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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, dapat disimpulkan 

beberapa hal berikut: 

1. Pecandu narkoba memiliki pengalaman negatif. Mereka dikucilkan, 

dijuluki secara kasar oleh keluarga dan lingkungan masyarakat 

tempat mereka tinggal karena kebiasaan mencuri dan menipu demi 

memenuhi asupan narkoba. Pecandu narkoba tidak dipercaya lagi 

oleh keluarga dan teman-teman, juga masyarakat. Namun, dalam 

lingkungan sesame pecandu pun tidaklah melulu menyenangkan. 

Karena dari sisi pergaulan, sesame pecandu narkoba harus sama-

sama saling menguntungkan. Oleh karena itu, ketika satu tidak lagi 

dapat memenuhi kebutuhan yang lain, mereka akan berhenti 

berteman. 

2. Pecandu narkoba memandang dirinya secara negaitf karena narkoba 

tidak menjamin hidupnya bersih walau menjanjikan kesenangan. 

Terkadang pecandu juga memandang negatif sesame pecandu 

narkoba, tetapi ada juga yang merasa simpatik. 

3. Mantan pecandu narkoba memiliki konsep diri yang positif ketika 

berada dalam lingkungan yang mendukung. Ada kemungkinan 

seseorang bisa berubah menjadi sosok yang baru karena ketika masa 
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pemulihan, ia merasa aman dan nyaman dalam lingkungannya dan 

berniat untuk memperbaiki hidupnya. Namun, berada di lingkungan 

yang mendukung akan menyebabkan mantan pecandu cenderung 

merasa takut untuk kembali ke dunia luar. Rasa takut akan tidak 

dpercaya dan ditolak lagi oleh masyarakat. Walaupun sudah menjadi 

mantan pecandu narkoba, pengucilan tetap mungkin dialami. Ini 

adalah akibat dari pelabelan negatif di masyarakat. Selain itu, 

adanya kesempatan untuk meraih kembali narkoba lebih besar 

ketika mantan pecandu narkoba berada di dunia luar di mana ia bisa 

bebas melakukan apa saja. 

 

5.2 SARAN 

5.2.1 Saran Akademis 

 Penelitian mengenai konsep diri mantan pecandu narkoba dapat 

dikaji dengan metode yang berbeda, atau subjek penelitian berbeda dan 

dikembangkan untuk menambah ilmu terkait penelitian ilmu komunikasi 

dalam komunikasi interpersonal. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

 Pembentukan konsep diri tak hanya bisa diteliti dari pecandu 

narkoba, namun juga bisa dari fenomena-fenomena pengalaman lainnya. 

Penelitian mengenai konsep diri mantan pecandu narkoba ini dapat menjadi 

acuan untuk penelitian berikutnya terkait penelitian mengenai konsep diri 
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dan penelitian mengenai pecandu narkoba. 
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