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Abstraksi :
Maraknya peredaran narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya
(NARKOBA) saat ini sudah sangat memprihatinkan. Betapa tidak, sifat bahan
yang seringkali disalahgunakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap sistem
syaraf pusat sehingga disebut sebagai zat psikoaktif. Penyalahgunaan narkoba
memberikan dampak yang besar bagi pemakainya terutama remaja. Dari sekian
banyak dampak, dampak yang paling terasa adalah perubahan kondisi mental
dan kepribadian para penggunanya. Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang
menimpa generasi muda memungkinkan individu-individu yang menjadi
pemakainya menderita gejala patologis seperti kehampaan eksistensi atau yang
dalam logoterapi lebih dikenal dengan perasaan hampa dan tidak bermakna.
Makna hidup adalah suatu hal-hal khusus yang dirasakan penting dan diyakini
sebagai sesuatu yang benar serta layak dijadikan sebagai tujuan hidup yang
harus diraih. Atau dengan kata lain makna hidup adalah suatu kondisi atau
kemampuan seseorang dalam memberikan arti khusus terhadap hidup yang
sedang dilakoninya. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mencari jawab atas
pertanyaan penelitian apa yang gambaran makna hidup bagi seorang mantan
pengguna narkoba, mengapa individu yang menjadi pengguna narkoba dapat
memutuskan untuk berhenti dan menjadi mantan pengguna narkoba, dan
bagaimana proses penemuan kebermaknaan hidup pada mantan pengguna
narkoba yang berprofesi sebagai pengamen. Data penelitian ini diperoleh dari
dua subjek yang telah menjadi mantan pengguna narkoba selama minimal tiga
tahun dan memiliki profesi sebagai pengamen jalanan. Dari hasil analisis data
yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa penemuan makna hidup
pada tiap individu berbeda-beda. Makna hidup sendiri tidak dapat diberikan oleh
siapa pun, melainkan harus dicari dan ditemukan sendiri. Alasan seorang
pengguna narkoba memutuskan untuk menjadi mantan pengguna narkoba
diantaranya adanya keinginan yang kuat dari diri untuk sembuh, menyadari
bahwa hidup ini harus diisi dan dipergunakan untuk hal-hal yang berguna dan

bermanfaat, adanya keluarga yang mendukung untuk kesembuhan, adanya
sanksi dari hukum dan masyarakat bagi para pengguna dan pengedar narkotika.

