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KATA SAMBUTAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya Buku Modul Kegiatan Kelompok Tematik (Edisi Revlsi) dalam layanan rehabilitasi pada balai
besar, balai dan loka rehabilitasi BNN telah selesai disusun oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Modul -modul pembelajaran yang telah dibuat untuk para fasi litator ini diharapkan dapat
menjadi acuan para fasi litator dalam pemulihan adiksi secara mandiri dan dinamis, serta
meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi BNN yang berorientasi pada kebutuhan individu klien

melalui pendekatan kelompok. Model pembelajaran terpadu yang dilakukan melalui kegiatan
tematik ini bertujuan untuk mengaitkan beberapa

sesi kelompok tematik sehingga dapat

memberikan pengalaman bermakna pada klien, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup klien
sehingga klian dapat produktif dan berfungsi sosail kembali di masyarakat. Selain itu modul ini juga
diharapkan dapat memandu para professional addiction dalam memberikan rawatan berbasis
individual dan arah pemulihan klien sehingga mampu mengeloladirinya menjadi lebih baik.
Sehubungan dengan peningkatan layanan Rehabilitasi yang harus terus di sesuaikan
dengan perkembangan modalitas layanan rehabilitasi, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional,
saya menyambut baik diterbitkannya "Modul Kegiatan Kelompok Tematik" Saya berharap buku ini
dapat menjadi panduan khususnya bagi Balal Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi BNN sehingga
dapat membantu pemulihan klien secara maksimal dan berkualitas.
Kepada semua pihak yang telah turut serta dalam mendukung diterbitkannya buku ini,
saya menyampaikan ucapan terimakasih atas kerjasamanya dalam menyusun buku ini. Diharapkan
buku ini dapat dimanfaatkan secara optimal.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk -Nya kepada kita semua
dalam menyukseskan program rehabilitasi terkait dengan upaya penanggulangan Pecandu dan
Korban Penyalahgunaan Narkoba untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan
produktif.

Jakarta,

Ju li 2020

Ors. Heru Win arko, SH
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan
Hidayah-Nya, kam i Deputi Bidang Rehabi litasi dapat menyusun dan menerbitkan Modul
"Kegiatan Kelompok Tematik" (Edisi Revisi) dalam layanan klien melalui pendekatan kelompok.
Secara garis besar, buku in i berisi tentang materi-materi pembelajaran untuk klien guna
membantu klien dalam pemulihan adiksi secara mandiri dan dinamis, serta meningkatkan kualitas
1ayanan rehabilitasi BNN yang berorientasi pada kebutuhan individu klien metalu i pendekatan
kelompok.
Harapan kami modul ini bisa menjadi bahan materi pengajaran fasilitato r kepada klian di
Balai Besar, Balai dan Loka Rehabilitasi BNN khususnya yang bertujuan untuk memberikan
pengetahuan

sekaligus

melatih

keterampilan

klien

dalam

proses

pem ulihannya. Model

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema ini bertujuan untuk mengaitkan beberapa sesi
kelompok tematik sehingga dapat memberikan penga laman bermakna pada klien. Penyusunan
modul ini dibuat seca ra terpadu berdasarkan kesesuaian kebutuhan, kesinambungan proses
pemuli han, terintegrasi, dan memiliki arah serta target yang terukur sehingga dapat dievaluasi
dan mendukung pemul ihan.
Kami menyadari bahwa penyelesaian modul ini terjadi berkat bantuan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasi h yang sebesar-besarnya kepada Narasumber,
Tim Penyusun, lnspirator dan Panitia yang telah membantu penyusuna n modul ini. Kami sangat
menyadari bahwa modul ini masih memiliki kekurangan, sehingga kam i mengharapkan saran dan
kritik yang membangun untuk kesempurnaan mod ul ini.

Jakarta,

Juli 2020

Ora . Yunis Farida Oktoris, M .Si
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A. Oeskripsi Singkat
Pemulihan merupakan sebuah proses panjang dan berkelanjutan, yang tidak mudah
untuk diikuti oleh klien. Oleh ka rena itu, perl u adanya suatu penjelasan tentang apa itu
pemulihan, absti nensia, dan tahapan pemulihan, sehingga klien aka n mendapatkan gambaran
yang menyeluruh dari proses pemulihan itu, mengetahui apa yang bisa dilakukan atau tidak
bisa di lakukan oleh klien dalam menjatani proses t ersebut. Dalam modul ini, klien juga dapat
mengetahui tenta ng tahapan - tahapan yang akan dilatui dalam proses pemulihan ini.
B. Tujuan Pembelajaran
Setela h mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan akan mengetahui dan memahami
mengenai pemulihan, abstinensia, dan post acute withdrawal syndroma.
C. lndikator Keberhasilan
Setelah mengikuti pembelajara n ini, peserta dapat:
1. Menjelaskan pemulihan
2. Menjetaskan abstinensia
3. Menjelaskan post acute withdrawal syndroma
O. Metode dan Alat Pembelajaran
Metode yang digunakan ada lah ceramah, diskusi interaktif, brain storming, tanya jawab, Ice

brea, pre dan post t est.
Alat pembelajaran yang digunaka n adalah multimedia, papan tu lis, spidol, kertas pia no, baha n
tayang, alat tulis, papan rakit, lembar soa l pre dan post test.
E. langkah Pembelajaran

1.
2.

Fasilitator menyampaikan sa lam dan memperkenalkan diri.
Fasilitator menciptaka n suasana pembelajaran yang kondustf denga n

membuat Ice

breaking.
3.

Fasilitator mengu ra ikan skenario pembelajaran secara garis besar dan memberikan pre
test.

4.

Fasilitator menanyakan kepada peserta tentang pengetahuan mereka terhadap pemu lihan.

5.

Fasilitator menjelaskan mengenai pemulihan.

6.

Fasilitator menjelaskan abstinensia.

7.

Fasilitator menjelaskan post acute withdrawal syndroma.

8.

Fasi litator memberika n permainan "kel ipatan angka", peserta yang salah menyebutkan
MOOULKEGIAlANKHOMPOKTEMAllK
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contoh dari tahapan pemulihan.
Fasilitator membuat rangkuman bersama peserta .
10. Fasilitator mengevaluasi pembelajaran secara um um.

9.

11. Fasili tator menutup kelas dengan menguatkan komitmen dalam pemulihan .
12. Fasilitator memberikan motivasi, afi rma si, dan apresiasi kepada peserta.
13. Fasilitator mengakhiri sesi dengan mengucapkan sa lam.
F. Pokok Bahasan dan SubPokok Bahasan
l. Pengertian yang Terka it Pem ulihan

a. Tahapan Pemulihan
b. Abstinensia

c. Post Acute Withdrawal Syndrom
G. Uraian Materi
1. Pengertian Yang Terkait Pemulihan
Gorski menyatakan bahwa, Total abstinence is necessary to recover from on addiction,
abstinence is necessary first step for recovery.(Gorski, 1986) Tercapainya pengertian dan
pemahaman dari pemulihan itu sendiri, berarti klien suda h bebas dari pemakaian Narkoba,
alkohol, ataupun tidak menyalahgunakan obat·obatan yang diresepkan. Akhirnya klien
mampu menjalani pemulihannya dengan baik, sesuai dengan tahapan pemulihan yang akan
dilalu i, hal ini akan membuat klien mendapat satu gambaran utuh tentang pemulihan. Selain
pemulihan, ada juga istilah obstinensia yang sering kita dengar. Pengertian abstinensia
adalah kondisi dimana individu tidak menggunakan alkohol dan zat terlarang maupun obat·
obatan tanpa resep lainnya. Pada tahapan pemu lihan terdapat kumpulan gejala putus zat
yang di sebut dengan post acute sindram. Berdasarkan pengertian tersebut, maka

obstinensio don post acute withdraw/ adalah bagian dari pem ulih an.
a. Tahapan Pemulihan
Gorski menyebutkan bah wa,

"The recovery process is developmental, this means that recovery is a process of
growth and development that progresses from basic to complex recovery
tasks".(Gorski, 1986)
Berda sarka n pernyata an Gorski di atas, maka pemu lihan merupakan sua tu proses
perkembangan dari fase awal ke fase yang lebih kompleks.
Pengertian tentang tahapan pemulihan harus diberikan kepada klien agar kfien
mampu memahami setiap tahapan pemulihan yang ada serta tugas·tugas yang harus
dilalui pada set iap tahapannya, sehingga klien mendapatkan panduan untuk menjalani
pemulihan, hal ini menggambarkan bahwa proses itu mempunyai arah dan tujuan yang
jelas, dan hal ini akan membantu kembali pola pikir dan perilaku klien terbangun kembali

0
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secara konstruktif dan akhirnya mendapatkan satu hasil perawatan yang terapetik dan
berkelanjutan.
Pemu lihan bagi mantan pengguna Narkoba harus melalui beberapa tahap. Tahap
awal adalah klien melalui tahapan perilaku. Saat klien berada pada fase aksi, klien sudah
mulai mendapat pengobatan dan perawatan . Klien harus mengikuti proses perawatan
tersebut dan mendapat bimbingan dari konselor dan pekerja sosial. Pada saat klien
berada di fase tahapan pemulihan, klien bisa mengalami slip ataupun relapse. Saat ha1
tersebut terjadi, maka klien harus mendapat dukungan dari keluarga dan konselor untuk
mendukungnya melewati saat tersebut dan mengarahkan klien agar kembali ke tahapan
perubahan perilaku menuju pemu lihan lagi.
b. Abstinensia
Abstinensia adalah kondisi di mana individu t idak menggunakan alkohol, Narkoba,
dan obat·obatan tanpa resep .

c. Post Acute Withdrawal Syndrom
Gejala putus zat berupa rasa yang tidak nyaman yang terjadi segera setelah
penghentian penggunaan Narkoba. Pada tahap ini seseorang akan lebih sedikit memiliki
gejala fisik daripada emostonat dan psikologis. Post acute withdrawal terjadi karena kimia
otak seseorang akan kemba li bertahap normal. Ketika otak anda meningkatkan kadar zat
kimia otak anda akan berfluktuasi ketika mendekati keseimbangan baru. Beberapa gejala

post acute witdrowal syndram antara lain adaah ketidakmampuan berpikir jernih,
gangguan tidur dan memori, emosi berlebihan, gangguan pada koordinator fisik dan
rentan terhadap stres .
H. Rangkuman
Setiap penyala hgun a Narkoba yang berada di tahap pemulihan pasti akan mengalami
abstinensia dan post acute withdrawal. Tahapan perubahan perilaku merupakan tahap awal
pemu lihan. Pengertian tentang tahapan pemulihan harus diberikan kepada klien sehingga klien
mampu memahami setiap tahapan pemulihan dan tugas-tugas yang harus di lalui pada setiap
tahapannya . Hal tersebut sebagai panduan agar pola pikir dan perilaku klien terbangun kemba li
secara konstruktif sehingga klien mendapatkan satu hasi l pera watan yang terapetik dan
berke1anjutan .
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TAHAPAN PERUBAHAN

2 JP ( 90 Menit)

A. Deskripsi Slngka t
Tahapan perubahan ada1ah suatu model dari teori tra nst heoretical ya ng dikembangkan
oleh Prochaska da n kawan-kawan . Model ta hapan perubahan in i juga meliputi satu rangkaian

variable yang ma ndiri, proses meru bah perilaku, dan satu rangkaian hasil mengukur dengan
menggunakan tekn ik decisional balancing dan readiness ruler. Da lam menangan i pengguna
Narkoba, kita perlu mengetahu i dan memahami t ahapa n perubahan ya ng mereka alami karena
hal tersebut dapat membantu kita dalam memberikan te rapi yang sesuai denga n kebutuha n
mereka saat itu. Bagi pengguna Na r koba, pengetahuan tentang tahapan peru bahan perlu

diketahui juga karena pengetahuan tersebut akan memba ntu mereka da lam memula i
pengobatan dan perawatan.
B. Tujuan Pemb elaj aran
Setelah mengikut i mata pelati han ini,

peserta

mampu

menjelaskan

dan

mengidentifikasi

tahapan peruba han ya ng sedang dijatani.
C. lndlkator Keberhasilan
Setelah mengikut i pelati han in i, peserta dapat :

1.

Menjelaskan pengert ian ta ha pan peruba han

2.

Menjelaskan 6 tahapan perubahan

3.

Mampu mengidentifikasi tahapan perubahan yang terjadi pada di ri nya

D. Metod e dan Alat Pe mbelajaran
Metode yang digu nakan ada lah curah pendapat, ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab,
latihan individu, eva luasi pre test dan post t est.
Alat pembelaja ran yang digunakan adalah multimedia, bahan tayang, spidol, white board,
kertas piano, lembar latihan individu, soal pre test dan post test, pa pan rakit, pointer, lemba r
soal pre dan post test.
E. Langkah Pembelajaran
l.

2.

Fasilitator menyampaikan salam dan memperkenalkan diri.
Fasi litator menci ptakan suasana pembelajaran yang kondusif dengan membuat ice

breaking.
3.

0

Fasi lita t or menguraikan skenario pembelajaran secara garis besar dan memberikan pre
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test.
4.

Fasi litator

menanyakan

kepada

peserta,

penget ahuan

mereka

terhadap

tahapan

per ubahan.
5.

Fasil itator memberikan lembar kerja individu kepada para peserta .

6.

Fasil itator menjelaskan pengertian da r i tahapa n perubahan.

7.

Fasilitator mengajak peserta untuk mengidentifikasi diri mereka dengan pertanyaan

8.

Fasilitator menjelaskan tahapan perubahan .

9.

Fasi litator membuat rangkuma n bersama peserta dari hasil jawaban yang sudah dituliskan

pertanyaan, dan peserta men uliskan jawaban mereka pada lembar kertas piano.

pada lembar kertas piano .
10. Fasi litator mengevaluasi pembelajaran secara umum.
11. Fasilitator menutu p kelas denga n menguatkan komitmen dalam perubahan .
12. Fasil itator memberikan motivasi, afirmasi, dan apresiasi kepada peserta, serta mengakhiri
sesi dengan mengucapkan salam.
F. Pokok Bahasa n dan SubPokok Bahasa n
1. Tahapan Perubahan
a. Pengertian
b. Tahapan Perubahan
G. Uraian Materi
1. Tahapan Perubahan
a. Penge rtian
Tahapan perubahan adalah suatu tahapan yang mempunyai konstruksi temporal
dan memberikan makna ba hwa perubahan itu suatu fenomena yang terjadi dari wa ktu ke
waktu. Per ubahan perilaku sering ditafsirkan sebagai peristiwa yang ter batas padahal
pada kenyataannya perubahan perilaku itu tidak terbatas dan dapat dipertahan kan
dengan memperhatikan faktor-faktor yang mendukung perubahan itu sendiri yang
berasal dari datam diri, hal in i akan membentuk suatu kepribadian yang kuat karna
mampu melewati suatu perubahan ya ng tidak mudah yang menciptakan tekn ik
penga lihan diri untuk melalui rintangan atau yang sering dikenal dengan self efficacy.
b. Tahapan Perubahan
Pada model transt eoretikal, tahapan perubahan terjadi melalui beberapa tahap, yaitu:
1)

Prekontemplasi
Pada tahap ini, klien belum menyadari adanya permasa la han atau kebutuhan untuk
mela kukan suatu perubahan. Pada tahap ini, klien membutuhkan informasi untuk
menumbuhkan kesadaran tentang permasalahan ya ng sedang dihadapinya.

2)

Kontemplasi
Pada tahap ini, klien sudah timbul kesadaran bahwa adanya permasalahan atau
kebutuhan, tetapi klien masih berada pada keragu-raguan. Pada tahap ini, konselor
MOOULKlGIAfANKllOMPOK!tMAllK
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atau terapis perlu mendiskusika n dengan klien tentang keuntungan dan kerugian
terhadap perubahan tersebut.

3)

Preparasi
Pada tahap ini, klien berada pada fase persiapan untuk melangkah maju. Klien
membutuhka n bantuan untuk menentukan strategi yang harus dilakukan menuju
tahap pemu lihan.

4)

Aksi
Pada tahap ini, klien sudah mul ai melakukan perubahan untuk perubahan perilaku
sesuai permasalahannya.

5)

Pemeliharaan
Pada tahap ini, klien perlu melakukan pemeliharaan pada perubahan perilaku yang
sudah dicapainya sehingga kekambuhan dapat dicegah.

6)

Relapse

Pada tahap ini, kekambuhan terjadi, sehingga proses perubahan perlu diawali
kemba li.
H. Rangkuman
Perubahan merupakan suatu fenomena yang terjadi dari waktu ke waktu. 6 tahap
perubahan dapat

terjadi di dalam fenomena tersebut, yaitu terdiri: prekontemplasi,

kontemplasi, preparasi, aksi, pemeliharaan, dan relapse. pada tahap prekontemplasi, klien tidak
merasakan adanya permasalahan dalam dirinya ataupun perilaku yang dilakukannya. Pada
tahap

kontemplasi,

klien

merasa

ragu-ragu

mengenai

permasalahan

dan

kebutuhan

pengobatan. Pada tahap preparasi, klien bersiap-siap untuk pengobatan . Pada tahap aksi, klien
sudah mulai melakukan perubahan perilaku. Pada tahap pemeliharaan, klien perlu memelihara
pemulihannya agar tidak kambuh. Jika klien berada pada tahap relapse, maka klien akan
kembali ke proses awal perubahan.

e
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LAMPIRANl
RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (RBPMP)
KEGIATAN KELOMPOKTEMATIK
1

Nama Pelatihan

2
3
4

Mata Pelatihan

Pemulihan dan Ta hap Perubahan

Alokasi Waktu
Deskripsi Singkat

4 Jam Pelajaran@ 45 Menit = 180 Menit

5

Tujuan Pembelajaran

No

1.

Kegiatan Kelompok Tematik

Mata pelatihan ini membahas berbaga i materi terkait dengan pemulihan seperti pengertian pemulihan, tahapa n
pemu1ihan, tahapan perubahan melalui berbaga i metode seperti ice breo, ceramah, tanya jawab, diskusi, brain
storming, perma inan , pre dan post test, dan lembar kerja.

a. Hasi l Belajar

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta diharapkan dapat mengetahui konsep dasar pemulihan, tahap
pemulihan dan dapat mengidentifikasi dirinya mengenai tahapan perubahan yang dialaminya.

b. lndikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:
1)
Menjelaskan pemulihan
2)
Menjelaskan tahapan perubahan
3)
Mampu mengidentifik asi tahapan perubahan yang terjadi pada dirinya

lndikator Hasil
Belajar
Menjelaskan
Mengenai
Pemulihan Dan
Hal-Hal Yang
Terkait Dengan
Pemulihan

Materi Pokok
Pengertian Yang
Terkait
Pem utihan

Sub Materi Pokok

1.1 Tahapan
Pemulihan
1.2. Abstinensia
1.3. Post Acute
Withdrawal
Syndroma

Metode
-

Ceramah
TanyaJawab
Jee Brea
Brain Storming
Test Tulis
Diskusi
Permainan
Pre Dan Post Test

Media
- Multimedia
- Bahan Tayang
- Visualisasi Gerak
Contoh
- Spidol
- Kertas
- Flipchart
- Kertas Met aplan
- Lembar Kerja
- LembarSoal Pre
Dan Post Test

Bentuk Evaluasi
- Tes tulis (pre
dan post test)
- Tes lisan
(tanya jawab)
- Observasi
permainan

Jumlah

JP
2JP

Referensi
Gorski, Miller.
1986. Staying
Sober,
Independence
Missouri
Universal
Treatment
Curriculum Ii .

2017 .
Treatment For
Substance Use

2.

0

Menjelaskan
Tahapan
Perubahan

Tahapan
Perubahan

2.1. Ta hapan
Perubahan

-

Ceramah
Tanya Jawab
Ice Brea
Test Tulis
Lembar Kerj a
Diskusi

- Multimedia
- Bahan Tayang
- VisualisasiGerak
Contoh
- Kertas Kerja
- Spidol
- Kertas
- Flipchart
- Kertas Metaplan

2 JP

Disorder The
Continuum Of
Care Far
Addiction
Professionals.
Colomba Plan
Drugs Advisory
Program
Wi11iamR.Miller,
Nick Heather.
1984. Treating
Addictive
Behaviors.
Springer
Boston, Ma

LAMPIRAN 2
RE NCANA PE MBELAJARAN/ SAP
(SATUAN ACARA PENGAJARAN)

Nam a Pe latiha n
Mata Pelatihan

Kegiat an Kelompok Temat ik
Pe muliha n
2 Jam Pelaja ran ( 90 M enit )
Mata Pelatiha n ini membahas berbaga i materi te rkait denga n pemulihan seperti penge rt ian pem ulihan,
absti nensia, dan post acute withrawaf syndroma, mela lu i berbagai metode seperti ice breo, ce ram ah,
ta nya j awa b, diskusi, brain storming, permai nan, pre da n post t est.

Alokasi Waktu
Deskripsi Singka t

Tujuan Pembelaj aran
a. Ha sil Belaja r

Pada akhir pem belajara n ini, pesert a diharapkan akan menget ahui dan memahami mengenai pemulihan,

b. lndi ka t or Keberh asila n

abstin ensia, da n post acute withdrawal.
Setelah mengi kuti pembelaj aran ini, pese rta dapat:
1) Menje laskan pemulihan
2) Menjelaskan abti nensia
3) Menjelaskan post acute withdra wal syndroma

6.
No

Kegiatan Belaja r Me ngajar
Tahapan Kegiatan
Pendahuluan

Kegiat an
Fasilitator
1.1 Menyampaikan salam,
memperkenalkan diri

Peserta

- Memba las salam
• Memperhatikan
1.2 Menciptakan suasana kelas - Mengikuti arahan
ya ng kondusif melatui ice
- Melaksanakan ice breaking
breaking
untuk menciptakan suasana
belaja r yang kondusif
1.3 Menguraikan skenario
- Mempe rh atikan
pembelajaransecara garis
• Mencata t
besar !tujuan, indikator
_ Me ngerja kan pre test
keberhasilan,orientasi,
agenda dankomitmen)

Metode

Media

- Ce ra ma h
- Tanya jawab

- M ultimedia
• Bahan taya ng

- Ceramah
- Tanya jawab
- Ice breaking
"Merangkai Kata"
- Ceramah
- Tes tulis (pre t est )

- Multimedia
- Bahan tayang
- Visualisasi ge rak
cont oh
- Mu ltimedia
- Bahan taya ng
- Lem bar kerj a (pre test

Estimasi
Waktu
SMenit

SMenit

18Menit

'

Penyajian

21

Menanyakankepada

peserta, pengetahuan
merekaterhadap
pemulihan

2.2

- Melakukan brain storming
- Memberikan jawaban atas
pertanyaan yang diberikan

- Brain storming
- Diskusi

- Multimedia
- Spidol
- Kertas

SMenit

- Flipchart
- Memperhatikan

- Ceramah lnteraktif

- Metap lan
- Multimedia

- Mencatat

- Diskusi

• Bahan tayang

- Memperhatikan
- Mencatat
- Curah pendapat

- Ceramah lnteraktif
- Diskusi

- Bahan taya ng

10 Menit

Menjelaskanpostocute
withdrawal syndroma

- Memperhatikan
- Mencatat
- Curah pendapat

- Ce ram ah lnteraktif

- Multimedia
- Baha ntayang

10 Menit

Memberikanpermainan

- Memperhatikan
- Mengikuti
- Melaksanakanpermainan
"Kelipata n Angka"

- Ceramah
- Multimedia
- Tanya jawab
- Bahantayang
- Permaina n "Kelipatan
Angka"

- Membuat rangkuman
Memberikan tanggapan dari
fasi litator
- Menanggapi/ memberikan
jawaban

- Diskusi kelas

- Multimedia
- Bahan taya ng

- Ceramah
- Tanya jawab
- Test tulis (post test)

- Multimedia
- Bahan tayang
- Lembar kerja (post
test)

SMenit

- Memberikan komitmen dalam
pemulihan

- Diskusi kelas

- Multimedia
- Bahan tayang

SMenit

- Memperhatikan
- Mengikuti arahan

- Ceramah

- Multimedia
- Bahan tayang

SMenit

- Memperhatikan
- Membalas Salam

- Ce ramah

- Multimedia
- Ba ha n tayang

2Menit

Menjelaskanpemulihan

SMenit

- Curah pendapat
2.3

2.4

2.5

3.

Penutup

Menjelaskan abstinensia

"Kelipatan Angka" peserta
yangsalah menyebutkan
contohdari tahapan
pemulihan
3.1 Membuatrangkuman
bersamapeserta
3.2 Mengevaluasi

pembelajaran secara

3.3 Menutupkelasdengan

menguatkan komitmen
dalampemulihan
3.4 Memberikanmotivasi,
afirmasidanapresiasi
kepada peserta
3.5 Mengakhirisesidengan
mengucapkansalam

- Diskusi

- Multimedia

10 Men it

SMenit

e ~7-.~,-.,71,-.,~,P~o-m7bo~l,~j,-.,-.,---------~-,-.~T~,-Sl~,,~is7(P-"~d~,.-p-os_t_to_st~)-----------------~
~
~
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8.

Referensi:

Gorski, Miller. 1986. Staying Sober, Independence Missouri
Universal Treatment Curriculum II. 2017. Treatment For Substance Use Disorder The continuum of Core
for Addiction Professionals. Colombo Plan Drugs Advisory Program
WilU•m R.mill.,, Ni<k Hooth.,. 1984. r,.otino Addi<tive Beho.io". Sp•inw Boston, MA

LAMPIRAN 3
RENCANA PEMBELAJARAN/ SAP
(SATUAN ACARA PE NGAJARAN)

1.
2.
3.
4.

Nama Pelatihan
M at a Pelatihan
A1okasi W aktu
Deskripsi Singkat

5.

Tujuan Pembelajaran
a. Hasil Pembelajaran
b.

6.
No

1.

Kegiatan Kelompok Tematik
Tahapan Perubahan
2 JP@ 45 Menit = 90 Menit
Mata pelatihan ini membahas berbagai materi terkait dengan pemulihan (ta hapan pe ruba han) melalui berbagai
metode seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, ice breo, brain storming dan lembar kerja.

1ndikator Keberhasilan

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan dan mengidentifikasi tahapan perubahan yang
sedang dijalani.
Setelah mengikuti pelatihan ini, pesert a dapat:
1) Menjelaskan pengertian tahapan perubahan
2) Menjelaskan 6 tahapan perubahan
3) Mampu mengidentifikasi tahapan perubahan yang terjadi pada dirinya

Kegiatan Belaj ar M engaj ar

Tahapan Kegiatan
Pend ahulu an

Kegiatan

M etode

M edia

Fasilitat or
1.1 Menyampaikan sa lam,
mempe rkenalkan diri

Pese rta
- Membalas salam
- Memperhatikan

- Ceramah
- Tanyajawab

- Multimedia
- Ba hantayang

1.2 Menciptakan suasana
pembelajaran yang
kondusif dengan
membuat ice breaking

- Mengikuti arahan
- Melaksanakan ice breaking
untuk menciptakan suasana
belajar yang kondusif

- Ceramah
- Tanya jawab
- Ice breaking "Gerak
Berlawanan"

- Multimedia
- Bahan tayang
- Visua lisasi gerak
contoh

- Ceramah
- Tes tulis (pre test )

- Mult imedia
- Bahan tayang
- Lembar kerja (pre
test)

1.3 Menguraikan skenario

- Memperhatikan
pembelajaran secara garis - Mengerjakan pre test
besar dan memberikan
pretest

Estim asi
Waktu
2 Menit

3 Menit

S Menit

e

2.

Penyajian

2.1. Menanyakan kepada

- Memperhatikan

- Ceramah
- Lembar kerja

peserta, pengetahuan

- Mencatat

mereka terhadap
tahapan perubahan

- Melaksanakan curah pendapa - Tanya jawab

2.2 Memberikan lembar kerja
individu kepada para

dari ta hapan perubahan

10 Menit

- Diskusi
- Mengisi lembar kerja
- Memperhatikan

- Lembar kerja

- Memperhatikan

- Ceramah

- Multimedia

- Mencatat

- Tanyajawab

- Bahan tayang

- Ceramah l nteraktif
- Diskusi

-

peserta
2.3. Menjelaskan pengertian

- Multimedia
- Bahan tayang

- M ultimedia
- Bahan tayang

5 Menit

- Ke rtas kerja

5 Menit

- Cu rah pendapat

2.4. Mengajak peserta untuk

- Memperhatikan

mengidentifikasi diri

- Mencatat

mereka dengan

- Curah pendapat

pertanyaan pertanyaan,
dan peserta menuliskan
jawaban mereka pada

Multimed ia
Bahan t ayang
Spidol
Kertas
Flipchart

25 Menit

lembar kertas piano

2.5. Menjelaskan tahapan
perubahan

- Memperhatikan
- Mencatat

- Ceramah
- Tanyajawab

- Bahan tayang

- Multimed ia

- Cer amah
- Tanya jawab

- Mult imed ia
- Ba han tayang

- Curah pendapat

3.

Penutup

3.1

Membuat rangkuman
bersama peserta dari
hasil jawaban yang sudah

- Memb uat rangkuman
- Menanggapi/ bertanya

10 Menit

l OMenit

d ituliskan pada lembar
kertas piano
3.2. Me ngevaluasi
pembela jaran secara

- Menanggapi/ memberikan

3.3 . Menutup kelas dengan
menguatkan komitmen

- Membalas salam
- Mengikuti arahan

dalam pe ru ba han

jaw a ban

- Ceramah

- M u ltimedia

- Tanya jawab

- Bahan tayang

- Ceramah

S Menit

- M ultimedia
- Bahan taya ng

S Menit

3.4.

7.

Evaluasi Pembelaja ran :

8.

Referensi:

Memberikan motivasi, - Membalas salam
- Ceramah
afirmasi, dan apresia si - Mengikuti arahan
- Tanya jawab
kepada
peserta , serta
mengakhiri sesi dengan
mengucapkan salam
a. Tes tulis (pre dan post test)
b. Tes lisan (tanya jawab)
c. Observasi permainan

- Multimedia
- Bahan tayang
5 Menit

Gorski, Miller. 1986. Staying Sober, Independence Missouri
Universal Treatment Curriculum IL 2017. Treatment For Substance Use Disorder The
continuum of Core for Addiction Professionals. Colombo Plan Drugs Advisory Program
Willi am R.mi11er, Nick Heather. 1984. Treating Addictive Behaviors. Springer Boston, MA

Nama Lengkap: ..
LAMPIRAN4

Sesi
Ni lai

SOAL-SOAL PRE TEST SESI I: PEMULIHAN

Proses perubahan yang di lalui individu untuk mencapai kondisi abstinesia dan meningkatnya
kualita s kesehatan, kesej ahteraan dan kualitas hidup mer upakan proses dari:
a. Pemulihan
b. Pengobatan
c. Penyembuhan
d. Relapse
e. Perawata n

2. Kondisi d imana individu tidak menggunakan alkohol dan zat terlarang maupu n obat-obata n
tanpa resep lainnya disebut:
a. Pemulihan
b. Abstinensia

c.

Relapse

d. Perubahan
e. perawatan
3. Tahapan pemu hhan di bawah adalah benar, kecual i:

a. Periode awal pemulihan
b. Periode rumatan
c. Periode tengah pemulihan
d. Periode akhir
e. Periode antara tengah dengan akhi r
4. Pada prinsipnya proses pemulihan berlansung selama :
a. Ketika berada di rehabilitasi
b. Berada di lingkungan yang sehat

c. Bersama dengan keluarga yang mendukung
d. Seumu r hidup
e. Berada di rumah sahaba t
5. Pada fase apa seora ng individu berisiko jatuh kem bal i menggunakan Narkoba:
a. Fase pemeliharaan
b. Fase prekontemplasi
c. Fase rumatan
d. Semua fase
e. Fase kontemptasi

-

MOOUL KEGIAIAN KELOMPOK TEMAllK
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Nama Lengkap: ..

Sesi
LAMPIRAN 5

Nilai

SOAL-SOAL PRE TEST SESI II: TAHAPAN PERUBAHAN

1.

Tahapan

perubahan yang dilalui individu untuk mencapai

kondisi

abstinensia

dan

meningkatnya kua litas kesehatan, keseja hteraan dan kua litas hidup, merupakan proses pada

tahapan dari:

a. Pemul ihan
b. Aks i

c. Perubahan
d. Relapse
e. Perawatan
2.

Kond isi dimana individu masih tidak mempunyai pemikiran untuk tidak melakukan

perubahan, adalah ta ha pan:
a. Pemu lihan
b. Prekontemplasi

c. Relapse
d. Aksi
e. Persiapan
3.

Taha pan peruba han yang tidak benar di bawah int adalah

a. Prekontemplasi

b. Aksi

c. Rumatan
d. Preparasi
e. Kontemplasi
4.

Pada prinsipnya proses perubahan berlansung selama:
a. Ketika berada di rehabilitasi
b. Berada di lingkungan yang sehat

c. Bersama dengan keluarga yang mendukung
d. Seumu r hidup
e. Berada di rumah sahabat
5.

Apakah teknik yang digunakan untuk membantu kita mencapai tahapan perubahan;
a. Timbangan keputusan
b. Penggari s kesiapan

c. lingkaran kehidupan
d. Pasrah
e. Rumata n

MOOJL KEGIATAN KHOMPQK TEMATIK

I PEMULIKAN OAN TAHAPAN PERU BA HAN
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Nama Lengkap: ..

LAMPIRAN 6

Sesi
Nilai

SOAL-SOAL POST TEST SESI I: PEMULIHAN

Proses perubahan yang ditalui individu untuk mencapai kondisi abstinesia dan meningkatnya

kua litas kesehatan, kesejahteraan dan kualitas hidup merupakan proses dari:
a. Pemulihan
b. Pengobatan
c. Penyembuhan

d. Relapse
e. Perawatan
2.

Kondisi dimana individu tidak menggunakan alkohol dan zat terlarang maupun obat·obatan

tanpa resep lainnya disebut:
a. Pemulihan
b. Abstinensia

c. Relapse
d. Perubahan

e. perawatan
3.

Tahapan pemulihan di bawah ada lah benar kecuali:
a. Periode awal pemu lihan

b. Periode rumatan
c. Periode tengah pemulih an
d. Periode akhir
e. Periode antara tengah dengan akhir

4.

Pada prinsipnya proses pemulihan berlansung selama:
a. Ketika berada di rehabilitasi
b. Berada di lingkungan yang sehat
c. Bersama dengan keluarga yang mendukung
d. Seumur hidup
e. Berada di rumah sahabat

5.

Pada fase apa seorang individu berisiko jatuh kemba li menggunakan Narkoba:
Fase pemeli haraan
b.

e

Fase prekontemplasi

c.

Fase rumatan

d.

Semua fase

e.

Fase kontemplasi

MOOULKEGIAIANKELOMPOKTEMA11K

I f'EMULIHANDANIAHAPANPERUBAHAN

Nama Lengkap: ..

LAMPIRAN 7

Sesi
Nilai
SOAL- SOAL POST TEST SESI II: TAHAPAN PERUBAHAN

1.

Tahapan perubahan yang dilalui individu untuk mencapai kondisi abstinensia dan
meningkatnya kualitas kesehatan, kesejahteraan dan kualitas hidup, merupakan proses pada

tahapan dari:
a. Pemulihan
b. Aksi
c. Perubahan
d. Relapse

e. Perawatan
2.

Kondisi dimana individu masih tidak mempunyai pemiki ran untuk tidak melakukan
perubahan, ada lah tahapan:

a. Pemu lihan
b. Prekontemplasi

c.

Relapse

d. Aksi
e. Persiapan

3.

Tahapan perubahan yang tidak benar di bawah ini adalah
a. Prekontemplasi
b. Aksi

c. Rumatan
d. Preparasi
e. Kontemplasi
4.

Pada prinslpnya proses perubahan berlansung se lama:
a. Ketika berada di rehabilitasi
b. Berada di lin gku ngan yang se hat

c. Bersama dengan keluarga yang mendukung
d. Seumur hidup
e. Berada di rumah sahabat
5.

Apakah teknik yang digunakan untuk membantu kita mencapai tahapan perubahan:
a. Timba nga n keputusan
b. Penggaris kesiapan

c. lingkaran kehidupan
d. Pasrah
e. Rumatan

MOOJL KEGIAlAN KELOMPOK

IEMATI~ I PEMULIHAN DAN TAHA PAN PERUBAHAN
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LAMPIRAN 8

KUNCI JAWABAN SOAL PRE DAN POST TEST
PEMULIHAN DAN TAHAPAN PERUBAHAN

KUNCI JAWABAN SOAL PRE TEST PEMUUHAN
1.

A

2.
3.
4.
5.

A

KUNC! JAWABAN SOLA PRE TEST TAHAPAN PERUBAHAN

l.
2.

3.
4.

0

5.

e
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