalky plant with green 

leaves and grows wild in many parts of the country.All forms of 

cannabis have negative, physical and mental effects. Substantial 

increase in heartbeat, blood shot eyes, a dry mouth and throat 

and increased appetite are characteristics of its use. use of 

cannabis may impair of reduce short term memories and 

comprehension, alter sense of time and reduce ability to perform 

tasks requiring concentration and coordination. Chronic use 

leads to damaged lungs, chest pains, bronchitis, emphysema, 

hallucinations/fantasies, abnormal sperm forms in the male and 

decreased ovulation or increased menstrual irregularities in 

female. 

 

Ganja adalah batang seksual, tanaman dengan daun hijau dan tumbuh liar 

di beberapa negara. Semua bentuk ganja memiliki efek negatif baik fisik dan 

mental. Peningkatan yang substansial dalam sekejap, mata mengeluarkan darah, 

mulut dan tenggorokan menjadi kering dan nafsu makan meningkat adalah 

karakteristik dari penggunaannya. Penggunaan ganja dapat mengurangi kenangan 

jangka pendek dan pemahaman, merubah perasaan dan mengurangi kemampuan 

untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi dan koordinasi. 

Penggunaan terus menerus menyebabkan paru-paru rusak, sakit dada, bronkitis, 

emfisema, halusinasi/fantasi, bentuk sperma yang abnormal pada pria dan 

penurunan ovulasi atau ketidakteraturan menstruasi pada wanita. 

d.Heroin (heroin): this is a narcotic drug that lowers perception 

of pain. The use of this drug leads to euphoria, reduced appetite, 

chronic bronchitis, tetanus, hepatitis and endocarditic. Overdose 

leads to reduce oxygen to the brain, suppressed respiration, coma 

or even death. 
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Heroin adalah obat narkotika yang dapat menurunkan penglihatan dan 

kesakitan. Penggunaan obat ini menyebabkan perasaan senang, nafsu makan 

berkurang, bronkitis kronis, tetanus, hepatitis dan endokarditis. Terlalau banyak 

menggunakan heroin dapat mengurangi oksigen ke otak, menekan pernafasan, 

koma atau bahkan kematian. 

e.Mandrax (mandrak): trafficking in this drug has been on the 

decrease following the discovery and dismantling of two factories 

in Nairobi and one in Mombasa in 1993. It is believed that the 

manufacture has shifted to South Africa which is the consumer 

country. For the last two years no seizures of the drug has been 

recorded in Kenya.  

 

Perdagangan obat ini telah menurun setelah ditemukan dua pabrik di 

Nairobi dan di Mombaa dibongkar pada tahun 1993. Hal ini diyakini bahwa 

pabrik telah berpindah ke Afrika Selatan yang merupakan Negara konsumen. 

Selama dua tahun terakhir tidak ada penyitaan obat di Kenya. 

f.Cocaine (kokain): it is a crystalline-whitish powder chemically 

produced by cocoa leaves. This drug is sourced from South 

Africa of Brazil and Colombia. The leaves traditionally were 

chewed to suppress hunger. Its use causes sleeplessness, 

excitement, loss of appetite, increased sexual desire and feeling 

of self satisfaction. Prolonged use leads to loss of weight, 

impotence, blindness, orgasm failure, stomach problems, liver 

and lung damage. Overdose leads to death due to respiratory 

paralysis or cardiac arrest. 

 

Ini adalah bubuk kristal-bubuk kimia keputih-putihan  yang diproduksi 

oleh daun kakao. Obat ini bersumber dari Afrika Selatan Brazil dan Kolombia. 

Daun tradisional yang dikunyah untuk menahan rasa lapar. Penggunaan 

penyebabnya sulit tidur, kegembiraan, kehilangan nafsu makan, hasrat seksual 

meningkat dan perasaan kepuasan diri. penggunaan jangka panjang menyebabkan 

turunnya berat badan, impotensi, kebutaan, kegagalan orgasme, masalah perut, 
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hati dan kerusakan paru-paru. Overdosis menyebabkan kematian karena 

kelumpuhan pernapasan atau gagal jantung. 

2.5 Pecandu narkoba  

Kecanduan merupakan aspek perilaku yang kompulsif, adanya 

ketergantungan, dan kurangnya kontrol. 

Kecanduan adalah saat tubuh atau pikiran kita dengan parahnya menginginkan 

atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik.  

Kita disebut pecandu bila kita memiliki ketergantungan fisik dan psikologi  

terhadap zat psikoaktif, contohnya: alkohol, tembakau, heroin, kafein, nikotin. 

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan 

Narkotika dandalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik 

maupun psikis.(Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) 

From the point of view of differential association theory, 

people abuse illicit drugs and become addicted because they 

learn the act of drug taking from members of the group to 

which they belong. People that were initially not drug addicts 

pick up drug taking habit because of the frequency, duration, 

priority and intensity of socialization they get from the real 

drug addicts in the small and the intimate group to which they 

belong. Addictive behavior was learned among the small 

group has become an acceptable and normative for the drug 

addict because of his acceptance of the group sets of values 

and norms. 

Dari sudut pandang teori asosiasi diferensial , orang menyalahgunaan obat-

obatan terlarang dan menjadi kecanduan karena mereka mempelajari tindakan 

tersebut dari anggota kelompok dimana mereka berasal. Seserang  yang awalnya 

tidak kecanduan narkoba menjadi terbiasa mengonsumsi narkoba karena 

frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas sosialisasi mereka dengan pecandu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tubuh
https://id.wikipedia.org/wiki/Pikiran
https://id.wikipedia.org/wiki/Alkoholisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau
https://id.wikipedia.org/wiki/Heroin
https://id.wikipedia.org/wiki/Kafein
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narkoba  dalam kelompok yang kecil dan intim dimana mereka berasal. Perilaku 

adiktif yang dipelajari dari kelompok kecil telah diterima dan menjadi norma 

untuk pecandu narkoba karena penerimaannya dari kelompok telah diatur menjadi 

nilai dan norma. ( Olutola, Faloore. Volume 12) 

Berikut adalah ciri-ciri penyalahguna narkoba menurut badan narkotika 

nasional: 

1. Ciri-ciri fisik penyalahguna narkoba antara lain: kesehatan fisik dan 

penampilan menurun; badan kurus, lemah, malas; mata kemerah-merahan; 

muka pucat dan bibir kehitaman; berkeringat secara berlebihan; badan 

gemetaran; bicara cadel; mata berair; nafsu makan menurun dll. 

2. Ciri-ciri emosi penyalahguna narkoba, antara lain: sangat sensitif dan cepat 

bosan; jika ditegur atau dimarahi membangkang dan menentang; mudah 

tersinggung dan cepat emosi; hilang ingatan (gila); berusaha menyakiti diri 

sendiri; selalu berada dalam dunia khayalan. 

3. Ciri-ciri perilaku penyalahguna narkoba antara lain: susah diajak bicara; 

kurang disiplin; sering menghindari kontak mata langsung; takut air 

sehingga tidak suka mandi; punya teman-teman yang baru dan aneh; 

menarik diri dari aktivitas bersama keluaga; berbicara kasar kepada orang 

lain disekitarnya termasuk kepada orang tuanya; sulit berkonsentrasi (BNN, 

2010: 22-24). 

Jadi pecandu narkoba adalah orang yang memiliki ketergantungan fisik dan 

psikologis pada narkotika. 
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2.6 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut diatas, maka dapat diambil pokok-

pokok pikiran sebagai berikut : Untuk mencapai tujuan rehabilitasi yaitu 

pemulihan dari ketergantungan narkoba dan adanya perubahan karakter 

dilaksanakan progam pembinaan dan pembelajaran pada Yayasan Rumah Damai 

Semarang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Bagan kerangka berfikir 

 

 

 

 

Pengguna Narkoba 

PROGAM PEMBINAAN 

DAN PEMBELAJARAN 

Kendala 

1. Peserta didik 

2. Pendidik 

Tujuan Proses pembelajaran 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan penelitian 

Berdasarkan pokok penelitian yang dikaji yaitu proses pembelajaran pada 

pecandu narkoba  di Yayasan Rumah Damai Semarang, peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 

2012:6). Dalam penggunaan pendekataan kualitatif akan lebih mudah apabila 

berhadapan dengan kenyataan jamak dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.  

3.2 Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan “Rumah Damai” Semarang. Yayasan 

Rumah Damai Semarang sendiri terletak di Kelurahan Cepoko Kecamatan 

Gunung Pati RT 4/1 Semarang. Tujuan peneliti melakukan penelitian di tempat ini 

adalah untuk mengetahui proses pembelajaran di Yayasan Rumah Damai 

Semarang dan kendala apa yang dialami dalam proses pembelajaran. 

3.3 Subyek penelitian  

Sasaran dalam penelitian ini adalah mentor, serta peserta didik di yayasan 

Rumah Damai itu sendiri karena dalam proses pembelajaran mentor berperan aktif 

sebagai informan yang memberikan pembelajaran secara terstruktur sedangkan 
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pecandu narkoba sebagai subjek yang menerima informasi  melalui proses 

pembelajaran itu sendiri.  

3.4 Fokus penelitian 

Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data 

mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang 

walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukan kedalam 

sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas 

dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data 

mana yang dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana 

yang akan dibuang. (Moleong,2012:94). 

 Adapun penelitian tentang pembinaan dan pembelajaran pada yayasan 

Rumah Damai Semarang ini, berfokus pada program pembinaan dan 

pembelajaran yang dialami pecandu narkoba di yayasan serta kendala apa saja 

yang dialami pecandu narkoba maupun mentor dalam melaksanakan proses 

pembelajaran tersebut. 

3.5 Sumber data 

Sumber data adalah  subyek yang dibutuhkan peneliti untuk memperoleh 

data. Sumber data dapat diperoleh langsung dari sumber yang diamati yaitu 

mentor dan pecandu narkoba di yayasan “Rumah Damai” Semarang, serta 

dokumen, video maupun foto kegiatan  di yayasan “Rumah Damai” Semarang. 
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3.6 Metode pengumpulan data 

3.6.1 Wawancara 

Wawancara baik yang dilakukan dengan  face to face maupun 

menggunakan pesawat telepon, akan selalu terjadi kontak pribadi, oleh karena itu 

pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu 

yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. (Sugiyono, 2013:321). 

Jadi dapat disimpulkan wawancara adalah metode pengumpulan data yang 

dilaksanakan secara langsung oleh peneliti dan narasumber. Penggunaan metode 

wawancara juga berfungsi untuk membangun kedekatan peneliti dan narasumber, 

dengan begitu peneliti dapat menyimpulkan data tidak hanya dari data tertulis saja 

tetapi dengan tingkah laku narasumber saat diwawancara. Dalam penelitian proses 

pembelajaran pecandu narkoba pada yayasan “Rumah Damai” peneliti melakukan 

wawancara langsung dengan narasumber yaitu pecandu narkoba, mentor , ketua 

yayasan serta tenaga kesejahteraan sosial untuk memperoleh data. 

3.6.2 Observasi  

Sebelum melakukan penelitian peneliti melakukan observasi lapangan. 

Dari peneliti diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah 

sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan 

penilaian ke dalam suatu skala bertingkat (Arikunto, 2010:272). 

Observasi bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah 

sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat rechecking atau pembuktian 

terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian 

di Yayasan Rumah Damai Objek observasi meliputi keadaan lingkungan, sarana 
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prasarana, pelaksanaan kegiatan, dan perilaku peserta selama pelaksanaan 

kegiatan. 

3.6.3 Dokumentasi 

Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu 

sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum 

berubah.  

Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda 

mati (Arikunto, 2010: 274). Dokumentasi pada penelitian proses pembelajaran 

pada yayasan “Rumah Damai” berupa foto dan video kegiatan selama proses 

pembelajaran tersebuit. Dengan foto dan video, orang lain dapat melihat dengan 

nyata dan mempunyai gambaran tentang apa yang diteliti. 

3.7 Keabsahan data 

Teknik-teknik yang digunakan untuk melacak atau membuktikan kebenaran 

atau taraf kepercayaan data tersebut bisa melalui ketekunan pengamatan 

dilapangan (persistent observation), triangulasi (triangulation), pengecekan 

dengan teman sejawat (peerdebriefing), analisa terhadap kasus-kasus negatif 

(negatif case analysis), reverensi yang memadai (reverencial adequacy), dan 

pengecekan anggota (member chek). Dari berbagai teknik ini, maka peneliti 

menggunakan teknik pengamatan lapangan dan triangulasi. 

Triangulasi  adalah teknik  pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan/sebagai 

pembanding terhadap data itu, Denzin dalam (Moleong, 2012 : 330) membedakan 

empat triangulasi, yaitu : 
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3.7.1 Triangulasi Sumber 

Triangulasi Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Hal ini dapat diperoleh dengan jalan a. Membandingkan 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.b. Membandingkan apa yang 

diketahuinya.c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitiandengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. d. Membandingkan 

keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagaipendapat dan pandangan orang, 

seperti rakyat biasa, orang yangberpendidikan, orang berada atau pemerintah.e. 

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 

3.7.2 Triangulasi Metode 

Menurut Patton (dalam Moleong, 2012:331) terdapat dua strategi, yaitu 

Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa 

teknik pengumpulan dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data 

dengan metode yang sama. 

3.7.3 Triangulasi Peneliti  

Trangulasi Peneliti ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. 

Pemanfaatan pengamatan lainnya adalah dapat membantu mengurangi 

“kemencengan data”. 

3.7.4 Triangulasi Teori  
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Triangulasi Teori adalah membandingkan teori yang ditemukan 

berdasarkan kajian lapangan dengan teori-teori yang telah ditemukan oleh para 

pakar ilmu sosial sebagai mana yang telah diuraikan dalam bab landasan teori 

yang telah ditemukan.  

Dalam meneliti proses pembelajaran di Yayasan ini digunakan teknik 

triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk menentukan keabsahan data. 

Keabsahan data dilakukan peneliti dengan cara mengecek jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada peserta atau warga belajar, sumber 

belajar atau mentor, dilanjutkan kepada pengurus Yayasan 

3.8 Teknik analisis data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh 

melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi selama berada di lapangan 

agar mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan pada saat studi pendahuluan (sebelum memasuki 

lapangan) dan selama berada di lapangan. Sugiyono (2012:244) 

Analsis data yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. Maka, langkah-langkah yang ditempuh adalah : 

3.8.1 Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2012:247). 

Reduksi data pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada proses pembelajaran 

pada pecandu narkoba di yayasan “Rumah Damai” 
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3.8.2 Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flow chart, dan sejenisnya 

(Sugiyono, 2012:249). Setelah peneliti mereduksi data dengan memfokuskan 

peneltian pada proses pembelajaran pada pecandu narkoba di yayasan “Rumah 

Damai”, maka peneliti akan menyajikan data dengan membuat pola sementara 

yang akan disajikan kembali pada hasil penelitian setelah pola yang ditemukan 

telah didukung oleh data yang diperoleh selama proses penelitian. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Yayasan Rumah Damai Semarang 

Yayasan Rumah Damai adalah tempat pemulihan bagi pecandu/ penderita 

narkoba yang berada di desa cepoko RT 4/01 Semarang. Yayasan Rumah Damai 

ini bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan khususnya pemulihan pecandu/ 

penderita narkoba. Yayasan Rumah Damai ini dibangun oleh Mulyadi Irawan. 

Awal dirinya terpanggil mendirikan panti rehabilitasi bagi para pecandu narkoba 

karena keponakannya meninggal akibat narkoba 16 tahun silam, lalu dengan dana 

pribadi beliau membangun sebuah kompleks Rehabilitasi Rumah Damai di 

Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah dengan lahan seluas lebih dari satu hektare 

lengkap dengan fasilitasnya. Setiap pencandu yang dirawat Rumah Damai 

dikenakan biaya 2,5 juta per bulannya. Namun Yayasan Rumah Damai 

menerapkan subsidi silang dengan membebaskan biaya bagi pecandu yang tidak 

mampu. Subsidi silang yang dimaksud adalah dengan membantu biaya pemulihan 

bagi pecandu yang tidak mampu dengan biaya yang dibebankan oleh para 

pecandu yang dapat menyelesaikan pembayaran.  

Metode penyembuhan narkoba di Rumah Damai tak pernah memakai 

detoksifikasi dan lain sebagainya. Pengelola pondok hanya menggunakan 

pendekatan motivasi antar sesama pecandu. Metode pemulihan yang digunakan 

pada yayasan Rumah Damai adalah Therapist Community.  Therapist Community 

adalah metode yang dikembangkannya dengan berbasis rohani.Di mana setiap 
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pencandu diwajibkan mendekatkan diri kepada Tuhan.Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan Mentor yang bernama A (nama samaran) yaitu 

sebagai berikut: 

“Pada dasarnya pemulihan di Rumah Damai lebih menekankan 

pada pendekatan diri kepada Tuhan pembinaanya setahun mbak, 

namun program secara keseluruhan meliputi 3 hal, tahap pertama: 

penyembuhan, yaitu program penyembuhan fisik itu tiga bulan 

pertama masuk Rumah Damai terus Pemulihan, yaitu program 

pada pemulihan jiwa dan karakter itu selanjutnyaSosialisasi, yaitu 

program pada persiapan secara fisik dan mental untuk kembali ke 

tengah masyarakat”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara, cara yang dilakukan oleh pihak Rumah 

Damai untuk memulihkan kondisi peserta rehablitasi narkoba yaitu melalui tiga 

tahap, di mana ketiga tahap tersebut terdapat program-program yang menunjang 

kondisi peserta supaya lebih baik dari sebelumnya. Ketiga tahap tersebut 

memerlukan waktu minimal 1 tahun. 

Para pecandu yang dirawat menjalani tiga tahap rehabilitasi selama 1 tahun 

3 bulan pertama. Tahap pertama adalah tahap penyembuhan. Di Rumah Damai 

para pencandu dipulihkan kondisi fisiknya yang rusak akibat narkoba. Tahap 

kedua adalah pemulihan selama 6 bulan, yaitu para pencandu dimotivasi dan 

dibentuk karakternya kembali. Tiga bulan terakhir adalah tahap sosialisasi. Di 

tahap ini para pecandu diajarkan bersosialisasi agar dapat kembali ke tengah 

masyarakat. Pada tahap ini berbagai macam keterampilan diajarkan, mulai dari 

membuat makanan, kerajinan tangan, hingga budi daya jamur. Bagi para 

pencandu yang sudah memasuki tahap sosialisasi juga didorong untuk mengelola 

usaha lewat bisnis. Diharapkan setiap pecandu dapat kembali menjalani 

kesehariannya dalam masyarakat secara mandiri. Ajaran yang diterapkan di 
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Rumah Damai menggunakan ajaran Kristen. Peserta yang beragama lain ketika 

pertama masuk Rumah Damai sudah diinformasikan tentang ajaran yang 

digunakan, hal ini dilakukan supaya ada kesepakatan antara calon peserta dengan 

pihak Rumah Damai. Pembinaan rohani yang diberikan di Rumah Damai 

menggunakan metode ceramah, konseling dengan menggunakan pendekatan 

kasih.Pembinaan yang diberikan tidak menggunakan kekerasan melainkan dengan 

cara kekeluargaan. Selain pendekatan dari Mentor motivasi antar sesama peserta 

rehabilitasi juga berperan penting dalam proses penyembuhan. Seperti yang 

diungkapkan oleh mentor A (nama samaran) 

“Itu contohnya kaya Aldi ren, dia kan jadi imam kamar, imam 

kamar itu tugasnya bantuin anak anak baru, ya kasi motivasi lah, 

yok disini kita berjuang bareng. Jadi disini anak-anak saling pada 

motivasiin.” 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan dalam proses pemulihan peserta 

rehabilitasi tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu pihak tetapi berbagai pihak 

yaitu orang tua, mentor, sesama peserta rehabilitasi, peserta rehabilitasi itu sendiri 

dan pihak pihak lainnya. 

Jumlah peserta rehabilitasi yang ada di Rumah Damai saat ini berjumlah 

55 orang, 32 orang kelompok gangguan ko-okuring dan 23 dari kelompok adiktif. 

Peserta sebagian besar berasal dari luar jawa contohnya Jambi, Medan, Pontianak, 

Cirebon dan kota lain di Indonesia. Tidak sedikit pula peserta yang dibawa ke 

Yayasan bukan dari keinginan atau kesadaran peserta itu sendiri tetapi karena 

dorongan dari keluarganya, seperti yang diungkapkan oleh F ( nama samaran)  

“Awalnya saya ngga tau mba kalau mau dibawa kesini, saya 

engga tau sama sekali, tau tau diajak kesini aja. Ngomongnya sih 

jalan-jalan gitu, naik pesawat ya terus ternyata disini ini.” 
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Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa dukungan keluarga sangat 

berpengaruh dalam proses penyembuhan peserta. Dengan kepercayaan keluarga 

bahwa peserta dapat pulih maka keluarga mendorong peserta untuk dapat 

melaksanakan rehabilitasi tersebut dengan harapan peserta dapat pulih dan 

kembali ke kehidupan sosialnya. Dengan kepercayaan dari keluarga itu pula 

memupuk kesadaran peserta rehabilitasi untuk dapat pulih. Berawal dari 

penolakan untuk mengikuti progam rehabilitasi kemudian peserta menyadari jika 

progam itu baik untuk mereka dan menjalani progam dengan penuh motivasi. 

Yayasan Rumah Damai ini memiliki 7 mentor yang juga sebagai pengelola 

yayasan. Mentor berasal dari pecandu narkoba dari Rumah Damai pula yang telah 

mengalami pemulihan. Mentor dipilih oleh mentor lain yang lebih senior atau 

lebih lama tinggal di yayasan dengan berbagai kriteria dan diwajibkan tinggal di 

yayasan. Untuk menjadi Mentor tidak ada persyaratan khusus. Mereka memilih 

menjadi Mentor karena adanya panggilan hati, seperti yang diungkapkan oleh 

Mentor di Rumah Damai yang bernama A (nama samaran) 

“Ya, mentor disini semuanya anak-anak sini juga mbak, mereka ada 

hati buat bantu ya mereka bantu, kan jarang juga ada yang mau buat 

disini. Dan juga gak sembarang orang juga bisa ngehandle anak-

anak emang harus tau seluk beluk sini gitu lah mbak.” 

Jadi yang menjadi Mentor di Rumah Damai, semuanya adalah mantan 

peserta rehabilitasi, untuk menjadi Mentor tidak ada persyaratan khusus. Mereka 

memilih menjadi Mentor karena adanya panggilan hati. Berikut adalah mentor di 

Yayasan Rumah Damai. 
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Tabel 4.1 Daftar Mentor Yayasan Rumah Damai  

No. Nama Jabatan 

1. Mulyadi Irawan Pemimpin 

2. Markus Ketua Kegiatan 

3. Felicia Sutanto Bendahara 

4. Ayong Mentor 

5. Andreas Mentor 

6. Rudi Mentor 

7. Awi Mentor 

8. Maruli Mentor 

9. Jonathan Mentor 

10. Chandri Mentor 

11. Asun Staff 

12. haniel staff 

13. Akin staff 

 

Yayasan Rumah Damai juga mempunyai struktur organisasi yang 

berfungsi untuk mengatur pembinaan di panti rehabilitasi tersebut. Satuan 

tugasnya terdiri dari beberapa kelompok antara lain adalah: pemimpin Rumah 

Damai; ketua kegiatan harian; bendahara; Mentor; staff; petugas memasak. 

Struktur organisasi di Rumah Damai dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Yayasan Rumah Damai 

 

Bantuan juga banyak diberikan oleh pemerintah kepada Yayasan Rumah 

Damai ini. Salah satu contohnya ada pengiriman tiga Tenaga Kesejahteraan Sosial 

oleh Kementrian Sosial untuk membantu para pengelola. Tidak hanya itu bantuan 

juga diberikan oleh Dinas Sosial, BNN, BNNP, Dinas Kesehatan maupun 

puskesmas terdekat berupa dana ataupun berupa pelatihan-pelatihan untuk para 

pecandu serta bantuan kesehatan. 

Yayasan Rumah Damai memiliki visi “Keluargaku Rumahku” dan misi 

membangun manusia yang berkarakter kuat dan siap secara mental maupun 

spiritual, melalui pemulihan luka masa lalu dan hubungan keluarga, 
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pengembangan talenta dan potensi diri secara total, menjadikan pribadi yang 

berarti dan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan. Visi dan misi tersebut 

menjadi pedoman Yayasan Rumah Damai dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

Sarana dan prasarana juga berperan penting dalam proses pembelajaran 

peserta rehabilitasi. Dengan adanya sarana dan prasarana yang maksimal dapat 

membantu peserta rehabilitasi agar merasa lebih nyaman berada di yayasan seperti 

yang diungkapankan R (nama samaran) bahwa kegiatan yang disukai adalah saat 

menonton film agar tidak bosan. Jadi sarana dan prasarana TV dan dvd untuk 

menonton film sangat berpengaruh terhadap peserta rehabilitasi agar tidak merasa 

jenuh dalam menjalani proses pembelajaran. 

Berbeda dengan F (nama samaran), untuk mengisi waktu luang peserta 

rehabilitasi tersebut lebih tertarik untuk berolahraga. Dengan adanya sarana dan 

prasarana yang memadai untuk berolahraga seperti contohnya lapangan basket, 

kolam renang dan tempat gym peserta didik tersebut membuat peserta didik 

tersebut dapat mengisi waktu luangnya dengan hal yang positif.  
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Tabel 4.2  Sarana dan Prasarana Yayasan Rumah Damai 

No. Nama Barang Jumlah Kondisi 

1. Ruang Peserta 15 Baik 

2. Ruang Mentor 7 Baik 

3. Ruang Staff 1 Baik 

4. Ruang petugas memasak 2 Baik 

5. Ruang Aula 1 Baik 

6 Ruang Komputer 1 Baik 

7. Ruang Perpustakaan  1 Baik 

8. Ruang Gudang 1 Baik 

9. Ruang Tamu 1 Baik 

10. Ruang Karaoke 1 Baik 

11. Ruang Doa 1 Baik 

12. Kamar Mandi 7 Baik 

13. Lapangan Voli 1 Cukup baik 

14. Lapangan Basket 1 Cukup baik 

15. Kolam Renang 1 Baik 

16. Ruang Makan 1 Cukup baik 

17. Komputer  3 Baik 

18. LCD 1 Baik 

19. DVD 1 Baik 

20. Meja Billiard 1 Baik 

21. Meja Pingpong 1 Baik 

22. Ruang Fitness 1 Baik 

23. Ruang Band 1 Baik 

 

4.1.2. Pembinaan di Yayasan Rumah Damai 

Peserta rehabilitasi yang ada di Rumah Damai saat ini berjumlah 55 orang, 

32 orang kelompok gangguan ko-okuring dan 23 dari kelompok adiktif. 
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Kelompok gangguan ko-okuring adalah gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh 

kecanduan narkoba jadi peserta yang terkena gangguan tersebut tidak menjalani 

proses pembelajaran tertentu, Yayasan hanya memberikan pelayanan kesehatan 

dan mengurus peserta tersebut.  Kelompok adiktif yaitu adalah peserta rehabilitasi 

yang belum dapat terlepas dari kecanduan narkoba tetapi masih dapat mengikuti 

arahan dan pembelajaran. Kelompok adiktif menjalani 3 progam pembinaanyaitu 

penyembuhan, pemulihan dan sosialisasi. 

4.1.2.1. Penyembuhan 

Peserta rehabilitasi di Yayasan Rumah Damai memiliki alasan masuk dan 

yang bebeda satu sama lain. Seperti yang diungkapkan R (nama samaran) dia 

menggunakan narkoba karena pergaulan dan mengikuti temannya dan dia 

menggunakan shabu. Ada pula F (nama samaran) dia menggunakan narkoba jenis 

ganja karena coba-coba dan akhirnya dia tidak bisa lepas dari narkoba. Alasan 

ketidakharmonisan dalam keluargapun juga menjadi salah satu faktor alasan 

peserta menggunakan narkoba seperti yang diungkapkan A (nama samaran) 

“papa mama saya kan cerai mba, yaudah mereka sibuk sendiri 

sendiri terus diajakin temen yaudah ngikut aja sampe sekarang.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa peserta terjerumus 

kedalam narkoba karena berbagai alasan yang berbeda untuk itu sebelum 

melaksanakan progam pembelajaran dilaksanakan terlebih dahulu assesment 

terhadap peserta yaitu untuk menentukan jenis pengobatan apa yang tepat untuk 

peserta. Dalam assesment ini peserta ditelusuri latar belakang peserta tersebut, apa 

yang menyebabkan dia terjerumus narkoba kemudian menentukan langkah apa 
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yang perlu diambil dalam penyembuhan. Seperti yang diungkapakan oleh mentor 

W (nama samaran) 

“awal masuk itu ada yang namanya asessment, assment itu buat 

cari tahu latar belakangnya dia apa, kenapa bisa pake, apa karena 

medis apa gimana. Kalok ada alesan medis ya kita obatin, kalok 

alesannya keluarga ya kita konseling, kita ngomong juga sama 

keluarga itu bulan pertama masuk. Bulan ketiga kita assesment 

ulang, ada perubahan gak nih, gitu.” 

 

Dari wawancara diketahui assesment peserta rehabilitasi dilakasanakan 

pada awal penyembuhan yaitu berfungsi untuk menentukan pengobatan apa yang 

tepat bagi peserta rehabilitasi tersebut. Setelah mengetahui pengobatan yang tepat 

para mentor mulai melaksanakan pengobatan bagi peserta yaitu dapat berupa 

konseling dan penyembuhan fisik. 

Program pada penyembuhan fisik adalah proses pembersihan diri 

pecandu dari zat-zat yang ada di dalam tubuhnya, yaitu dengan cara detoksifikasi. 

Detoksifikasi merupakan proses menghilangkan racun (zat narkotika atau adiktif 

lain) dari tubuh dengan cara menghentikan total pemakaian semua zat adiktif yang 

dipakai atau dengan penurunan dosis. Setelah dilakukan proses detoksifikasi, fisik 

mereka dilatih melalui olahraga disertai dengan pemberian gizi yang seimbang 

dan cukup. Kegiatan olahraga dilakukan supaya kondisi tubuh mereka semakin 

membaik dari yang sebelumnya. Selain itu pada tahap ini peserta dilatih untuk 

menjaga kebersihan, diantaranya adalah kebersihan kamar dan kebersihan diri 

sendiri. Pada tahap awal kegiatan lebih difokuskan pada aktivitas fisik, seperti 

olahraga, dilatih untuk menjaga kebersihan serta kesehatan. Untuk kegiatan 

pembinaan rohani dilakukan pada tahap kedua, kegiatan ini tidak diberikan pada 
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tahap pertama karena kondisi peserta yang tidak memungkinkan untuk dapat 

menerima materi-materi tentang kerohanian. 

4.1.2.2 Pemulihan 

Proses pembelajaran selanjutnya adalah tahap pemulihan, pada tahapan ini 

peserta rehabilitasi menjalani progam untuk memulihkan jiwa dan membentuk 

karakter baru untuk dapat kembali ke masyarakat. Tahapan ini dilaksanakan pada 

3 bulan kedua pasca masuk dalam Yayasan Rumah Damai. Pada tahap ini 

karakter peserta yang awalnya kurang baik dibentuk supaya menjadi lebih baik. 

Mentor mengajari peserta untuk berbuat baik tidak berbohong, peduli dengan 

peserta yang lain dan selalu beribadah. Kegiatan ini dilaksanakan secara terus 

menerus dan berulang-ulang pada peserta agar peserta tersugesti dan terbiasa 

untuk selalu berbuat baik dan beribadah. Dengan kegiatan yang berulang-ulang 

tersebut diharapkan dapat tertanam dalam diri peserta rehabilitasi dan kemudian 

menjadi suatu kebiasaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 

Proses pemulihan ini peserta menjalani kegiatan pembinaan rohani. 

Tujuan dari kegiatan pembinaan rohani adalah meningkatkan ketaatan peserta 

kepada Tuhan, meningkatkan kualitas perilaku serta kualitas kerohanian, sehingga 

ketika mereka keluar dari Rumah Damai dapat diterima dengan baik oleh keluarga 

serta masyarakat dan dapat kembali pada fungsi sosialnya untuk melanjutkan 

hidupnya secara sehat dan normal. Kegiatan pembinaan rohani ini dilaksanakan 

dari hari senin hingga minggu. Pada hari senin peserta rehabilitasi dan para 

mentor diwajibkan untuk puasa sebagai salah proses pembelajaran seperti yang 

diungkapkan mentor A( nama samaran) 
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“disini kalok senin kegiatannya paling ya cuman doa, kan kalok 

senin itu puasa jadi kegiatan full mulai dari selasa sampai kamis 

itu yang full. Kalok hari senin kan puasa, trus paginya doa, 

malemnya doa lagi. Lah mulai kegiatan lagi selasanya, dari 

english class sama yang lain-lain lah ntar tak kasih jadwalnya 

ya.” 

 

Jadi dari wawancara diatas diketahui bahwa pada hari senin siswa 

melaksanakan puasa dan memulai kegiatan pada hari selasa dan seterusnya. 

Dalam pelaksanaan pembinaan terdapat ketua harian ialah Markus, ia bertugas 

untuk mengkoordinir semua kegiatan di Rumah Damai. 

Selain kegiatan pembinaan rohani puasa, terdapat juga kegiatan sesi pagi, 

yang dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Kegiatan Sesi pagi 

yaitu doa pagi dan english class,yang dilaksanakan oleh peserta. Setelah kegiatan 

ini selesai peserta dipersilahkan untuk istirahat. Waktu istirahat ini juga sering 

disebut freetime, dalam freetime ini peserta rehabilitasi bebas melakukan kegiatan 

yang diingkan contohnya membaca buku diperpustakaan, olahraga, ngobrol 

dengan teman ataupun kegiatan lain. Pada pukul 12.00  WIB peserta dapat makan 

siang dan setelah itu diwajibkan untuk tidur siang. Kegiatan dilanjutkan pada 

pukul 15.00 yaitu movietimeyaitu menonton film bersama dan sharing tentang 

film tersebut. Kegiatan pembinaan rohani pada malam hari yaitu sesi malam, bible 

study dan doa kamar. Sesi malam adalah kegiatan doa yang dilaksanakan pada 

malam hari, yang dipimpin oleh Mentor. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang doa. 

Bible study adalah kegiatan belajar Al-Kitab yang dilaksanakan setiap hari Senin 

pukul 21.00 WIB. Doa kamar merupakan kegiatan doa yang dilaksanakan di 

masing-masing kamar peserta, yang dipimpin oleh ketua di kamar itu. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan setiap hari secara terus menerus sehingga timbul suatu 
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kebiasaan dalam diri peserta rehabilitasi. Sedlain kegiatan tersebut, dilaksanakan 

pula kegiatan kerja bakti setiap hari jumat dan kegereja bersama setiap hari 

minggu. Untuk ibadah digereja para peserta berangkat bersama menggunakan 

mobil dari Yayasan Rumah Damai dan menyewa mobil lain, karena pernah terjadi 

peserta yang mencoba melarikan diri saat ibadah, maka para mentor mencoba 

memperbaiki pengamanan peserta. Tidak sedikit peserta yang mencoba melarikan 

diri dari Yayasan Rumah Damai dikarenakan mereka merasa hidup yang biasanya 

bebas menjadi terkekang saat ada di rumah damai. Seperti yang dinyatakan 

mentor A (nama samaran) 

“banyak yang coba kabur, tuh terakhir kemaren pas lagi vocation 

ke green valley bandungan, pas mau pulang dia nelfon 

keluarganya minta dikirimin uang trus kabur kita kejar deh 

sampe ambarawa dapet. Trus juga pernah pas di gereja, dulu kan 

berhentinya di luar gerbang waktu keluar yang satu belok kanan 

satunya belok kiri kayak nyebar gitu kabur. Makanya besoknya 

pas kegreja lagi kita masukin tuh mobil sampe dalem gerbang 

gereja dan di pager udah dijagain satpam sama ada mentor yang 

jagain. Yah darisitu lah kita evaluasi lagi perbaiki lagi, dimana 

ada celah kita perbaiki lagi. Dari situ kita belajar gimana biar 

anak ga kabur lagi.” 

 

Dari wawancara diketahui tidak jarang ada peserta yang mencoba 

melarikan diri, peserta yang mencoba melarikan diri akan dimasukan kedalam 

ruang isolasi. Ruang isolasi ini adalah ruangan yang dikhususkan peserta yang 

melanggar peraturan. Didalam ruang isolasi ini diharapkan peserta yang 

melanggar peraturan dapat merenungkan kesalahannya dan menyadari bahwa 

tindakannya itu adalah suatu kesalaham dan tidak melakukannya lagi. Seperti 

yang dinyatakan oleh peserta R (nama samaran) peserta ini pernah melakukan 

pelanggaran dan masuk kedalam ruang isolasi. 
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“ya kesan gue pas gue ketangkep pas mau kabur trus masuk ke 

iso dan suruh nulis ayat Mazmur 1-150 trus Yeremia 1 sampe 

akhir pegel ya pegel deh tu hahaha” 

 

Pembinaan rohani dalam proses pemulihan yang diberikan di Rumah 

Damai menggunakan metode ceramah, konseling dengan menggunakan 

pendekatan kasih. Pembinaan yang diberikan tidak menggunakan kekerasan 

melainkan dengan cara kekeluargaan. Mentor dalam memberikan pembinaan 

kepada peserta dengan hati yang tulus dan ikhlas tanpa pamrih, karena peserta dan 

Mentor sudah seperti keluarga sendiri. Pembinaan dengan menggunakan 

pendekatan kasih dapat membuat peserta rehabilitasi senan. Metode konseling 

digunakan ketika ada peserta yang memiliki masalah, Mentor memanggil peserta 

tersebut kemudian bertanya terkait dengan masalah yang dihadapi untuk dicari 

jalan keluar dari permasalahnya itu. Selain konseling, mentor juga menggunakan 

metode ceramah yaitu diisi pada sesi pagi. Dalam sesi ceramah terdapat materi-

materi yang bermanfaat bagi peserta rehabilitasi. Materi tersebut dapat berupa 

materi tentang kerohanian doa-doa dan renungan ataupun materi tentang 

pengetahuan umum. Diharapkan materi tersebut dapat bermanfaat dan diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari 

Selain itu para mentor juga mengajarkan gaya hidup berhemat. Para 

peserta rehabilitasi hanya diberikan uang seratus lima puluh ribu rupiah sebulan. 

Uang itu adalah uang untuk mencukupi kebutuhan selama satu bulan contohnya 

seperti sabun mandi, peralatan pribadi, makanan kecil dan lain lain. Kegiatan 

berbelanja dilaksanakan oleh mentor dan imam kamar yaitu adalah peserta 
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rehabilitasi yang menjadi koordinator tiap-tiap kamar. Peserta yang tidak ikut 

berbelanja dapat memesan kepada imam kamar yang berbelanja. 

Pada tahap pemulihan ini kegiatan-kegiatan dalam yang termasuk dalam 

progam dilaksanakan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Dengan kegiatan 

yang dilakukan berulang-ulang diharapkan dapan menjadi suatu kebiasaan bagi 

peserta rehabilitasi yaitu kebiasaan berbuat baik dan sesuai aturan. Jadi peserta 

rehabilitasipun dapat menerapkannya saat keluar dari tempat rehabiliasi dan 

kembali ke kehidupan masyarakat dengan normal. 

4.1.2.3 Sosialisasi 

Proses pembelajaran terakhir adalah tahap sosialisasi. Pada tahap ini para 

peserta rehabilitasi diberikan ketrampilan-ketrampilan yang berguna untuk 

kehidupan bermasyarakat kelak contohnya yaitu keterampilan berbahasa inggris, 

keterampilan membuat anyaman dari enceng gondok, pelatihan membuat almari 

dari aluminium dan ketrampilan berbicara di muka umum. Pelatihan-pelatihan 

yang didapatkan peserta tidak hanya berasal dari Yayasan Rumah Damai saja 

tetapi dari banyak pihak seperti dinas sosial, kementrian sosial. Seperti yang 

diutarakan A (nama samaran) salah satu Tenaga Kesejahteraan Sosial yang 

membantu pelaksanaan kegiatan pada Yayasan Rumah Damai menuturkan bahwa 

banyak pihak ya mensupport, dari pemerintah sendiri banyak badan yang 

membantu yaitu BNN, BNNP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan maupun Puskesmas 

terdekat. Bantuan yang diberikan selain berupa dana juga diberikan pelatihan-

pelatihan. pelatihan yang diberikan oleh peserta rehabilitasi berupa pelatihan 
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membuat anyaman dari eceng gondok, pelatihan membuat almari dari 

almunium,dan pelatihan membuat garuda dari kayu.  

Tidak berbeda dengan yang telah disampaikan sebelumnya, salah satu 

mentor W (nama samaran) menyatakan hal serupa. 

“sini pemerintah juga ikutan bantu, kaya ngadain pelatihan-

pelatihan gitu dari BNN, dinas sosial. Kadang ya 3bulan sekali 

ada yang dateng terus ngasih pelatihan gitu. Kan juga dari 

pemerintah ada anggarannya jadi mereka buat pelatihan gitu.” 

 

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa berbagai pihak juga turut 

membantu dalam pelaksanaan pembelajaran di Yayasan Rumah Damai. 

Selain pelatihan ketrampilan, peserta rehabilitasi juga di bekali dengan 

ketrambilan berbahasa inggris melalui english class. English class dilaksanakan 

setiap hari selasa pukul 10.30 dengan mendatangkan pengajar dari luar Yayasan. 

Pada tahap sosialisasi ini, para peserta rehabilitasi juga di latih untuk dapat 

berbicara dimuka umum untuk melatih kepercayaan diri. Kemampuan untuk 

berbicara dimuka umum awalnya dilatih pada kegiatan morning meeting. Morning 

meeting adalah kegiatan pagi para siswa, di morning meeting ini membahas 

tentang kegiatan sehari-hari peserta rehabilitasi, apa yang dialami, yang disukai 

dan tidak disukai oleh para peserta rehabilitasi dan kemudian peserta rehabilitasi 

lain menanggapi apa yang dibicarakan peserta rehabilitasi sebelumnya. Walaupun 

hanya antar sesama peserta, kegiatan ini merupakan awal peserta rehabilitasi dapat 

menyampaikan pendapat dan berbicara dimuka umum.  

Yayasan Rumah Damai mempunyai kafe kopi di PRPP Semarang. Ada 

beberapa peserta yang membantu cafe tersebut. Di cafe inilah peserta dilatih untuk 
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bekerja. Melalui kegiatan yang ada di Rumah Damai dapat membina hubungan 

sosial serta interaksi peserta dengan orang lain, supaya setelah menyelesaikan 

progam dari Rumah Damai dapat kembali pada fungsi sosial yang lebih baik. 

Kegiatan pembinaan tersebut dirangkum dalam jadwal harian sebagai 

berikut:  

Tabel 4.2 Jadwal Pembinaan Mingguan Yayasan Rumah Damai 

Hari Pukul Kegiatan PJ 

 

 

 

 

Senin 

06.00 WL DEVO Ian 

08.00 Makan pagi - 

09.00 Morning Meeting kaskhot 

10.00 Sesi pagi - 

12.00 Tidur siang - 

15.00 DVD khotbah Doa puasa 

17.00 Olahraga - 

19.00 Makan malam  

19.30 Sesi malam Sesi ayong 

21.00 Bible study  

    

 

 

 

 

Selasa 

06.00 WL DEVO Jordie 

08.00 Makan pagi - 

09.00 Morning meeting Awi 

10.00 Sesi pagi Bhs. Inggris 

12.00 Tidur siang - 

13.00 Makan siang - 

15.00 DVD khotbah Wewei 

17.00 Olahraga - 

19.00 Makan malam - 

19.30 Sesi malam Wrap up 

 21.00  Doa 

permentor 

 

 

 

 

06.00 WL DEVO Chris 

08.00 Makan pagi - 

09.00 Morning meeting Ayong 

10.00 Sesi pagi IFGF 
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Rabu 12.00 Makan siang - 

13.00 Tidur siang - 

15.00 DVD Khotbah Awi 

17.00 Olahraga - 

19.00 Makan malam - 

19.30 Sesi malam Wrap up 

21.00 Doa kamar  

    

 

 

Kamis 

06.00 WL DEVO Ian 

08.00 Makan pagi - 

09.00 Morning meeting Andreas 

10.00 Sesi pagi Sesi maruli 

12.00 makan siang  - 

13.00 tidur siang - 

15.00 DVD khotbah Chris 

17.00 Olahraga - 

19.00 Makan malam - 

19.30 Sesi malam Wrap up 

20.00 Movie   

    

 

 

 

 

Jumat 

 

06.00 WL DEVO Chris 

08.00 Makan pagi - 

09.30 Morning meeting g.c 

12.00 makan siang - 

13.00 tidur siang - 

15.00 DVD khotbah Asun 

17.00 Olahraga - 

19.00 Makan malam - 

19.30 Sesi malam Anthony 

21.00 Doa blok Chandri 

    

 

 

 

 

 

Sabtu 

06.00 WL DEVO Jordhie 

08.00 Makan pagi - 

09.00 Futsal   

11.30 Makan siang - 

12.00 Tidur siang - 

15.00 DVD Khotbah Yanto 

17.00 Olahraga  - 

19.00 Makan malam - 

19.30 Sesi malam Willy 

21.00 Bible study Jonathan 
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4.1.3. Proses Pembelajaran 

4.1.3.1. Tujuan Pembelajaran 

Suatu proses pembelajaran pastinya mempunyai sebuah tujuan yang 

ingin dicapai yaitu adanya perubahan sikap dan karakter menjadi lebih baik dan 

bertambahnya pengetahuan dalam diri peserta didik. Seperti yang diungkap oleh 

A, 

 “tujuan anak masuk sini pastinya biar sembuh, ga make lagi. 

Kan kebanyakan yang masuk sini udah make lama udah 

bertahun-tahun.” 

“Progam pemulihan kita disini beda sama tempat rehab lain, kita 

pake pendekatan kekeluargaan sama pendekatan religi. Jadi 

harapannya setelah menjalani progam, siswa ga cuman sembuh 

tapi juga mengalami perubahan sikap dan karakter menjadi lebih 

baik.” 

Tidak berbeda dengan yang dinyatakan oleh mentor A(nama samaran), W(nama 

samaran) pun mengatakan hal serupa. 

“tujuan pembelajaran disini ya biar anak anak bisa berubah sikap 

jadi lebih baik dan mempunyai karakter Kristus sehingga 

kembali ke kehidupan normal lagi. Tapi buat berubahpun ga 

gampang, harus ada kemauan dari diri sendiri dan bantuan dari 

mentor, temen-temen. Harus ada dukungan dari banyak pihak. 

Gak bisa tuh berubah sendiri.” 

Melalui keterangan yang disampaikan para mentor diketahui bahwa 

tujuan dari proses pembelajaran di Yayasan Rumah Damai adalah dengan adanya 

perubahan sikap dan karakter dari peserta didik agar lebih baik dan dapat kembali 

dan menjalani kehidupan bermasyarakat dengan normal. 
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4.1.3.2. Bahan atau Materi Belajar 

Bahan atau Materi Belajar adalah salah satu komponen dalam proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran  Bahan dan materi belajar dapat 

membantu mentor atau tutor dalam memberikan suatu pembelajaran kepada 

peserta didik dan menunjang suatu proses pembelajaran. W (nama samaran) 

selaku mentor dan pengisi dalam sesi pembelajaran menyatahkan 

“kalok saya punya modul sendiri, saya dapet dr luar kalok pas 

seminar-seminar. Jadi kalok pas sesi saya nyampein hal yang 

saya dapet dari luar kaya seminar-seminar gitu. Saya biasanya 

bagiin soal adiksi, adiksi itu yang berkaitan dengan 

ketergantungan narkoba. Selain dari modul dari alkitab, firman 

firman gitu yg saya sharingkan.” 

“modulnya sih isinya soal pengetahuan-pengetahuan gitu soal 

narkoba, ya kebanyakan soal narkoba wawasan soal narkoba.” 

Berbeda dengan W (nama samaran), dalam proses pembelajaran mentor A( nama 

samaran) tidak menggunakan modul tertentu. 

“enggak, enggak ada buku khusus sih buat sesi ya palingan dari 

Alkitab, nanti kita sharing, bagi pengalaman. Trus bawain 

firman.” 

“Gak ada kurikulum tertentu sih mbak, gak ada patokannya, ya 

pokonya ngalir aja kita mau ngisi apa mau sharing apa.” 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran di Yayasan Rumah Damai mengunakan bahan atau materi 

pembelajaran untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Penggunaan bahan 

atau materi pembelajaran berbeda antara satu mentor dengan mentor lain sesuai 

dengan kebutuhan pembelajaran yang akan disampaikan oleh mentor tanpa ada 

patokan atau kurikulum tertentu. 
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4.1.3.3. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran adalah rangkaian hal-hal sebagai suatu proses 

yang dilaksanakan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

“kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal mbak, disini 

ada tim sendiri yang bikin jadwal kegiatan. Jadi hari senin itu 

sesi apa yang ngisi siapa, trus ngapaian aja.”  Tutur A (nama 

samaran ) 

Hal senada juga diucapkan M (nama samaran) selaku ketua Yayasan sekaligus 

mentor di Yayasan Rumah Damai  

“disini kegiatannya udah ada yang jadwal, kan awal masuk 

sudah di infokan ke keluarga bahwa progamnya setaun, jadi 

kalok progam udah kelar kita serahin lagi ke keluarga 

gimana mau di ambil lagi apa tidak tergantung keluarganya 

juga, kalok misal dirasa keluarga anak ini udah berubah ya 

keluarga ambil, kalok dikirannya belum ya ikut progam lagi 

setaun, jadi kontraknya itu pertahun. 

“kalok soal kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta, waktunya juga, jadi kalok kita bikin jadwal yah gak 

lama-lama juga lah, paling satu sesi sejam sejam setengah, 

biar anak juga gak jenuh.” 

Jadi menurut wawancara kegiatan pembelajaran di Yayasan Rumah 

Damai dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Yayasan Rumah Damai. 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai prosedur oleh mentor berdasarkan 

dengan kebutuhan peserta didik. 

4.1.3.4. Metode Pembelajaran 

Metode adalah cara yang ditempuh oleh tutor dalam melaksanakan suatu 

proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Dalam 
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proses pembelajaran di Yayasan Rumah Damai ini lebih menekankan 

pembelajaran yg bersifat religi atau keagamaan seperti yang dituturkan salah satu 

mentor Yayasan Rumah Damai W (nama samaran) 

“ metode yang kita pake holistik, lebih ke religi. Tapi semua 

metode yang ada di rehab rehab lain kita pake walupun gak 

pure, gak murni ada Tc, sharing ada , religi ada. Kita 

modifikasi metode-metode itu, kita coba. Kalok misal ada 

yg baik kenapa engga dicoba.” 

“kenapa holistik, karena semua orang punya Tuhan, syukur-

syurkur yang kenal Tuhan bissa pulih bisa balik” 

Hampir sama seperti yang diutarakan W (nama samaran), A(nama 

samaran) menyatakan hal serupa. 

“lebih ke keagamaan sih religi, ya lewat sesi sesi itu, 

ceramah, sharing alkitab, trus kita perkuat religinya. Tiap 

seminggu sekali kita datengin pendeta apa pembicara dari 

luar buat ngisi sesi. Kadang-kadang game juga.” 

Dari wawancara diatas diketahui bahwa metode pembelajaran yang 

digunakan oleh Yayasan Rumah Damai adalah holistik atau lebih bersifat 

keagamaan melalui sharing, ceramah, dan sebagainya. 

4.1.3.5. Media atau Sarana Pembelajaran 

Media atau sarana pembelajaran adalah alat yang menunjang proses 

pembelajaran. Media atau sarana pembelajaran berfungsi untuk mempermudah 

mentor dalam menyampaikan informasi dalam suatu proses pembelajaran. Seperti 

yang disampaikan oleh A (nama samaran) 
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“Efektif mbak, biasanya ya pake LCD, proyektor kalok pas 

sesi, trus alat musik kalok pas kebaktian, DVD buat nonton 

movie,.”  

Senada seperti yang diungkapan W (nama samaran) 

“ efektif, penting banget media buat bantu kita dalam 

pembelajaran. itu kan mempermudah kita buat nyampein 

apa yang mau kita share kan.” 

M (nama samaran) selaku ketua Yayasan Rumah Damai menyatakan hal serupa 

“ sangat penting mbak sarana dan prasarana, sarana dan 

prasarana disini ya buat memfasilitasi anak-anak biar gak 

pada jenuh. Jadi kalok pas free time mereka bisa gunain 

fasilitas, kaya olahraga, baca buku diperpustakan sama main 

musik.” 

Jadi dapat diketahui bahwa media dan sarana prasarana berperan penting 

dalam proses pembelajaran di Yayasan Rumah Damai yaitu untuk membantu para 

mentor dalam proses pembelajaran. 

4.1.3.6. Evaluasi pembelajaran 

Evaluasi adalah bagian penting dalam suatu proses pembelajaran, karena 

evaluasi berfungsi menentukan tingkat keberhasilan proses pembelajaran tersebut. 

Menurut A (nama samaran), 

“Ada mbak, biasanya ada rapat seminggu sekali. Biasanya 

kalok ada problem gitu kita bahasnya seminggu sekali 

waktu rapat itu.” 

“Kendalanya pas evaluasi sih, biasanya mentor yang lebih 

senior, kita kasi masukan, eh malah ngeblok kaya gak mau 

dikasi tau gitu. Biasanya sih kalok kebangetan ngobrol 

pribadi.” 
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Senada seperti yang disampaikan A (nama samaran), W (nama samaran) 

berpendapat bahwa evaluasi dilaksanakan melalui rapat seminggu sekali. 

“tiap hari sabtu kita mentor ada rapat, ya buat bahas 

kegiatan seminggu itu, apa yang kurang, apa yang harus 

ditingkatin, bahas anak-anak juga ada perubahan gak si 

anak ini, anak itu.” 

“Ya contohnya kaya sekarang ini mbak, dulu kan pernah 

ada yang mau kabur, pake sprei lewat tembok itu, nah trus 

kita rapatin. Yah pokoknya kita bahas kekurangan kita apa 

biar bisa lebih baik lagi.” 

“banyak yang coba kabur, tuh terakhir kemaren pas lagi 

vocation ke green valley bandungan, pas mau pulang dia 

nelfon keluarganya minta dikirimin uang trus kabur kita 

kejar deh sampe ambarawa dapet. Trus juga pernah pas di 

gereja, dulu kan berhentinya di luar gerbang waktu keluar 

yang satu belok kanan satunya belok kiri kayak nyebar gitu 

kabur. Makanya besoknya pas kegreja lagi kita masukin tuh 

mobil sampe dalem gerbang gereja dan di pager udah 

dijagain satpam sama ada mentor yang jagain. Yah darisitu 

lah kita evaluasi lagi perbaiki lagi, dimana ada celah kita 

perbaiki lagi. Dari situ kita belajar gimana biar anak ga 

kabur lagi.” 

“Kalok sama anak-anak palingan evaluasinya pas mormeet 

itu, ntr kan mereka ngomong tuh unek-uneknya. Lah dari 

situ kita tau juga kekeurangan kita apa terus diperbaiki 

lagi.” 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ada evaluasi yang 

dilaksanakan oleh mentor dan peserta didik. Evaluasi dilaksanakan untuk 

meningkatkan proses pembelajaran pada Yayasan Rumah Damai tersebut. 

4.1.4. Kendala Proses Pembelajaran 

Dalam proses pembalajaran pastinya ada kendala dalam pelaksanaannya. 

Kendala proses pembelajaran adalah hal-hal yang menghambat proses 
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pembelajaran itu sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kendala saat 

proses pembelajaran dapat dialami oleh mentor maupun peserta didik. A(nama 

samaran) sebagai mentor di Yayasan Rumah Damai pun menuturkan beberapa hal 

yang menjadi kendala proses pembelajaran  

“kalok kendala sih banyak, ya yang masuk kesini kan 

emang orang bermasalah semua jadi tau sendiri lah, dari 

anak-anaknya paling ya itu. tapi itu awal-awal masuk aja sih 

mungkin ya belum adaptasi itu ya. Kesini-sininya udah 

biasa ” 

“kalok dari sesi sih paling ya kalok pada males malesan 

gitu, tapi itu gimana cara kita buat ngehidupin suasana biar 

anak anak bisa ngikutin sesi. Tapi kita akalin kasih games, 

apa kita atur waktunya biar gak lama banget gitu aja sih.” 

M (nama samaran) mengatakan, 

“kendalanya mungkin dari mentor ya mbak, soalnya kan 

gak semua orang bisa jadi dan mau buat jadi mentor disini, 

orang-orang ya terpanggil dan ada hati untuk melayani aja 

mungkin yang bersedia. Siapa yang mau sih tinggal disini 

menetap, kan kalok disini full harus disini, gak boleh ada 

keluarga. Tapi sejauh ini sih kita bisa ngehendel, soalnya 

dibantu staf sama TKS juga jadi lumayan bisa ngehendel.” 

“kalok dari proses pembelajarannya sih paling ya itu ya si 

anak jenuh, kan kegiatan disini sama dan berulang-ulang 

jadi mungkin kelamaan disini jadi jenuh. Tapi kita kan ada 

vocation tiap 3 bulan sekali, buat refreshing aja sama anak-

anak biar gak jenuh” 

Kendala tidak hanya didapatkan dari mentor, dari peserta didik pun 

mengalami kendala-kendala dalam proses pembelajaran seperti yang disampaikan 

oleh beberapa peserta rehabilitasi ini. R (nama samaran) salah satu peserta 

rehabilitasi Yayasan Rumah Damai menuturkan, 
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“ya bosen mbak, kegiatannya itu itu mulu, kan kegiatan 

disini seminggu ya itu itu aja. Paling kalok bosen baca 

buku, lah tapi bukunya juga itu itu aja gak ganti ganti, ya 

sama aja. Kalok bisa bukunya ditambah biar kita bisa baca 

buku baru juga.” 

Senada seperti yang di tuturkan R, A(nama samaran) pun mengatakan hal sama, 

“jenuh mbak, biasanya kan bebas gitu, ini disini gak bebas, 

apa-apa diatur, gak bisa komunikasi, gak bisa main. Pengen 

pulang, ketemu keluarga” 

P(nama samaran) menuturkan hal serupa 

“kendalanya ya pengen pulang, gimana ya saya kan udah 

berkeluarga pengen cepet pulang ketemu sama anak-anak. 

Gimana sih rasanya pokoknya kepikiran keluarga terus.” 

“paling kalok kepikiran ya, memotivasi diri terus, doa biar 

tenang” 

Dari hasi wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat kendala-

kendala dalam melaksanakan proses pembelajaran di Yayasan Rumah Damai baik 

dari mentor maupun dari peserta didik itu sendiri. Tetapi mentor telah 

mengupayakan solusi-solusi untuk menangani kendala tersebut. 

4.2. Pembahasan 

Yayasan Rumah Damai adalah pusat rehabilitasi bagi pengguna narkoba. 

Di Yayasan Rumah Damai ini, peserta rehabilitasi diberikan progam pembinaan 

khusus sebagai proses pembelajaran agar peserta mengalami pemulihan dan 

perubahan perilaku serta karakter sehingga dapat kembali menjalankan fungsi 

sosialnya di masyarakat. Proses pembelajaran yang akan dibahas yaitu meliputi 

komponen pembelajaran berupa tujuan, bahan dan materi , kegiatan pembelajaran, 
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metode, media dan sarana, evaluasi pembelajaran serta akan dibahas pula 

mengenai kendala proses pembelajaran tersebut. Pembahasan ini akan 

dihubungkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli sehingga peneliti dapat 

membandingkan antara teori dan hasil penelitian di lapangan. 

4.2.1. Pembinaan 

Secara luas pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya 

pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-

unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk 

mencapai tujuan agar dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna 

(Khalimah, 2007: 12). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah usaha profesional yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.  

Jadi sesuai dengan pendapat para ahli proses pembinaan di Yayasan 

Rumah Damai melalui tiga tahapan yaitu penyembuhan, pemulihan dan sosialisasi 

yang dilaksanakan secara profesional. Pembinaan tersebut bertujuan supaya para 

pecandu narkoba dapat terlepas dari obat tersebut. 

“Pada dasarnya pemulihan di Rumah Damai lebih menekankan 

pada pendekatan diri kepada Tuhan pembinaanya setahun mbak, 

namun program secara keseluruhan meliputi 3 hal, tahap pertama: 

penyembuhan, yaitu program penyembuhan fisik itu tiga bulan 

pertama masuk Rumah Damai terus Pemulihan, yaitu program 

pada pemulihan jiwa dan karakter itu selanjutnya Sosialisasi, yaitu 

program pada persiapan secara fisik dan mental untuk kembali ke 

tengah masyarakat”. 
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4.2.2. Proses Pembelajaran 

4.2.2.1. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah hal-hal yang ingin dicapai dari proses 

pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajaran berfungsi untuk mengevaluasi 

efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. 

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah instructional effect biasanya itu berupa pengetahuan ,dan 

ketrampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit (Sugandi, 2004:25).  

Pembelajaran adalah aktivitas membimbing  warga belajar agar  

melaksanakan proses belajar. Dalam belajar warga belajar mengharapkan hasil 

belajar yang maksimal. Untuk mencapai tujuan itu harus ada upaya melaksanakan 

proses belajar dan capaian hasil belajar (Siswanto. 2013:50) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Tujuan dari proses pembelajaran adalah 

dengan adanya perubahan berupa pengetahuan, ketrampilan maupun sikap secara 

maksimal.  

Progam pembelajaran yang diberikan pada Yayasan Rumah Damai 

burtujuan agar terjadi perubahan sikap dan karakter pada peserta rehabilitasi dan 

dapat kembali ke masyarakat secara normal. Seperti yang dinyatakan oleh mentor 

W, 

“tujuan pembelajaran disini ya biar anak anak bisa berubah sikap 

jadi lebih baik dan mempunyai karakter Kristus sehingga 

kembali ke kehidupan normal lagi. Tapi buat berubahpun ga 

gampang, harus ada kemauan dari diri sendiri dan bantuan dari 
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mentor, temen-temen. Harus ada dukungan dari banyak pihak. 

Gak bisa tuh berubah sendiri.” 

Jawaban tersebut sesuai dengan pendapat para ahli, jadi tujuan dari 

proses pembelajaran pada Yayasan Rumah Damai adalah dengan adanya 

perubahan sikap ke arah lebih baik. Jadi diketahui bahwa Yayasan Rumah Damai 

mempunyai tujuan pembelajaran sebagai hasil dari suatu proses pembelajaran. 

4.2.2.2. Bahan atau materi pembelajaran 

Jamaludin Ahmad, Aminuddin Hassan & Norhasni Zainal 

Abiddin (2008), stated that a module is a teaching package 

related to a unit of concepts in a subject matter. Modules 

could be also be regarded as an individual teaching effort 

and enable a learner to master a unit of the subject matter 

before proceeding to the next unit. On the other hand 

Jamaludin Ahmad et.al (2009) defined modules as a teaching 

and learning package which consisted of objectives, materials 

and teaching activties, assessment activities, instructions and 

systematic procedures to be followed by learners in order to 

carry out individual learning and to master their learning 

content. 

 

Jamaludin Ahmad, Aminuddin Hassan & Norhasni Zainal Abiddin 

(2008), menyatakan bahwa modul adalah paket pengajaran yang berhubungan 

dengan unit konsep dalam materi pelajaran. Modul bisa juga dianggap sebagai 

upaya pengajaran individu dan memungkinkan pelajar untuk menguasai sebuah 

unit dari materi pelajaran sebelum melanjutkan ke unit berikutnya. Di sisi lain 

Jamaludin Ahmad et.al (2009) modul didefinisikan sebagai paket pembelajaran 

yang terdiri dari tujuan, bahan dan activties mengajar, kegiatan penilaian, 

petunjuk dan prosedur yang sistematis yang harus diikuti oleh peserta didik untuk 

melaksanakan pembelajaran individu dan untuk menguasai konten pembelajaran 

mereka. 
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Jadi dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa modul atau 

materi pembelajaran adalah paket pembelajaran yang harus diikuti oleh peserta 

didik supaya peserta didik menguasai pembelajaran yang disampaikan pada tutor. 

Pada proses pembelajaran di Yayasan Rumah Damai, para tutor 

menggunakan bahan atau materi pembelajaran masing-masing sesuai dengan apa 

yang akan disampaikan tutor tersebut. Materi untuk proses pembelajaran berasal 

dari Alkitab, ataupun modul  yang didapatkan oleh tutor dari pembelajaran 

dapatkan di tempat lain. Materi tersebut membantu tutor sebagai acuan apa yang 

akan mereka sampaikan. 

“kalok saya punya modul sendiri, saya dapet dr luar kalok pas 

seminar-seminar. Jadi kalok pas sesi saya nyampein hal yang 

saya dapet dari luar kaya seminar-seminar gitu. Saya biasanya 

bagiin soal adiksi, adiksi itu yang berkaitan dengan 

ketergantungan narkoba. Selain dari modul dari alkitab, firman 

firman gitu yg saya sharingkan.” 

“modulnya sih isinya soal pengetahuan-pengetahuan gitu soal 

narkoba, ya kebanyakan soal narkoba wawasan soal narkoba.”  

Jadi sesuai dengan Jurnal Jamaludin Ahmad et.al (2009) bahwa Modul 

digunakan untuk menguasai konten pembelajaran peserta didik. Pada proses 

pembelajaran di Yayasan Rumah Damai, tutor menggunakan modul yang 

berperan dalam  kegiatan pembelajaran sebagai acuan para tutor dalam 

menyampaikan suatu pembelajaran agar para peserta didik menguasai konten 

pembelajaran tersebut. 

4.2.2.3. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran merupakan interaksi yang terjadi dalam proses 

pelatihan ,interaksi tersebut dapat terjadi antara sumber belajar dengan warga 
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belajar, interaksi dalam kegiatan belajar dan interaksi lain dalam proses atau 

situasi pembelajaran (Raharjo, 2005:12). 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Dalam suatu proses 

komunikasi selalu melibatkan tiga komponen pokok, yaitu komponen pengiriman 

pesan (tutor), penerima pesan (warga belajar), dan pesan itu sendiri (Hamzah, 

2008:162).  

Jadi dapat disimpulkan kegiatan pembelajaran adalah interaksi antara 

tutor, peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Dalam kegiatan pembelajaran di Yayasan Rumah Damai, terdapat 

kegiatan pembelajaran yang terstruktur. Kegiatan pembelajaran tersebut disusun 

oleh tutor sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Kegiatan pembelajaran 

disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta rehabilitasi, disampaikan dengan 

metode ceramah, games edukatif dan lain-lain. Dalam kegiatan pembelajaran ini 

peran tutor sangat berpengaruh yaitu untuk menciptakan iklim yang kondusif saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Keberhasilan penerimaan pesan yang 

disampaikan tutor terlihat pada perubahan perilaku peserta rehabilitasi, apakah 

peserta rehabilitasi menerima dengan baik atau tidak proses pembelajaran 

tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh M selaku Ketua Yayasan Rumah Damai 

dan mentor A, 

“kalok soal kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta, waktunya juga, jadi kalok kita bikin jadwal yah gak 

lama-lama juga lah, paling satu sesi sejam sejam setengah, 

biar anak juga gak jenuh.” 
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“ya kita bikin mereka aktif, mancing-macing pertanyaan, 

terus pas moormeet kita arahin mereka buat sharing, itu 

nglatih mereka buat bisa aktif” 

Jadi kegiatan pembelajaran pada proses pembelajaran di Yayasan Rumah 

Damai sesuai dengan pendapat para ahli. Yaitu adanya interaksi dari tutor, peserta 

belajar dan sumber belajar. Hasil dari interaksi tersebut dapat dilihat dari 

perubahan perilaku yang dialami oleh peserta belajar tersebut. 

4.2.2.4. Metode Pembelajaran 

Metode belajar adalah cara memproses kegiatan belajar mengajar supaya 

warga belajar dapat belajar atau berinteraksi secara aktif sehingga terjadi 

perubahan pada dirinya sendiri sesuai dengan tujuan belajar yang direncanakan 

(Nurhalim, 2007:69). 

Jadi metode pembelajaran merupakan metode yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran pada 

pelatihan. Metode pembelajaran dalam pelatihan merupakan suatu cara dalam  

mereaksi terhadap stimulus dengan memperhatikan syarat guna menunjang tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan oleh sumber belajar dalam upaya 

membelajarkan wargabelajar (Raharjo, 2005:12). 

Dalam Hamzah (2008:65) metode pembelajaran yang sering digunakan 

dalam pembelajaran orang dewasa antara lain: ceramah dan Tanya jawab, 

demonstrasi atau praktek, diskusi dan presentasi, simulasi, permainan, seminar, 

dan studi banding. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran cara penyampaian 

pembelajaran oleh tutor ke peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran 
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yang diharapkan. Metode pembelajaran dapat berupa ceramah, tanya jawab, 

diskusi dan presentasi, simulasi permainan, dan studi banding. 

Proses pembelajaran di Yayasan Rumah Damai cenderung bersifat 

holistik yaitu keagamaan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, 

permainan dan lain-lain. Pembelajaran di Yayasan Rumah Damai lebih 

menekankan pendekatan peserta didik terhadap Tuhan. Proses pembelajaran di 

Yayasan Rumah Damai menggunakan pembelajaran Kristen, jadi proses 

pembalajaran, ceramah dan sesi sesi dilaksanakan dengan pendekatan agama 

Kristen. Para mentor juga memodifikasi metode-metode pembelajaran dengan 

metode yang diterapan oleh rehabilitasi lain. dengan adanya metode yang 

bervariasi, akan meminimalisir tingkat kejenuhan pada proses pembelajaran yang 

di laksanakan peserta didik, jadi peserta didikpun tertarik dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. Seperti yang diungkapkan mentor A, 

“lebih ke keagamaan sih religi, ya lewat sesi sesi itu, 

ceramah, sharing alkitab, trus kita perkuat religinya. Tiap 

seminggu sekali kita datengin pendeta apa pembicara dari 

luar buat ngisi sesi. Kadang-kadang game juga.” 

Jadi sesuai dengan pendapat para ahli bahwa di Yayasan Rumah Damai 

menggunakan metode-metode tertentu untuk proses penyampaian pembelajaran di 

proses pembelajaran itu sendiri. Metode-metode tersebut berfungsi untuk 

membantu para tutor dalam penyampaian pesan agar apa yang disampaikan tutor 

dapat cepat dan mudah dimengerti oleh peserta didik sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 
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4.2.2.5. Media dan Sarana pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan atau informasi dari pengajar atau instruktur kepada peserta belajar. Jadi 

media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

dalam proses pembelajaran. Media utama yang digunakan pada pembelajaran 

dalam dapat berupa alat atau bahan yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. 

(Hamzah, 2008:65). 

Komponen penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi dan 

mempermudah terjadinya proses pembelajaran (Achmad Sugandi,30:2004). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang 

berfungsi untuk memudahkan tutor dalam menyampaikan informasi pada proses 

pembelajaran. 

Pada proses pembelajaran di Yayasan Rumah Damai, seluruh kegiatan 

yang dilakukan oleh peserta didik dari awal beraktivitas hingga kembali 

beristirahat adalah merupakan kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak 

hanya dilaksanakan saat sesi atau saat mentor menyampaikan informasi, tetapi 

seluruh kegiatan yang dilakukan peserta didik selama di Yayasan termasuk 

kegiatan pembelajaran. Maka dan itu media dan sarana pembelajaran berperan 

penting dalam membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Di Yayasan 

Rumah Damai, media dan sarana belajar sudah cukup memadai untuk menunjang 

aktivitas siswa, ada tempat olahraga, gym, perpustakan, alat musik, alat 

elektronik, dan sebagainya. Peserta rehabilitasi dapat melaksanakan semua 
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aktivitas didalam Yayasan karena peserta didik memang tidak diperbolehkan 

keluar dari Yayasan selama mengikuti progam. Jadi media dan sarana 

pembelajaran cukup berperan dalam menunjang, melengkapi dan mempermudah 

jalannya proses pembelajaran. Seperti yang diungkapkan mentor W, 

“efektif, penting banget media buat bantu kita dalam 

pembelajaran. itu kan mempermudah kita buat nyampein 

apa yang mau kita share kan.” 

Jadi adanya media dan sarana pembelajaran di dalam proses 

pembelajaran Yayasan Rumah Damai sesuai dengan pendapat para ahli yaitu, 

media dan sarana pembelajaran diperlukan dalam kegiatan pembelajaran untuk 

mempermudah tutor menyampaikan informasi. 

4.2.2.6. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis 

yang mencakup tujuan, perancangan dan pengembangan instrument, 

pengumpulan data, analisis dan penafsiran untuk menentukan suatu nilai dengan 

standar penilaian yang telah ditentukan (Hamzah, 2008:68). 

Di samping itu evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui kemajuan 

dalam pelaksanaan progam, mengumpulkan informasi untuk dijadikan bahan bagi 

penyempurnaan dan melakukan koreksi terhadap kesalahan yang telah dilakukan. 

(Soetomo, 2008:349) 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi adalah bagian penting 

dalam suatu proses pembelajaran, karena evaluasi dapat menentukan tingkat 
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keberhasilan proses pembelajaran tersebut dan evaluasi hendaknya dilaksanakan 

secara sistematis dan berkelanjuatan. 

Evaluasi dalam kegiatan pembelajaran di Yayasan Rumah damai 

dilaksanakan oleh mentor seminggu sekali saat rapat rutin. Evaluasi tersebut 

dilaksanakan untuk memperbaiki jalannya progam pembelajaran di yayasan yang 

dirasa masih kurang. Evaluasi ini sendiri dilaksanakan intern oleh mentor secara 

rutin. Evaluasi juga dilaksanakan oleh peserta rehabilitasi pada setiap hari selasa 

rabu kamis melalui progam morning meeting dan di pimpin oleh salah satu 

mentor. Pada evaluasi ini para peserta rehabilitasi menyampaikan hal-hal yang 

dirasa menjadi kendala saat kegiatan dan peserta lainpun ikut menanggapi. 

Evaluasi tersebut dilaksankan untuk mengetahui kemajuan perubahan perilaku 

pada peserta didik. Seperti yang diungkapkan mentor W, 

“tiap hari sabtu kita mentor ada rapat, ya buat bahas 

kegiatan seminggu itu, apa yang kurang, apa yang harus 

ditingkatin, bahas anak-anak juga ada perubahan gak si 

anak ini, anak itu.” 

“Ya contohnya kaya sekarang ini mbak, dulu kan pernah 

ada yang mau kabur, pake sprei lewat tembok itu, nah trus 

kita rapatin. Yah pokoknya kita bahas kekurangan kita apa 

biar bisa lebih baik lagi.” 

Evaluasi di Yayasan Rumah Damai dilaksanakan secara seistematis dan 

berkelanjutan sesuai dengan pendapat para ahli. 

4.2.3. Kendala Proses Pembelajaran 

Kendala dalam proses pembelajaran merupakan hal-hal yang menghambat 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran tersebut. 
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Sejumlah faktor psikologis yang mempengaruhi belajar salah satunya 

adalah minat, istilah lain dari minat adalah interest. Minat adalah kecenderungan 

untu memperhatikan aktivitas secara tetap. Setiap aktivitas yang diminati warga 

belajar akan terus diperhatikan dengan perasaan senang, minat berpengaruh 

terhadap aktivitas belajar. Materi pembelajaran yang menarik minat lebih mudah 

dicerna dan diingat kembali. (Siswanto, 2013:38). 

Beberapa faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi 

belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana 

lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, 

dan hasil belajar. (Achmad Rifa’i dan Catharina.2009:96). 

Di Yayasan Rumah Damai, kendala dalam pembelajaran berasal dari 

mentor dan peserta didik itu sendiri. Kendala dari mentor adalah kurangnya 

tenaga ahli yang profesional. Misalnya tenaga ahli dalam bidang konseling, 

bidang psikologi yaitu psikolog yang mengetahui ilmu tentang rehabilitasi. 

Karena kurangnya tenaga ahli, sulit untuk menghasilkan pembinaan yang berhasil. 

Mentor hanya berasal dari peserta rehabilitasi di Yayasan Rumah Damai yang 

telah pulih itu sendiri. Seperti yang dinyatakan oleh M, 

“kendalanya mungkin dari mentor ya mbak, soalnya kan 

gak semua orang bisa jadi dan mau buat jadi mentor disini, 

orang-orang ya terpanggil dan ada hati untuk melayani aja 

mungkin yang bersedia. Siapa yang mau sih tinggal disini 

menetap, kan kalok disini full harus disini, gak boleh ada 

keluarga. Tapi sejauh ini sih kita bisa ngehendel, soalnya 

dibantu staf sama TKS juga jadi lumayan bisa ngehendel.” 

Sementara itu kendala dari peserta didik adalah kurangnya minat terhadap 

proses pembelajaran karena jenuh atau bosan. Kejenuhan dari peserta didik itu 
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pula juga berasal dari banyak faktor yaitu dari faktor kegiatan yang diulang-ulang 

itu sendiri ataupun faktor dari dalam diri siswa tersebut. Faktor yang menghambat 

pembelajaran dari dalam peserta didik dapat berupa tingkat kejenuhan, peseerta 

didik berharap dapat cepat keluar dari tempat rehabilitasi karena merasa 

terkekang, adapula peserta yang teringat akan keluarganya di kampung halaman. 

Hal-hal tersebut yang menyebabkan peserta didik tidak fokus dalam mengikuti 

proses pembelajaran sehingga dalam mencapai tujuan pembelajaranpun sedikit 

terhambat. Jika terjadi hal-hal demikian, biasanya bantuan dari peserta lain dan 

mentor sangat berpengaruh. Yaitu dengan berdoa bersama, memotivasi peserta 

tersebut, dan konseling pribadi. Dengan adanya dukungan dari peserta dan mentor 

dapat kembali memberikan motivasi peserta yang mengalami kendala tersebut 

untuk kembali fokus terhadap proses pembelajaran. Seperti yang dinyatakan oleh 

peserta didik A, 

“jenuh mbak, biasanya kan bebas gitu, ini disini gak bebas, 

apa-apa diatur, gak bisa komunikasi, gak bisa main. Pengen 

pulang, ketemu keluarga” 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

5.1.1. Pembinaan di Yayasan Rumah Damai melalui tiga tahapan yaitu penyembuhan, 

pemulihan dan sosialisasi yang telah berjalan dengan baik ditandai dengan adanya perubahan 

perilaku ke arah positif oleh pecandu narkoba. 

5.1.2. Proses Pembelajaran pada Yayasan Rumah Damai ditujukan untuk pecandu narkoba 

dari berbagai daerah di wilayah Indonesia. Proses pembelajaran tersebut dilaksanakan 

menurut ajaran Kristen. Proses pembelajaran di Yayasan Rumah Damai telah terlaksana 

dengan baik karena komponen pembelajaran berjalan maksimal. Kegiatan pada Yayasan 

Rumah Damai berlangsung secara berulang-ulang dan berkelanjutan dengan tujuan dengan 

kegiatan yang berulang-ulang dapat menjadi kebiasaan peserta sehingga terbentuk karakter 

dan mengubah pola prilaku para peserta rehabilitasi menjadi lebih baik. 

5.1.3. Kendala dalam proses pembelajaran di Yayasan Rumah Damai adalah kurangnya 

tenaga ahli di bidangnya karena mentor hanya berasal dari mantan peserta rehabilitasi 

Yayasan tersebut jadi pembelajaran tidak ditunjang oleh tenaga ahli.  

5.1.4. Kendala pada peserta didik adalah metode pembelajaran yang tidak bervariasi serta 

kegiatan yang berlangsung penuh didalam yayasan pada proses pembelajaran membuat 

peserta rehabilitasi merasa jenuh dan bosan. 

5.2 SARAN 

5.2.1. Progam pembinaan bagi pecandu narkoba telah berjalan dengan baik. Kurangnya 

pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan dapat menjadi kendala bagi peserta rehabilitasi untuk 

bersosialisasi dengan masyarkat karena kurangnya bekal yang diberikan pada yayasan, untuk 
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itu sebaiknya yayasan memberikan pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan agar agar nantinya 

saat peserta rehabilitasi kembali bermasyarakat telah mempunyai bekal ketrampilan tertentu  

5.2.2. Kegiatan yang berulang-ulang juga dapat menjadi kendala dalam proses 

pembelajaran, sebaiknya Yayasan Rumah Damai memberikan variasi dalam pembelajaran 

agar siswa pun tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran contoh lomba-lomba, lomba 

menyanyi, lomba olahraga dan memberikan hadiah atau semacamnya agar peserta rehabilitasi 

merasa bersemangat kembali dan termotivasi. 

5.2.3. Kurangnya staff para ahli dapat menghambat proses pembelajaran sehingga pihak 

Yayasan Rumah Damai seharusnya merekrut tenaga ahli, contohnya tenaga ahli konseling, 

tenaga ahli kesehatan, dan tenaga ahli agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara 

maksimal. 

5.2.4. Aktivitas yang berlangsung penuh didalam Yayasan juga menjadi kendala tersendiri 

dalam pembelajaran dan peserta menjadi jenuh dan sehingga tidak bersemangat mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Sebaiknya pihak Yayasan Rumah Damai mengadakan kegiatan diluar 

Yayasan seperti contohnya bakti sosial di Panti Asuhan, rekreasi agar peserta didik tidak 

merasakan kejenuhan dan dapat merasakan membantu sesama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Ahmad, Jamaludin & Sulaiman Tajularipin.2010. The Effectiveness of Drug Rehabilitation 

Module on the Motivation Achievement among Male Inmates in Malaysia. 

International Journal of Psychological Studies.Volume 2 (2) 

 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta 

 

Badan Narkotika Nasional. 2010. Mengenal Penyalahgunaan Narkoba 

 

Chesang, Richard Kipkemboi. 2013. Drug Abuse Among The Youth In Kenya. International 

Journal Of Scientific and Technology Research. Volume 2 (6) 

 

Mulyasa.2003.Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep; Karakteristik dan Implementasi. 

Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya. 

 

Fredericks, Jennifer.2014. Drugs and Recovery: A Qualitative Study in Atlantic Canada. 

American International Journal of Social Science.Volume 3 (2) 

 

Gerungan. 2005. Psikologi Sosial. Bandung: Aditama 

Hamzah, Uno. 2008. Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang 

Kreatif. Jakarta : Bumi Aksara 

 

Jansen, P.1977.Paedagogik Sosial. Malang : Lembaga Pengembangan Masyarakat Malang. 

 

Khalimah, Nur. 2007. Aktivitas Pembinaan Narapidana (NAPI) dalam Upaya Mengubah 

Sikap dan Perilaku di Rutan Kelas IIB. Skripsi, Semarang: UNNES 

Mappa, Syamsu dkk.1994. Teori Belajar Orang Dewasa. Jakarta : Depdikbud 

 

Marzuki, Saleh. 2010. Pendidikan Nonformal. Bandung : Remaja Rosdakarya 

 

Mathis, Robert L. dan John H. Jackson. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 

Pertama Salemba Empat, Jakarta 

 

Mohamad, Marzety Adibah Al Sayed & Mohamad Zakaria.2013.Therapeutic Experience of 

Drug Rehabilitation Clients through Expressive Arts Therapy.International Journal 

of Humanities and Social Science.Volume 3 (17) 

 

Moleong, L.2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : P.T.Remaja Rosda Karya 

 

Nurhalim, Khomsum.2007. Srategi Pembelajaran. Semarang. 

 

Nurhalim, Khomsum. 2011. Pendidikan Seumur Hidup.Semarang. 

 



79 
 

 

Okamahayani, Elta.2004. Efektivitas Proses Pembelajaran Kursus Komputer Program 

Windows Office (Studi Kasus Pada LPK Budiman Kaligarang Semarang) (Skripsi). 

Semarang : Universitas Negeri Semarang 

Olutola, Faloore.2012. Drug Addiction and Rehabilitation in Nigeria: Insights from 

Sociological Theories. Global Journal of Medicial Research.Volume 12 (5) 

 

Partodiharjo, Subagyo. 2009. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: 

Erlangga 

Partodiharjo, Subagyo. (2013) . Narkoba . Jakarta : Esensi 

 

Raharjo, Tri Joko. 2005. Pengembangan Model Pembelajaran Kesetaraan SLTP Bagi Kaum 

Miskin / Gelandangan. Semarang : Unnes Press 

 

Rahmawati, Tutik. 2015. Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik. 

Yogyakarta : Gava Media 

 

Rifa’i, Achmad RC dan Catharina Tri Anni. 2009. Psikologi Pendidikan. Semarang : UNNES 

PRESS. 

Siswanto.2013. Membangun Motivasi Belajar Pendidikan Non Formal. Semarang : UNNES 

Press. 

 

Sudjana.2007. Sistem & Manajemen Pelatihan. Bandung : Falah Production. 

Soetomo. 2008. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat.Yogyakarta : Pustaka Pelajar 

Sugandi, Ahmad. 2004. Teori Pembelajaran. Semarang : Unnes Press 

 

Sugiyono, Prof. Dr. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta 

 

Sukardi. 2008. Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya. Jakarta : Bumi aksara. 

 

Suprijanto. 2008. Pendidikan Orang Dewasa. Jakarta : P.T. Bumi Aksara 

 

 

 



80 
 

 
 
 

LAMPIRAN



81 
 

 
 
 

 

Lampiran 1 

KISI-KISI WAWANCARA KETUA YAYASAN 

“PROSES PEMBELAJARAN PECANDU NAPZA DI BALAI 

REHABILITASI NAPZA RUMAH DAMAI SEMARANG” 

NO KAJIAN FOKUS SUB FOKUS ITEM 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Gambaran umum 

Balai Rehabilitasi 

Napza Rumah 

Damai 

 

 

Proses rekruitmen 

Balai Rehabilitasi 

Napza Rumah 

Damai 

Latar Belakang 

berdirinya Balai 

Rehabilitasi 

Napza Rumah 

Damai 

 

 

Rekruitmen 

mentor dan 

Peserta belajar 

1.1 Sejarah berdiri Balai 

Rehabilitasi Napza 

Rumah Damai 

1.2 Visi dan misi Balai 

Rehabilitasi Napza 

Rumah Damai  

 

1.1 Latar Belakang 

rekruitmen mentor dan 

warga belajar 

 

1-3 

 

4-6 

 

 

 

 

 

7-29 
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KISI-KISI WAWANCARA MENTOR 

“PROSES PEMBELAJARAN PECANDU NAPZA DI BALAI 

REHABILITASI NAPZA RUMAH DAMAI SEMARANG” 

 

NO KAJIAN FOKUS SUB FOKUS ITEM 

1. Komponen 

pembelajaran 

Perencanaan 

proses 

pembelajaran 

1.1 Perencanaan 

pembelajaran 

1.2 Media pembelajaran 

1.3 Metode 

1-3 

 

4-5 

 

6-9 

 

  Pelaksanaan 

proses 

pembelajaran 

1.1 Peranan mentor 

1.2 Jadwal pembelajaran 

1.3 Kendala pembelajaran 

1.4 Metode pembelajaran 

1.5 Partisi warga belajar 

10-16 

17 

18-20 

21-23 

24-25 

  Evaluasi proses 

pembelajaran 

1.1 Evaluasi warga belajar 

1.2 Hambatan Evaluasi 

26-30 

31-32 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 
 
 

KISI-KISI WAWANCARA WARGA BELAJAR 

“PROSES PEMBELAJARAN PECANDU NAPZA DI BALAI 

REHABILITASI NAPZA RUMAH DAMAI SEMARANG” 

NO KAJIAN FOKUS SUB FOKUS ITEM 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Keadaan Warga 

Didik 

 

 

 

Latar Belakang 

Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

Proses 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

1.1 Asal Warga Belajar 

1.2 Sejarah masuk 

Yayasan Rehabilitasi 

 

 
 
 

1.1 Proses Pembelajaran 

1.2 Peran Mentor 

1.3 Kendala yang dihadapi 

1 

2-12 

 

 

 

 

 

13-18 

19-21 

22-26 
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PEDOMAN WAWANCARA KETUA YAYASAN 

PROSES PEMBELAJARAN PECANDU NAPZA DI BALAI 

REHABILITASI NAPZA RUMAH DAMAI SEMARANG 

 

 

Nama    :  

Usia    :  

JenisKelamin   :  

PendidikanTerakhir  :  

Alamat   :  

 

A. Gambaran Umum Balai Rehabilitasi Napza Rumah Damai  

1. Kapan terbentuknya Balai Rehabilitasi Napza Rumah Damai? 

2. Siapakah Pendiri Rehabilitasi Napza 

3. Bagaimana sejarah terbentuknya balai Rehabilitasi Napza? 

4. Atas dasar apa membentuk balai rehabilitasi? 

5. Tujuan membentuk balai rehabilitasi napza? 

6. Apa harapan anda saat membentuk balai rehabilitasi? 

7. Apa visi dan misi balai rehabilitasi ? 

8. Siapa pengurus balai rehabilitasi ini? 

9. Bagaimana perekrutan pengurus balai rehabilitasi ini? 

10. Bagaimana kah sistem gaji para pengurus balai? 

11. Bagaimanakah struktur organisasinya? 

12. Apakah sarana dan prasarana dalam balai rehabilitasi napza memadai? 

13. Bagaimana kah perawatan sarana dan sarana di balai rehabilitasi? 

14. Darimanakah sumber dana yang didapatkan balai rehabilitasi? 

15. Apakah ada evalusi tertentu untuk kepengurusan balai rehabilitasi? 

B. Proses Rekuitmen Mentor dan Peserta Didik (Pecandu Napza) 

16. Apakah ada kriteria-kriteria tertentu untuk dapat menjadi mentor di 

balai rehabilitasi ? 

Ketua Yayasan 
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17. Apakah ada penyeleksian dalam pemilihan mentor tersebut? 

18. Bagaimana cara mendaftar untuk dapat menjadi tutuor di balai 

rehabilitasi ini? 

19. Atas dasar pertimbangan apa untuk dapat menjadi mentor di tempat 

ini? 

20. Siapakah yang berwenang dalam memilih mentor di balai rehabilitasi 

ini? 

21. Kendala apa yang dihadapi dalam proses rekuitmen mentor? 

22. Berapa batas usia untuk dapat menjadi mentor di tempat ini? 

23. Apakah semua pecandu narkoba dapat masuk ke balai rehabilitasi ini? 

24. Adakah kriteria-kriteria tertentu untuk pecandu narkoba dapat masuk 

tempat ini? 

25. Bagaimana proses pemilihan pecandu narkoba yang dapat masuk ke 

tempat ini? 

26. Adakah batasan-batasan tertentu  untuk pecandu narkoba dapat masuk 

ke balai rehabilitasi ini? 

27. Berapa rentangan usia pecandu narkoba dapat masuk ke balai 

rehabilitasi ini? 

28. Apakah ada tim tersendiri dalam pemilihan pecandu narkoba di tempat 

ini? 

29. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemilihan 

pecandu narkoba di tempat ini? 
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PEDOMAN WAWANCARA MENTOR 

PROSES PEMBELAJARAN PECANDU NAPZA DI BALAI 

REHABILITASI NAPZA RUMAH DAMAI SEMARANG 

 

 

Nama    :  

Usia    :  

JenisKelamin   :  

PendidikanTerakhir  :  

Alamat   :  

 

A. Perencanaan Proses Pembelajaran pada Balai Rehabilitasi Napza 

Rumah Damai 

1. Persiapan apakah yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran? 

2. Apa tujuan proses pembelajaran di yayasan ini? 

3. Jenis pembelajaran apa yang anda gunakan? 

4. Hal apa yang mendasari anda menggunakan pembelajran tersebut? 

5. Apakah anda menggunakan media-media tertentu dalam proses 

pembelajaran? 

6. Seberapa efektifkah media tersebut untuk proses pembelajaran? 

7. Bagaimanakah pembagian waktu dalam proses pembelajaran? 

8. Hal apakah yang mendasari pembagian waktu dalam proses 

pembelajaran? 

9. Materi apa yang digunakan untuk proses pembelajaran? 

10. Darimanakah sumber belajar untuk materi-materi tersebut? 

11. Apakah anda menggunakan referensi lain dalam proses pembelajaran? 

B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran di Balai Rehabilitasi Napza Rumah 

Damai  

12. Apa peran mentor dalam proses pembelajaran di balai rehabilitasi 

Rumah Damai ? 

Mentor 
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13. Apa kehadiran mentor mempengaruhi prose pembelajaran? 

14. Apa kiat-kiat mentor untuk membangun motivasi / minat peserta didik 

dalam pembelajaran? 

15. Apa yang dilakukan mentor agar pembelajaran terasa menyenangkan? 

16. Apa kiat-kiat mentor untuk mencapai tujuan pembelajaran? 

17. Apa yang dilakukan mentor saat peserta didik mengalami kesulitan 

dalam proses pembelajaran? 

18. Apakah media efektif dalam proses pembelajaran? 

19. Apa kendala-kendala yang dialami mentor dalam proses 

pembelajaran? 

20. Apa kiat-kiat mentor untuk menghadapi kendala tersebut? 

21. Apa yang mentor lakukan supaya peserta didik mampu mengikuti 

proses pembelajaran dengan baik? 

22. Metode-metode apa yang mentor gunakan dalam proses pembelajaran 

di balai rehabilitasi napza Rumah Damai ? 

23. Apa yang mendasari mentor untuk menggunakan metode-metode 

tersebut? 

24. Seberapa aktifkah peserta didik dalam mengikuti pembelajaran? 

25. Apa yang dilakukan mentor untuk membangun keefektifan peserta 

didik dalam proses pembelajaran? 

C. Evaluasi Proses Pembelajaran di Balai Rehabilitasi Rumah Damai  

26. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran? 

27. Langkah apa yang diambil jika proses pembelajaran tidak sesuai yang 

diharapkan? 

28. Bagaimana cara menentukan ketidak berhasilan dalam proses 

pembelajaran? 

29. Apa yang dilakukan mentor terhadap peserta yang gagal? 

30. Kapan para mentor melaksanakan evaluasi pembelajaran? 

31. Kendala apakah yang dialami saat proses evaluasi ? 

32. Apa yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut 
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PEDOMAN WAWANCARA WARGA BELAJAR 

PROSES PEMBELAJARAN PECANDU NAPZA DI BALAI 

REHABILITASI NAPZA RUMAH DAMAI SEMARANG 

 

 

Nama    :  

Usia    :  

JenisKelamin   :  

PendidikanTerakhir  :  

Alamat   :  

 

1. Apa keseharian anda? 

2. Bagaimana anda dapat terjerumus kedalam narkoba?  

3. Bagaimana anda dapat masuk ke balai rehabilitasi napza “Rumah Damai”?  

4. Apakah keluarga anda mendukung anda untuk masuk ke balai rehabilitasi 

napza Rumah Damai? 

5. Apakah dukungan keluarga sangat berpengaruh dalam proses pemulihan 

anda? 

6. Apakah menurut anda adalah keputusan yang tepat anda masuk ke balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai? 

7. Apa tujuan anda masuk ke balai rehabilitasi napza Rumah Damai? 

8. Apa yang menjadi motivasi anda untuk dapat pulih? 

9. Apakah yang menjadi kendala anda untuk mencapai tujuan? 

10. Apa solusi yang anda lakukan untuk menghadapi kendala tersebut? 

11. Apakah anda nyaman berada di balai rehabilitasi napza Rumah Damai? 

12. Apa yang menyebabkan anda merasa nyaman/ kurang nyaman berada di 

balai rehabilitasi Napza Rumah Damai? 

13. Apakah anda dapat mengikuti dengan baik kegiatan/ proses pembelajaran 

di balai rehabilitasi napza Rumah Damai? 

14. Apa pembelajaran yang anda sukai ? 

Warga Belajar 
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15. Mengapa anda suka dengan pembelajaran tersebut? 

16. Apakah menurut anda pembelejaran tersebut berpengaruh terhadap proses 

penyembuhan anda? 

17. Manfaat apakah yang anda dapatkan dari pembelajaran tersebut? 

18. Apa yang anda lakukan untuk menghadapi kendala tersebut? 

19. Apakah peran mentor berpengaruh terhadap pembelajaran dalam balai 

rehabilitasi Rumah Damai? 

20. Apakah mentor banyak membantu dalam proses pembelajaran anda? 

21. Apa metode pembelajaran apa yang anda sukai? 

22. Apakah anda pernah bosan dalam mengikuti pembelajaran di balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai ini? 

23. Apa kiat-kiat anda dalam menghadapi kebosanan tersebut? 

24. Apa harapan anda setelah mengikuti proses pembelajaran di balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai ini? 

25. Apa kritik dan saran anda untuk Yayasan Rumah Damai ? 

26. Apa kesan dan pesan anda untuk Yayasan Rumah Damai  
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PEDOMAN WAWANCARA PEKERJA SOSIAL 

PROSES PEMBELAJARAN PECANDU NAPZA DI BALAI 

REHABILITASI NAPZA RUMAH DAMAI SEMARANG 

 

 

Nama    :  

Usia    :  

JenisKelamin   :  

Pekerjaan   :   

PendidikanTerakhir  :  

Alamat   :  

 

1. Bagaimana anda dapat bergabung dengan yayasan Rumah Damai ini? 

2. Kapan anda mulai bergabung dengan yayasan Rumah Damai? 

3. Bagaimana respon anda dengan adanya yayasan “Rumah Damai”? 

4. Menurut anda, apakah progam pada Rumah Damai sesuai dengan 

kebutuhan masyarkat yang ingin melakukan rehab?. 

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai pembelajaran yang ada pada 

yayasan Rumah Damai? 

6. Sebagai tempat Rehabilitasi, apakah ada support dari pemerintah/ dinas 

sosial mengenai yayasan Rumah Damai ini? 

7. Bantuan yang anda berikan sebagai pekerja sosial terhadap proses 

pembelajaran pada yayasan Rumah Damai? 

8. Apakah anda juga memberikan pembelajaran terhadap peserta didik? 

9. Apakah menurut anda peran orang tua berpengaruh terhadap kesembuhan 

peserta didik? 

10. Kendala apakah yang anda alami sebagai pekerja sosial saat berada di 

yayasan Rumah Damai? 

11. Bagaimanakah anda mengatasi kendala tersebut? 

12. Apakah ada evaluasi tertentu? 

13. Kapan evaluasi dilaksanakan? 

Pekerja Sosial 
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14. Menurut anda, apakah ada kekurangan dalam proses pembelajaran pada 

yayasan Rumah Damai? 

15. Apa saran dan harapan anda sebagai pekerja sosial terhadap yayasan 

Rumah Damai ini? 
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TRANSKIP WAWANCARA KETUA YAYASAN 

PROSES PEMBELAJARAN PECANDU NAPZA DI BALAI 

REHABILITASI NAPZA RUMAH DAMAI SEMARANG 

 

 

Nama    : Maruli 

Usia    : 38 tahun 

JenisKelamin   : laki-laki 

PendidikanTerakhir  : SMP 

Alamat   : Jakarta 

 

A. Gambaran Umum Balai Rehabilitasi Napza Rumah Damai 

1. Kapan terbentuknya Balai Rehabilitasi Napza Rumah Damai? 

Jawab : 28 Juli 1999 

2. Siapakah Pendiri Rehabilitasi Napza? 

Jawab : Muljadi irawan, beliau juga berperan sebagai pembina 

Yayasan Rumah Damai ini 

3. Bagaimana sejarah terbentuknya balai Rehabilitasi Napza? 

Jawab : Bermula di tahun 1997, kami melayani beberapa pecandu 

narkoba di Jakarta, sampai satu peristiwa salah seorang keponakan 

pembinameninggal karena overdosis dan itu menyadarkan pembina 

bahwa untuk melayani pecandu narkoba tidak bisa dari waktu yang 

sisa, harus penuh waktu, akhirnya November 1998 keputusan dibuat, 

dan kami pindah dari Jakarta ke Semarang. Sementara menunggu 

pembangunan Rumah Damai selesai, kami mulai pelayanan ini di 

Ungaran dan akhirnya dalam anugerah Tuhan, tepatnya tgl 28 Juli 

1999 kami pindah ke Rumah Damai di Gunung Pati Semarang. 

4. Atas dasar apa membentuk balai rehabilitasi? 

Jawab : Bagi kami Rumah Damai adalah rumah bagi anak-anak, 

kapanpun mereka bisa datang, tinggal dengan kami, karena konsep 

Ketua Yayasan 
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pelayanan kami adalah menciptakan rumah bagi anak-anak, membawa 

mereka lahir baru, alami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami 

perubahan karakter dan jadi berkat bagi banyak orang. 

5. Tujuan membentuk balai rehabilitasi napza? 

Jawab : Kami berharap setelah anak-anak dapat lahir baru alami 

perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perubahan karakter dan jadi 

berkat bagi banyak orang. 

6. Apa visi dan misi balai rehabilitasi ? 

Jawab : Membangun manusia yang berkarakter kuat dan siap secara 

mental maupun spiritual, melalui pemulihan luka masa lalu dan 

hubungan keluarga, pengembangan talenta dan potensi diri secara 

total, Menjadikan pribadi yang berarti dan berdampak bagi masyarakat 

dan lingkungan 

7. Siapa pengurus balai rehabilitasi ini? 

Jawab : Disini ada 7 mentor, mentor disini juga sebagai pembina dan 

pengurus yayasan ini 

8. Bagaimana perekrutan pengurus balai rehabilitasi ini? 

Jawab : Mentor/ pengurus diambil dari alumni rumah damai sendiri, 

mereka yang sudah sembuh dan punya hati untuk melayani dapat 

melayani di tempat ini 

9. Bagaimanakah struktur organisasinya? 

Jawab : Ada struktur organisasinya (terlampir) 

10. Apakah sarana dan prasarana dalam balai rehabilitasi napza memadai? 

Jawab : Disini sarana dan prasana kami buat sangat memadai, dilihat 

kondisi pembinaan dan proses pembelajaran dilaksanakan full 

ditempat ini. Jadi kami kondisikan rumah ini menjadi tempat yang 

nyaman untuk para penghuni, seperti kamar yang nyaman, tempat 

bermusik, tv, tempat menonton film dll 

11. Bagaimana kah perawatan sarana dan sarana di balai rehabilitasi? 

Jawab : Untuk perawatan sendiri dilakukan oleh semua pihak, semua 

yg tinggal di rumah ini. 
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12. Darimanakah sumber dana yang didapatkan balai rehabilitasi? 

Jawab : Sumber dana, tiap anak yang masuk akan dikenai biaya 

pembelajaran. Dan juga ada bantuan dari pusat (dinas sosial) 

13. Apakah ada evalusi tertentu untuk kepengurusan balai rehabilitasi? 

Jawab : Evaluasi dilaksanakan setiap hari pada session morning 

meeting bersama mentor dan anak seperti yg mbak ikutin kmrin 

 

C. Proses Rekuitmen Mentor dan Peserta Didik (Pecandu Napza) 

14. Apakah ada kriteria-kriteria tertentu untuk dapat menjadi 

mentor di balai rehabilitasi ? 

Jawab : Ya, mentor disini semuanya anak-anak sini juga mbak, 

mereka ada hati buat bantu ya mereka bantu, kan jarang juga 

ada yang mau buat disini. Dan juga gak sembarang orang juga 

bisa ngehandle anak-anak emang harus tau seluk beluk sini gitu 

lah mbak. 

15. Apakah ada penyeleksian dalam pemilihan mentor tersebut? 

Jawab : Pemilihan dilaksanakan oleh mentor lain pula, jadi jika para 

mentor melihat si “A’ telah mampu menjadi mentor dia diangkat 

menjasi mentor 

16. Bagaimana cara mendaftar untuk dapat menjadi mentor di balai 

rehabilitasi ini? 

Jawab : Mentor di yayasan ini berasal dari alumni rumah damai 

sendiri, lalu jika dia ada hati untuk melayani dia dapat menjadi staff 

jika dia dilihat telah mampu menjadi mentor lalu diangkat menjadi 

mentor 

17. Atas dasar pertimbangan apa untuk dapat menjadi mentor di tempat 

ini? 

Jawab : Ya dari karekter 

18. Siapakah yang berwenang dalam memilih mentor di balai rehabilitasi 

ini? 

Jawab : Para mentor lain yang ada di yayasan 
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19. Kendala apa yang dihadapi dalam proses rekuitmen 

mentor? 

Jawab : kendalanya mungkin dari mentor ya mbak, 

soalnya kan gak semua orang bisa jadi dan mau buat jadi 

mentor disini, orang-orang ya terpanggil dan ada hati 

untuk melayani aja mungkin yang bersedia. Siapa yang 

mau sih tinggal disini menetap, kan kalok disini full harus 

disini, gak boleh ada keluarga. Tapi sejauh ini sih kita 

bisa ngehendel, soalnya dibantu staf sama TKS juga jadi 

lumayan bisa ngehendel. 

20. Berapa batas usia untuk dapat menjadi mentor di tempat ini? 

Jawab : Tidak ada batassan usia, jadi kalau dinilai mampu menjadi 

mentor 

21. Apakah semua pecandu narkoba dapat masuk ke balai rehabilitasi ini? 

Jawab : Ya, dapat 

22. Adakah kriteria-kriteria tertentu untuk pecandu narkoba dapat masuk 

tempat ini? 

Jawab : Tidak, tetapi ya itu 17 keatas dan mau mengikuti dengan 

metode religi ini 

23. Bagaimana proses pemilihan pecandu narkoba yang dapat 

masuk ke tempat ini? 

Jawab : sebelumnya keluarga calon kan pada survey, lalu 

kita infoin persyaratan, kalok udah setuju baru anaknya 

dibawa kesini. 

24. Adakah batasan-batasan tertentu  untuk pecandu narkoba dapat masuk 

ke balai rehabilitasi ini? 

Jawab : Tidak ada 

25. Berapa rentangan usia pecandu narkoba dapat masuk ke balai 

rehabilitasi ini? 

Jawab : 17 tahun keatas 
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26. Apakah ada tim tersendiri dalam pemilihan pecandu narkoba di tempat 

ini? 

Jawab :  gak ada sih mbak 

27. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemilihan 

pecandu narkoba di tempat ini? 

Jawab : kalok kendala buat milih anak gak ada, kan kita gak ada 

persyaratan khusus buat siswa bisa masuk kesini, jadi sejauh ini lancar 

aja sih mba 
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TRANSKIP WAWANCARA MENTOR 

PROSES PEMBELAJARAN PECANDU NAPZA DI BALAI 

REHABILITASI NAPZA RUMAH DAMAI SEMARANG 

 

 

Nama    : Ko Asun (Jono) 

Usia    : 40th 

JenisKelamin   : laki-laki 

PendidikanTerakhir  : SMA 

Alamat   : Jakarta  

 

A. Perencanaan Proses Pembelajaran pada Balai Rehabilitasi Napza 

Rumah Damai 

1. Persiapan apakah yang dilakukan sebelum memulai 

pembelajaran?  

Jawab : ya sebelum sesi biasanya sih doa dulu, renungan pagi 

trus baca-baca Alkitab, kan kebanyakan kita lebih ke sharing-

sharing isi Alkitab gitu makanya baca-baca dulu terus doa. 

Paling sih itu aja si mba 

2. Apa tujuan proses pembelajaran si yayasan ini?  

Jawab : tujuan anak masuk sini pastinya biar sembuh, ga make 

lagi. Kan kebanyakan yang masuk sini udah make lama udah 

bertahun-tahun. Progam pemulihan kita disini beda sama 

tempat rehab lain, kita pake pendekatan kekeluargaan sama 

pendekatan religi. Jadi harapannya setelah menjalani progam, 

siswa ga cuman sembuh tapi juga mengalami perubahan sikap 

dan karakter menjadi lebih baik. 

3. Jenis pembelajaran apa yang anda gunakan?  

Jawab : Pada dasarnya pemulihan di Rumah Damai lebih 

menekankan pada pendekatan diri kepada Tuhan pembinaanya 

Mentor 
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setahun mbak, namun program secara keseluruhan meliputi 3 

hal, tahap pertama: penyembuhan, yaitu program 

penyembuhan fisik itu tiga bulan pertama masuk Rumah 

Damai terus Pemulihan, yaitu program pada pemulihan jiwa 

dan karakter itu selanjutnyaSosialisasi, yaitu program pada 

persiapan secara fisik dan mental untuk kembali ke tengah 

masyarakat 

4. Hal apa yang mendasari anda menggunakan pembelajran tersebut? 

Jawab : pada dasarnya kan ini Yayasan Kristen ya mbak, jadi kita 

pakenya pendekatan menurut agama kristen. 

5. Apakah anda menggunakan media-media tertentu dalam proses 

pembelajaran? 

Jawab : biasanya ya pake LCD, proyektor kalok pas sesi, trus alat 

musik kalok pas kebaktian, DVD buat nonton movie,.” 

6. Seberapa efektifkah media tersebut untuk proses 

pembelajaran? “ 

Jawab : efektif, penting banget media buat bantu kita 

dalam pembelajaran. itu kan mempermudah kita buat 

nyampein apa yang mau kita share kan. 

7. Bagaimanakah pembagian waktu dalam proses pembelajaran? 

Jawab : kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal mbak, 

disini ada tim sendiri yang bikin jadwal kegiatan. Jadi hari senin itu 

sesi apa yang ngisi siapa, trus ngapaian aja. 

8. Hal apakah yang mendasari pembagian waktu dalam proses 

pembelajaran?  

Jawab : disesuaikan sama kebutuhan anaknya aja sih mbak, 

jangan lama-lama juga ntar bosen. Biasanya sih disesuain juga 

sama jadwal mentornya 

 

9. Materi apa yang digunakan untuk proses pembelajaran? 
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Jawab : ya materi tentang keagamaan gitu mbak, lebih ke motivasi diri, 

sama sharing pribadi 

10. Darimanakah sumber belajar untuk materi-materi tersebut? 

Jawab : dari alkitab mbak 

11. Apakah anda menggunakan referensi lain dalam proses 

pembelajaran? jawab : enggak, enggak ada buku khusus sih 

buat sesi ya palingan dari Alkitab, nanti kita sharing, bagi 

pengalaman. Trus bawain firman. 

B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran di Balai Rehabilitasi Napza 

Rumah Damai  

12. Apa peran mentor dalam proses pembelajaran di balai rehabilitasi 

Rumah Damai ? 

Jawab : kita disini yng membina mba, ngarahin biar anak-anak deket 

sama Tuhan, motivsiin biar pulih 

13. Apa kehadiran mentor mempengaruhi prose pembelajaran?  

Jawab : iya mba berpengaruh, kan soalnya sesi juga dari kita. 

14. Apa kiat-kiat mentor untuk membangun motivasi / minat 

peserta didik dalam pembelajaran?  

Jawab : Itu contohnya kaya Aldi ren, dia kan jadi imam kamar, 

imam kamar itu tugasnya bantuin anak anak baru, ya kasi 

motivasi lah, yok disini kita berjuang bareng. Jadi disini anak-

anak saling pada motivasiin.” 

15. Apa yang dilakukan mentor agar pembelajaran terasa menyenangkan?  

Jawab : ya paling memotivasiin anak-anak biar pada semangat 

ngikutin sesi 

16. Apa kiat-kiat mentor untuk mencapai tujuan pembelajaran? 

Jawab : kita biasanya ada konseling pribadi, jadi biar kita tau maunya 

itu anak apa, trus memotivasiin biar dia cepet sembuh cepet pulih. 

17. Apa yang dilakukan mentor saat peserta didik mengalami kesulitan 

dalam proses pembelajaran? 

Jawab : ya konseling pribadi itu biasanya 
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18. Apakah media efektif dalam proses pembelajaran? 

Jawab : sangat efektif, soalnya media bisa mbantu kita pas sesi, kaya 

alat musik, LCD  

19. Apa kendala-kendala yang dialami mentor dalam proses 

pembelajaran? 

Jawab : kalok kendala sih banyak, ya yang masuk kesini 

kan emang orang bermasalah semua jadi tau sendiri lah, 

dari anak-anaknya paling ya itu. tapi itu awal-awal masuk 

aja sih mungkin ya belum adaptasi itu ya. Kesini-sininya 

udah biasa 

20. Apa kiat-kiat mentor untuk menghadapi kendala tersebut? 

Jawab : ya paling diarahin aja ren, motivasiin, punismen. Tapi 

hukumannya ga berat, paling di kasi ke ruangan isolasi, biar mereka 

bisa instrospeksi diri.  

21. Apa yang mentor lakukan supaya peserta didik mampu mengikuti 

proses pembelajaran dengan baik?  

Jawab : Ya kalok pas sesi dibikin enggak jenuhh 

22. Metode-metode apa yang mentor gunakan dalam proses 

pembelajaran di balai rehabilitasi napza Rumah Damai ?  

Jawab : lebih ke keagamaan sih religi, ya lewat sesi sesi 

itu, ceramah, sharing alkitab, trus kita perkuat religinya. 

Tiap seminggu sekali kita datengin pendeta apa 

pembicara dari luar buat ngisi sesi. Kadang-kadang game 

juga. 

23. Apa yang mendasari mentor untuk menggunakan metode-metode 

tersebut? 

Jawab : kan kita sumbernya Tuhan, kita tuntun aja mereka biar lebih 

deket sama Tuhan,  

24. Seberapa aktifkah peserta didik dalam mengikuti pembelajaran?  

Jawab : ya ada yang aktif ada yang engga, biasanya kalok awal-awal 

pada diem. Tapi kalok udah lama ya terbiasa jadi aktif kok 
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25. Apa yang dilakukan mentor untuk membangun keefektifan peserta 

didik dalam proses pembelajaran?  

Jawab : ya kita bikin mereka aktif, mancing-macing pertanyaan, terus 

pas moormeet kita arahin mereka buat sharing, itu nglatih mereka buat 

bisa aktif 

 

C. Evaluasi Proses Pembelajaran di Balai Rehabilitasi Rumah Damai  

26. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran?  

Jawab : keliatan kan dari sikap perilakunya 

27. Langkah apa yang diambil jika proses pembelajaran tidak sesuai yang 

diharapkan? 

Jawab : ya paling konseling pribadi, kita motivasiin terus, kita bantu 

terus 

28. Bagaimana cara menentukan ketidak berhasilan dalam proses 

pembelajaran? 

Jawab : dari perilakunya sih, kalok masih suka ngeyel, susah 

dibilangin keliatan dari itu biasanya 

29. Apa yang dilakukan mentor terhadap peserta yang gagal? 

Jawab : ya paling dibilangin, dikonseling pribadi, ya bias jadi tambah 

progam setaun. Tapi sih kalok itu tergantung keluarga anaknya 

30. Kapan para mentor melaksanakan evaluasi pembelajaran?  

Jawab : Ada mbak, biasanya ada rapat seminggu sekali. 

Biasanya kalok ada problem gitu kita bahasnya seminggu 

sekali waktu rapat itu. 

31. Kendala apakah yang dialami saat proses evaluasi ?  

Jawab : Kendalanya pas evaluasi sih, biasanya mentor 

yang lebih senior, kita kasi masukan, eh malah ngeblok 

kaya gak mau dikasi tau gitu. Biasanya sih kalok 

kebangetan ngobrol pribadi. 
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32. Apa yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut? 

Jawab : Ya gak sampe konflik sih, paling ya ngeyel ntar dibilangin 

ketuanya. Udah. hehehe 
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TRANSKIP WAWANCARA MENTOR 

PROSES PEMBELAJARAN PECANDU NAPZA DI BALAI 

REHABILITASI NAPZA RUMAH DAMAI SEMARANG 

 

 

Nama    : ko Ayong ( Rudi ) 

Usia    : 34 th 

Jenis Kelamin  : laki-laki 

PendidikanTerakhir  : SMP 

Alamat   : Cirebon 

 

A. Perencanaan Proses Pembelajaran pada Balai Rehabilitasi Napza 

Rumah Damai 

1. Persiapan apakah yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran? 

Jawab :sebelum kegiatan ya doa, renungan pagi. kalok sebelum 

kegiatan parti ya itu 

2. Apa tujuan proses pembelajaran di yayasan ini? 

Jawaban : tujuannya untuk merubah prilaku biar lebih baik sama biar 

bisa lepas dari narkoba 

3. Jenis pembelajaran apa yang anda gunakan? 

Jawab : kita lebih ke pembelajaran rohani sih, pendekatan diri pada 

Tuhan 

4. Hal apa yang mendasari anda menggunakan pembelajran tersebut? 

Jawab : karena kita emang dasarnya yayasan Kristen ya, makanya kita 

pake ajaran agama Kristen, pendekatan dengan kasih. 

5. Apakah anda menggunakan media-media tertentu dalam proses 

pembelajaran? 

Jawab : pake sih, LCD, alat musik kalok pas kebaktian 

6. Seberapa efektifkah media tersebut untuk proses pembelajaran? 

Mentor 
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Jawab : sangat efektif, kalok gitu kan pembelajaran lebih hidup, gak 

garing 

7. Bagaimanakah pembagian waktu dalam proses 

pembelajaran?  

Jawab : disini kegiatannya udah ada yang jadwal, kan 

awal masuk sudah di infokan ke keluarga bahwa 

progamnya setaun, jadi kalok progam udah kelar kita 

serahin lagi ke keluarga gimana mau di ambil lagi apa 

tidak tergantung keluarganya juga, kalok misal dirasa 

keluarga anak ini udah berubah ya keluarga ambil, kalok 

dikirannya belum ya ikut progam lagi setaun, jadi 

kontraknya itu pertahun. 

8. Hal apakah yang mendasari pembagian waktu dalam 

proses pembelajaran? 

Jawab : kalok soal kegiatannya disesuaikan dengan 

kebutuhan peserta, waktunya juga, jadi kalok kita bikin 

jadwal yah gak lama-lama juga lah, paling satu sesi sejam 

sejam setengah, biar anak juga gak jenuh. 

9. Materi apa yang digunakan untuk proses pembelajaran? 

Jawab : lebih ke rohani sih 

10. Darimanakah sumber belajar untuk materi-materi tersebut? 

Jawab : dari alkitab 

11. Apakah anda menggunakan referensi lain dalam proses pembelajaran? 

Jawab : enggak ada sih, paling ya sharing pengalaman pribadi 

B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran di Balai Rehabilitasi Napza Rumah 

Damai  

12. Apa peran mentor dalam proses pembelajaran di balai rehabilitasi 

Rumah Damai ? 

Jawab : kita tugasnya ngisi sesi, ngarahin anak-anak. Kan mereka 

asalnya dari orang bermasalah ya, jadi agak susah diatur. Jadi kita 

disini ngondisiin  
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13. Apa kehadiran mentor mempengaruhi prose pembelajaran? 

Jawab : iya dong, bisa buyar kalok gak ada mentor hehehe 

14. Apa kiat-kiat mentor untuk membangun motivasi / minat peserta didik 

dalam pembelajaran? 

Jawab : ya paling di motivasiin, kita sharing pengalaman, kan kita juga 

asalnya pake juga, kita motivasiin terus biar bisa pulih bareng-bareng 

15. Apa yang dilakukan mentor agar pembelajaran terasa menyenangkan? 

Jawab : paling kasih game-game , kalok kebanyakan ceramah apa 

ngomong merekanya jadi bete hehe  

16. Apa kiat-kiat mentor untuk mencapai tujuan pembelajaran? 

Jawab : maksimal aja dalam bimbing, ngasih materi  

17. Apa yang dilakukan mentor saat peserta didik mengalami kesulitan 

dalam proses pembelajaran? 

Jawab : konseling pribadi, kita tanya tuh kenapa dia masalahnya apa, 

ntar baru kita cari pemecahan 

 

18. Apakah media efektif dalam proses pembelajaran? 

Jawab : efektif 

19. Apa kendala-kendala yang dialami mentor dalam proses 

pembelajaran? 

Jawab : kalok misal pas sesi, ada yang jenuh, bosen, jadi gak fokus 

ngikut sesi gitu gitu paling 

20. Apa kiat-kiat mentor untuk menghadapi kendala tersebut? 

Jawab : sesinya ku bikin gak lama-lama, trus kasi becandaan, ice 

breaking biar gak tegang suasananya 

21. Apa yang mentor lakukan supaya peserta didik mampu mengikuti 

proses pembelajaran dengan baik? 

Jawab : pinter-pinternya kita aja bikin suasana gak bosenin, jadi 

mereka jadi tertarik ngikutin sesinya kita 

22. Metode-metode apa yang mentor gunakan dalam proses pembelajaran 

di balai rehabilitasi napza Rumah Damai ?  
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Jawab : ada ceramah, konseling, game, lebih ke rohani 

23. Apa yang mendasari mentor untuk menggunakan metode-metode 

tersebut? 

Jawab : lebih pendekatan ke Tuhan sih mbak hehe 

24. Seberapa aktifkah peserta didik dalam mengikuti pembelajaran? 

Jawab : kalok sesi sih lumayan aktif 

25. Apa yang dilakukan mentor untuk membangun keaktifan peserta didik 

dalam proses pembelajaran? 

Jawab : ya gimana kita bawainnya sih bawainnya, kalok emang tuh 

anak gak aktif apa masih pendiem gitu paling kita konseling pribadi 

C. Evaluasi Proses Pembelajaran di Balai Rehabilitasi Rumah Damai  

26. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran? 

Jawab : perubahan perilaku si anak itu sih 

27. Langkah apa yang diambil jika proses pembelajaran tidak sesuai yang 

diharapkan? 

Jawab : biasanya progam lebih lama, disini kan progam kontrak 

setahun. Kalok misal keluarganya liat belum ada perubahan sifat dari 

anak itu, paling ya di lanjut progam 

28. Bagaimana cara menentukan ketidak berhasilan dalam proses 

pembelajaran? 

Jawab : ya dari perubahan perilaku itu 

29. Apa yang dilakukan mentor terhadap peserta yang gagal? 

Jawab : kita konseling pribadi, motivasiin terus 

30. Kapan para mentor melaksanakan evaluasi pembelajaran? 

Jawab : biasanya kita rapat hari sabtu, buat bahas anak-anak, jadwal 

kedepan kita, progam-progam lanjutan 

31. Kendala apakah yang dialami saat proses evaluasi ? 

Jawab : gak ada sih, sejauh ini lancar 

32. Apa yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut? 
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TRANSKIP WAWANCARA MENTOR 

PROSES PEMBELAJARAN PECANDU NAPZA DI BALAI 

REHABILITASI NAPZA RUMAH DAMAI SEMARANG 

 

 

Nama    : ko Wewei ( Jonathan)  

Usia    : 44 tahun 

JenisKelamin   : laki-laki 

PendidikanTerakhir  : SMP 

Alamat   : Jakarta 

 

A. Perencanaan Proses Pembelajaran pada Balai Rehabilitasi Napza 

Rumah Damai 

1. Persiapan apakah yang dilakukan sebelum memulai 

pembelajaran?  

Jawab : belajar, adiksi. Kalok pas sesi saya saya pasti belajar 

dulu. Saya kan punya modul tu untuk pembelajaran ya 

modulnya isinya tentang adiksi, firman. Saya belajarnya dari 

situ. Modulnya itu saya dapet kalok pas ikut pelatihan-

pelatihan atau seminar dari luar. Saya kan juga sering 

dipanggil jadi pembicara-pembicara tentang narkoba gitu.” 

2. Apa tujuan proses pembelajaran si yayasan ini?  

Jawab : tujuan pembelajaran disini ya biar anak anak bisa 

berubah sikap jadi lebih baik dan mempunyai karakter Kristus 

sehingga kembali ke kehidupan normal lagi. Tapi buat 

berubahpun ga gampang, harus ada kemauan dari diri sendiri 

dan bantuan dari mentor, temen-temen. Harus ada dukungan 

dari banyak pihak. Gak bisa tuh berubah sendiri. 

3. Jenis pembelajaran apa yang anda gunakan?  

Mentor 
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Jawab : Saya biasanya pake Modul, adiksi, firman, adiksi tu sesi soal 

ketergantungan narkoba  

4. Hal apa yang mendasari anda menggunakan pembelajaran tersebut? 

Jawab : Kita biasa pake firman, kita dorong anak biar semakin dekat 

sama Tuhan. Kan semuanya punya Tuhan tuh, yah puji Tuhan kalok 

dia mau pulih, ya pulih 

5. Apakah anda menggunakan media-media tertentu dalam proses 

pembelajaran? 

Jawab :  ya paling LCD buat nampilin materi 

 

6. Seberapa efektifkah media tersebut untuk proses 

pembelajaran? 

Jawab : efektif, penting banget media buat bantu kita 

dalam pembelajaran. itu kan mempermudah kita buat 

nyampein apa yang mau kita share kan. 

7. Bagaimanakah pembagian waktu dalam proses pembelajaran?  

Jawab : kita satu sesi paling sejam, sejam setengah  

8. Hal apakah yang mendasari pembagian waktu dalam proses 

pembelajaran?  

Jawab : ya disesuaikan dengan kebutuhan anak lah, jangan kelamaan 

juga ntar malah anak jadi bosen 

9. Materi apa yang digunakan untuk proses pembelajaran?  

Jawab : kalok saya punya modul sendiri, saya dapet dr luar 

kalok pas seminar-seminar. Jadi kalok pas sesi saya nyampein 

hal yang saya dapet dari luar kaya seminar-seminar gitu. Saya 

biasanya bagiin soal adiksi, adiksi itu yang berkaitan dengan 

ketergantungan narkoba. Selain dari modul dari alkitab, firman 

firman gitu yg saya sharingkan. 

10. Darimanakah sumber belajar untuk materi-materi tersebut?  

Jawab : Saya dari modul, trus dari alkitab, pedoman kita kan 

emang alkitab 
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11. Apakah anda menggunakan referensi lain dalam proses pembelajaran?  

Jawab : ya paling modul itu, kalok engga pas kita lagi ada seminar atau 

pelatihan dimana gitu, kalok ada yang mau kita bagiin ya kita bagiin. 

B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran di Balai Rehabilitasi Napza Rumah 

Damai  

12. Apa peran mentor dalam proses pembelajaran di balai rehabilitasi 

Rumah Damai? 

Jawab : kita lebih ke ngawasin aja sih kegiatan anak-anak, trus kita 

share, koordinir anak-anak. Kita bantu anak-anak biar bisa pulih. 

Soalnya buat sembuh itu gak bisa sendirian, harus pake bantuan. 

13. Apa kehadiran mentor mempengaruhi prose pembelajaran?  

Jawab : iya pasti, kalok gak ada mentor ya gak bisa jalan, kita kan 

ngarahain anak-anak, kalok ga diaarahin ya jadi berantakan hehe 

14. Apa kiat-kiat mentor untuk membangun motivasi / minat peserta didik 

dalam pembelajaran?  

Jawab : lebih ke pembawaan kita aja sih, gimana bawain sesi, jangan 

yang keliatan mbosenin, ntar anak-anak jadi malah bosen, ice breaker 

bia 

15. Apa yang dilakukan mentor agar pembelajaran terasa menyenangkan? 

Jawab : pembaawaanya kita aja sih, gimana kita hidupin suasana, kita 

interaksi sama anak-anak 

16. Apa kiat-kiat mentor untuk mencapai tujuan pembelajaran? 

Jawab : kita motivasiin anak-anak , kita kasi dukungan, soalnya pulih 

kan gak bisa sendirian. Harus ada dukungan dari banyak pihgak 

17. Apa yang dilakukan mentor saat peserta didik mengalami kesulitan 

dalam proses pembelajaran? 

Jawab : ya paling kita tanyaain pribadi, kita konseling pribadi 

18. Apakah media efektif dalam proses pembelajaran? 

Jawab : iya, efektif 

19. Apa kendala-kendala yang dialami mentor dalam proses 

pembelajaran?  
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Jawab : Ya contohnya kaya sekarang ini mbak, dulu kan 

pernah ada yang mau kabur, pake sprei lewat tembok itu, 

nah trus kita rapatin. Yah pokoknya kita bahas 

kekurangan kita apa biar bisa lebih baik lagi. 

20.  Apa kiat-kiat mentor untuk menghadapi kendala 

tersebut?  

Jawab : banyak yang coba kabur, tuh terakhir kemaren 

pas lagi vocation ke green valley bandungan, pas mau 

pulang dia nelfon keluarganya minta dikirimin uang trus 

kabur kita kejar deh sampe ambarawa dapet. Trus juga 

pernah pas di gereja, dulu kan berhentinya di luar 

gerbang waktu keluar yang satu belok kanan satunya 

belok kiri kayak nyebar gitu kabur. Makanya besoknya 

pas kegreja lagi kita masukin tuh mobil sampe dalem 

gerbang gereja dan di pager udah dijagain satpam sama 

ada mentor yang jagain. Yah darisitu lah kita evaluasi 

lagi perbaiki lagi, dimana ada celah kita perbaiki lagi. 

Dari situ kita belajar gimana biar anak ga kabur lagi. 

21. Apa yang mentor lakukan supaya peserta didik mampu mengikuti 

proses pembelajaran dengan baik? 

Jawab : modifikasi metode pembelajaran, metode pembelajaran yang 

baik semua kita coba pake. Kalok ada yang baik, kenapa ga dicoba kan 

22. Metode-metode apa yang mentor gunakan dalam proses 

pembelajaran di balai rehabilitasi napza Rumah Damai ?  

Jawab :  metode yang kita pake holistik, lebih ke religi. 

Tapi semua metode yang ada di rehab rehab lain kita pake 

walupun gak pure, gak murni ada Tc, sharing ada , religi 

ada. Kita modifikasi metode-metode itu, kita coba. Kalok 

misal ada yg baik kenapa engga dicoba. 
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23. Apa yang mendasari mentor untuk menggunakan metode-

metode tersebut?  

Jawab : kenapa holistik, karena semua orang punya Tuhan, 

syukur-syurkur yang kenal Tuhan bissa pulih bisa balik 

24. Seberapa aktifkah peserta didik dalam mengikuti pembelajaran? 

Jawab : cukup aktif 

25. Apa yang dilakukan mentor untuk membangun keaktifan peserta didik 

dalam proses pembelajaran? 

Jawab : kita motivasi 

C. Evaluasi Proses Pembelajaran di Balai Rehabilitasi Rumah Damai  

26. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses 

pembelajaran?  

Jawab : awal masuk itu ada yang namanya asessment, assment 

itu buat cari tahu latar belakangnya dia apa, kenapa bisa pake, 

apa karena medis apa gimana. Kalok ada alesan medis ya kita 

obatin, kalok alesannya keluarga ya kita konseling, kita 

ngomong juga sama keluarga itu bulan pertama masuk. Bulan 

ketiga kita assesment ulang, ada perubahan gak nih, gitu. 

27. Langkah apa yang diambil jika proses pembelajaran tidak sesuai yang 

diharapkan? 

Jawab : lihat dulu tidak berhasilnya kenapa, kalok misal masih suka 

boong kita tratmen biar gak boong, soalnya kan kalok sekali boong 

bakal boong terus. 

28. Bagaimana cara menentukan ketidak berhasilan dalam proses 

pembelajaran? 

Jawab : dari perilaku anak 

29. Apa yang dilakukan mentor terhadap peserta yang gagal? 

Jawab : paling masa rehab dilamain 

30. Kapan para mentor melaksanakan evaluasi pembelajaran?  

Jawab : tiap hari sabtu kita mentor ada rapat, ya buat 

bahas kegiatan seminggu itu, apa yang kurang, apa yang 
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harus ditingkatin, bahas anak-anak juga ada perubahan 

gak si anak ini, anak itu. 

31. Kendala apakah yang dialami saat proses evaluasi ? 

Jawab : kendalanya kan kita tim ya, kalok satu orang jelek setim ikut 

jelek, lha masalhnya kita kan pembina ya, kita bawa penggaruh buat 

anak-anak makanya sebisa mungkin kita harus baik 

32. Apa yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut? 

Jawab : lebih memperbaiki diri kita sih mba 
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TRANSKIP WAWANCARA WARGA BELAJAR 

PROSES PEMBELAJARAN PECANDU NAPZA DI BALAI 

REHABILITASI NAPZA RUMAH DAMAI SEMARANG 

 

 

Nama    : Aldi Septian 

Usia    : 16 tahun 

JenisKelamin   : laki-laki 

PendidikanTerakhir  : SMP 

Alamat   : Jambi 

 

1. Apa keseharian anda?  

Jawab : sebelum masuk kesini, saya sekolah SMP. 

2. Bagaimana anda dapat terjerumus kedalam narkoba?  

Jawab : papa mama saya kan cerai mba, yaudah mereka sibuk 

sendiri sendiri terus diajakin temen yaudah ngikut aja sampe 

sekarang. 

3. Bagaimana anda dapat masuk ke balai rehabilitasi napza “Rumah Damai”?  

Jawab : dulu temen saya juga pernah rehab disini, saya tau rumah damai 

ini ya dari dia, terus paman ku masukin aku kesini, biar bisa sembuh 

4. Apakah keluarga anda mendukung anda untuk masuk ke balai rehabilitasi 

napza Rumah Damai?  

Jawab : Ya mendukung banget lah, kalok enggak mana mungkin 

dimasukin sini hehe 

5. Apakah dukungan keluarga sangat berpengaruh dalam proses pemulihan 

anda?  

Jawab : Iya, saya pengen nyengin keluarga saya mbak 

6. Apakah menurut anda adalah keputusan yang tepat anda masuk ke balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai?  

Jawab : Iya mbak  

 

Warga Belajar 
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7. Apa tujuan anda masuk ke balai rehabilitasi napza Rumah Damai?  

Jawab : Ya biar bisa sembuh, terus sekolah lagi 

8. Apa yang menjadi motivasi anda untuk dapat pulih?  

Jawab : Ya motivasi saya sih Pengen nyenenengin orang tua, biar bisa 

kumpul sama temen-temen 

9. Apakah yang menjadi kendala anda untuk mencapai tujuan?  

Jawab  : jenuh mbak, biasanya kan bebas gitu, ini disini gak 

bebas, apa-apa diatur, gak bisa komunikasi, gak bisa main. 

Pengen pulang, ketemu keluarga 

10. Apa solusi yang anda lakukan untuk menghadapi kendala tersebut?  

Jawab : Ya jalanin aja dengan tulus ikhlas, ntar kan lama lama kelar 

sendiri hehehe 

11. Apakah anda nyaman berada di balai rehabilitasi napza Rumah Damai?  

Jawab : Iya nyaman, tp ya itu terkadang bosen hehehe 

12. Apa yang menyebabkan anda merasa nyaman/ kurang nyaman berada di 

balai rehabilitasi Napza Rumah Damai?  

Jawab : Ya lebih ke bosen itu sih kan aktifitasnya itu itu mulu 

13. Apakah anda dapat mengikuti dengan baik kegiatan/ proses pembelajaran 

di balai rehabilitasi napza Rumah Damai?  

Jawab : iya bisa 

14. Ap a pembelajaran yang anda sukai ?  

Jawab : movie time haahhaha 

15. Mengapa anda suka dengan pembelajaran tersebut?  

Jawab : Ya saya suka aja nonton film, refresing gitu 

16. Apakah menurut anda pembelejaran tersebut berpengaruh terhadap proses 

penyembuhan anda? 

Jawab : ada teteplah, kan biar gak bosen hehee 

17. Manfaat apakah yang anda dapatkan dari pembelajaran tersebut?  

Jawab : Ya jadi gak jenuh, soalnya kan udah kegiatan terus jadinya buat 

selingan gitu 

18. Apa yang anda lakukan untuk menghadapi kendala tersebut?  
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Jawab : Yaudah jalanin aja dengan ikhlas 

19. Apakah peran mentor berpengaruh terhadap pembelajaran dalam balai 

rehabilitasi Rumah Damai?  

Jawab : Sangat berpengaruh 

20. Apakah mentor banyak membantu dalam proses pembelajaran anda?  

Jawab : Iya mereka banyak bantuin 

21. Apa metode pembelajaran apa yang anda sukai?  

Jawab : Ya suka pas game, nonton film gitu hehe 

22. Apakah anda pernah bosan dalam mengikuti pembelajaran di balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai ini?  

Jawab : Sering hahahaha soalnya udah lama 

23. Apa kiat-kiat anda dalam menghadapi kebosanan tersebut?  

Jawab : Ya jalanin aja sih.. 

24. Apa harapan anda setelah mengikuti proses pembelajaran di balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai ini?  

Jawab : Semoga dengan rehab ini bisa sembuh dan enggak make lagi 

25. Apa kritik dan saran anda untuk Yayasan Rumah Damai ? 

Jawab : ya ditambahin lagi vocationnya, biar gak bosen 

26. Apa kesan dan pesan anda untuk Yayasan Rumah Damai ? 

Jawab : banyak nyenenginya, semoga tambah baik lagi 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 
 
 

TRANSKIP WAWANCARA WARGA BELAJAR 

PROSES PEMBELAJARAN PECANDU NAPZA DI BALAI 

REHABILITASI NAPZA RUMAH DAMAI SEMARANG 

 

 

Nama    : Robin 

Usia    : 26 

JenisKelamin   : laki-laki 

PendidikanTerakhir  : SMA 

Alamat   : Jambi 

 

1. Apa keseharian anda?  

Jawab  : Bengkel motor, saya dulunya punya bengkel motor. 

2. Bagaimana anda dapat terjerumus kedalam narkoba?  

Jawab : Awalnya cuman coba-coba dari temen terus ketagihan, sampe 

pernah jadi pengedar juga.  

3. Bagaimana anda dapat masuk ke balai rehabilitasi napza “Rumah Damai”?  

Jawab : dari kakak saya, dulunya saya pernah masuk penjara terus di rehab 

juga. Tapi gabisa rehab lagi di jambi soalnya saya udah jadi Target 

Operasi polisi, makanya saya gabisa balik kesana lagi. Terus kakak saya 

bawa saya kesini 

4. Apakah keluarga anda mendukung anda untuk masuk ke balai rehabilitasi 

napza Rumah Damai?  

Jawab : Iya, saya kan awalnya masuk kesini keluarga bilangnya cuman 3 

bulan, eh waktu udah masuk ternyata setaun disini. Jadi kesini juga agak 

diboongin juga 

5. Apakah dukungan keluarga sangat berpengaruh dalam proses pemulihan 

anda? 

Jawab : Iyalah jelas 

Warga Belajar 
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6. Apakah menurut anda adalah keputusan yang tepat anda masuk ke balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai?  

Jawab : Ya kalok sekarang sih tepat tepat aja, kan ya demi kebaikan saya 

juga. Jalanin aja lah kan juga kurang bentar lagi keluar 

7. Apa tujuan anda masuk ke balai rehabilitasi napza Rumah Damai?  

Jawab : Ya pengen bikin seneng keluarga ajalah, kan dulu waktu saya 

make saya gapernah balik kerumah, paling cuman mandi doang. Saya 

ngontrak waktu jadi pengedar. 

8. Apa yang menjadi motivasi anda untuk dapat pulih? 

Jawab : keluarga saya 

9. Apakah yang menjadi kendala anda untuk mencapai tujuan?  

Jawab : ya bosen mbak, kegiatannya itu itu mulu, kan 

kegiatan disini seminggu ya itu itu aja. Paling kalok bosen 

baca buku, lah tapi bukunya juga itu itu aja gak ganti ganti, 

ya sama aja. Kalok bisa bukunya ditambah biar kita bisa baca 

buku baru juga. 

10. Apa solusi yang anda lakukan untuk menghadapi kendala tersebut?  

Jawab : Ya belajar taat ajalah, dibaik baikin disini. 

11. Apakah anda nyaman berada di balai rehabilitasi napza Rumah Damai?  

Jawab : Ya sebenernya sih ga nyaman, lha kan biasanya hidup bebas bisa 

hapean, disini ga bisa ngapa ngapain, terkekang hidupnya 

12. Apa yang menyebabkan anda merasa nyaman/ kurang nyaman berada di 

balai rehabilitasi Napza Rumah Damai? 

Jawab : ya itu, ndak bebas. Terkekang. 

13. Apakah anda dapat mengikuti dengan baik kegiatan/ proses pembelajaran 

di balai rehabilitasi napza Rumah Damai?  

Jawab : bisa 

14. Ap a pembelajaran yang anda sukai ? 

Jawab : sesi game, kalok sesi sesi semua suka, soalnya bosen juga kalok 

freetime, disini kan banyak freetimenya, gak ngapa ngapain jadi bosen. 

15. Mengapa anda suka dengan pembelajaran tersebut?  
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Jawab : Ya bikin ga bosen hehe 

16. Apakah menurut anda pembelejaran tersebut berpengaruh terhadap proses 

penyembuhan anda?  

Jawab : Iya berpengaruh 

17. Manfaat apakah yang anda dapatkan dari pembelajaran tersebut?  

Jawab : Banyak, belajar mengendalikan diri, belajar memanage uang, 

bayangin aja sebulan cuman dikasi jatah 150rb, padahal kan kalok dulu 

dulu beli barang bisa sampe jutaa 

18. Apakah peran mentor berpengaruh terhadap pembelajaran dalam balai 

rehabilitasi Rumah Damai?  

Jawab : Iyalah pasti 

19. Apakah mentor banyak membantu dalam proses pembelajaran anda?  

Jawab : iya 

20. Apa metode pembelajaran apa yang anda sukai?  

Jawab : Yang keagamaan, kan saya juga kristen jadi cocok lah 

21. Apakah anda pernah bosan dalam mengikuti pembelajaran di balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai ini? 

Jawab :  Bosen pastilah, saya kan kemarin juga sempet kabur pas vacation 

di green valley tapi ya akhirnya ketangkep lagi 

22. Apa kiat-kiat anda dalam menghadapi kebosanan tersebut?  

Jawab : Paling ya olahraga, bulu tangisan gitu 

23. Apa harapan anda setelah mengikuti proses pembelajaran di balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai ini?  

Jawab : Bisa berubah, cukup sekali lah masuk sini, siapa yang mau coba 

masuk sini terus dikurung gini. 

24. Apa kritik dan saran anda selama mengikuti proses pembelajaran di balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai ini? 

Jawab : Disini belajar banyak bersyukur, dengan apa yang kita punya 

walaupun sedikit. 

25. Apa kesan-kesan anda selama mengikuti proses pembelajaran di 

balai rehabilitasi napza Rumah Damai ini?  
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Jawab : ya kesan nya pas gue  ketangkep pas mau kabur trus 

masuk ke iso dan suruh nulis ayat Mazmur 1-150 trus Yeremia 1 

sampe akhir pegel ya pegel deh tu hahaha 
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TRANSKIP WAWANCARA WARGA BELAJAR 

PROSES PEMBELAJARAN PECANDU NAPZA DI BALAI 

REHABILITASI NAPZA RUMAH DAMAI SEMARANG 

 

 

Nama    : Reynaldo 

Usia    : 34 tahun 

JenisKelamin   : Laki-laki 

PendidikanTerakhir  : SMA 

Alamat   : Manado 

 

1. Apa keseharian anda?  

Jawab : Saya sebelum masuk sini ya kerja kerja sambilan, dirumah aja 

2. Bagaimana anda dapat terjerumus kedalam narkoba?  

Jawab : Sebenernya saya engga make narkoba cuman alkohol aja, cuman 

minum obat penenang aja disuruh mama dari Rumah Sakit Jiwa disana 

3. Bagaimana anda dapat masuk ke balai rehabilitasi napza “Rumah Damai”?  

Jawab : saya engga tau sama sekali, tau tau diajak kesini aja. Ngomongnya 

sih jalan-jalan gitu, naik pesawat ya terus ternyata disini ini 

4. Apakah keluarga anda mendukung anda untuk masuk ke balai rehabilitasi 

napza Rumah Damai?  

Jawab : Ya mendukung, kan mereka yang masukin aku kesini 

5. Apakah dukungan keluarga sangat berpengaruh dalam proses pemulihan 

anda? 

Jawab :  Ya gimana ya, lha orang saya engga make 

6. Apakah menurut anda adalah keputusan yang tepat anda masuk ke balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai? 

Jawab :  Bukan, kan bukan pilihan saya. Orang jalan pikir wanita sama 

pria kan beda, jadi pemikiran mama saya beda sama apa yang saya pikirin. 

7. Apa tujuan anda masuk ke balai rehabilitasi napza Rumah Damai? 

Warga Belajar 



121 
 

 
 
 

Jawab : mungkin mama saya pengen biar saya sembuh, berubah perilaku 

kalik 

8. Apa yang menjadi motivasi anda untuk dapat pulih?  

Jawab : ya ngikut aja lah biar mama seneng 

9. Apakah yang menjadi kendala anda untuk mencapai tujuan? 

Jawab : gak keluar-keluar, aku udah 3,4th disini tapi gak keluar-keluar 

10. Apa solusi yang anda lakukan untuk menghadapi kendala tersebut?  

Jawab : Ya ngikut aja yang ada ya diikutin 

11. Apakah anda nyaman berada di balai rehabilitasi napza Rumah Damai?  

Jawab : Kalok dibilang nyaman ya ga nyaman 

12. Apa yang menyebabkan anda merasa nyaman/ kurang nyaman berada di 

balai rehabilitasi Napza Rumah Damai?  

Jawab : Ngga bisa diajak bercanda, kan kita cunan bercanda dianggepnya 

beneran 

13. Apakah anda dapat mengikuti dengan baik kegiatan/ proses pembelajaran 

di balai rehabilitasi napza Rumah Damai?  

Jawab : iya 

14. Ap a pembelajaran yang anda sukai ?  

Jawab : movie, sesi mentor (MK) terus sharing alkitab, sesinya papi aku 

suka 

15. Mengapa anda suka dengan pembelajaran tersebut?  

Jawab : Tapi sesinya papi tu sebulan sekali, suka terima arahan yang baik 

16. Apakah menurut anda pembelejaran tersebut berpengaruh terhadap proses 

penyembuhan anda?  

Jawab : Bantulah, buat kita jadi lebih baik 

17. Manfaat apakah yang anda dapatkan dari pembelajaran tersebut?  

Jawab : Ya kita bisa jadi lebih baik 

18. Apakah peran mentor berpengaruh terhadap pembelajaran dalam balai 

rehabilitasi Rumah Damai?  

Jawab : iya 

19. Apakah mentor banyak membantu dalam proses pembelajaran anda?  
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Jawab : Ya bantulah 

20. Apa metode pembelajaran apa yang anda sukai?  

Jawab : Sesinya papi, sharing ayat alkitab 

21. Apakah anda pernah bosan dalam mengikuti pembelajaran di balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai ini?  

Jawab : Pastilah orang biasanya disini progam setahun udah boleh pulang, 

ini udah 3 tahun 4 bulan engga boleh pulang-pulang 

22. Apa kiat-kiat anda dalam menghadapi kebosanan tersebut?  

Jawab : Ya paling kalau pas free time dengerin musik, baca buku diperpus 

tapi bukunya itu itu mulu gak ganti ganti 

23. Apa harapan anda setelah mengikuti proses pembelajaran di balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai ini? 

Jawab : Ya pengennya cepetan keluar, kan udah umur juga 34 tahun 

pengen berkeluarga punya istri punya anak kaya yang lain 

24. Apa kritik dan saran anda dalam mengikuti proses pembelajaran di balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai?  

Jawab : Udah pengen pulang, yang lainnya setaun udah pada pulang gue 

udah lama kaga boleh pulang juga 

25. Apa kesan-kesan anda dalam mengikuti proses pembelajaran di balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai? 

Jawab : Ya rehabilitasi ini membuat kita lebih baik 
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TRANSKIP WAWANCARA WARGA BELAJAR 

PROSES PEMBELAJARAN PECANDU NAPZA DI BALAI 

REHABILITASI NAPZA RUMAH DAMAI SEMARANG 

 

 

Nama    : Felix 

Usia    : 21 tahun 

JenisKelamin   : Laki-laki 

PendidikanTerakhir  : SMA (paket C) 

Alamat   : Medan 

 

1. Apa keseharian anda?  

Jawab : Ngganggur aja dirumah, ngga ngapa ngapain 

2. Bagaimana anda dapat terjerumus kedalam narkoba? 

Jawab : Isa kena dari pergaulan, dari temen. 

3. Bagaimana anda dapat masuk ke balai rehabilitasi napza “Rumah 

Damai”? jawab : Awalnya saya ngga tau kalau mau dibawa kesini, 

saya engga tau sama sekali, tau tau diajak kesini aja. Ngomongnya 

sih jalan-jalan gitu, naik pesawat ya terus ternyata disini ini. 

4. Apakah keluarga anda mendukung anda untuk masuk ke balai rehabilitasi 

napza Rumah Damai? 

Jawab :  (menganggukan kepala) 

5. Apakah dukungan keluarga sangat berpengaruh dalam proses pemulihan 

anda?  

Jawab : (menganggukan kepala) 

6. Apakah menurut anda adalah keputusan yang tepat anda masuk ke balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai? 

Jawab : ya kalok dipikir sekarang sih keputusan bener 

7. Apa tujuan anda masuk ke balai rehabilitasi napza Rumah Damai?  

Jawab : Ya biar sembuh, biar bisa berubah 

Warga Belajar 
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8. Apa yang menjadi motivasi anda untuk dapat pulih?  

Jawab : Keinget orang tua 

9. Apakah yang menjadi kendala anda untuk mencapai tujuan? 

Jawab : Gak ada kendala sih (sambil geleng-geleng) 

10. Apa solusi yang anda lakukan untuk menghadapi kendala tersebut?  

11. Apakah anda nyaman berada di balai rehabilitasi napza Rumah Damai?  

Jawab : Makin lama disini malah makin bosen hehehe 

12. Apa yang menyebabkan anda merasa nyaman/ kurang nyaman berada di 

balai rehabilitasi Napza Rumah Damai?  

Jawab : Soalnya udah pengen pulang, kurang 2 bulan lagi juga udah 

kepengen pulang 

13. Apakah anda dapat mengikuti dengan baik kegiatan/ proses pembelajaran 

di balai rehabilitasi napza Rumah Damai? 

Jawab : Iya bisa 

14. Apa pembelajaran yang anda sukai ? 

Jawab :  olahraga 

15. Mengapa anda suka dengan pembelajaran tersebut?  

Jawab : Dari dulu suka olahraga, fitnes, basket, suka 

16. Apakah menurut anda pembelejaran tersebut berpengaruh terhadap proses 

penyembuhan anda?  

Jawab : Membantu juga, jadikan ada kegiatan gitu 

17. Manfaat apakah yang anda dapatkan dari pembelajaran tersebut?  

Jawab : Jadi engga bosen 

18. Apakah peran mentor berpengaruh terhadap pembelajaran dalam balai 

rehabilitasi Rumah Damai?  

Jawab : iya 

19. Apakah mentor banyak membantu dalam proses pembelajaran anda?  

Jawab :iya 

20. Apa metode pembelajaran apa yang anda sukai? 

Jawab : kalok pas games hehehe 
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21. Apakah anda pernah bosan dalam mengikuti pembelajaran di balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai ini? 

Jawab : Ya bosen, soalnya kegiatan itu terus seminggu kaya gitu terus 

22. Apa kiat-kiat anda dalam menghadapi kebosanan tersebut?  

Jawab : Ya paling memotivasi diri sendiri aja 

23. Apa harapan anda setelah mengikuti proses pembelajaran di balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai ini? 

Jawab : Kalok udah keluar ya mau berbakti ke orang tua, tmau lanjutin 

sekolah 

24. Apa kritik dan saran anda selama mengikuti pembelajaran di balai 

rehabilitasi napza Rumah Damai?  

Jawab : Em, cukup jalanin aturan dengan benar aja. 

25. Apa kesan-kesan anda selama mengikuti pembelajaran di balai rehabilitasi 

napza Rumah Damai? 

Jawab :  Kebanyakan baik, tapi kadang ya kesel juga, soalnya yang salah 

dibuat jadi gak salah. 
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TRANSKIP WAWANCARA PEKERJA SOSIAL 

PROSES PEMBELAJARAN PECANDU NAPZA DI BALAI 

REHABILITASI NAPZA RUMAH DAMAI SEMARANG 

 

 

Nama    : Aji Sulistyo Purwo Anggoro 

Usia    : 27 tahun 

JenisKelamin   : Laki-laki 

Pekerjaan   :  TKS ( Tenaga Kesejahteraan Sosial) 

PendidikanTerakhir  : S1 

Alamat   : Boyolali 

 

1. Bagaimana anda dapat bergabung dengan yayasan Rumah Damai ini? 

Jawab : Saya tau pada saat ada perekrutan calon Pegawai Sosial di 

Kementrian Sosial dimana IPWL Napza bekerjasama dengan yayasan 

panti rehabilitasi maupun swasta yang mencari tenga Pegawai Sosial 

2. Kapan anda mulai bergabung dengan yayasan Rumah Damai? 

Jawab :  Pada waktu bulan mei 2015 

3. Bagaimana respon anda dengan adanya yayasan “Rumah Damai”? 

Jawab : cukup baik dan berkualitas dimana progam yang diberikan 

yayasan berjalan dengan baik dari proses awal masuk sampai akhir 

mempunyai tujuan agar bisa membantu siswa untuk pulih dan disini lebih 

menekankan ke religinya 

4. Menurut anda, apakah progam pada Rumah Damai sesuai dengan 

kebutuhan masyarkat yang ingin melakukan rehab?. 

Jawab : Belum, akan tetapi semuanya itu bisa disesuaikan dengan kebutah 

dan di evaluasi lagi 

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai pembelajaran yang ada pada 

yayasan Rumah Damai? 

Pekerja Sosial 
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Jawab :  baik, dan mempunyai tujuan yang baik untuk menjadikan siswa 

yang di rehab berkarakter, mempunyai kedisiplinan dan rohaninya lebih 

baik lagi 

6. Sebagai tempat Rehabilitasi, apakah ada support dari pemerintah/ dinas 

sosial mengenai yayasan Rumah Damai ini? 

Jawab :  sini pemerintah juga ikutan bantu, kaya ngadain pelatihan-

pelatihan gitu dari BNN, dinas sosial. Kadang ya 3bulan sekali ada yang 

dateng terus ngasih pelatihan gitu. Kan juga dari pemerintah ada 

anggarannya jadi mereka buat pelatihan gitu. 

7. Bantuan yang anda berikan sebagai pekerja sosial terhadap proses 

pembelajaran pada yayasan Rumah Damai? 

Jawab :  membantu para konselor untuk mendampingi sewaktu proses 

kegiatan konseling, assesment, secreening awal masuk siswa, pelaporan 

bulanan, mengikuti kegiatan dll 

8. Apakah anda juga memberikan pembelajaran terhadap peserta didik? 

Jawab : terkadang jika diberikan jadwal oleh mentor/ konselor mingguan 

TKS memberikan pembelajaran tentang materi kesehatan, psikologi dll 

9. Apakah menurut anda peran orang tua berpengaruh terhadap kesembuhan 

peserta didik? 

Jawab : sangat amat berpengaruh, dikarenakan dukungan orang terdekat 

akan membantu orang yang di rehab karena mereka sangat butuh support, 

kasih sayang dari orang terdekatnya. 

10. Kendala apakah yang anda alami sebagai pekerja sosial saat berada di 

yayasan Rumah Damai? 

Jawab : yang jelas sih mba kendala banyak, diantaranya harus banyak 

menyesuaikan jika ada siswa baru yang mempunyai banyak karakter, latar 

belakang issue yang beragam 

11. Bagaimanakah anda mengatasi kendala tersebut? 

Jawab : dengan banyak belajar dari mentor ataupun konselor yang sudah 

banyak berpengalaman 

12. Apakah ada evaluasi tertentu? 
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Jawab : evaluasi selalu ada dimana progam yang sekiranya kurang begitu 

jelas di evaluasi, baik itu dari mentornya sendiri, siswa maupun TKSnya 

13. Kapan evaluasi dilaksanakan? 

Jawab :  sesegera mungkin, biasanya sewaktu pergantian yang menjadwal 

mingguan setiap hari senin buat para mentor maupun TKS 

14. Menurut anda, apakah ada kekurangan dalam proses pembelajaran pada 

yayasan Rumah Damai? 

Jawab : Mungkin harus diajarkan ketrampilan khusu, disini kan tidak ada 

pengajaran ketrampilan tertentu, dan harus ada dukungan dari pemerintah 

memberikan pelatihannya supaya siswa ada ketrampilan yang berguna 

setelah pulang nantinya. 

15. Apa saran dan harapan anda sebagai pekerja sosial terhadap yayasan 

Rumah Damai ini? 

Jawab : semoga Yayasan semakin jaya dan menjadikan siswa di Rumah 

Damai mempunyai karakter yang bagus, disiplin dan takut akan Tuhan 
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Lampiran 2 

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH DAMAI 
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Ketua 

Markus 

Bendahara 

Felicia Sutant 

Mentor 

Jono 

Mentor 

Rudi K 

Mentor 

Andreas 

Mentor 

chandri 

Mentor 

Maruli 

Staff haniel 

Mentor 

jonathan 

Staff Akin 

Pembina 

Muljadi Irawan 

Mentor 

Ayong 
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 SARANA DAN PRASARANA YAYASAN RUMAH DAMAI 

 

No. Nama Barang Jumlah 

1. Ruang Peserta 15 

2. Ruang Mentor 7 

3. Ruang Staff 1 

4. Ruang petugas memasak 2 

5. Ruang Aula 1 

6 Ruang Komputer 1 

7. Ruang Perpustakaan  1 

8. Ruang Gudang 1 

9. Ruang Tamu 1 

10. Ruang Karaoke 1 

11. Ruang Doa 1 

12. Kamar Mandi 7 

13. Lapangan Voli 1 

14. Lapangan Basket 1 

15. Kolam Renang 1 

16. Ruang Makan 1 

17. Komputer  3 

18. LCD 1 

19. DVD 1 

20. Meja Billiard 1 

21. Meja Pingpong 1 

22. Ruang Fitness 1 

23. Ruang Band 1 
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DAFTAR MENTOR YAYASAN RUMAH DAMAI SEMARANG 

 

No. Nama Jabatan 

1. Mulyadi Irawan Pemimpin 

2. Markus Ketua Kegiatan 

3. Felicia Sutanto Bendahara 

4. Ayong Mentor 

5. Andreas Mentor 

6. Rudi Mentor 

7. Awi Mentor 

8. Maruli Mentor 

9. Jonathan Mentor 

10. Chandri Mentor 

11. Asun Staff 

12. Haniel staff 

13. Akin Staff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 
 
 

 

DAFTAR PESERTA REHABILITASI NARKOBA KELOMPOK 

ADIKTIF 

 

No. NAMA ASAL/TGL MASUK 

1. Ayaw  Pontianak, 5-12-2013 

2. Afung  Pontianak, 6-12-2013 

3. Haniel  Surabaya, 18-3-2014 

4.  Anton  Solo, 24-3-2014 

5. Imanuel  Medan, 26-3-2014 

6.  Samuel Boy Jakarta,  27-3-2014 

7.  Angga  Medan, 26-5-2014 

8.  Hendra Wilar Makasar, 3-6-2014 

9.  Rizky Semarang, 5-6-2013 

10. Jhon Peter  Medan, 9-6-2014 

11. Denny  Jember, 22-6-2014 

12. Joses  Nias, 26-6-2014 

13. Christianto  Medan, 20-9-2014 

14. Erick  Jambi, 4-10-2014 

15. Rocky  Pangkalan Bun, 10-10-2014 

16. Todoad Jeferson Medan, 31-10-2014 

17. Wilfred  Jakarta, 16-11-2014 

18. Robin  Medan, 21-11-2014 

19. Jimmy Panjaitan Medan, 13-1-2015 

20. Fransius Medan, 22-1-2015 

21. Johan Jakarta, 30-1-2015 

22. Arudji Makasar, 3-5-2013 

23. Agustinus Medan, 5-11-2012 
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JADWAL PEMBINAAN MINGGUAN YAYASAN RUMAH DAMAI 

Hari Pukul Kegiatan PJ 

 

 

 

 

Senin 

06.00 WL DEVO Ian 

08.00 Makan pagi - 

09.00 Morning Meeting kaskhot 

10.00 Sesi pagi - 

12.00 Tidur siang - 

15.00 DVD khotbah Doa puasa 

17.00 Olahraga - 

19.00 Makan malam  

19.30 Sesi malam Sesi ayong 

21.00 Bible study  

    

 

 

 

 

Selasa 

06.00 WL DEVO Jordie 

08.00 Makan pagi - 

09.00 Morning meeting Awi 

10.00 Sesi pagi Bhs. Inggris 

12.00 Tidur siang - 

13.00 Makan siang - 

15.00 DVD khotbah Wewei 

17.00 Olahraga - 

19.00 Makan malam - 

19.30 Sesi malam Wrap up 

 21.00  Doa 

permentor 

 

 

 

 

Rabu 

06.00 WL DEVO Chris 

08.00 Makan pagi - 

09.00 Morning meeting Ayong 

10.00 Sesi pagi IFGF 

12.00 Makan siang - 

13.00 Tidur siang - 

15.00 DVD Khotbah Awi 

17.00 Olahraga - 

19.00 Makan malam - 

19.30 Sesi malam Wrap up 

21.00 Doa kamar  

    

 

 

Kamis 

06.00 WL DEVO Ian 

08.00 Makan pagi - 

09.00 Morning meeting Andreas 
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10.00 Sesi pagi Sesi maruli 

12.00 makan siang  - 

13.00 tidur siang - 

15.00 DVD khotbah Chris 

17.00 Olahraga - 

19.00 Makan malam - 

19.30 Sesi malam Wrap up 

20.00 Movie   

    

 

 

 

 

Jumat 

 

06.00 WL DEVO Chris 

08.00 Makan pagi - 

09.30 Morning meeting g.c 

12.00 makan siang - 

13.00 tidur siang - 

15.00 DVD khotbah Asun 

17.00 Olahraga - 

19.00 Makan malam - 

19.30 Sesi malam Anthony 

21.00 Doa blok Chandri 

    

 

 

 

 

 

Sabtu 

06.00 WL DEVO Jordhie 

08.00 Makan pagi - 

09.00 Futsal   

11.30 Makan siang - 

12.00 Tidur siang - 

15.00 DVD Khotbah Yanto 

17.00 Olahraga  - 

19.00 Makan malam - 

19.30 Sesi malam Willy 

21.00 Bible study Jonathan 
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Lampiran 3 

DOKUMENTASI 

 

Gambar 1. Wawancara dengan Pembina 
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 Gambar 2. Wawancara dengan peserta didik 

 

Gambar 3. Wawancara dengan peserta didik 
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Gambar 4. Kegiatan morning meeting 

 

 

Gambar 5. Kegiatan Freetime  



138 
 

 
 
 

 

Gambar 6. Kegiatan konseling kelompok 
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Gambar 7. Kegiatan Sesi oleh pembina 
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Gambar 8. Peserta didik Yayasan Rumah Damai 

 

Gambar 9. Kolam Renang Yayasan Rumah Damai 
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Gambar 10. Ruang gym Yayasan Rumah Damai 

 

 

Gambar 11. Ruang makan Yayasan Rumah Damai 
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Gamabar 12. Kamar Peserta didik Yayasan Rumah Damai 
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Gambar 13. Ruang isolasi Yayasan Rumah Damai  
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Lampiran 4 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

Proses Pembelajaran di Yayasan Rumah Damai Semarang 

 

 

 

No. Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi 

1. Ruang Peserta   

2. Ruang Mentor   

3. Ruang Staff   

4. Ruang petugas memasak   

5. Ruang Aula   

6 Ruang Komputer   

7. Ruang Perpustakaan    

8. Ruang Gudang   

9. Ruang Tamu   

10. Ruang Karaoke   

11. Ruang Doa   

12. Kamar Mandi   

13. Lapangan Voli   

14. Lapangan Basket   

15. Kolam Renang   

16. Ruang Makan   

17. Komputer    

18. LCD   

19. DVD   

20. Meja Billiard   

21. Meja Pingpong   

22. Ruang Fitness   

23. Ruang Band   

24 AC   
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HASIL OBSERVASI 

Proses Pembelajaran di Yayasan Rumah Damai Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi 

1. Ruang Peserta 15 Baik 

2. Ruang Mentor 7 Baik 

3. Ruang Staff 1 Baik 

4. Ruang petugas memasak 2 Baik 

5. Ruang Aula 1 Baik 

6 Ruang Komputer 1 Baik 

7. Ruang Perpustakaan  1 Baik 

8. Ruang Gudang 1 Baik 

9. Ruang Tamu 1 Baik 

10. Ruang Karaoke 1 Baik 

11. Ruang Doa 1 Baik 

12. Kamar Mandi 7 Baik 

13. Lapangan Voli 1 Cukup baik 

14. Lapangan Basket 1 Cukup baik 

15. Kolam Renang 1 Baik 

16. Ruang Makan 1 Cukup baik 

17. Komputer  3 Baik 

18. LCD 1 Baik 

19. DVD 1 Baik 

20. Meja Billiard 1 Baik 

21. Meja Pingpong 1 Baik 

22. Ruang Fitness 1 Baik 

23. Ruang Band 1 Baik 

24. AC 4 Baik  
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Lampiran 5 
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