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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan tmtuk mengetahui lebih dalam mengenai 
pelaksanaan, tahapan, dan metode terapi shalat dan dzikir bagi korban Narkotika 
di Pondok Pesantren .Inabah-13 Gam ping Sleman Y ogyakarta, kemudian 
bagaimana basil yang diperoleh dari pelaksanaan, tahapan, dan metode sholat dan 
dzikir bagi koiban Narkotika di Pondok Pesantren Inabah-13. 

Sumber data diperoleh dari seluruh informan yang berhubungan atau 
berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Pengasuh, pengurus harian Pondok 
Pesantren Inabah-13, serta pasien korban narkotika. Penelitian ini bersifat 
kualitatif, pengumpulan datanya dengan metode wawancara (interview), observasi 
non partisipan dan dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul, kemudian 
dianalisis dengan metode-deskriptif=kualitatif. --

Pelaksanaan yang hams dilalui para korban narkotika yaitu: Tahap Awal; 
Tahap ini merupakan tahap pemabaman tentang e:fek penyalahgunaan narkotika 
dan cara menanggulanganinya. Kedua Tahap Terapi Melalui Shalat dan Dzikir; a. 
P enyadaran, para korban narkotika mulai disadarkan kondisinya dengan berbagai 
cara, antara lain dengan Shalat, dzikir, membaca kalimat shahadat serta berniat 
berserah diri kepada Allah. b. Penyembuhan, setelah melalui tahap awal dan 
penyadaran maka korban narkotika mulai disembuhkan dengan metode mandi 
taubat, shalat dan zikir, sholat yang dikerjakan sehari semalam sejumlah 165 
rekaat, baik shalat fardu maupun shalat sunnat. c. Pemeliharaan, apabila korban 
narkotika dirasakan sudah cukup baik kondisinya fisik maupun psikisnya, maka 
akan digabungkan dengan santri lain yang tidak terlibat penyalahgtmaan narkotika 
untuk sekolah ataupun mengaji. 

Selama masa penelitian dan berdasarkan pada data yang berhasil dibimpun 
oleh penyusun, secara kuantitatif, Pondok Inabah 13 Y ogyakarta dapat dikatakan 
berhasil dalam menyembuhkan korban atau santri yang pemah dirawat disana. 
Selama tahun 2003, dari 10 pasien yang dirawat di Pondok tersebut yang sudah 
berhasil disembuhkan adalah 7 (tujuh) orang. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. La tar Belakang Masalah 

Bila diperhatikan dan direnungkan dengan seksama, masyarakat dan 

bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam sedang mengalami musibah 

sebagai peringatan Allah kepada hamba-Nya. Berbagai musibah yang di alami 

oleh masyarakat dan bangsa Indonesia antara lain kerusuhan yang bemuansa 

SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) mengakibatkan kerugian harta benda 

dan nyawa. Namun musibah yang tidak kalah besarnya yang sedang dihadapi oleh 

masyarakat dan bangsa Indonesia adalah ketidakpastian secara fundamental di 

bidang hukum, moral, norma, nilai, dan etika kehidupan. 

Ketidakpastian itu membuat manusia mulai kehilangan pegangan, 

dikarenakan saling berlomba pada materi dengan cara mengambil jalan pintas. 

Akibatnya manusia tidak tahu lagi mana yang halal dan haram, mana yang baik 

dan buruk, mana yang boleh dan tidak, dan mana yang hak dan bathil. Semua 

musibah yang diuraikan di atas adalah sebagai akibat penyakit masyarakat. 

Penyakit masyarakat ini dalam psikologi digolongkan dalam gangguan mental 

(mental disorder) . 

Penyakit masyarakat yang sekarang ini menjadi perhatian pemerintah 

adalab masalah penyalahgunaan narkotika, mengingat sebagian korbannya adalah 

anak-anak dan remaja dan usia muda sebagai generasi penerus bangsa. 

1 
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Suatu penelitian menun:jukkan bahwa kurang dari 1,3 juta orang (90% 

berusia antara 15-25 tahun) telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 

dengan angka kematian 17,16%, menderita kelainan paru-paru 53,57%, kelainan 

lever 55,10%, dan Hepatitis C 56,63%. Sementara itu, biaya yang dikeluarkan 

untuk mengkonsumsi madat ini berkisar anatara Rp 130 Mi1yar hingga Rp 390 

Milyar perhari, suatu angka yang sangat fantastis. Selain kerugian tersebut di atas 

para pecandu narkotika ini mengalami gangguan mental dan perilaku. 1 

Narkotika merupakan nama berbagai jenis obat atau zat yang secara medis 

daapat mempengaruhi sistem syaraf, seperti alkohol, obat penenang (sodavita, 

tranquilizer), ganja (cannabis sativa, marihuana Indian hemp Hashis dll), candu 

atau opium yaitu getah yang membeku dar.i buah tanaman papecer somniferium, 

dan zat-zat yang dibuat dari opium sperti morfin, heroin dan obat perangsang 

sepetti kokain, amphetamin. 

Semua macam narkotika yang disebutkan di atas dapat digunakan secara 

legal untuk keperluan pengobatan. Akan tetapi, ada juga orang yang 

menggunakannya secara ilegal, yang sering disebut dengan istilah 

penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan dari narkotika ini telah terbukti 

menimbulkan masalah baru baik secara fisik maupun psikis. 

Istilah narkotika di dalam terminologi medis dikenal dengan istilah 

"narcose" a tau "narkose" yang berarti "biusan", terutama di saat pelaksanaan 

1 M. Ostman Najati, AI-Qur'an dan Ilmu ,J;wa (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), him. 4. 
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pembedahan. A:rti ini yang kiranya terdapat dalam ·istilah latin "nar'kotikum" yang 

artinya semak.in keras, sehingga sama dengan "drug" dalam bahasa Inggris. 2 

Banyak orang atau lembaga yang memberikan definisi narkotika 

diantaranya Smith Klien Staff memberikan definisi sebagai berikut: 

Narcotics are drugs whith produce insensibility or stupor due to their 

depressant effect or central nervous ::..ystem include in this dejznition are 

opium, opium derivatives (morphin, codein heroin) and synthetic opites 

(meperidin, methadone). 

"Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat rnengakibatkan ketidaksadaran 

atau pemhiusan dikarenakan zat-zat tersebut beket:ia mempengaruhi susunan 

syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah tennasuk jenis candu 

(morpin, kodein, heroin) dan candu s:intetis (meperidin, metadone)". 3 

Walaupun banyak definisi-definisi narkotika yang dikemukakan, tetapi 

pada dasamya definisi itu membuat pengertian yang sama yaitu, segala bahan 

yang bilamana dimasukkan kedalam tubuh, maka ia bekerja pada susunan syaraf 

pusat yang mempunyai pengaruh terhadap badan, jiwa atau pikiran serta tingkah 

laku.4 

Obat-obatan yang sering disalahgunakan dalam pemakaiannya meliputi; 

Narkotika, alkohol dan zat adiktif lainnya, semuanya merupakan unsur narkotika. 

Penyalahgunaan obat tersebut mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik 

2 Soedjono. D, Narkotika dan Remaja, ( Bandung: Penerbjt Alumru, J 997), blm. J 71. 
3 Ma'rufRidho, Narkotika Masalah dan Bahayanya, (Jakarta: Penerbit CV Marga Jaya, 

J976), hlm. 15. 
4 Sitanggang, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunan Narkotika, (Jakarta: Penerbit 

Karya Utama, 1981 ), hlm. 81. 
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dari sudut medik, maupun psikososial ( ekonomi, pohtik, sosia1, budaya, 

kriminalitas dan sebagainya). 

Semakin komplek masalah kenakalan remaja dalam penyalahgunaan 

narkotika dewasa irri, khususnya di Y ogyakarta, telah ban yak mendorong berbagai 

pihak untuk ikut menanganinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Pemerintah maupun pihak swasta berupaya mencari jalan keluar untuk menangani 

penyalahgunaan narkotika, baik itu yang bersifat preventif, kuratif, maupun 

rehabihtatif. 

Secara preventif telah banyak diupayakan baik oleh seminar, lokakarya, 

diskusi, dan kegiatan s~jenis lainnya dengan mendatangkan pembicara-pembicara 

atau sarjana-sarjana yang ahli dibidangnya, juga pakar-pakar dari berbagai disiplin 

ilmu lain, yang kesemuanya itu untuk mencari bagaimana mencegah, mengobati 

dan merebabilitasi para remaja korban penyalahgunaan narkotika. 

Secara kuratif(pengobatan), dari pihak pemerintah atau swastajuga telah 

ada, seperti mendirikan ramah sakit bagi pasien ketergantungan obat-obatan. 

Upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan baik yang sifatnya preventif, 

kuratif, maupun reha:bilitatif, kesemuanya kurang membawa hasil, karena tidak 
/ 

sedikit pakar-pakar dan sarjana-sarjana ahli bidang narkotika, baik itu dari negara 

barat (maju) begitu banyak mengetahui sebab dan akibat dari penyalahgunaan 

narkotika meskipun sampai dewasa ini bel urn ditemukan ahlinya atau sarjananya. 5 

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, bahwa untuk menangani 

masalah remaja korban penyalahgunan narkotika, semua pihak harus ikut 

5 Masruri Sudiro, Islam Melawan Narkoba ( Yogyakarta: Madani Pustaka, 200), hlm. 
150-151. 
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menyelesaikannya, yakn:i dengan adanya kerjasama, baik itu p-ihak keluarga, 

masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, disadari oahwa"Korban 

narkotika tidak akan berhasil dengan cara dinasehati, juga salah besar jika 

dipenjarakan, tetapi salah satunya harus di sentuh perasaannya (batinnya) dengan 

nilai-nilai lslamiah (religius) seperti, shalat dan dzikir. Pengembangan 

penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika ini cukup berhasil dan ini 

merupakan komitmen untuk membantu pemerintah dalam program 

pengembangan mental generasi muda (terutama korban narkotika) dan 

me:mbumikan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat demi tercapainya 

baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Hal ini telah dilaksanakan di Pondok 

Pesantren Inabah-13 Gamping Sleman Y ogyakarta, yang merupakan c;abang dari 

Pondok Inabah Suralaya Tasikmalaya. 

Mehhat keberhasilan Pondok Inabah-13, Peneliti merasa sangat tertarik 

untuk dapat memahami lebih jauh gambaran tentang pelaksanaan dan hasil terapi 

bagi korban penyalahgunaan narkotika. 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang 

perlu diangkat diantaranya: 

1. Bagaimana pelaksanaan, tahapan, dan metode terapi shalat dan dzikir yang 

diterapkan bagi koiban penyalahgunaan narkotika di Pondok Pesantren 

lnabah-13 Nogotirto Gam ping Y ogyakarta ? 
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2. Bagaimana basil dari pelaksanaan, tahapan, dan metode terapi sho1at dan 

dzikir yang diterapkan bagi korban penyalahgunaan narkotika di Pondok 

Pesantren Inabah-13 Gamping Y ogyakarta selama tahun 2003 ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penehtian: 

l. Untuk mengetahui pelaksanaan, tahapan, dan metode terapi sholat dan 

dzikir di Pondok Pesantren Inabah-13 Gam ping Y ogyakarta 

2. Uutuk meugetahui basil yang di dapat dari terapi Shalat dan Dzikir di 

Pondok Pesantren lnabah-13 Gamping Yogyakarta selarna tahun 2003. 

Kegunaan Penelitian: 

1. Secara khusus penelitian ini akan membantu pemerhati di bidang psikologi 

sekaligus di bidang kedokteran terutama tentang metode dan proses yang 

diterapkan di Pondok Pesantren lnabah-13 Gam ping Y ogyakarta 

2. Secara umum, penelitian ·ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan kepada umat Islam sebagai upaya memperkaya khasanah 

keiimuan teTUtama yang berkaitan dengan psikoterapi Islam dan gangguan 

mental, yang kemudian akan dapat dijadikan sebagai sebuah pertimbangan 

yang positif. 

3. Mengenalkan pada masyarakat tentang manfaat praktis dari shalat dan 

dzikir sebagai terapi a1ternatif penyembuhan sekaligus pencegahan 

terhadap penyalahgunaan narkotika. 
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4. Bagi civitas akademika UIN Stman kahjaga, khususnya peminat ilmu 

perbandingan Agama. Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan 

atau wacana yang tidak hanya ilmu untuk ilmu, namun lebih dari itu ihnu 

untuk amal. 

D. Kerangka Teori 

I. Tinjauan tentang Narkotika 

1. Pengertian Narkotika 

Narkotika atau obat bius bahasa Inggrisnya disebut narcotis adalah semua 

bahan obat yang mempunyai efek ke:t:ia pada umumnya bersifat: 

a) Membius (menurunkan kesadaran) 

b) Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/ aktivitas) 

c) Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence) 

d) Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi) 

Zat ini digolongkan menjadi 2 macam: narkotika dalam arti sempit dan 

narkotika dalam arti luas. Narkotika dalam arti sempit, bersifat alami. Yaitu 

semua bahan obat opiaten, cocaine dan ganja. Narkotika dalam arti luas, bersifat 

alami dan synthetis. Yaitu semua bahan obat-obatan yang berasal dari: 

a) Papaver somn!ferum (opium! candu, morphine, heroin dsb) 

b) Eryth Roxylon coca (cocaine) 

c) Cannabis sativa (ganja, hasyisy) 

d) Golangan obat-obatan depressants ( obat-obat penenang) 

e) Golongan obat-obatan stimulants ( obat-obatan perangsang) 
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f) Golongan obat-obatan hallucinogen (obat pemicu khaya1).6 

2. Jenis-jenis tanaman Bahan Narkotika 

Narkotika berasal dari bahasa Yunani "Narkoun" yang berarti membuat 

lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasamya narkotika memiliki khasiat dan 

manfaat dalam bidang ilmu kedokteran, yaitu untuk kesehatan dan pengobatan, 

serta berguna bagi penelitian perkembangan ilmu pengetahuan farmasi atau 

farmakologi itu sendiri. Narkotika kemudian menjadi permasalahan besar akibat 

disalahgunakan pemakaiannya atau menjadi permasalahan akibat adanya motivasi 

lain dengan menjadikannya komoditas ilegal oleh segolongan orang tertentu. 

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, jenis narkotika berasal dari tiga 

kelompok bahan atau tanarnan yaitu: 

Tanaman candu atau papaver somniverum L. dikenal juga dengan sebutan 

opium atau opioda. 

Di daratan Tiongkok candu yang sudah dimasak mempunyai beberapa 

sebutan diantaranya: Gee-bow atau Fu-gee, Fung, Toy atau Gorn. Tanaman ini 

dikena1 dan digunakan di negeri tersebut sejak tahun 2735 SM, dipakai untuk 

pengobatan secara primitif pada rnasa itu. Di Mesopotamia, tanaman ini disebut 

Gil yang berarti bahan yang menggembirakan dan telah dikenal sejak prasejarah 

yang digunakan sebagai obat sakit perut. Di Jepang tanarnan tersebut dinamakan 

Ikkanshu. Candu tidak terdapat di Indonesia, tetapi banyak tumbuh di negara

negara: Turki, hak, han, Afganistan, India, Mesir, China, Negara-negara Balkan, 

6 Dadang Hawari, Molimo (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2000), hlm. 4-76. 
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Rus·ia bagian selatan, Afrika Utara, Mexico, Thailand bagian Utara. Pada tahun 

1998, industri candu atau opium di Afganistan menghasilkan keuntungan 8 miliar 

dollar Amerika, keuntungan tersebut banyak digunakan untk membeh senjata 

dalam perang antar milisi. 

3. Dampak dan bahaya narkotika 

1) Dampak secara Umum 

Sebenarnya setiap zat atau obat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh 

organisrne hidup dapat memberikan penganih pada satu atau lebih fungsi-fungsi 

dari organisme tersebut termasuk ke dalam jenis obat-obatan atau zat-zat 

terlarang. Narkotika semacam itu dapat menimbulkan efek khusus bila dipakai 

oleh manusia, baik dalam fungsi pemikiran, perasaan, dan perilaku. 

Penibahan fungsional itu, pada tahap awal mungkin dirasakan sebagai 

keni.kmatan, akan tetapi dalam jangka panjang menjadi berbahaya, karena dapat 

menimbulkan ketergantungan. 

Dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika secara umum 

sebagai berikut: 

1. Euphoria 

a) Perasaan senang dan gembira yang luar biasa ditambah munculnya 

keberanian yang tidak wajar. 

b) Hilangnya segala beban pikiran sperti rasa sedih, resah, khawatir, 

menyesal dan sebagainya. Maka semua yang dihhat dan didengar saat itu 

terasa indah dan menyenangkan. 
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c) Jalan pikiran menjadi lancar, semua permasalahan yang semula dirasa sulit 

dapat dihadapi dengan mudah dan penuh percaya diri. 

2. Delirium 

a) Keadaan di atas disusul dengan ketegangan-ketegangan psikis, berupa 

tekanan jiwa yang berat sekah 

b) Gejala ketegangan diikuti kegelisahan yang mencekam, sehingga timbul 

gangguan koordinasi gerakan motorik (gangguan ke:t:ia otak) 

3. Hallucination 

a) Tinibtil khayalan yang tak terkendali 

b) lndera penglihatan dan pendengaran tidak stabil, tampak dan terdengar 

sesuatu yang tidak ada di sekitarnya 

4. Weakness 

a) Keadaanjasmani dan rohaninya lemah 

b) Ingin tidur terns menerus dan hilang semangat bekerja dan mgm 

menyendiri di dalam kamar 

5. Drawsiness 

Kesadaran turun seperti setengah tidur atau mimpi dengan pikiran yang 

kacau ingin menghisap kembali (ketagihan) dengan berusaha menambah dosisnya. 

Akhirnya menjadi apatis, inisiatifnya merosot, kepekaan dan kepeduliannya 

terhadap sekelilingnya berkurang, tubuhnya lemah, nafsu makannya hilang. 

2) Dampak Secara Khusus 

Terdapat sedikit perbedaan reaksi yang ditimbulkan antarajenis obatl drug 

satu dengan lainnya meskipun secara umum zat-zat tersebut pada mulanya 
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meniberikan kesenangan dan kegembiraan tetapi pada akhimya kesemuanya 

merusak dan menghancurkan fisik dan psikis pecandunya. 

3) Bahaya Penyalahgunaan Narkotika 

Sebagaimana alkohol dan obat-obatan terlarang lainnya, narkotika 

sebenamya merupakan zat yang sangat bermanfaat bagi manusia jika digunakan 

untuk keperluan tertentu, dengan alasan dan cara yang benar serta tidak melebihi 

batas kewajaran, misalnya dipergunakan untuk tujuan pengobatan atau 

penyembuhan dan dilakukan oleh pihak yang mengerti dan bertanggung jawab 

(misalnya dokter). Akan tetapi, zat in:i akan menjadi benda yang berbahaya dan 

menumbulkan malapetaka bagi manusia jika digunakan untuk keperluan yang 

, tidak wajar dan dilakukan dengan cara yang tidak benar oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab. 

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan ganguan mental atau jiwa 

yang dalam istilah kedokteran jiwa (psikiatri) disebut gangguan mental organik. 

Disebut organ.ik karena narkoba ini bila masuk ke dalam tubuh langsung bereaksi 

ke dalam sel-sel syaraf pusat ( otak) dan merrimbulkan gangguan pada alam pikir, 

perasaan dan perilaku. Kondisi demikian dapat dikonseptualsasikan sebagai 

gangguan jiwa kare:na narkotika. Paling tidak ada 10 jen:is zat narkoba yang sering 

digunakan secara non medik ( disalahgunakan)untuk mengubah a lam perasaan 

( efek atau mood) dan perilaku. 

Meskipun beberapa dari zat itui mempunyai kegunaan medik, tetapi bila 

digunakan dalam situasi yang tidak di awasi dapat menimbulkan gangguan mental 

organik. Gangguan mental organik disebabkan karena efek langsung narkotika 



12 

terhadap susunan saraf pusat (otak). Hal i:n:i dapat dilihat pada perubahan-

perubahan neuro1zsiologik dan psikojisiologik pada si pemakai dalam keadaan 

keracunan (overdosis atau intoksidasi) atau dalam keadaan ketagihan. 

Ada beberapa permasalahan yang timbul akibat dari penyalahgunaan 

narkotika ini antara Jain: 

a) Perselisihan dan pertikaian intern keluarga (93,3%) 

b) Pertengkaran, tindak kekerasan dan perkelahian di tempat umum 

(65,3%) 

c) Kemerosotan prestasi dan kegagalan belajar (96,7%) 

d) Kecelakaan atatt pelanggaran lalulintas (58, 7%). 7 

IT. Shalat dan Dzikir sebagai Terapi 

Salah satu bukti kajian psikoiogi yang berwawasan agama adahth mulai 

dikajinya peran agama dalam proses terapi. William James berpendapat bahwa 

terapi yang terbaik bagi keresahan jiwa adalah keimanan kepada Tuhan. 

Keimanan kepada Tuhan adalah salah satu kekuatan yang hams dipenuhi untuk 

membimbing seseorang dalam hidup ini. Selanjutnya dijelaskan bahwa antara 

manusia dan Tuhan terdapat suatu ikatan yang tidak putus. Individu yang benar-

benar religius akan terlindungi dari keresahan dan selalu terjaga keseimbangan. 8 

Tokoh psikolog lain, Carl Gustav Jung berkata babwa selama tiga puluh 

tahun yang latu, pribadi-pribadi dari. berbagai bangsa di dunia telah melakukan 

7 Masruhi Sudiro, Islam Melawcm Narkoba (Yogyak:arta: Madani Pustaka I-Iikmah, 2000), 
bJm. J3-47. 

8 John F. Dashiell, "Psychology" dalam Bernard S. Coyne (ed. Incbief), The 
Encyylopedia Americana. (New York: Americcana Corporation, 1974 ), him. 1] 2. 
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konsehng dengarrnya dan J ung pun telah ban yak menyembuhkan para penderita 

gangguan jiwa. Semua pasien yang pernah diobatinya yang berusia di atas 

tigapuluh lima tahun m emihki problem yang bersumber pada kebutuhan akan 

agama. Pasien tersebut barn sembuh setelah mereka kembali pada wawasan 

agama. 9 

1. Shalat sebagai Terapi 

Dalam bahasa Arab, kata Ash shalat berarti berdo'a memohon kebaikan, 

adaptm menurut istilah para fuqoha berarti perkataan-perkataan tertentu yang di 

mulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Disebut shalat karena perkataan 

dan perbuatan itu memuat do'a dan juga do'a merupakan sebagian terbesar di 

dalamnya. 10 

Dalam Eksiklopedi Islam disebutkan bahwa kata shalat adalah kata jadian 

dari kata As Silat, yang mengandtmg art:i hubtmgan antara seorang hamba dengan 

Tuhannya, karena dalam ibadah seorang hamba menghadap dirinya kepada Allah 

yang Maha Penc:ipta seraya memusatkan daya dan gaya indranya hanya kepada 

Allah semata. 

Shalat khususnya shalat lima waktu merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan olah seorang muslim, shalat menjadi ritus utama dan disebut sebagai 

tiaug agama Islam, mengintegrasikan kehidupan manusia ke dalam pusat 

rohaniah. 

9 Frieda Fordham, Pengantar Psikologi C. G. Jung: Teori dan Teknik Psikologi 
Kedokteran ( Ter. Istiwidayati. Bhratara Akasara, !988 ), hlm. 81. 

10 Anshori Umar S, Fiqh Syafi 'I Sistema/is (Semarang: Asy-syifa' , 1993), him. 124 
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Keadaan tentram dan jiwa yang tenang merupakan proses terapi bagi 

kesehatan jiwa. Dengan demikian proses terapi melalui shalat mengandung 

beberapa aspek yang sahng berkaitan. 

a) Aspek olah raga 

Shalat adalah salah satu ibadah yang menuntut aktivitas fisik, konsentrasi 

otot, tekanan dan "pijatan" pada bagian tertentu yang merupakan proses relaksasi 

(pelemasan). Salah satu teknik penyembuhan adalah dengan relaksasi (relaxation 

training). Gerakan-gerakan otot pada relaksasi dapat mengurangi kecemasan. 

Makin rajin dan teratur orang melaksanakan sbalat, maka makin rendah tingkat 

kecemasan yang mungkin dialaminya. Shalat juga merupakan aktivitas yang 

menghantarkan pelakunya pada situasi seimbang antara jiwa dan raganya. 

Eugne Walker mengatakan bahwa olah raga dapat mengurangi kecemasan 

J1Wa. Jika demikian maka sbalat yang berisi aktivitas fisik yang juga dapat 

dikategorikan oiahraga dapat pula menghilangkan kecemasan, apabila shalat 

sunnah yang dilaksanakan lebih dari empat kali. 

b) Aspek meditasi 

Setiap muslim dituntut agar dapat menjalankan shalat secara khusuk yang 

dikategorikan sebagai suatu proses meditasi, karena esensi meditasi adalah usaha 

membatasi kesadaran pada satu objek stimulasi yang tjdak berubah pada waktu 

tertentu. Secara psikologis, menurut Walsh ada 2 tujuan akhir dari praktek 

meditasi, yaitu pertama agar seseorang dapat memiliki perkembangan insight 

yang pahng dalam tentang proses mental di dalam dirinya, insight tentang 
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kesadaran, 1dentitas dan realitas; kedua agar seseorang memperoleh 

perkembangan kesejahteraan psikologis dan kesadaran optimal. 

c) Aspek oto-sugesti 

Bacaan shalat dipanjatkan kehadiran Illahi yang berisi puji-pujian atas 

keagungan Allah dan do'a serta permohonan agar selamat dunia dan akhirat. 

Pernyataan hal yang baik terhadap diri sendiri tersebut adalah proses oto-sugesti 

agar yang bersangkutan memihki sifat-sifat yang baik itu. Proses s.holat pada 

dasarnya adalah terapi yang tidak berbeda dengan terapi atau pengobatan terhadap 

diri sendiri. 

d) Aspek kebersaman 

Ditinjau dari segi psikologis, kebersamaan itu sendiri merupakan aspek 

terapi. Beberapa ahli psikologi mengemukakan bahwa perasaan "keterasingan" 

dari orang lain adalah penyebab utama teijadinya gangguan jiwa. Dengan shalat 

be:tjama' ah perasaan teras1ng darj orang Jam, maupun dirj sendirj dapat hi1ang. 11 

2. Dzikir sebagai Terapi 

Dzikir menurut bahasa artinya mengingat, menyebut. Akar arti kata 

"Dzakara " dua arti tersebut ada]ah sahng beikaitan antara "ingaf' dan 

"menyebut", dengan alasan bahwa setiap segala sesuatu yang masuk dalam 

ingatan akan mendorong mulut untuk menyebutnya sebagai pelampiasan 

kepuasannya. 

11 Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, Psikologi Islam: solusi Atas Berbagai 
Persoalan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), him. 98-100. 
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Dalam kehidupan marrusia, unsur m1 sangat dominan sekall karena 

merupakan salah satu fungsi intelektual. Dalam pengertian psikologis, dzikir 

sebagai suatu daya jiwa yang dapat menerima, memperoleh, memproduks·ikan 

kembah pengertian-pengertian atau tanggapan-tanggapan. 12 Sebagai fungsi 

irrtelektual, sesuatu yang telah dipe1ajari, informasi dan pengalaman sebelumnya 

memungkinkan untuk memecahkan problem-problem baru yang dihadapi saat ini. 

Dalam Encyclopedia Islam, mengartikan dzikir dengan perilaku 

mengingat, kemudian mulut menyebut nama yang diingat tadi, secara khusus 

mengu1ang-u1ang suatu sebutan (nama Allah) dengan bersahutan dan tak 

mengenallelah. 13 

Namun dalam pengertian Sukanto M, lebih bervariasi lagi. Beliau telah 

membagi dzikir menjadi 4 jenis yaitu, dzikir membangkitkan daya, dzikir kepada 

hukum llahi, dzikir mengambil pelajaran, dan dzikir mengambil proses. 14yang 

diajukan oleh Sukamto ini adalah dzikir secara luas, karena pengertian dzikir 

tersebut menyangkut pengertian tafakkur. 

Sementara Aboe Bakar A~jeh, memberi pengertian dzikir ucapan yang 

dilakukan lidah atau mengingat Allah dengan hati, dengan ucapan atau ingatan 

yang mensucikan Allah dan menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak untuk-

Nya. Is 

12 Agus Suyanto, Psikologi Umum (Jakarta: Aksara Baru, 1979), him. 49. 
13 E. J. Bill, The Encyclopedia of Islam ( Leiden: 1971), him. 356. 
14 Sukanto , Nafiologi; Refleksi Ana/isis Tentang Diri dan Tingkah laku Manusia (Jakarta, 

Risalah Gusti, 1996), hlm. 178. 
15 Aboe Bakar Atjeh, Pengantar Ilmu Tarekat (Jakarta: t.t) him. 262. 
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Demikian juga Hasan Al-Banna seorang tokoh lkhwanul Mushmin dari 

Mesir menyatakan bahwa semua apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah 

dan semua ingatan yang menjadi.kan diri kita dekat dengan Tuhan adalab dzikir. 16 

Pengertian ini, agaknya dzikir baru merupakan komunikasi sepihak, akan 

tetapi lebih dari itu, dzikir Allah yang bersifat aktif dan kreatif seperti yang 

dikatakan A1-Ghazali dzikrul1ah berarti ingatan seseorang bahwa Allah 

mengamati seluruh tindakan dan pikirannya. 17Implikasi adanya dzikir yang 

demikian meliputi mengingatkan, memperhatikan dan merasa dirinya senantiasa 

diawasi oleh Tuhan bahwa berpengaruh luas terhadap jiwa dan kesadaran yang 

kemudian diaktualisasikan pada pola pemikiran dan tingkah laku. 18 

Pengertian dzikir diperluas tidak hanya bermakna seperti yang telah 

disebutkan di atas, lebih dari itu terkandung di dalamnya do 'a dan shalat, sebab 

dalam do' a dan shalat unsur in gat sangat dominan sekali sebagaimana hadits yang 

diriwayatkan oleh Imam Nawawi; Apabila seseorang membangunkan ahlinya 

(istrinya) pada malam hari maka mereka melakukan shalat dua rakaat, dituliskan 

mereka berdua pada golongan orang-orang yang be.rdzoor banyak kepada Allah. 19 

Dzikir, do' a dan shalat merupakan satu pengalaman bentuk komunikasi 

manusia dengan Tuhannya. Meskipun dengan corak dan tata cara tersendiri. 

Demikian juga dzikir, do'a dan shalat dianjurkan dapat dikerjakan secara 

berurutan dimulai dari melakukan shalat kemudian dzikir dan diteruskan dengan 

membaca do' a. 

16 Ahmad Syafi'] Mufid, op. cit., blm. J 5. 
17 Al-Ghazali, Kimia Kebahagiaan, terj Haidar Baqir (Bandung: Mizan, 1 9984), hlrn. 80. 
18 Ahmad Syafi'J Mufid, op. cit., him. 18. 

19 N . . h1 Imam awaWI, op. cit., m. 36. 
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E. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

re~earch). Penehtian 1m bersifat kuahtatif, dengan menggunakan pendekatan 

psikologi agama. 

Subjek dari penelitian ini adalah keseluruhan dari sumber informasi yang 

dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang penulis teliti, sumber 

informasi yang penulis ambit adalah Pengasuh Pondok Pesantren Inabah-13, 

Pengurus Pondok, dan Pasien korban naikotika, serta hal-hal yang berhubungan 

dengan penelitian ini seperti, arsip, dokumentasi, foto dan lain-lain. 

O~jek dari penelitian ini adalah mengenai metode dan proses pelaksanaan 

terapi bagi korban narkotika, serta hasil dari terapi tersebut 

Metode pengumpulan data, yang digunakan ada1ah sebagai berikut; 

1. Metode Wawancara (interview) 

Penehti mencoba mengadakan tanya jawab kepada empat subjek yang 

dirawat sejak sejak tahun 2003. subjek ini dipilih secara sengaja serta di pandang 

relevan dan mampu memberikan data sebanyak mungkin tentang bahasan yang 

ditehti. Metode ini dilakukan secara tidak terstruktur dengan berpedoman pada 

kisi-kisi pertanyaan yang baku. Artinya subjek bebas mengemukakan buah 

pilciran, pendapat dan perasaannya tanpa ada aturan yang ketat darj penyusun. 20 

Pertanyaan diajukan menurut perkembangan wawancara berdasarkan apa yang 

dikemukakan oleh subjek seputar tentang permasalahan yang ada. 

20 Nasution S, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), 
him. 82. 
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2. Metode Observasi Partisipan 

Peneliti mencoba mengadakan pengamatan dan pencatatan fenomena 

secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. Peneliti 

turut aktif d.alam situasi tingkah laku yang diamati sesuai dengan tujuan observasi 

yaitu mengamati fakta, gejala dan kejadian di lapangan secant langsung terhadap 

responden. 21 

Metode ini, di harapkan dapat memperkuat data yang penulis peroleh baik 

dari basil wawancara maupun dokumentasi, sehingga peneliti benar-benar 

mengetahui secara langsung tentang pelaksanaan dan metode terapi kepada pasien 

korban narkotika yang diterapkan di Pondok Inabah-13. 

3. Metode Dokumentasi 

Peneliti mencoba melihat data tertulis seperti dokumen-dokumen, surat-

surat atau arsip-arsip serta tulisan yang relevan dengan penehtian ini, untuk 

mengetahui data yang diperlukan 

Setelah data yang penulis perlukan terkumpul, maka selanjutnya penulis 

melakukan anahsis terhadap data-data tersebut. Metode analisis yang digunakan 

adalab analisis deskriptif-kualitatif, yaitu data yang terkumpul mula-mula disusun, 

dijelaskan, lalu dianalisa.22Jadi setelah data terkumpul dan sesuai dengan arab 

bahasan skripsi, kemudian akan diadakan pengolahan secukupnya untuk 

21 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial (Y ogyakarta: G~jah Mada 
Universit~ .Press, 1985), hlm. 100. 

2 Lexy J. Moloeng, M.A, Metodologi Penelitian Kualitat{f, (Bandung: PT R emaaja 
Rosdakarya, 2002), hlm. 189. 
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mendapatkan kejelasan yang sebenarnya, sehingga pada akhirnya akan diperoleh 

suatu konklusi yang tepat. 23 

23 Djam'annuri, Perbandingan Agama; Pengertian dan Objek Kajian, (Yogyakarta: 
Kurnia Kalam Semesta, 1998), hlm.78-79. 



A. KESIMPULAN 

BABIV 

PENUTUP 

Pelaksanaan, tahapan, dan metode terapi agama melalui shalat dan dzikir 

terhadap korban narkotika di Pondok Pesantren Inabah 13 di Nogotirto Gamping, 

dapat digambarkan sebagai berikut. 

1. Tahap Awal 

Tahap ini merupakan tahap pengenalan terhadap penyalahgunaan 

narkotika dan cara me:nanggulanginya. Di s:ini setiap santri yang baru 

datang beserta keluarganya di persilahkan untuk mendengarkan ceramah 

yang ada di pondok tersebut, serta disediakan konsultan hila memang 

diperlukan pihak keluarga ataupun pecandu narkotika itu sendiri. 

2. Tahap Terapi Melalui Shalat dan Dzikir 

a. Penyadaran 

Para korban narkotika mulai disadarkan kondisinya dengan berbagai cara, 

antara lain dengan membaca talqin serta berniat berserah diri kepada Allah. 

b. Penyembuhan 

Setelah melalui tahap awal dan penyadaran maka korban narkotika mulai 

disembuhkan dengan metode mandi taubat, shalat dan dzikir, sholat yang 

dikerjakan sehari semalam sejumlah 165 rekaat, baik shalat fardu maupun 

shalat sunnat. 

c. Pemeliharaan 

79 
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Apabila korban narkotika dirasakan sudah cukup baik kondisinya fisik 

maupun psikisnya, maka akan digabungkan dengan santri lain yang tidak 

terlibat penyalahgunaan narkotika untuk sekolah ataupun mengaji. 

3. Tahap Akhir 

Para santri yang sudah sembuh dari ketergantungan narkotika, maka akan 

dikembalikan kepada keluarganya untuk hidup bermasyarakat. Sedangkan 

apabila tidak mau pulang maka ia akan bertempat tinggal di Pondok Pesantren 

tersebut dengan diberi pekerjaan yang layak. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama masa penelitian dan 

berdasarkan pada data yang berhasil dihimpun oleh penyusun, secara kuantitatif, 

Pondok Inabah 13 Y ogyakarta dapat dikatakan berhasil dalam menyembuhkan 

korban atau santri yang pemah dirawat disana. Selama tahun 2003, dari 10 pasien 

yang dirawat di Pondok tersebut yang sudah berhasil disembuhkan adalah 7 

(tujuh) orang. Dengan demikian, rata-rata penyembuhan adalah satu bulan untuk 

satu orang. Hal ini diakui oleh Pembina Pondok saat ini yaitu saudara Tri, yang 

mengatakan bahwa dari awal tahun 2003 hingga bulan Desember tahun 2003 ini 

Pondok Inabah 13 telah berhasil menyembuhkan santri yang dirawat sebanyak 7 

orang. Tingkat kesembuhan secara kuantitatif juga cukup menggembirakan, 

keadaan mereka pada kondisi normal sebagai mana layaknya orang lain, mereka 

juga dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. 
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B. SARAN-SARAN 

Pada akhir laporan hasil penelitian ini, berdasarkan temuan-temuan yang 

eliperoleh eli lapangan, maka peneliti ingin menyampaikan saran yang 

membangun, baik yang bersifat internal maupun eksternal. 

Adapun saran yang bersifat internal adalah : 

1. Kerjasama antara Pondok Pesantren Inabah 13 dengan instansi pemerintah 

yang terkait dan lembaga-lembaga masyarakat yang sudah ada sangat 

perlu untuk ditingkatkan. Dengan adanya Pondok Inabah 13 ini, maka 

permasalahan narkotika, terutama di wilayah daerah istimewa yogyakarta 

yang berada pada titik mengkhawatirkan dapat di tanggulangi. Untuk itu 

Pondok Inabah-13 ini harus tetap dipertahankan keberadaannya. 

2. Banyak kendala yang dialami peneliti dalam melakukan tugasnya terutama 

dalam bidang perolehan data penelitian, untuk itu perlu adanya sistem 

manajemen dan administrasi yang bagus agar dapat memudahkan bagi 

mereka yang akan mengadakan penelitian eli Pondok Inabah-13. 

Sedangkan saran secara eksternal ditujukan kepada segenap santri yang 

sudah dinyatakan sembuh dari candu narkotika, agar dapat mengaplikasi mandi 

taubat, shalat wajib atau sunnah dan dzikir baik untuk dirinya sendiri, keluarga 

maupun masyarakat, karena dengan demikian akan mengurangi atau mencegah 

terjadinya korban penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak para pemuda 

sebagai generasi penerus bangsa. 
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C. PENUTUP 

Akhimya hanya kepada Allah jualah kita berpasrah, demi dzat yang Maha 

Benar apapun yang telah hamba-Nya perbuat semua akan kembali kepada-Nya. 

Tanpa hidayah dan Taufik-Nya tidak mungkin dapat terwujud suatu apapun. 

Perjalanan panjang pene1itian untuk menyelesaikan slaips:i" ini dengan 

kemampuan dan kesempatan yang ada semaksimal dan seoptimal mungkin telah 

penulis curahkan, tidak lain untuk mengejar tujuan mulia, dengan niat yang tulus. 

Semoga iru menjadi amaliah ibadah. 

Demi kesempurnaan dan perbaikan slaipsi ini segala saran dan laitik yang 

membangun senantiasa penulis harapkan untuk dijadikan pelengkap dari 

kekurangan yang mungkin terjadi agar lebih bermanfaat bagi semua pihak. Syukur 

Alhamdulillah kepada Allah yang senantiasa diharapkan Ridha-Nya dan terucap 

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 
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Nama lkhwal) • 
Bulan 

NO Nama Sholat 

1 Sunat Syukrul \Vudlu 

2 Tahyatul Masjid 

3 Taubat 
4 Tahajut 
5 Tasbih 
6 Witir 
7[Qobliah Subuh 
8 Lidaril Bala' 

9 Subuh 

10 Isroq 

11 Istiadah ---12 Isthikaroh 
... ~ 

13 Dhuha 

14 I<ifaratul Bauli 

15 Qobliyah Dhuhur 

16 Dhuhur 
~-

17 Ba'dal Dhuhur " 

18 Qobliah Ashar -

19 Ashar 

20 Qobliah Magrib 

21 Mag rib ~ 

22 Ba'dal Magr'ib _ 

23 Awwabin 

24 Taubat 

25 Birrul \Validain 

1 3 4 5 
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26 Lihifdil Iman ' 

27 Lisyukrilnikmat 
28 Qobliah Isya' 

29 lsya' 
30 Ba'dal lsy& 
31 Lidafi'il Bala' 

32 Syukrul Wudlu 
33 Muthaq 
34 Istikharoh 

35 Li Qodho'il hajat 
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No Jam Nama Sholat Roka'at Keterangan 
I . 02.00 o Sunat Syukrul 2X I Salam o Sholat Dhuha "an 

WIB Wudlu 2Xl Salam Tahajut paling sedikit 2 
o Tahyatul Masjid 2Xl Salam rokaat. 
oTaubat 12X6 Salam o Sesudah Liqodhoil Hajat 
o Tahajut 4X2 Salam sujud syukur untuk : 
o Tasbih 3X2 Salam • Mohon Ampunan 
o W1tir • Memanjatkan syukur 

2. 04.00 o Qobliah Subuh iXl Salam atas segala nikmat 
WIB o Lidaf'il Bala' 2Xl Salam Allah SWT. 

o Subuh 2Xl Salam • Mohon ljabah atas hajat 
yang kita mohonkan 

3. 06.00 o Isroq 2Xl Salam o Kemudian duduk 
WIB o Istiadah 2Xl Salam membaca sholawat !IX, 

o Isthikaroh 2Xl Salam 11 langkah ke arah 
Bagdad setiap Jangkah 

4. 09.00 o Dhuha 
" 

8X4 Salam membaca (diroulai dari 
WIB o Kifaratul Bauli 2Xl Salam kaki kananO 

~ 
l.Ya Syekh Muhyiddin 

5. 12.00 o Qobliah Dhuhur 2Xl Salam 2.Ya Sayyidi-
WIB oDhuhur 4X l Salam Muhyiddin 

o Ba'dal Dhuhur 2X l Salam 3.Ya Maulana Muhyiddin 
4. Ya Mahduna ... ··· · ··--- ········- . ·---·~ - ··------- ----· -···-----

6. 15.00 o Qobliah Ashar 2X l Salam Muhyiddin 
WIB o Ashar 4Xl Salam 5. Ya Kkhowajah 

-- Muhyiddin 
7. 18.00 o Qobliah Magrib 2Xl Salam 6.Ya Syah Muhyiddin 

WIB o Magrib 3Xl Salam 7. Y a Darwisya 
o Ba'dal Mat,rrib 2X l Salam Muhyiddin 
o Awwabin 2Xl Salam 8. Ya Quthbi Muhyiddin 
o Taubat 2X l Salam 9.Ya Sultona Muhyiddin 
o Birrul Walidain 2Xl Salam I 0. Ya Ghoutsa Muhyiddin 
o Lihifdil Iman 2Xl Salam 11 . Ya Sayyida Saada 
o Lisyukril Nikmat 2Xl Salam Muhyiddin 

o Ya Ibadallah, Abdul 
8. 19.00 o Qobliah lsya' 2Xl Salam Qodir Jaelani Aghtsni bi 

WIB o lsya' 4Xl Salam idzmillah wa ya syaikh 
o Ba'dal Isya 2Xl Salam saqolani Aghtsni wa 
o Lidafi'i l BaJa' 2Xl Salam ambidnii bi qodhoil hajat 

.... (di sebut hajatnya) 
lalu membaca doa 
Allohwnma !aka! kulhu 

I 

wabikal ku llu, wa anta 
i 

kullu wa ku llu kul li 
I 

birohmatika ya 
arhamarrohimin. 

-
9. 21.00 o Syukrul Wudlu 2X l Salam 

WIB o Muthaq 2Xl Salam 
o Istikharoh 2Xl Salam . 
o Li Qodho'il hajat 2Xl Salam 
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Perihal: lzin Penelitian 

1. 1\ep utus an Menteri Dalarn Nege ri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman 

Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah; 

2 . J<eputusan Menteri Dalarn Nege ri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedornan 

Penye lenggaraan Pelaksa naa n Penelitian dan Pengernbangan d1 Lingkungan 

Departemen Dalam Negeri; 

3. Keputusan Kepala Da erah ls tirn ewa Yogyakarta No. 331KPTS/1986 

tentang : Tatalak sa na Pemb erian lzin bagi setiap Jnstansi Pemerintah, 

Non Pemerintah yang rn e lakuk an Pendataan I Penelitian . 

DEWI INDRAWATI No. Mhs.INIM : 99~/ 2fl2 1 

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 

SHALAT DAN DZIKIR SEBAGAI TERAPI BAGI KORBAN NARKOTI KA Dl PONDOI< 

PESANTREN INABAH-13 NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN YOGYAKART A 

Kabupaten Sleman 

Mul a i tangg al 25 Februari 2004 s/d 25 Mei 2004 

1. Terleb :t1 da hulu menemui I melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah se tem pat ( Bupa\i I 
Walikota l<e pa la Daerah) untuk mend apa t petunjuk se perlunya. 

2. Wa jib rn enjaga l a ta tertib dan mentaati ketentu an-ke tentuan yang berlaku setempat . 

3. Wa jib memb eri laporan has il penelitiannya kepada G ub ernur Kepa la Daerah lstim ewa Yogyakarta 

(Cq. f\e tua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propin si Da erah lstimewa Yogyakarta) 

4 . lj in ini tidak disalahgunakan untuk tuju an tert entu yang dapat mengg anggu kestabil an Pemerintah 
dan hanya diperluk an untuk keperluan ilrni ah. 

5. Sural ijin ini dapat diajukan lag i untuk mend apa t perpanjangan bila diperluk an . 

6. Su ral ijin ini dapat dibalalkan sewak tu -waktu apab il a tidak dipenuhi ketentuan - keten lu an tersebut 
di alas. 

Kemudi an di h arap para Pejabal Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya 

J~!1J?.~~~~--f.S.~JJ..9 d ~1_!!2.:__:_ 
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