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     BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 KESIMPULAN 

      Berdasarkan hasil penelitian penulis uraikan bahwa tujuan Yayasan Balarenik 

membuka program rehabilitasi narkoba yaitu sebagai bentuk keperawatan pekerja 

sosial agar mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak 

jalanan khusus nya yang berada di wilayah Jakarta. Hal ini karena pekerja sosial 

memiliki karakteristik yang dipercaya mampu beradaptasi dan menyembuhkan 

permasalahan yang di hadapi oleh anak-anak jalanan tersebut. Pada program 

rehabilitasi ini penulis mengetahui bahwa ternyata tidak semua anak-anak jalanan 

ingin hidup sesuai dengan lingkungan yang membawanya ke hal negatif, karena 

anak-anak jalanan mengakui ingin sekali terbebas dari penyalahgunaan narkoba 

yang sangat mempengaruhi kesehatan mereka namun tidak tahu bagaimana 

caranya. 

     Dalam program rehabilitasi narkoba ini pekerja sosial memakai beberapa 

tahapan yaitu, (1) Tahap persiapan, artinya seorang pekerja sosial harus memiliki 

kepercayaan diri untuk merancang interaksi pertama dengan anak-anak jalanan (2) 

Tahap Perkenalan, pada tahap ini pekerja sosial melakukan wawancara dan 

observasi pada anak-anak jalanan dan pihak keluarga atau orang tua. (3) Tahap 

Kerja, pada tahap ini pekerja sosial mampu mengidentifikasi masalah yang 

dihadapi oleh anak-anak jalanan tersebut, ada pun terapi yang diterapkan pada 

tahap kerja ini yaitu : 

a. Kognitif,  terapi ini bertujuan memberikan stimulus bagi anak-anak jalanan

agar merubah pola fikir tentang bahaya narkoba

b. Forgivenes, terapi ini bertujuan agar anak-anak jalanan memiliki sifat

saling memaafkan.

c. Support, terapi ini merupakan dukungan pekerja sosial dalam setiap

perubahan yang ada didiri anak-anak jalanan.

d. Visualisasi, terapi ini dilakukan oleh anak-anak jalanan untuk

menceritakan apapun permasalahannya kepada pekerja sosial terapi ini

untuk mengertahui seberapa besar tingkat kepercayaan anak jalanan

terhadap pekerja sosial.
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e. Sosial Groupwork, terapi ini bertujuan untuk membentuk kerjasama 

dengan teman-temannya dan belajar untuk saling membantu, bersaing 

dengan sehat dan tidak egois. 

   (4) yaitu Tahap Terminasi, pada tahap ini pekerja sosial melakukan pemutus 

kerjasama dengan anak-anak jalanan setelah 6 bulan melakukan tahap kerja. 

Selama berjalannya program rehabilitasi narkoba ini anak-anak jalanan yang 

menjadi informan penulis mengakui adanya perubahan di dalam diri nya. Tentu 

hal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang di inginkan oleh pekerja sosial. 

Namun pekerja sosial tidak begitu saja merasa puas, pekerja sosial akan terus 

melakukan rujukan berkelanjutan/evaluasi kepada anak-anak jalanan yang sudah 

selesai mengikuti masa rehabilitasi. Hal ini guna menjaga konsistensi anak-anak 

jalanan untuk menjadi penerus bangsa yang berperilaku positif. 

5.2 SARAN 

      Guna memperkecil penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak jalanan di Jakarta 

seharusnya pihak Yayasan Balarenik tidak hanya mempercayai pekerja sosial 

untuk terjun langsung ke jalan, tetapi juga harus membuat tim lebih besar untuk 

mengajak anak-anak jalanan agar makin banyak yang mengikuti program 

rehabilitasi ini. Karena menurut penulis tentu sangat di sayangkan apabila dalam 1 

periode yang dijalankan selama 6 bulan hanya berisikan 4 orang anak jalanan saja. 

 

 

Komunikasi Terapeutik..., Nurul, Fakultas Ilmu Komunikasi 2018




