
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Terapi bermain merupakan terapi yang menggunakan sarana bermain untuk 

mendiagnosis masalah atau memberikan terapi bagi anak-anak yang memiliki masalah 

secara psikologis sehingga terjadi perubahan yang tercermin dari sikap dan 

perilakunya (Guerney, 1999 dalam Maria, 2007). Terapi bermain kelompok 

merupakan terapi bermain yang melibatkan lebih dari dua orang atau kelompok kecil. 

Terapi ini memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar bersosialisasi. Aktivitas 

terapi bermainnya dapat berupa sport, games, bermain peran, permainan simulasi 

atau aktivitasnya yang bersifat rekreasi atau menghibur. Terapi bermain kelompok 

bertujuan untuk mendorong anak yang bermasalah secara sikap untuk dapat 

mempertinggi harga dirinya, menambah pengalaman diri tentang realita hidup dan 

mengembangkan mekanisme koping dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya 

dengan harapan dapat merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik, salah satu 

contoh terapi bermain kelompok adalah bermain peran atau role play  (Maria, 2007). 

Bermain peran atau role play adalah metode untuk menghadirkan peran-peran 

yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam 

kelas/pertemuan, yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta 

memberikan penilaian, Misalnya: menilai keunggulan maupun kelemahan masing-

masing peran tersebut, dan kemudian memberikan saran alternatif pendapat bagi 

pengembangan peran-peran tersebut. Metode ini lebih menekankan terhadap masalah 

yang diangkat dalam pertunjukan, dan bukan pada kemampuan pemain dalam 

melakukan permainan peran. Melalui bermain peran (role playing), para peserta didik 
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mencoba mengeksplorasi hubungan antar manusia dengan cara memperagakannya 

dan mendiskusikannya dalam bermain peran tersebut,  sehingga secara bersama-sama 

para peserta didik dapat mengeksplorasi perasaan, sikap, nilai, daan berbagai strategi 

pemecahan masalah. ( http://pmkes.blogspot.com/2010/04/terapi-bermain.html, Di 

peroleh tanggal 27 Juni 2011 ).  

Menurut Schachter, terapi role play akan mengubah pola sikap dan perilaku 

anak setelah berinteraksi dengan anak-anak yang lain dalam kelompoknya karena 

dengan metode ini mereka akan belajar dari pengalaman atau kejadian-kejadian yang 

ditemukan di dalam permainan tersebut. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila 

pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. 

Situasi yang melibatkan emosi, penghayatan dan pengalaman akan lebih mendalam 

dan lebih lama membekas. Dengan permain peran (role play) di harapkan anak-anak 

korban narkoba bisa merubah sikap dan perilaku terhadap narkoba dan tidak 

terjerumus kembali pada penggunaan narkoba (Maria, 2007). 

Permasalahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba di tanah 

air sekarang telah menjadi ancaman serius. Hal itu ditunjukkan oleh peningkatan 

jumlah kasus, jumlah tersangka dan jumlah barang bukti tindak kejahatan narkoba. 

Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional (BNN) sepanjang tahun 2001-2008 

saja terjadi penyalahgunaan narkoba sebanyak 40.723 kasus dengan jumlah tersangka 

yang melibatkan warga negara asing (WNA) sebanyak 15,85 %, sedangkan dengan 

tersangka Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 5,10 %. Selain itu BNN juga 

mencatat jumlah barang bukti yang disita adalah ganja 22,472 kg, kokain 17,838,18 

gram, heroin 14.076,04 gram, shabu-shabu 19.562,93 gram dan pil extacy sebanyak 

196.338,25 tablet.(www.bnn.go.id). Hingga Agustus 2009, mengalami peningkatan 

jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia yang secara keseluruhan berjumlah 

http://pmkes.blogspot.com/2010/04/terapi-bermain.html
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166.000 orang. Dari jumlah tersebut 25.096 atau sekitar 24,45 % merupakan 

narapidanan atau tahanan yang merupakan pecandu sebesar 19.123 orang, yang 

merupakan pengedar sebesar 5.647 orang dan 326 orang sisanya berstatus produsen 

(http://www.bnn.go.id, Di peroleh tanggal 27 Juni 2011). 

Indonesia adalah negara hukum, mereka para tersangka kejahaan peredaran 

dan penyalahgunaan narkoba sudah barang tentu akan diproses secara hukum sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dengan penerapan sanksi pidana. Di dalam Undang-

Undang no.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, seperti tertuang dalam pasal 63 

menyatakan bahwa proses pidana dari kejahatan narkotika dimulai dengan 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain 

dalam undang-undang ini. Sidang pengadilan inilah tersangka kejahatan narkotika 

akan diputuskan apakah dia bersalah atau tidak. Kalau tidak terbukti bersalah, maka 

dia dapat dibebaskan, akan tetapi kalau terbukti bersalah, dia akan menanggung 

ketentuan pidana yang berlaku yaitu dengan dieksekusinya terpidana di Lembaga 

Pemasyarakatan (Rachman, 2009). 

Di dalam tahanan narapidana umum dan narapidana narkoba tidaklah 

mungkin ditempatkan dalam satu ruangan, karena dapat dimungkinkan narapidana 

umum akan terganggu dengan sikap atau kebiasaan narapidana narkoba yang masih 

terdapat adanya faktor kecanduan atau ketergantungan akan terpengaruh mencoba 

memakai narkoba. Banyak akibat-akibat yang timbul dari tercampurnya tahanan 

narkotika dengan tahanan kasus umum, seperti halnya ketidakefektifan penanganan 

para narapidana dan jika narapidana narkoba telah mempunyai kebiasaan menyendiri, 

mengakibatkan motivasi belajar kurang dan cenderung melakukan tindakan kriminal 

di dalam Lapas. Sementara penanganan dan pendekatan pada LPA narkoba harus 

http://www.bnn.go.id/
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menggunakan tiga aspek penanganan dan pendekatan yang dilakukan, yaitu 

pembinaan, perawatan dan kesehatan dari narapidana (http 

://www.google.com/bnn/gakkum/html, Di peroleh tanggal 27 Juni 2011). 

Penelitian menyebutkan bahwa metode role play dapat meningkatkan 

partisipasi aktif pada anak. Permainan ini memberikan kesempatan pada anak untuk 

mempraktikan keterampilannya, membangun kepercayaan diri, merubah perilaku, 

merasakan kondisi riil dalam suatu alur cerita (Taufiqurrahman, 2004) 

Manfaat yang dapat diambil dari metode pembelajaran role play adalah : 1). 

Dapat memberikan semacam hidden practice, dimana anak-anak tanpa sadar 

menggunaka ungkapan-ungkapan terhadap materi yang telah dan sedang mereka 

pelajari, 2). Melibatkan jumlah anak yang cukup banyak, 3). Role play dapat 

memberikan kesenangan pada anak, karena anak akan merasakan senang. Selain itu 

role play dapat meningkatkan partisipasi aktif anak (Deporter, 2000). Http 

://upi.edu/roleplaytesis/upload/s_plb_0610256_chapter3.pdf, Di akses pada tangga 

27 juni 2011 

Menurut Soekamto dan Winataputra (1996), strategi role play merupakan 

bagian dari metode pembelajaran inquiri yang didalamnya terdapat juga unsur 

kooperatif, dengan memakai strategi role play diharapkan nantinya akan berdampak 

langsung kepada anak-anak. http://pmkes.blogspot.com/2010/04/terapi-

bermain.html, di akses pada tanggal 13 juni 2011 

Kurangnya metode pembinaan narapidana kasus narkoba di lembaga 

pemasyarakatan anak yang mengarah pada konsep perubahan sikap akan 

menghasilkan pembinaan yang sia-sia karena tidak ada perubahan sikap yang lebih 

baik dari sebelumnya. Sehingga di lingkungan lembaga pemasyarakatan sangat perlu 

adanya metode pembinaan yang didasarkan pada konsep psikologis yang mengarah 

http://pmkes.blogspot.com/2010/04/terapi-bermain.html
http://pmkes.blogspot.com/2010/04/terapi-bermain.html
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pada perubahan sikap dan perilaku. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya 

pembinaan dengan metode terapi aktifitas bermain yang bisa di terapkan  ke dalam 

manajemen pendidikan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Blitar 

karena mengingat pentingnya upaya peningkatan kepribadian dan pembentukan sikap 

dan perilaku anak binaan yang lebih baik. 

Dari uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang Efektifitas Terapi Aktifitas Bermain Kelompok (Role Play) Terhadap Perubahan Sikap 

Anak Tentang Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kota Blitar. Karena berbagai 

aspek dan kondisi dalam lembaga pemasyarakatan anak sangat potensial terjadinya 

penurunan sikap maupun perilaku pada anak yang disebabkan oleh banyak faktor.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan masalah penelitian ini adalah 

bagaimanakah efektifitas terapi aktivitas bermain kelompok (Role Play) terhadap 

perubahan sikap anak tentang narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kota 

Blitar. 

C.  Tujuan 

1. Tujuan umum 

 Untuk mengetahui efektifitas terapi aktivitas bermain kelompok (Role 

Play) terhadap perubahan sikap anak tentang narkoba di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Kota Blitar 
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2. Tujuan khusus 

Sedangkan yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah:  

a. Mengidentifikasi karakteristik anak yang meliputi usia dan jenis kelamin 

anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kota Bitar 

b. Mengidentifikasi sikap anak tentang narkoba di Lembaga Pemasyarakatan 

Anak Kota Blitar sebelum diberikan terapi aktivitas bermain kelompok. 

c. Mengidentifikasi sikap anak tentang narkoba di Lembaga Pemasyarakatan 

Anak Kota Blitar setelah diberikan terapi aktivitas bermain kelompok. 

d. Menganalisa efektifitas pemberian terapi bermain kelompok terhadap 

perubahan sikap anak tentang narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Anak 

Kota Blitar. 

D.  Manfaat Penelitian  

1. Bagi lembaga pemasyarakatan anak 

Sebagai masukan informasi sehingga dapat dijadikan salah satu bahan 

pertimbangan dalam upaya perbaikan dan peningkatan proses pembinaan 

terhadap penghuni LP anak sehingga selama anak-anak menjalani pembinaan 

di LP anak diharapkan tetap dapat mempertahankan sikap dan kondisi mental 

yang baik agar ketika mereka keluar dari proses pembinaan di LP anak akan 

tetap memiliki kemampuan intelektualitas diri dan ketegasan dalam sebuah 

pernyataan sikap. 

2. Bagi subyek yang diteliti 

Dengan menggunakan teknik pendekatan terapi aktifitas bermain 

kelompok diharapkan dapat merubah sikap negatif anak binaan terhadap 

narkoba, mengembangkan pengertian dan ketegasan peranan, ketrampilan 
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antar pribadi, kreatifitas dan pola berfikir anak. Sehingga proses belajar dan 

pembinaan selama di Lembaga Pemasyarakatan dapat mencapai hasil yang 

optimal.  

3. Bagi profesi keperawatan 

Sebagai acuan bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan 

yang lebih komprehensif pada pasien anak. Serta masukan bagi bidang ilmu 

keperawatan anak (psikologi perkembangan anak) terhadap peningkatan 

upaya komunikasi, informasi dan edukasi (peran perawat sebagai pendidik) 

kepada anak-anak khususnya remaja dalam upaya pemahaman sebuah metode 

terapi bermain dalam manajemen psikologis serta memberikan 

pendampingan selama tahap tumbuh kembang anak. 

 

 

 

 

 

 


