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KATA SAMBUTAN 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia

Nya Buku Modul Kegiatan Kelompok Tematik {Edisi Revisi) 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 fasilitator ini diharapkan dapat 

menjadi acuan para fasilitator 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 Balai 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 

Karban Penyalahgunaan Narkoba untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan 

produktif. 

Jakarta, Juli 2020 

Kepala Badan Narkotika Nasional 

Ors. Heru Winarko, SH 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan 

Hidayah-Nya, kami Deputi Bidang Rehabilitasi dapat menyusun dan menerbitkan Modul 

"Kegiatan Kelompok Tematik" (Edisi Revisi) dalam layanan klien melalui pendekatan kelompok. 

Secara garis besar, buku ini berisi tentang materi-materi pembelajaran untuk klien guna 

membantu klien dalam pemulihan adiksi secara mandiri dan dinamis, serta meningkatkan kualitas 

layanan rehabi litasi BNN yang berorientasi pada kebutuhan individu klien melalui pendekatan 

kelompok. 

Harapan kami modul ini bisa menjadi bahan materi pengajaran fasilitator kepada klian di 

Balai Besar, Balai dan Loka Rehabilitasi BNN khususnya yang bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan sekaligus melatih keterampilan klien dalam proses pemulihannya. Model 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema ini bertujuan untuk mengaitkan beberapa sesi 

kelompok tematik sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada klien. Penyusunan 

modul ini dibuat secara terpadu berdasarkan kesesuaian kebutuhan, kesinambungan proses 

pemulihan, terintegrasi, dan memiliki arah serta target yang terukur sehingga dapat dievaluasi 

dan mendukung pemulihan. 

Kami menyadari bahwa penyelesaian modul ini terjadi berkat bantuan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Narasumber, 

Tim Penyusun, lnspirator dan Panitia yang telah membantu penyusunan modul ini. Kami sangat 

menyadari bahwa modul ini masih memiliki kekurangan, sehingga kami mengharapkan saran dan 

kritik yang membangun untuk kesempurnaan modul ini. 

Jakarta, Juli 2020 

Ora. Yunis arida Oktoris, M.Si 
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A. Deskripsi Singkat 

Peredaran Narkoba yang meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pengguna zat 

ilegal tersebut. Saat ini perkembangan peredaran Narkoba jenis baru menjadi ancaman bagi 

bangasa Indonesia. Narkoba jenis baru ini dikenal dengan sebutan New Psychoactive 

Substances (NPS). Para produsen Narkoba membuat NPS agar mereka tidak terjerat oleh 

hukum, tetapi Pemerintah selalu berkonsentrasi dengan perkembangan peredaran jenis 

Narkoba sehingga Pemerintah mensahkan Peraturan Menteri Kesehatan RI yang berisi tentang 

perubahan penggolongan Narkoba. sejumlah NPS dimasukkan kedalam Narkoba golongan I. 

Narkoba merupakan zat yang bersifat psikoaktif dan bekerja di susunan saraf pusat, seperti 

otak. Penggunaan Narkoba berulang dapat menyebabkan ketergantungan terhadap zat yang 

digunakan. berdasarkan hal di atas, maka pengetahuan tentang adiksi penting untuk diketahui 

oleh masyarakat sehingga peredaran dan penggunaannya dapat dicegah. Mata pelatihan ini 

membahas berbagai materi terkait dengan pengetahuan dasar Narkoba, seperti : definisi dan 

penggolongan Narkoba, cara kerja Narkoba pada otak, dan efek penyalahgunaan Narkoba. 

B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta mampu mengetahui dan memahami 

pengetahuan dasar Narkoba. 

C. lndikator Keberhasilan 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat: 

1. Menjelaskan definisi Narkoba 

2. Mengetahui penggolongan Narkoba 

3. Mengetahui dan menjelaskan efek Narkoba 

4. Memahami cara kerja Narkoba pada otak 

D. Metode dan Alat Pembelajaran 

Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, permainan, pre test, 

dan post test. 

Alat pembelajaran yang digunakan adalah bola kecil, isolasi, laptop, LCD, proyektor, bahan 

tayang, kertas meta plan, flipchart, pa pan tulis, spidol , dan alat tulis. 
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E. Langkah Pembelajaran 

1. Fasilitator menyampaikan salam. 

2. Fasilitator menciptakan suasana kelas yang kondusif melalui ice breaking (Bola Panas) 

3. Fasilitator menguraikan skenario pembelajaran secara garis besar dan memberikan pre 

test. 

4. Fasilitator menjelaskan definisi Narkoba. 

5. Fasilitator menjelaskan penggolongan Narkoba. 

6. Fasilitator menjelaskan efek dari Narkoba. 

7. Fasilitator menjelaskan cara kerja Narkoba pada otak. 

8. Fasilitator memutarkan video. 

9. Fasilitator mengajak peserta bermain permainan Harta Karun (dibagi 4 kelompok). 

10. Fasilitator membuat rangkuman bersama peserta. 

11. Fasilitator mengevaluasi pembelajaran secara umum dan memberikan post test. 

12. Fasilitator menutup pembelajaran dengan mengucapkan terima kasih dan memberi 

apresiasi kepada peserta. 

F. Pokok Bahasan Dan SubPokok Bahasan 

1. Pengetahuan yang Berhubungan dengan Narkoba 

a. Definisi Narkoba 

b. Penggolongan Narkoba 

c. Cara Kerja Narkoba Pada Otak 

G. Uraian Materi 

1. Pengetahuan yang Berhubungan dengan Narkoba 

Narkoba adalah singkatan dari Narkoba dan Obat/ bahan berbahaya. Selain Narkoba, ada 

istilah lain yaitu NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika, dan Zat adiktif 

lainnya. 

a. Definisi Narkoba 

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, 

'Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaraan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan dan dibedakan kedalam golongan-golongan'. 

Berdasarkan definisi di atas, maka narkotika terdiri dari zat-zat yang dapat dipergunakan 

sebagai anti nyeri tetapi dapat menimbulkan ketergantungan. 

Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 menyatakan bahwa, 
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'Psikotropika dalah suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan 

Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf 

pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku'. 

Berdasarkan definisi psikotropika di atas, maka zat yang termasuk dalam golongan 

psikotropika tidak dapat disebut sebagai narkotika, walaupun zat-zat tersebut memiliki 

persamaan cara kerja, yaitu bekerja di otak dan meransang susuran saraf pusat. Selain 

kedua istilah diatas, ada juga istilah 'zat adiktif'. Zat adiktif yaitu bahan atau zat yang tidak 

termasuk dalam narkotika dan psikotropika, tetapi penggunaannya dapat menimbulkan 

ketergantungan . Contoh zat adiktif adalah nikotin dan kafein. 

Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penyakit kronik pada otak sehingga 

penyalahgunanya akan mengalami ketergantungan zat yang digunakan sehingga akan 

memengaruhi kualitas hidup yang terdiri dari kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, 

tingkat kemandirian, hubungan sosial, hubungan dengan lingkungan dan keadaan 

spritual. (Octar'ina, Linda, 2017) 

b. Penggolongan Narkoba. 

1. Berdasarkan efek yang ditimbulkan 

Berdasarkan efek yang ditimbulkan pada susunan saraf pusat, Narkoba dibedakan 

menjadi empat golongan: 

a) Depresan 

Zat-zat yang termasuk dalam kelompok depresan akan bekerja menurunkan 

aktivitas SSP (Susunan Syaraf Pusat) sehingga akan menyebabkan penurunan debar 

jantung dan kecepatan pernafasan, membuat relaksasi, mengantuk, kadang merasa 

sejahtera atau euforia. Depresan memberikan efek dari Narkoba yang bisa menekan 

sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai 

merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contoh depresan adalah 

alkohol, barbiturat, benzodiazepin, dan Gamma Hidroksi Butirat (GHB). 

b) Stimulan 

Zat-zat yang termasuk kelompok stimulan akan bekerja meningkatkan aktivitas SSP 

sehingga debar jantung dan pernafasan akan meningkat, serta meningkatkan 

sensasi euforia yang bergairah. Contoh stimulan adalah kokain, amfetamin, dan 

metamfetamin. 

c) Opioid 

Zat yang termasuk opioid akan bekerja secara selektif menekan SSP sehingga dapat 

berfungsi untuk mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan cenderung 

menginduksi tidur. Contoh opioid adalah heroin, morfin, opium, dan putaw. 

d) Halusinogen 

Zat yang termasuk halusinogen akan menghasilkan spektrum penyimpangan sensori 

yang hidup dan nyata sehingga akan mengubah suasana hati dan berpikir. Efek dari 

Narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi ber-halusinasi dengan melihat 

suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada I tidak nyata bila dikonsumsi dalam 
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sekian dosis tertentu. Contoh zat golongan ini adalah LSD (Acid), meskalin, peyote, 

ekstasi, mushroom, dll. 

Ada sejumlah zat yang memiliki efek ganda, sehingga jika zat tersebut disalahgunakan, 

pengguna dapat merasakan lebih dari satu efek zat. Zat-zat tersebut adalah: 

a) Ganja 

Pada dosis rendah, ganja akan memberikan efek sedasi dan nyaman pada 

penggunanya, tetapi pada pemakaian dosis tinggi, ganja akan menimbulkan 

halusinasi. 

b) Miraa (khat) 

Pada dosis rendah, penggunaaan khat akan menimbulkan euforia ringan atau 

kegembiraan. Pada dosis tinggi, khat akan meransang timbulnya perilaku manik dan 

hiperaktivitas sehingga dapat menyebabkan penyakit pada fisik dan psikologis. 

c) Anestetik disosiatif 

Zat yang bersifat halusinogenik, tetapi dapat memberikan efek stimulan atau 

depresan. Contoh: PCP 

d) lnhalan 

Zat yang termasuk inhalan memiliki sifat depresan, tetapi dapat bersifat stimulan 

atau halusinogenik. Contoh: lem aica aibon, bensin, cat, dll. 

2. Berdasarkan PPDGJ Ill 

Penggolongan zat psikoaktif yang tercantum dalam buku PPDGJ Ill atau ICD 10 adalah: 

a. Alkohol, yaitu semua minuman yang mengandung etanol seperti bir, wiski, vodka, 

brem, tuak, saguer, ciu dan lain-lain. 

b. Opioida, termasuk di dalamnya adalah candu, morfin, heroin, petidin, kodein, 

meta don. 

c. Kanabinoid, yaitu ganja atau marijuana, hashish. 

d. Sedatif dan hipnotik, misalnya nitrazepam, klonasepam, bromazepam, dan lain-lain. 

e. Kokain, yang terdapat dalam daun koka, pasta kokain, bubuk kokain. 

f. Stimulan lain, termasuk kafein, metamfetamin, dan lain-lain. 

g. Halusinogen, misalnya LSD, meskalin, psilosin, psilosibin, dan lain-lain. 

h. Tembakau yang mengandung zat psikoaktif nikotin. 

i. lnhalansia atau bahan pelarut yang mudah menguap, misalnya minyak cat, lem aica 

aibon, aseton, dan lain-lain. 

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

Dalam Undang-Undang tersebut, narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu: 

a. Golongan I: 

Zat-zat yang termasuk golongan I tidak boleh digunakan dalam pelayanan 

kesehatan, dan dalam jumlah terbatas zat tersebut boleh digunakan untuk 

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagai reagen 

laboratorium dan diagnostik yang terkait dengan narkotika dan penggunanya, 
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setelah disetujui oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala BPOM. Contoh zat 

golongan 1 adalah opium, heroin, kokain, ganja, metakualon, metamfetamin, 

amfetamin, MOMA, dan lain-lain. 

b. Golongan II 

Zat yang termasuk golongan II dapat digunakan sebagai pilihan pengobatan yang 

terakhir dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh zat golongan II adalah 

fentanil, metadona, morfina, petidina, dan lain-lain. 

c. Golongan Ill 

Zat yang termasuk golongan Ill dapat menyebabkan ketergantungan yang ringan 

dan boleh digunakan dalam pengobatan. Contoh zat golongan Ill adalah·etilmorfina, 

kodeina, buprenorfina, dan lain-lain. 

Lahirnya Permenkes No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan 

Narkotika merupakan upaya Pemerintah terhadap munculnya berbagai golongan 

Narkoba jenis baru atau yang dikenal sebagai NPS (New Psychoactive Substance). NPS 

merupakan obat-obatan yang didesain menyerupai zat ilegal seperti kanabis, kokain, 

ekstasi dan LSD. Pabrik/ produsen obat-obat ini mengembangkan senyawa kimia baru 

untuk menggantikan senyawa kimia yang sudah dilarang dalam Undang-Undang, 

struktur kimia dari obat-obatan ini secara konstan berubah untuk menghindari 

peraturan hukum yang ada. Menurut UNODC, NPS adalah: 

'Senyawa atau zat yang disalahgunakan, baik dalam bentuk murni atau sediaan 

yang tidak dikontrol oleh Single Convention on Narcotics Drugs tahun 1961 

atau Single Convention on Psychotropics Substances tahun 1971 yang dapat 

menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia'. 

Perkembangan NPS berjalan dengan cepat, pada tahun 2015 dilaporkan 

munculnya 75 NPS untuk pertama kalinya dan pada tahun 2017 telah dilaporkan oleh 

berbagai negara ke UNODC sebanyak lebih dari 800 jenis NPS. Di Indonesia sendiri 

telah berhasil mengidentifikasi 68 jenis NPS dan 60 diantaranya telah masuk ke dalam 

Undang-Undang. Risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh NPS cukup banyak 

seperti kej-ang, gelisah, agresifitas, psikosis akut (gangguan jiwa) dan juga potensi 

timbulnya ketergantungan. Kandungan serta kadar zat NPS sering tidak diketahui 

secara pasti sehingga tidak diketahui keamanannya dan dap<:Jt menimbulkan 

keracunan dan kematian. NPS yang paling banyak beredar adalah NPS yang memiliki 

sifat sama dengan stimulan, kanabis sintetis dan halusinogen. Kategori NPS yang 

beredar di pasaran, yaitu: (UNODC, 2019) 

a. Aminoindanes (contoh: 5,6-methylenedioxy-2-aminoindane (MDAI); 

b. Synthetic cannabinoids (contoh: APINACA, JWH-018}; 

c. Synthetic cathinones (contoh: 4-methylethcathinone (4-MEC) dan a-

pyrrolidinopentiophenone (a -PVP); 

d. Phencyc/idine-type substances (contoh: methoxetamine (MXE); 

e. Phenethylamines (contoh: 2C-E and 2SH-NBOMe); 
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f. Piperazines {contoh: benzylpiperazine {BZP) dan 1-(3-chlorophenyl) 

piperazine (mCPP); 

g. Plant-based substances {contoh: kratom {mitragyna speciosa Korth), salvia 

divinorum dan khat {Catha edulis); 

h. Tryptamines {contoh: a-methyltryptamine {AMT); 

i. Zat lainnya {contoh: 1,3-dimethylamylamine {DMAA) 

Sejak peningkatan peredaran NPS terjadi di Indonesia, Pemerintah melakukan 

beberapa kali revisi penggolongan narkotika yang tertuang ke Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia. Pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2018 

yang ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2018 dijelaskan bahwa sejumlah NPS sudah masuk 

dalam narkotika golongan I, seperti katinona, metkatinona, tanaman khat {Catha edulis), 

JWH-018, AB-CHMINACA, AB-FUBINACA, JWH-073, 5-FLUORO-AMB, dan lain-lain. 

berdasarkan PerMenKes tersebut maka NPS yang tercantum didalam narkotika golongan I 

adalah narkotika yang memiliki sifat adiktif yang tinggi. 

c. Cara Kerja Narkoba Pada Otak 

Proses komunikasi di otak 

Otak dalah suatu pusat komunikasi terdiri dari milyaran neuron atau sel saraf. 

Masing-masing neuron terdiri dari suatu badan sel dan inti, ekor yang disebut akson, 

ujung akson, dan dendrit-dendrit (proyeksi-proyeksi seperti cabang). Dendrit-dendrit 

{bagian yang kelihatan seperti cabang pohon) adalah serabut-serabut pendek diselubungi 

oleh reseptor. Reseptor ini menerima pesan-pesan dari neuron-neuron lainnya dan 

menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada badan sel. Akson adalah suatu serabut 

tunggal panjang yang mengirim rangsang atau pesan-pesan, dari badan sel kepada 

dendrit-dendrit dari neuron-neuron yang lain. Akson diselubungi oleh selubung mielin 

sehingga meningkatkan kecepatan hantaran impuls. 

Proses komunikasi di otak dimulai oleh neuron mengirimkan pesan-pesan kepada 

sel-sel yang lain melalui ujung akson dan menerima pesan-pesan dari sel-sel lainnya pada 

sisi reseptornya. Badan sel mengarahkan semua aktivitas dari neuron. Jaringan neuron

neuron mengirim pesan-pesan bolak-balik kepada berbagai struktur-struktur yang 

berbeda di dalam otak, tulang belakang {sistem saraf pusat), dan sistem saraf tepi. Sistem 

saraf tepi termasuk semua saraf menuju lengan, tungkai, tangan-tangan, dan kaki; pada 

dasarnya semua sistem syaraf di luar sistem saraf pusat itu. Jaringan syaraf ini 

mengkoordinir dan mengatur segala hal yang kita rasakan, pikirkan, dan kerjakan. 

Masing-masing sel saraf di dalam otak mengirim dan menerima pesan-pesan dalam 

wujud impuls kimiawi. Bahan-bahan kimiawi ini disebut neurotransmiter

neurotransmiter. Otak mempunyai beraneka macam neurotransmiter. Neuron pengirim 

melepaskan suatu neurotransmiter dari akson terminal melintasi ruang antara neuron

neuron yang disebut sinaps atau celah sinaptik. Selanjutnya neurotransmiter akan 

menempel kepada lokasi yang khusus pada sel penerima yang disebut reseptor. Pada saat 

neuron penerima mendapat dan memproses pesan, dia akan menjadi neuron pengirim 

dan menyampaikan pesan itu kepada neuron-neuron yang lain. 
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Bila dianalogikan maka neurotransmiter dan reseptornya bekerja seperti suatu 

kunci dan gemboknya. Masing-masing reseptor akan menyampaikan pesan yang sesuai, 

hanya setelah berinteraksi dengan neurotransmitter yang tepat. Setelah dopamin 

dilepaskan dari sel pengirim, menyeberangi sinapsis dan menghubungi reseptornya, 

transporter berada di sel pengmm untuk mendaur ulang dopamin dan 

mengembalikannya ke dalam sel yang melepaskannya. Peristiwa ini disebut reuptake 

(pengambilan kembali). Proses reuptake akan menghentikan sinyal diantara neuron

neuron, ketika pesan telah dikomunikasikan. 

Kerja Narkoba di Otak 

Narkoba merupakan kimiawi yang mempengaruhi otak dengan cara menggangu 

sistem komunikasi otak, yaitu pengiriman, penerimaan dan pengolahan sinyal pada otak. 

Beberapa zat seperti marijuana dan heroin dapat menyerupai neurotransmiter alami 

sehingga dapat mengelabui dan mengaktifkan reseptor pada sel saraf penerima. 

Meskipun zat ini mirip dengan neurotransmiter alami namun tidak dapat mengaktifkan 

sel saraf seperti neurotransmiter alami, sehingga pesan yang dikirimkan ke seluruh 

jaringan saraf adalah pesan abnormal. Napza lainnya seperti amfetamin, kokain dapat 

menyebabkan sel saraf melepaskan neurotransmiter alami dalam jumlah yang berlebihan 

atau mencegah proses daur ulang neurotransmiter. Gangguan ini menyebabkan pesan 

yang berlipat ganda dan merusak jalur komunikasi otak. 

Perubahan neurobehavioral 

Setiap jenis Narkoba dan zat psikoaktif lainnya memengaruhi kinerja 

neurotransmiter tertentu, sehingga terjadi perubahan perilaku (menjadi lebih aktif atau 

menjadi lamban), perasaan (euforia), proses pikir (lebih cepat atau lebih lamban), isi pikir 

(waham), persepsi (halusinasi), dan kesadaran (menurun atau lebih siaga): Bila zat 

psikoaktif yang dikonsumsi berlebih dapat terjadi intoksikasi akut sampai overdosis. 

Bila pemakaian Napza berlangsung lama maka akan terjadi toleransi, artinya 

reseptor menjadi kurang responsif terhadap Napza itu sehingga untuk timbulnya sensasi 

rasa senang berlebihan (euforia) seperti semula diperlukan jumlah yang lebih banyak 

(toleransi seluler). Toleransi juga bisa terjadi karena metabolisme Napza oleh hati menjadi 

lebih cepat (toleransi metabolik). Secara psikologis orang yang menerima kenaikan gaji 

beberapa kali lipat akan merasa sangat senang pada mulanya, tetapi setelah beberapa 

bulan kenaikan itu makin kurang dirasakan sebagai sesuatu yang menggembirakan. 

Demikian pula orang yang semula cukup menikmati efek euforik dengan 1 linting ganja, 

secara psikologis ingin menambah rasa euforik dengan menambah jumlah linting ganja 

(toleransi behavioral). 

Bila seseorang telah lama menggunakan morfin atau opioida pada umumnya, maka 

produksi endorfin dalam tubuh orang itu akan berkurang. Bila pada suatu saat orang itu 

menghentikan atau mengurangi jumlah morfin yang dikonsumsinya, maka tubuh orang 

itu akan kekurangan endorfin, yang secara klinis akan bermanifestasi dalam bentuk gejala 

putus opioida. 
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H. Latihan 

Ice Breaking "Bola Panas" 

Alat: Bola 

Cara Bermain: 

1. Trainer meminta peserta berdiri melingkar dan menyebutkan namanya masing-masing 

dengan jelas. 

2. Pemimpin akan melemparkan bola secara spontan kepada peserta dan bolanya itu 

diumpamakan sebagai bola panas. 

3. Peserta yang terkena lemparan bola harus dengan cepat menyebutkan namanya sendiri, 

hingga semuanya mendapakan lemparan bola. 

4. Pada permainan berikutnya, setiap peserta yang melempar bola harus menyebut namanya 

sendiri dan menyebutkan satu hobi/ hal yang disukai sekaligus nama peserta yang akan 

menerima lemparan bola. 

I. Rangkuman 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan obat/ bahan adiktif lainnya. Selain 

"narkoba", ada istilah lain yaitu NAPZA yang merupakan singkatan dari narkoba psikotropika, 

dan zat adiktif lainnya. Penggolongan narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkan pada 

susunan saraf pusat yaitu : Depresan contohnya alkohol, dan benzodiazepine. Stimulan 

contohnya kokain, amfetamin, dan metafetamine. Opiad contohnya morfin, putau, heroin. 

Halusinogen contohnya LSD, masroom, ekstasi. 

Cara kerja narkoba pada otak meliputi proses komunikasi di otak, kerja narkoba pada otak, 

perubahan neurobehavioral. Setiap jenis narkoba mempengaruhi kinerja neurotransmitter 

tertentu, sehingga terjadi perubahan perilaku (menjadi lebih aktif atau menjadi lamban), 

perasaan (euforia), proses pikir (lebih cepat atau lebih lambat), isi pikir (waham), persepsi 

(halusinasi), dan kesadaran ( menurun atau lebih siaga). 
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A. Deskripsi Singkat 

Narkoba merupakan zat yang bersifat psikoaktif dan bekerja di susunan saraf pusat, 

seperti otak. Penggunaan Narkoba berulang dapat menyebabkan ketergantungan terhadap zat 

yang digunakan. 'Tubuh seakan menagih untuk tetap menggunakannya'. Kalimat tersebut 

adalah kalimat yang sering diucapkan oleh sejumlah pengguna Narkoba dan juga menjadi 

alasan mereka untuk tetap menggunakan zat itu walaupun mereka mengetahui bahwa zat itu 

memberikan pengaruh tidak baik bagi tubuh mereka. Saat pengguna Narkoba sudah mengalami 

ketergantungan zat atau yang kita kenal dengan istilah 'adiksi', maka pengguna itu akan 

kehilangan kemampuannya untuk berusaha hidup secara normal tanpa menggunakan zat 

tersebut. berdasarkan hal di atas, maka pengetahuan tentang adiksi penting untuk diketahui 

oleh masyarakat sehingga peredaran dan penggunaannya dapat dicegah. Mata pelatihan ini 

membahas berbagai materi terkait dengan pengetahuan tentang adiksi, seperti: definisi adiksi, 

alasan seseorang menggunakan Narkoba, tahapan penyalahgunaan Narkoba dan faktor risiko 

serta dampak penyalahgunaan Narkoba. 

B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta mampu mengetahui dan memahami 

pengetahuan tentang adiksi. 

C. lndikator Keberhasilan 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat: 

1. Menjelaskan definisi adiksi 

2. Menjelaskan tentang alasan seseorang menggunakan Narkoba 

3. Menjelaskan tahapan penyalahgunaan Narkoba 

4. Menjelaskan faktor risiko penyalahgunaan Narkoba 

5. Menjelaskan dampak penyalahgunaan Narkoba 

D. Metode dan Alat Pembelajaran 

Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, permainan, pre test, 

dan post test. 

Alat pembelajaran yang digunakan adalah bola kecil, isolasi, laptop, LCD, proyektor, bahan 

tayang, kertas metaplan, flipchart, papan tulis, spidol , dan a lat tulis. 
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E. Langkah Pembelajaran 

1. Fasilitator menyampaikan salam. 

2. Fasilitator menciptakan suasana kelas yang kondusif melalui ice breaking (Ayam- ltik). 

3. Fasilitator menguraikan skenario pembelajaran secara garis besar (tujuan, indikator 

keberhasilan, orientasi, agenda dan komitmen) dan memberikan pre test. 

4. Fasilitator menjelaskan definisi adiksi. 

5. Fasilitator menjelaskan alasan seseorang menggunakan Narkoba. 

6. Fasilitator menjelaskan faktor risiko penyalahgunaan Narkoba. 

7. Fasilitator menjelaskan tahapan penyalahgunaan Narkoba. 

8. Fasilitator menjelaskan dampak penyalahgunaan Narkoba. 

9. Fasilitator membuat rangkuman bersama peserta. 

10. Fasilitator mengevaluasi pembelajaran secara umum dan memberikan post test. 

11. Fasilitator menutup dengan ucapan terima kasih dan memberi apresiasi kepada peserta. 

F. Pokok Bahasan Dan SubPokok Bahasan 

1. Pengetahuan Tentang Adiksi 

a. Adiksi 

b. Alasan Seseorang Menggunakan Narkoba 

c. Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba 

d. Tahapan Penyalahgunaan Narkoba 

2. Dampak Penyalahgunaan Narkoba 

G. Uraian Materi 

1. Pengetahuan Tentang Adiksi 

a. Adiksi 

National Institute on Drug Abuse (NIDA) memberikan definisi tentang adiksi sebagai 

berikut: "Suatu penyakit otak kronis mudah kambuh yang ditandai dengan dorongan 
kompulsif untuk mencari dan menggunakan zat, walaupun memiliki konsekuensi 

berbahaya. Semua zat yang termasuk Narkoba menimbulkan ketagihan yang pada 

gilirannya berakibat pada ketergantungan. Tanda-tanda seorang pengguna Narkoba 

mengalami ketergantungan Narkoba, adalah: 

1) Keinginan yang tidak tertahankan terhadap zat yang dimaksud dan berusaha 
memperoleh zat tersebut dengan cara apapun. 

2) Kecenderungan menambah takaran sesuai dengan toleransi tubuh. 

3) Ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian dihentikan akan menimbulkan 

gejala - gejala kejiwaan seperti : kegelisahan, kecemasan, dan depresi. 

4) Putus obat, ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan 
menimbulkan gejala fisik yang dinamakan sakaw. 

Mereka yang mengkonsumsi Narkoba akan mengalami gangguan mental dan 

perilaku yang diakibatkan oleh terganggunya sistem tranmisi saraf (neurotransmiter) pada 

e MODUL KEGIATAN KELOMPOK TEMATIK I PRINSIP DASAR ADIKSI 



susunan saraf pusat yang menimbulkan gangguan pada fungsi pikir, perasaan dan 

perilaku. 

Adiksi dikategorikan sebagai suatu penyakit karena adiksi mengubah struktur dan 

fungsi normal suatu organ yaitu otak, dan mempunyai seperangkat gejala-gejala dan 

tanda-tanda yang khas, seperti: 

1) Gejala bersifat subjektif adalah sesuatu yang secara langsung dialami dan tidak bisa 

dilihat atau diukur oleh orang lain. Conteh gejala-gejala termasuk sakit perut, 

kelelahan, atau pening. Gejala untuk adiksi adalah sugesti {keinginan yang kuat untuk 

menggunakan). 

2) Tanda adalah suatu indikasi fisik objektif dari suatu penyakit yang dapat dilihat atau 

diukur oleh orang lain. Contohnya seperti: ruam kulit, demam, atau tekanan darah 

tinggi. Tanda dari adiksi dapat berupa abses pada bagian tubuh bekas tempat 

menyuntik, atau adanya perbedaan aktivitas pada otak yang diukur melalui teknologi 

pencitraan. Teknologi pencitraan terkini memungkinkan peneliti untuk melihat apa 

yang terjadi di dalam otak ketika merespon penggunaan zat dan adiksi. Teknologi ini 

meliputi: 

a) Magnetic Resonance Imaging {MRI); 

b) Positron Emission Tomography {PET) scan; dan 

c) Single Photon Emission Computed Tomography {SPECT). 

Adiksi seperti juga penyakit kronik lainnya, misalnya penyakit jantung, darah tinggi, 

diabetes melitus. Penyakit kronik mengganggu fungsi normal dari organ yang 

dipengaruhinya (pada adiksi adalah otak) dan dapat dicegah serta dapat diatasi, namun 

jika tidak diatasi maka akan berlangsung seumur hidup. 

b. Alasan Seseorang Menggunakan Narkoba 

Sejumlah alasan dikemukakan oleh pengguna Narkoba mengenai kenapa mereka 

tidak bisa berhenti menggunakan zat-zat tersebut. NIDA menyebutkan bahwa ada 

sejumlah alasan yang menyebabkan para pengguna tetap menggunakan Narkoba, yaitu 

agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, agar dapat berpenampilan yang lebih baik, 

karena orang lain juga menggunakan zat tersebut, dan agar perasaan lebih baik. 

Sedangkan menurut Alatas dan Husein, ada beberapa faktor yang menyebabkan 

individu mengkonsumsi Narkoba. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua 

bagian besar, yaitu faktor indvidu/ internal dan faktor yang berasal dari lingkungan/ 

eksternal. {Alatas, Husein H, 2001:23) 

1) Faktor internal 

a) Kepribadian individu; 

lndividu yang memiliki kepribadian yang lemah {mudah kecewa, tidak mampu 

menerima kegagalan) lebih rentan terhadap penyalahgunaaan Narkoba 

dibandingkan dengan individu yang memiliki kepribadian yang kuat {individu 

mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, berani mengatakan 

tidak, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain). 

MODUL KEGIATAN KELOMPOKTEMATIK I PRINSIP DASAR ADIKSI e 



b) lntelegensi 

Kecerdasan pemakai Narkoba lebih banyak berada pada taraf rata-rata dan dibawah 

rata-rata kelompok seusianya. 

c) Usia mayoritas 

Sebagian besar pengguna Narkoba menggunakan Narkoba dimulai pada usia 

remaja. Hal ini disebabkan karena kondisi sosial psikologis yang butuh pengakuan, 

identitas dan kelabilan emosi sementara individu yang berada pada usia yang 

lebih tua menggunakan Narkoba sebagai penenang. 

d) Dorongan kenikmatan 

Narkoba dapat memberikan kenikmatan yang unik dan tersendiri. Perasaan 

enak mulanya diperoleh dari mulai coba-coba lalu lama-lama akan menjadi 

suatu kebutuhan. 

e) Perasaan ingin tahu 

Proses awal terbentuknya seorang pemakai diawali dengan coba-coba karena rasa 

ingin tahu, kemudian menjadi iseng, menjadi pemakai tetap dan pada akhirnya akan 

menjadi seorang pemakai yang tergantung. 

f) Memecahkan persoalan 

Sejumlah individu menggunakan Narkoba untuk menyelesaikan persoalan yang 

terjadi didalam kehidupannya. Mereka menggunakan Narkoba agar mereka tidak 

merasakan perasaan sedih atau menderita karena permasalahan tersebut, atau 

untuk membuat mereka teta percaya diri di lingkungan pergaulannya. Pengaruh 

Narkoba dapat menurunkan tingkat kesadaran pemakai dan membuatnya lupa 

pada persoalan yang dialaminya. 

2). Faktor Eksternal 

a). Faktor lingkungan meliputi: 

- Ketidakharmonisan keluarga banyak pemakai yang berasal dari keluarga yang 

broken karena keputusasaan dan kecewa maka pemakai terdorong untuk 

mencari dunianya yang lain yaitu menggunakan Narkoba sebagai pelarian. 

- Pekerjaan pada umumnya pemakai menggunakan Narkoba karena mereka lebih 

mudah untuk memperoleh Narkoba tersebut menggunakan uang yang 

mereka peroleh dari hasil mereka bekerja. 

b). Faktor masyarakat meliputi : 

- Kelas sosial ekonomi pada umumnya pemakai berasal dari sosial ekomoni 

menengah ke atas. Hal ini mungkin terjadi karena mereka mudah mendapatkan 

informasi dan relatif memiliki uang yang cukup untuk membeli Narkoba. 

- Tekanan kelompok kebanyakan pemakai mulai mengenal Narkoba dari teman 

sekelompoknya. Bila kelompok pemakai Narkoba menekankan anggotanya 

berbuat hal yang sama maka penolakan terhadap tekanan tersebut 

dapat mengakibatkan anggota yang menolak akan dikucilkan dan akan 

dikeluarkan dari kelompok. 
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c. Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba 

Terdapat berbagai faktor risiko penyalahgunaan Narkoba, diantaranya: 

1) Faktor biologi/ genetik 

Para ilmuwan memperkirakan faktor ini turut menentukan kecenderungan seeorang 

menjadi pecandu sekitar 40-60% termasuk pengaruh lingkungan terhadap ekspresi dan 

fungsi gen. Remaja dan orang dengan gangguan mental lebih berisiko dibanding 

populasi umum; 

2) Faktor lingkungan 

Keluarga merupakan faktor penting pada masa kecil, anak yang tumbuh dalam 

keluarga yang orang tua maupun keluarga lainnya adalah penyalahguna zat berisiko 

untuk menjadi penyalahguna zat. Teman sebaya dan lingkungan sekolah juga 

kegagalan akademik atau rendahnya keterampilan sosial dapat meningkatkan risiko 

penyalahgunaan zat. Rendahnya sosial ekonomi, budaya, kurangnya dukungan orang 

tua, dan ketersediaan zat juga berperan dalam proses seseorang dengan kerentanan 

biologis sehingga menjadi pecandu. 

3) Faktor lain yang meningkatkan risiko adiksi dari penyalahgunaan zat adalah: 

a) Penggunaan yang dimulai pada usia dini, penelitian menunjukkan semakin muda 

seseorang memulai penggunaan zat semakin besar kecenderungannya ke arah 

penggunaan yang lebih serius atau ketergantungan. 

b) Metode penggunaan juga menjadi faktor risiko adiksi. Penggunaan dengan cara 

dihisap seperti merokok dan disuntikan ke pembuluh darah vena dapat membuat 

zat mencapai otak dan menimbulkan efek dalam waktu beberapa detik sehingga 

menimbulkan rasa nyaman dan menghilang dalam beberapa menit sehingga 

memicu seseorang untuk mengulangi penggunaan agar kembali mendapatkan rasa 

nyaman tersebut. 

d. Tahapan Penyalahgunaan Narkoba 

Menurut Doweiko, tahapan penyalahgunaan Narkoba adalah: (Doweiko, 2002:12) 

1) Tahap coba - coba atau eksperimental; 

Awalnya pengguna menggunakan Narkoba karena ada rasa ingin tahu atau ingin 

mengetahui efek Narkoba. Rasa ingin tahu tersebut terjadi karena berbagai sebab, 

seperti pengguna berteman dengan pengguna Narkoba yang aktif, atau pengguna 

pergi ke tempat-tempat hiburan yang ada peredaran zat adiktif didalamnya, atau 

pengguna melakukan pencarian sendiri dari media sosial tentang Narkoba, atau 

pengguna melihat orang lain sedang menggunakan Narkoba. 

2) Kadang - kadang atau rare use atau social use; 

Tahap ini adalah tahap lanjutan dari tahapp experimental. Pada tahap rare use ini, 

pengguna sesekali menggunakan Narkoba karena ada teman yang juga menggunakan 

di lingkungannya. Pengguna juga dapat menggunakan Narkoba bersama dengan 

temannya yang disebut sebagai penggunaan sosial. 

3} Habitual use atau regular; 
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Pada tahap ini frekuensi, jenis, dan dosis yang dipakai meningkat, termasuk 

bertambahnya pemakaian bahan - bahan beresiko tinggi gangguan fisik, mental dan 

maalah sosial semakin jelas. Tahap ini sering disebut fase kritis karena ada bahaya yang 

nyata. Meskipun demikian. Pada beberapa pemakai dengan bantuan rehabilitasi dan 

detoksifikasi masih berheti pada tahap ini. Ketika penggunaan zat menjadi setiap hari 

dan terus-menerus, dari dosis rendah sampai sedang, efek yang dirasakan akan 

meningkat. Pada tingkatan ini, biasanya seseorang termotivasi untuk menggunakan 

agar terbebas dari masalah yang dialami, seperti anxietas atau depresi, atau untuk 

mempertahankan kemampuan yang dikehendaki. Pada tingkatan ini, seseorang 

biasanya mulai mengalami masalah terkait penggunaannya. 

4) Ketergantungan atau kecanduan atau adiksi. 

Merupakan bentuk ekstrim dari ketagihan, upaya untuk mendapatkan zat psikoaktif 

dan memakainya secara reguler merupakan aktifitas utama sehari - hari mengalahkan 

semua ketagihan lain, kondisi fisik dan mental terus menurun, hidup susah kehilangan 

makna. Keadaan pemakai selalu membutuhkan obat tertentu agar dapat berfungsi. 

Penggunaan kompulsif merupakan penggunaan paling parah dan paling berbahaya. 

Pada tingkat ini, dosis tinggi secara rutin atau setiap hari diperlukan untuk mencapai efek 

fisik atau psikologis yang diinginkan, atau sekedar untuk menghindari gejala putus zat 

(seperti sakaw). Pada tingkat ini, zat menjadi sesuatu yang paling penting dalam 

kehidupan seseorang, melebihi aktivitas lainnya. Pada tingkat ini, orang mengalami 

masalah terkait penggunaan berkelanjutan, namun tetap menggunakan walaupun tahu 

itu bermasalah untuk dirinya, yang sering disebut sebagai adiksi. 

2. Dampak Penyalahgunaan Narkoba 

a. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Fisik 

Narkoba bekerja pada otak sehingga penggunaannya akan memengaruhi organ 

tubuh lainnya. Hal ini karena otak sebagai pusat sistem saraf, pusat koordinasi, pusat 

pergerakan, dan lainnya. Penyalahgunaan Narkoba akan memberikan dampak negatif 

pada tubuh, seperti: 

• Gangguan pada system syaraf, seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, 

kerusakan syaraf tepi, dan lain-lain; 

• Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), seperti: infeksi akut 

otot jantung, gangguan peredaran darah, dan lain-lain; 

• Gangguan pada kulit seperti: abses, alergi, eksim, dan lain-lain; 

• Gangguan pada paru-paru, seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, 

dan pengerasan jaringan paru-paru; 

• Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati 

dan gangguan tidur pada malam hari; 

• Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: 

penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), dan 

gangguan fungsi seksual; 
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• Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain 

perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, amenorhoe (tidak haid) 

dan lain-lain; 

• Bagi pengguna Narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik 

secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV; 

• Penyalahgunaan Narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi 

Narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa 

menyebabkan kematian. 

b. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Psikis 

Narkoba merupakan zat yang bersifat psikoaktif sehingga penggunaannya yang 

terus menerus akan memberikan dampak pada psikis, seperti sangat sensitif, mudah 

bosan, mudah curiga, kepercayaan diri hilang, memiliki perasaan tidak aman jika tidak 

menggunakan Narkoba, emosi menjadi tidak stabil sehingga mudah marah dengan 

perilaku marah yang tidak terkontrol, sering merasa kesal dan cenderung menyakiti diri 

c. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Lingkungan 

1) Pada lingkungan keluarga; 

Penyalahgunaan Narkoba dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga, 

individu akan merepotkan dan menjadi beban keluarga . Selain itu, individu sering 

melupakan tanggung jawab, menjauh dari keluarga, mencuri uang di rumah, sekolah, 

ataupun tempat pekerjaan, menggadaikan barang-barang berharga di rumah, sering 

menyendiri, menghabiskan waktu ditempat-tempat sepi dan gelap, seperti di kamar 

tidur, kloset, gudang, atau kamar mandi, sering berbohong dan ingkar janji dengan 

berbagai macam alasan. 

2) Pada lingkungan sekolah; 

Seorang pengguna Narkoba akan menyebabkan individu menjadi kurang disiplin, 

jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnya dan sering tidak masuk sekolah. Pendidikan 

menjadi terganggu sehingga masa depan menjadi suram. 

3) Pada lingkungan masyarakat. 

Peredaran Napza, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas akan meningkat sehingga daya 

tahan sosial masyarakat akan menurun. Pengguna Narkoba akan menderita gangguan 

mental, menjadi anti-sosial dan asusila, serta dikucilkan oleh lingkungan. Pengguna 

Narkoba akan menunjukan sikap tidak peduli, dan dapat mencuri uang di rumah, 

sekolah, ataupun tempat pekerjaan. 

d. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Faktor Ekonomi 

Seorang pengguna Narkoba yang sudah ketergantungan Narkoba akan selalu 

berusaha mencari dan menggunakan Narkoba. Jika individu tersebut tidak ada uang, 

maka dia akan berusaha untuk mendapatkan uang dengan cara apa pun. Apabila 

pengguna Narkoba itu adalah seorang kepala keluarga, maka ketergantungannya pada 

Narkoba akan membuat dia malas untuk bekerja sehingga ekonomi keluarga akan turun. 

MODUL KEGIATAN KELOMPOK TEMATIK I PRINSIP DASAR ADIKSI e 



Selain itu, secara ekonomi juga, negara akan mengalami kerugian dibidang ekonomi 

karena produktivitas masyarakat akan menurun. 

e. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Faktor Hukum 

Narkoba yang didapatkan dan digunakan tanpa resep dokter merupakan zat ilegal 

sehingga penggunanya akan mendapat hukuman pidana. Selain itu, produsen, bandar, 

pengedar, penjual dan pengguna Narkoba juga akan mendapat hukuman pidana. Selain 

itu, perilaku pengguna yang akan melakukan semua cara untuk mendapatkan uang, 

seperti mencuri, merampok, menjual barang-barang yang bukan miliknya juga merupakan 

tindakan kejahatan. Pengaruh Narkoba juga dapat membuat seseorang menjadi agitatif 

dan dapat melukai orang lain. 

f. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Dari Faktor Keagamaan 

Seseorang yang telah kecanduan Narkoba akan mengalami kehidupan yang sibuk 

untuk mencari zat tersebut sehingga dia akan malas melakukan aktivitas seperti 

beribadah, pergi ketempat ibadah atau bersosialisasi dengan teman-teman seagamanya 

untuk mendapat penambahan ilmu agama. 

H. latihan 

Ice Breaking "Jika-Maka" 

Alat : Spidol, Kertas Flip Chart 

Cara Bermain : 

1. Peserta dibagi menjadi dua kelompok. 

2. Peserta menyiapkan kertas dan pulpen. 

3. Satu kelompok dinamai Jika dan bertugas menuliskan kalimat yang diawali kata jika, 

kelompok lain dinamai Maka dan ditugaskan menulis kalimat pendek yang diawali 

dengan kata maka. 

4. Trainer memerintahkan tiap orang dalam 1 kelompoknya masing-masing diinstruksikan 

untuk menuliskan kalimat yang diawali dengan kata jika atau maka sebanyak 1 kalimat. 

5. Setelah selesai, setiap 1 orang pada kelompok Jika mencari 1 orang pada kelompok 

Maka untuk menjadi pasangannya. 

6. Tiap kelompok secara bergantian volunteer satu peserta untuk membacakan kalimat 

yang telah dibuat. Tulisan dibaca bergiliran antar tulisan Jika-Maka. 

7. Setelah kelompok jika membacakan satu kalimatnya maka kelompok maka harus segera 

menyambung kalimatnya dengan apa yang sudah ditulis bersama. 

8. Maka biasanya akan terjadi kerancuan yang lucu seperti : "Jika Ahmad pergi sekolah, 

maka Joko makan bakso beranak". 
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I. Rangkuman 
Adiksi merupakan suatu penyakit otak kronis mudah kambuh yang ditandai dengan 

dorongan kompulsif untuk mencari dan menggunakan zat, walaupun memiliki konsekuensi 

berbahaya. 

Alasan orang menggunakan Narkoba dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Ada 

beberapa faktor risiko dari Narkoba dilihat dari segi biologi/ genetik, lingkungan dan faktor lain 

seperti pengguna usia dini yang memiliki kecenderungan terjadinnya adiksi lebih kuat dan 

metode penggunaan narkoba yang membuat si pengguna trigger (kecanduan) dan ingin 

menggunakan kembali. 

Tahapan penyalahgunaan Narkoba yaitu tahap coba - coba atau eksperimental, tahap 

kadang - kadang atau rare use atau social use, tahap habitual use atau regular, dan tahap 

ketergantungan atau kecanduan atau adiksi. Sedangkan konsekuensi dari penyalahgunaan 

Narkoba yakni akibat yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari segi 

fisik, psikhis, lingkungan, ekonomi, hukum dan agama. 
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LAMPIRAN 1 

1. Nama Pelatihan 

2. Mata Pelatihan 

3. Alokasi Waktu 

4. Deskripsi Singkat 

5. Tujuan Pembelajaran 

a. Hasil Belajar 

b. lndikator Keberhasilan 

lndikator Hasil 
No 

Bela jar 
Materi Pokok 

1. Mengetahui dan Pengetahuan 

memahami dasar Narkoba 

pengetahuan dasar 
Narkoba 

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (RBPMP) 
KEGIATAN KELOMPOK TEMATIK 

Kegiatan Kelompok Tematik 

Prinsip Dasar Adiksi 

4 Jam Pelajaran (4 x 45 men it = 360 men it) 

Mata pelatihan ini membahas berbagai materi terkait dengan pengetahuan dasar Narkoba dan adiksi: 

definisi Narkoba, penggolongan dan efek Narkoba, cara kerja Narkoba pada otak, definisi adiksi, alasan 

seseorang menggunakan Narkoba, ta ha pan penyalahgunaan Narkoba, faktor rlsiko dan dampak 

penyalahgunaan Narkoba, melalui berbagai metode, seperti ceramah, tanya jawab, ice brea, brain 

storming, permainan, diskusi, pemutaran video, dan lembar kerja (pre dan post test). 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta mampu menjelaskan prinsip dasar adiksi 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat: 

1. Mengetahui dan memahami pengetahuan dasar Narkoba 

2. Mengetahui dan memahami pengetahuan tentang prinsip dasar adiksi 

ti· :-~ ~. 

. ~·· ,. . ··'' ·t 

JumlahJP Sub-Materi Pokok Metode Media Bentuk Evaluasf · ,, · Reter~~sl ·.· . ., 
' .. '~,. ·::<. :·"' ~- .. 

·" 
0 :~:.'.:~f:itt-:ntftFf.+~~-s'\~~'./ . ·"''"·'' .. ·· k . .::• ., 

1.1 Definisi Narkoba - Cera mah - Bah an - Tes tulis (pre 2JP Alatas, Husein. 

1.2 Penggolongan - Ice brea tayang dan post test) Barn bang 

Narkoba - Brain storming - Laptop - Tes lisan Madiyono. (2001). 

1.3 Efek - Tanya jawab - LCD (tanya jawab) Penanggulangan 

penyalahgunaan - Permainan "Bola - Observasi Korban Narkoba: 

Narkoba Panas" permainan Meningkatkan 

1.4 Cara kerja - Curah pendapat "Bola panas" Peran Keluarga dan 

Narkoba pada - Diskusi Lingkungan. Jakarta: 

otak - Pemutaran video FK UI 



2 Mengetahui dan Prinsip dasar 2.1 Definisi adiksi - Cera mah - Bahan - Tes tulis (pre 2JP Badan Narkoba 

memahami adiksi 2 Alasan - Ice brea tayang dan post test) Nasional. (2011). 

pengetahuan seseorang - Tanya jawab - Kertas - Tes lisan Undang-undang 
tentang prinsip menggunakan - Curah pendapat meta plan (tanya jawab) Republik Indonesia 
dasar adiksi Narkoba - Permainan - Laptop - Observasi Nomor 35 tahun 

2.2 Tahapan "Ayam itik" - LCD permainan 2009 tentang 
penyalahgunaan - Diskusi - Papan tulis 'Ayam ltik' Narkoba. Direktorat 
Narkoba - Kertas Hukum, Deputi 

2.3 Faktor risiko piano Hukum dan 
penyalahgunaan Kerjasama Badan 
Narkoba Narkoba Nasional. 

2.4 Dampak Doweiko. (2002). 
penyalahgunaan Concept of Chemical 
Narkoba Dependency. 

Wadsworth Group. 
California. USA. 
Hal:12 
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LAMPIRAN 2 

1. Nama Pelatihan 
2. Mata Pelatihan 
3. Alokasi Waktu 
4. Deskripsi Singkat 

s. Tujuan Pembelajaran 
a. Hasil Belajar 

b. lndikator Keberhasilan 

6. Kegiatan Belajar Mengajar 

No Tahapan Kegiatan 

1 Pendahuluan 

RENCANA PEMBELAJARAN/SAP 
(SATUAN ACARA PENGAJARAN) 

Kegiatan Kelompok Tematik 

Prinsip Dasar Adiksi (Sesi I: Pengetahuan Dasar Narkoba) 

2 JP (2 x 45 men it= 90 menit) 

Mata pelatihan ini membahas berbagai materi terkait dengan pengetahuan dasar Narkoba, seperti: definisi dan 

penggolongan Narkoba, cara kerja Narkoba di otak dan efek penyalahgunaan Narkoba.melalui berbagai metode 

seperti : ceramah, tanya jawab, pre dan post test, ice brea, permainan, pemutaran video dan diskusi. 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta mampu mengetahui dan memahami pengetahuan dasar Narkoba 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat: 

1) Menjelaskan definisi Narkoba 
2) Mengetahui penggolongan Narkoba 
3) Mengetahui dan menjelaskan efek Narkoba 
4) Memahami cara kerja Narkoba di otak 

Kegiatan 
Metode· Media , .. · .... ,·" Estimasi •· · 

Fasilitator Peserta ,:: wa1ai1 i~ - . 
~'.:>'· 

>,:• 

1.1 Menyampaikan salam, - Membalas salam - Cera mah - Laptop 2 menit 

memperkenalkan diri - Memperhatikan - Tanya jawab - LCD 
- Bertanya 
- Menjawab 
- Mencatat 

1.2 Menciptakan suasana - Mengikuti arahan dan - Cera mah - Laptop 3 menit 

kelas yang kondusif melaksanakan ice breaking - Tanya jawab - LCD 

melalui ice breaking untuk menciptakan suasana - Ice breaking - Bola kecil 
belajar yang kondusif - (bola panas) 

1.3 Menguraikan skenario - Memperhatikan - Cera mah - Laptop 10 menit 

pembelajaran secara - Mencatat - Tes tulis (pre - LCD 

garis besar (tujuan, - Mengerjakan pre test test) - Lembar kerja 



indikator keberhasilan, (pre test) 

orientasi, agenda dan 
komitmen) dan 
memberikan pre test 

2. Penyajian 2.1 Menjelaskan definisi - Memperhatikan, mencatat - Cera mah - Laptop 5 menit 

Narkoba - Melaksanakan curah - Tanya jawab - LCD 

pendapat. - Bahan tayang 

2.2 Games harta karun - Memperhatikan instruksi - Cera mah - Ke rt as 20 menit 

(dibagi 4 kelompok) - Memainkan permainan - Tanya jawab meta plan 
- lsolasi 
- Papan tulis 

- Sp idol 

- Flipchart 

2.3 Menjelaskan - Memperhatikan - Cera mah - Laptop 10 menit 

penggolongan Narkoba - Mencatat - Tanya jawab - LCD 

- Melaksanakan curah - Brain storming - Bahan tayang 

pend a pat 

2.4 Menjelaskan efek dari - Memperhatikan - Cera mah - Laptop 10 menit 

nakotika - Mencatat - Tanya jawab - LCD 

- Melaksanakan curah - Bahan tayang 

pendapat 

2.5 Menjelaskan cara kerja - Memperhatikan - Cera mah - Laptop 5 menit 

Narkoba pada otak - Mencatat - Tanya jawab - LCD 

- Melaksanakan curah - Diskusi - Bahan tayang 

pendapat. 

2.6 Memutarkan video - Menonton dan - Pemutaran - Laptop 5 menit 

memperhatikan video video - LCD 
- Multimedia 
- Video 

3. Penutup 3.1 Membuat rangkuman - Membuat rangkuman - Cera mah - Multimedia 5 menit 

bersama peserta - Menanggapi/ bertanya - Tanya jawab - Bahan tayang 

- Diskusi 
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7. Evaluasi Pembelajaran : 

8 Referensi: 

3.2 Me ngeva I uasi 
pembelajaran secara 
umum dan 
memberikan post test 

3.3 Menutup dengan 
ucapan terima kasih 
dan apresiasi kepada 
peserta 

- Mengerjakan soal post test - Tanya jawab - Soal post test 10 menit 
- Menjawab pertanyaan - Post test 

secara lisan 

- Membalas salam - Cera mah - Multimedia 5 menit 
- Mengikuti arahan - Sahan tayang 

a. Tes tulis (pre test dan post test) 
b. Tes lisan (tanya jawab) 
c. Observasi permainan 

Alatas, Husein. Sambang Madiyono. (2001). Penanggulangan Korban Narkoba: 
Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan. Jakarta: FK UI 

Sadan Narkoba Nasional. (2011). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 
2009 tentang Narkoba. Direktorat Hukum, Deputi Hukum dan Kerjasama Sadan 
Narkoba Nasional. 

Octarina, Linda. (2017). Mengefektifkan Program "Komunitas Terapetik Dimodifikasi" dari 
Perspektif Penyalahguna Narkoba dan Konselor Adiksi di Salai Sesar Rehabilitasi Sadan 
Narkoba Nasional Lido. Tesis. Universitas Indonesia 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan 
Penggolongan Narkoba 

UNODC. (2019) . NPS Substance Groups. Diambil dari http://www.unodc.org yang diakses 
tanggal 10Jauari2019 

Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika . 



LAMPIRAN 3 

1 Nama Pelatihan 

2 Mata Pelatihan 
3 Alokasi Waktu 
4 Deskripsi Singkat 

5 Tujuan Pembelajaran 

a. Hasil Belajar 

b. lndikator Keberhasilan 

RENCANA PEMBELAJARAN/SAP 
(SATUAN ACARA PENGAJARAN) 

Kegiatan Kelompok Tematik 

Prinsip Dasar Adiksi 
1 JP (2 x 45 men it = 90 menit) 
Mata pelatihan ini membahas berbagai materi terkait dengan pengetahuan tentang adiksi, seperti: definisi adiksi, 
alasan seseorang menggunakan Narkoba, tahapan penyalahgunaan Narkoba dan faktor risiko serta dampak 
penyalahgunaan Narkoba melalui berbagai metode seperti : ceramah, tanya jawab, ice brea, curah pendapat, pre dan 
post test, serta diskusi. 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta mampu mengetahui dan memahami pengetahuan tentang prinsip 
dasar adiksi 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat: 
1) Menjelaskan definisi adiksi 
2) Menjelaskan tentang alasan seseorang menggunakan Narkoba 
3) Menjelaskan tahapan penyalahgunaan Narkoba 
4) Menjelaskan faktor risiko penyalahgunaan Narkoba 
5) Menjelaskan dampak penyalahgunaan Narkoba 

6. Kegiatan Belajar Mengajar 

'No~ " . >1'~.h~pan i<egiatan; 
·'"\1itf&.)Yl\r -~ :y,,:b('H- :+' ,. ,: ,, 

1. Pendahuluan 

Kegiatan + . 

1.1. Menyampaikan salam dan 
memperkenalkan diri 

1.2 Menciptakan suasana kelas 
yang kondusif melalui ice 
breaking 

Peserta 
- Membalas salam 

Memperhatikan 
Bertanya 

- Menjawab 
- Mengikuti arahan dan 

melaksanakan ice breaking 
untuk menciptakan suasana 

- Ceramah 
Tanya jawab 

- Laptop 
LCD 

2 menit 

- Bahan tayang 

- Ceramah - Laptop 3 menit 
- Tanya jawab - LCD 

Ice breaking 



belajar yang kondusif - (Ayam itik) 
1.3 Menguraikan skenario - Memperhatikan - Cera mah - Laptop 

pembelajaran secara garis - Mencatat - Tanya jawab - LCD 
besar (tujuan, indikator - Mengerjakan pre test - Pre test - Lembar kerja 
keberhasilan, orientasi, agenda (pre test) 

10 menit 

dan komitmen) dan 
memberikan pre test. 

-2. Penyajian 2.1 Menjelaskan definisi adiksi - Memperhatikan - Cera mah - Laptop 5 menit 
- Mencatat - Tanya jawab - LCD 
- Melaksanakan curah - Bahan tayang 

pend a pat 
2.2 Menjelaskan alasan orang - Memperhatikan - Cera mah - Laptop 10 menit 

menggunakan Narkoba - Mencatat - Tanya jawab - LCD 
- Melaksanakan curah - Bahan tayang 

pend a pat 
2.3 Menjelaskan tahapan - Memperhatikan - Cera mah - Laptop 10 menit 

penyalahgunaan Narkoba - Mencatat - Tanya jawab - LCD 
- Melaksanakan curah - Bahan tayang 

pendapat 
2.4 Menjelaskan faktor risiko - Memperhatikan - Cera mah - Laptop 15 menit 

penyalahgunaan Narkoba - Mencatat - Tanya jawab - LCD 
- Melaksanakan curah - Diskusi - Bahan tayang 

pend a pat 
2.5 Menjelaskan dampak - Memperhatikan - Cera mah - Laptop 15 menit 

penyalahgunaan Narkoba - Mencatat - Tanya jawab - LCD 
- Melaksanakan curah - Diskusi - Bahan tayang 

pend a pat 

3. Penutup 3.1 Membuat rangkuman bersama - Membuat rangkuman - Cera mah - Laptop 5 menit 
peserta - Menanggapi/ bertanya - Tanya jawab - LCD 

- Diskusi - Bahan tayang 
3.2 Mengevaluasi pembelajaran - Menanggapi/ - Cera mah - Laptop 

secara umum dan memberikan - Memberikan jawaban - Tanya jawab - LCD 10 menit 



post test - Mengerjakan post test - Post test - Bahan tayang 
- Lem bar post 

test 
3.3 Menutup dengan ucapan - Membalas salam - Cera mah - Laptop 

terimakasih dan apresiasi - Mengikuti arahan - LCD 5 menit 
kepada peserta - Bahan tayang 

a. Pre dan post test 
7. Evaluasi Pembelajaran : b. Tes lisan (tanya jawab) 

c. Observasi permainan 
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USA. Hal:12 
Octarina, Linda. (2017). Mengefektifkan Program "Komunitas Terapetik Dimodifikasi" 

dari Perspektif Penyalahguna Narkoba dan Konselor Adiksi di Balai Besar 
Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Lido. Tesis. Universitas Indonesia 

Rusdi, Maslim. (2003). Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa PPDGJ-111. Jakarta. FK 
Unika Atmajaya 

UNODC. (2019). NPS Substance Groups. Diambil dari http://www.unodc.org yang 
diakses tanggal 10 Jauari 201 
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LAMPIRAN 4 

Sesi 

Nilai 

SOAL-SOAL PRE TEST 

PENGETAHUAN DASAR NARKOBA 

1. Apakah yang dimaksud dengan Narkoba menurut Undang-Undang Narkoba nomor 35 tahun 

2009: 

a. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaraan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan 

b. Narkoba sama dengan psikotropika 

c. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaraan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan tidak 

dapat menimbulkan ketergantungan 

d. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun 

semisintesis, tidak menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaraan, hilangnya 

rasa, tetapi dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan tidak dapat 

menimbulkan ketergantungan 

2. Narkoba di bawah ini yang termasuk golongan I adalah: 

a. Amfetamin 

b. Meta don 

c. Alkohol 

d. Kodein 

3. Narkoba di bawah ini yang termasuk golongan II adalah: 

a. Amfetamin 

b. Metadon 

c. Alkohol 

d. Kodein 

4. Narkoba di bawah ini yang termasuk golongan Ill adalah: 

a. Amfetamin 

b. Metadon 

c. Alkohol 

d. Kodein 

5. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang Narkoba adalah: 

a. Narkoba bekerja pada otak dan akan mengubah pesan normal menjadi abnormal 

b. Narkoba merupakan zat yang legal 

c. Narkoba merupakan zat yang memberikan dampak positif pada tubuh 

d. Narkoba dibagi menjadi 2 golongan besar 

e MODUL KEGIATAN KELOMPOKTEMATIK I PRINSIP DASAR ADIKSI 
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Sesi 

Nilai 

SOAL PRE TEST 

PRINSIP DASAR ADIKSI 

1. Pernyatan di bawah ini yang benar tentang adiksi adalah: 

a. Adiksi merupakan penyakit kronik kejiwaan 

b. Adiksi adalah penyakit yang diturunkan 

c. Adiksi disebabkan oleh virus 

d. Adiksi disebabkan oleh bakteri 

2. Apakah alasan seseorang menggunakan Narkoba: 

a. Adanya rasa ingin tahu 

b. Agar lulus ujian 

c. Agar diterima bekerja 

d. Agar ditemani banyak orang 

3. Apakah faktor yang menyebabkan seseorang berisiko menggunakan Narkoba: 

a. Faktor keluarga 

b. Faktor internal dan eksternal 

c. Faktor kepribadian 

d. Faktor lingkungan 

4. Bagaimana dampak penyalahgunaan Narkoba pada tubuh: 

a. Kejang-kejang 

b. Malas beribadah 

c. Hepatitis A 

d. Kanker hati 

5. Apakah tahapan sesorang menyalahgunakan Narkoba sampai timbul adiksi: 

a. Tahap eksperimental, situasional, reguler, dan ketergantungan 

b. Tahap situasional, eksperimental, reguler, dan ketergantungan 

c. Tahap reguler, eksperimental, situasional, dan ketergantungan 

d. Tahap eksperimental, reguler, situasional, dan ketergantungan 

MODUL KEGIATAN KELOMPOKTEMATIK I PRINSIP DASAR ADIKSI e 
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Sesi 

LAMPIRAN 5 Nilai 

SOAL-SOAL POST TEST 

PENGETAHUAN DASAR NARKOBA 

1. Apakah yang dimaksud dengan Narkoba menurut Undang-Undang Narkoba nomor 35 tahun 

2009: 

a. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaraan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan 

b. Narkoba sama dengan psikotropika 

c. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaraan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan tidak 

dapat menimbulkan ketergantungan 

d. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun 

semisintesis, tidak menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaraan, hilangnya 

rasa, tetapi dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan tidak dapat 

menimbulkan ketergantungan 

2. Narkoba di bawah ini yang termasuk golongan I adalah: 

a. Amfetamin 

b. Meta don 

c. Alkohol 

d. Kodein 

3. Narkoba di bawah ini yang termasuk golongan II adalah: 

a. Amfetamin 

b. Meta don 

c. Alkohol 

d. Kodein 

4. Narkoba di bawah ini yang termasuk golongan Ill adalah: 

a. Amfetamin 

b. Meta don 

c. Alkohol 

d. Kodein 

5. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang Narkoba adalah: 

a. Narkoba bekerja pada otak dan akan mengubah pesan normal menjadi abnormal 

b. Narkoba merupakan zat yang legal 

c. Narkoba merupakan zat yang memberikan dampak positif pada tubuh 

d. Narkoba dibagi menjadi 2 golongan besar 

I> MODUL KEGIATAN KELOMPOKTEMATIK I PRINSIP DASAR ADIKSI 
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SOAL POST TEST 

PRINSIP DASAR ADIKSI 

1. Pernyatan di bawah ini yang benar tentang adiksi adalah: 

a. Adiksi merupakan penyakit kronik kejiwaan 

b. Adiksi adalah penyakit yang diturunkan 

c. Adiksi disebabkan oleh virus 

d. Adiksi disebabkan oleh bakteri 

2. Apakah alasan seseorang menggunakan Narkoba: 

a. Adanya rasa ingin tahu 

b. Agar lulus ujian 

c. Agar diterima bekerja 

d. Agar ditemani banyak orang 

3. Apakah faktor yang menyebabkan seseorang berisiko menggunakan Narkoba: 

a. Faktor keluarga 

b. Faktor internal dan eksternal 

c. Faktor kepribadian 

d. Faktor lingkungan 

d. Bagaimana dampak penyalahgunaan Narkoba pada tubuh: 

a. Kejang-kejang 

b. Malas beribadah 

c. Hepatitis A 

d. Kanker hati 

e. Apakah tahapan sesorang menyalahgunakan Narkoba sampai timbul adiksi: 

a. Tahap eksperimental, situasional, reguler, dan ketergantungan 

b. Tahap situasional, eksperimental, reguler, dan ketergantungan 

c. Tahap reguler, eksperimental, situasional, dan ketergantungan 

d. Tahap eksperimental, reguler, situasional, dan ketergantungan 

MODUL KEGIATAN KELOMPOK TEMATIK I PRINSIP DASAR ADIKSI -



LAMPIRAN 6 

1. A 

2. A 

3. B 

4. D 

5. A 

1. A 
2. A 

3. B 

4. A 

5. A 

KUNCI JAWABAN SOAL PRE DAN POST TEST 

PENGETAHUAN DASAR NARKOBA 

KUNCI JAWABAN SOAL PRE DAN POST TEST 

PRINSIP DASAR ADIKSI 

G MODUL KEGIATAN KELOMPOK TEMATIK I PRINSIP DASAR ADIKSI 
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