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Abstract.
The purpose of this study was to obtain whether there is significant difference between mari-
juana addicts and non-addicts marijuana in Working Memory capabilities. Working memory is 
an important component in the process of cognition as working memory occurs in the process 
of entering, storing, improving, and combine the information needed to accomplish the tasks of 
daily life. Participantsof this study was conducted in 15 marijuana addicts and 15 people who had 
never consumed marijuana. All the participants had a background of high school graduates/
equivalent and between the ages of 20-30 years.. This research used purposive-incidental com-
bined sampling technique to recruit participants. Working memory capability were assessed by 
using series of tests consisting of 36 items. Data was analyzed using independentsample ttest 
by SPSS version 16.0 For Windows. Based on the analysis of research data obtained value of p = 
0.177. These results indicate that there are no significant differences in working memory capac-
ity between marijuana users and non-users of cannabis.
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Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan working 
memory pada pengguna ganja dan non-pengguna ganja. Working memory merupakan kompo-
nen yang penting dalam proses kognisi, karena pada working memory terjadi proses memasuk-
kan, menyimpan, merawat, dan mengkombinasikan informasi yang dibutuhkan guna menyele-
saikan tugas-tugas kehidupan sehari-hari. Subjek penelitian dilakukan pada 15 orang pengguna 
ganja dan 15 orang yang belum pernah mengkonsumsi ganja. Seluruh partisipan memiliki latar 
belakang lulusan SMA/sederajat dan berusia antara 20-30 tahun. Teknik sampling yang digu-
nakan adalah kombinasi teknik insidental dan purposif sampling. Alat pengumpul data berupa 
serangkaian tes yang terdiri dari 36 soal. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik 
independent sample ttest melalui bantuan program SPSS versi 16.0 For Windows. Berdasarkan 
analisis data penelitian diperoleh nilai p = 0,177. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada per-
bedaan yang signifikan pada kemampuan working memory antara pengguna ganja dan non-
pengguna ganja.
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PENDAHULUAN

Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, 
Psikotropika dan Zat adiktif lainnya) Setiap ta-
hunnya semakin meningkat, fenomena ini sep-
erti gunung es (ice berg) yang artinya tampak 
di permukaan lebih kecil di bandingkan dengan 
yang tidak tampak. Sebagai negara yang menjadi 
salah satu jalur perdagangan dunia Indonesia 
sangat rawan menjadi sasaran empuk peredaran 
narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA). 
Dalam survei Badan Narkotika Nasional (BNN) 
sejak tahun 2009 prevalensi penyalahgunaan 
narkoba pada tahun 2009 adalah 1,99 persen dari 
penduduk Indonesia berumur 10-59 tahun atau 
sekitar 3,6 juta orang. Jumlah pengguna Napza 
meningkat menjadi 3.8 juta atau sekitar 2,21 pers-
en dari seluruh penduduk indonesia pada tahun 
2010. Data ini mengalami kenaikan pada tahun 
2011, prevalensi penyalahgunaan 2,8 persen atau 
sekitar 5 juta orang (Kompas, 26 juni 2011).

Menurut data BNN pengguna ganja di In-
donesia mencapai sekitar 3,2 juta orang dari total 
5 juta orang penyalahguna NAPZA (bnn.go.id).
Ganja (Cannabis sativa, Cannabis indica) adalah 
tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih 
dikenal sebagai zat narkotika. Seluruh bagian dari 
tanaman ganja mengandung cannabinoid yang 
bersifat psikoaktif.Ganja biasanya dikonsumsi 
dengan cara dikeringkan lalu dipotong kecil-ke-
cil selanjutnya digulung menjadi rokok (Kaplan, 
dkk., 1996). 

Banyak efek negatif yang ditimbulkan 
oleh konsumsi ganja. Konsumsi ganja dalam do-
sis rendah dapat menyebabkan hilaritas (berbuat 
gaduh), oquacous euphoria (euphoria terbahak-
bahak tanpa henti), perubahan persepsi ruang 
dan waktu, berkurangnya kemampuan koordi-
nasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami 
peningkatan kepekaan visual dan pendengaran 
(tapi lebih ke arah halusinasi), conjunctivitis 
(radang pada saluran pernafasan), dan bronchitis 
(radang pada paru-paru) (Liska, 1997).

Efek dari konsumsi ganja akan mempen-
garuhi pada kemampuan memori seseorang. 
Salah satu bukti bahwa ganja berpengaruh pada 
kemampuan memori seseorang dapat dilihat dari 
hasil sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa 
ganja menggangguproses perhatian yang dapat 
mengganggu kinerja memori dalam melakukan 
tugas (Ilan,dkk., 2004). Sebuah review tentang 

efek dari ganja mengemukakan bahwa segala ta-
hap memori termasuk encoding, consolidation, 
and retrieval pada pengguna ganja mengalami 
gangguan (Ranganathan &D’Souza, 2006).

Tidak hanya menimbulkan efek-efek yang 
buruk, sebuah studi yang dilakukan pada hewan 
menemukan bahwa sintesis zat aktif ganja dapat 
mencegah kerusakan kognisi pada tikus (Ramirez, 
2005). Penelitian pada hewan juga menunjukan 
bahwa seekor tikus yang diinjeksi sintesis dari 
cannabinoid(zat yang tekandung dalam ganja) se-
banyak 2 kali selama 10 hari menunjukan adanya 
sel-sel baru yang tumbuh di hippocampus den-
tate gyrus - daerah di otak yang berperan dalam 
pembentukan memori (Jiang, dkk, 2005).Pene-
litian lain membuktikan bahwa tikus yang beru-
mur tua yang mendapatkan dosis canabinoid sin-
tesis dalam kurun waktu 3 minggu menunjukkan 
hasil yang baik dalam sebuah tes memori labirin 
air (Marchalant,dkk, 2007).

Sebuah penelitian terhadap working mem-
ory pada remaja membuktikan bahwa pecandu 
ganja memiliki aktivasilebih besarpadainferior 
dan middle frontal gyri, daerah otakyang ter-
kaitdengan working memory (Smith, dkk,. 2010). 
Hasil ini diperkuat oleh penelitian lain yang 
membuktikan bahwa remaja yang belum lama 
menggunakan ganja menunjukkan peningkatan 
aktifitas dibagian otak yang berkaitan dengan 
working memory (Schweinsburg, dkk,. 2010).

Dari beberapa penjelasan diatas konsumsi 
ganja dapat merubah kemampuan working mem-
ory. Working memorymenurut Baddeley (1974, 
dalam Solso, 2001), adalah suatu proses aktif yang 
secara konstan mengubah, mengkombinasi dan 
memperbaharui informasi baru dan lama.Work-
ing memory merupakan komponen yang penting 
dalam proses kognisi karena pada working mem-
ory terjadi proses memasukkan,menyimpan,mera
wat,dan mengkombinasikan informasi yang dibu-
tuhkan guna menyelesaikan tugas-tugas kehidu-
pan sehari-hari (Baddeley &Sala, 1996). Hal ini 
menyanggah anggapan sebelumnya bahwa short 
term memory adalah sebuah wadah dikepala yang 
berfungsi untuk menampung informasi yang ke-
mudian dipindahkan ke long term memory atau 
hilang.

Informasi yang dapat diproses dalam work-
ing memory sangatlah terbatas. Sebuah penelitian 
oleh Cowan (2001), kapasitas working memory 
orang dewasa ± 7 chunks (digit, huruf, kata-kata 
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atau unit lain), ± 4 chunks pada orang dewasa 
muda dan semakin sedikit pada anak-anak dan 
orang tua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode ex 
post facto, dengan metode ini diharapkan dapat 
melihat efek dari konsumsi ganja. Kelemahan dari 
metode ini adalah peneliti tidak dapat mengon-
trol variabel bebas pada penelitian ini (konsumsi 
ganja) dikarenakan alasan etika dan alasan yang 
berkaitan dengan hukum.

Subjek penelitian dilakukan pada 15 orang 
pengguna ganja dan 15 orang yang belum pernah 
mengkonsumsi ganja. Seluruh partisipan memi-
liki latar belakang lulusan SMA/sederajat dan 
berusia antara 20-30 tahun. Pada subjek peng-
guna ganja mereka adalah pengguna ganja yang 
berada pada fase Social-recreational Use.

Pengumpulan data pada penelitian ini 
dilakukan dengan melakukan serangkaian tes 
pada subjek penelitian. Tes yang dilakukan disu-
sun menurut teori model Working Memory yang 
ditelah direvisi oleh Alan Baddeley (2000). Pada 
teori tersebut terdapat empat komponen working 
memory:

1. Central Executive
Untuk mengukur dimensi ini penulis men-

gacu metode yang digunakan oleh Garavan, Ross, 
dan Stein untuk mengukur dimensi yang sama. 
Pada penelitian tersebut Garavan dkk menunjuk-
kan sejumlah gambar kotak kecil dan besar ke-
mudian meminta subjek penelitian untuk meng-
hitung berapakah jumlah kotak kecil dan kotak 
besar yang muncul (Garavan, dkk, 2000). 

2. Visuo-spatial
Untuk mengukur dimensi inipenulis men-

gacu metode yang digunakan oleh Westerberg, 
Hirvikoski, Forssberg, dan Klingberg pada tahun 
2004. Dalam penelitian tersebut Westerberg, dkk 
ingin melihat kemampuan visuo-spatial pada 
anak-anak ADHD. Prosedur pengukuran kemam-
puan visuo-spatial adalah dengan menunjukan 
sejumlah gambar dan kemudian meminta anak-
anak tersebut untuk menunjukkan bagian mana 
yang berbeda dari gambar yang pertama (Wester-
berg, dkk, 2004).

3. Phonological Loop
Untuk mengukur dimensi ini penulis men-

gacu metode yang digunakan oleh Irene Broadley, 

John Macdonald dan Sue buckley untuk mengu-
kur phonological memory skill  pada anak den-
gan Down’s Syndrome. Dalam penelitian tersebut 
para peneliti menyebutkan kata-kata dengan satu 
suku kata, dua suku kata, tiga suku kata, kata den-
gan kemiripan akustik dan kata-kata yang tidak 
memiliki kesamaan akustik. Kemudian para sub-
jek diminta utuk menyebutkan kembali kata-kata 
yang disebutkan dengan urutan yang tepat. Tes 
ini dimulai dari satu kata dan terus bertambah 
hingga subjek gagal menyebutkan kata yang telah 
disebutkan peneliti dengan urutan yang tepat 
(Broadley dkk, 1995).

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan 
data tentang kemampuan phonological looppen-
ulis telah menentukan sejumlah kata. Tingkat ke-
sulitan dalam subtes ini tingkat kesulitan didasar-
kan pada tema yang terdapat dalam satu set kata 
dan jumlah suku kata, dan jumlah kata.

4. Episodic Buffer
Untuk mengukur dimensi ini penulis men-

gacu bagian dari salah satu subtes TOMAL (Test 
of Memory and Learning). Bagian tersebut adalah 
bagian memory for stories, yaitu merupakan ba-
gian dimana subjek mendengarkan sebuah cerita 
pendek dan kemudian menceritakannya kembali. 
Tetapi dalam penelitian ini penulis tidak meminta 
subjek untuk menceritakan kembali namun pen-
ulis akan menayakan tentang beberapa hal yang 
berkaitan dengan cerita yang didengar oleh sub-
jek.

Teknik analisis data komparasi yang diper-
gunakan dalam penelitian ini adalah teknikinde-
pendent sample t test. 

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini subjek berjumlah 30 
orang, terdiri dari 15 orang pengguna ganja dan 15 
orangnon-pengguna ganja.  Latar belakang pen-
didikan minimal SMA/sederajat dan berumur 
antara 20-30 tahun. Peneliti menetukan umur 
antara 20-30 tahun adalah karena pada usia ini 
merupakan usia ditemui kasus-kasus penyala-
han penggunaan NAPZA di masyarakat. Pemili-
han subjek yang berlatar belakang SMA adalah 
agar baik kelompok pengguna ganja dan kelom-
pok non-pengguna ganja paling tidak memiliki 
kemampuan memori yang setara. Gambaran 
umum subjek pada penelitian ini dapat dilihat 
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pada tabel 1. Berdasarkan Tabel2 diketahui bahwa 
subjek pengguna ganja memiliki nilai σ =58.69 
yang mengindikasikan besarnya penyimpangan 
data sampel dari nilai rata-rata(μ), dalam pene-
litian ini μ = 234,84. Penyimpangan ini tersebar 

dari nilai minimum 107,50 hingga nilai maximum 
311,25. Dari tabel 4.2 juga dapat dilihat subjek 
Non-pengguna ganja memiliki μ = 261,04. Nilai ini 
tersebar dari nilai minimum sebesar 180,63 hingga 
nilai maximum sebesar 373,75, dengan σ = 53.06.

   
 

Tabel 1. Gambaran Umum Subjek

Kategori Jenis Jumlah Frekuensi (%) Total

Konsumsi 
Ganja

Total : 30

Pengguna 15 50
30

Non-pengguna
15 50

Usia

Total : 30

20 – 23 Tahun 26 86,67
30

24 – 26 Tahun
4 13,33

Lama 
Menggunakan 

Ganja

(pada 
pengguna 

ganja)

Total : 15

6 bulan 4 26.67

15

6 bulan – 1 
tahun 4 26.67

1 tahun – 3 
tahun 7 46.66

Kegiatan

(pada 
pengguna)

Total : 15

Masih 
bersekolah 13 86,67

15Baru saja 
menyelesaikan 
sekolah

2 13,33

Kegiatan

(pada non-
pengguna)

Total : 15

Masih 
bersekolah 12 80

15Baru saja 
menyelesaikan 
sekolah

3 20
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Tabel 2: Hasil Statistik Deskriptif

Tipe N Mean
Std. 

Deviation
Std. Error Minimum Maximum

Non_Pengguna 15 2.6104E2 53.06258 13.70070 180.63 373.75
Pengguna 15 2.3484E2 58.69141 15.15406 107.50 311.25

     Total 30 2.4794E2 56.56730 10.32773 107.50 373.75

Tabel 3

F

Levene’s Test 

for Equality of 

Variances

t-test for Equality of Means

Sig. T Df
Sig. 

(2-tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference

Lower Upper

Nilai_
Total

Equal 
variances 
assumed

.105 .748 1.283 28 .210 26.20800 20.42926 -15.63944

Equal 
variances not 

assumed
1.283 27.720 .210 26.20800 20.42926 -15.65848

Tabel 4

Levene’s Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. T df

Sig.      

(2-tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Lower Upper
VS Eq. variances assumed 1.226 .278 1.408 28 .170 .46667 .33142 -.21222 1.14556

Eq. variances not assumed 1.408 27.334 .170 .46667 .33142 -.21297 1.14630
EB Eq. variances assumed 2.003 .168 .642 28 .526 .13333 .20778 -.29229 .55896

Eq. variances not assumed .642 26.167 .527 .13333 .20778 -.29364 .56031
CE Eq. variances assumed 1.216 .279 .539 28 .594 .46667 .86557 -1.30637 2.23970

Eq. variances not assumed .539 27.026 .594 .46667 .86557 -1.30925 2.24258
PL Eq. variances assumed 1.583 .219 1.166 28 .253 1.40000 1.20053 -1.05917 3.85917

Eq. variances not assumed 1.166 26.773 .254 1.40000 1.20053 -1.06426 3.86426
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 Hasil uji hipotesis menggunakan teknik 
independent sample t test dapat dilihat pada tabel. 
Dari tabel 3 mengenai hasil perhitungan indepen-
dent sample t test, menunjukkan nilai signifikansi 
komparasi p = 0,210. Nilai p> 0,05 menunjukkan 
bahwa sebaran data pada subjek pengguna dan 
non-pengguna tidak memiliki perbedaan yang 
signifikan.
 Pada hasil perbandingan pada tiap di-
mensi juga menunjukkan hasil yang tidak sig-
nifikan, yang menunjukkan tidak terdapat perbe-
daan antara pengguna ganja dan orang yang tidak 
menggunakan ganja. Hasil perhitungan indepen-
dent sample t testpada tiap dimensi dapat dilihat 
pada tabel 4. Berdasarkan hasil pada tabel 4 dik-
etahui nilai signifikansi komparasi p>0,05 pada 
tiap dimensi dari working memory, hal ini berarti 
bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
pada sebaran data pengguna dan non-pengguna 
ganja.
 Hasil perhitungan independent sample t 
test menunjukkan nilai yang tidak signifikan, hal 
ini berarti Ha yang berbunyi “ada perbedaan ke-
mampuan working memory pada pengguna ganja 
dan non-pengguna ganja” ditolak. Dan menerima 
Ho yang berbunyi “tidak ada perbedaan kemam-
puan working memory pada pengguna ganja dan 
non-pengguna ganja”.
Pembahasan
 Berdasarkan hasil analisis yang telah di-
lakukan, menunjukkan hasil bahwa hipotesis kerja 
penelitian ini ditolak, jadi hasil penelitian menun-
jukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara ke-
mampuan working memory pada pengguna ganja 
dan non-pengguna ganja.
 Hasil penelitian ini sejalan dengan pene-
litian yang dilakukan oleh Smith, dkk.,(2009) 
penelitian tersebut membandingkan kemam-
puan memori pada remaja yang berusia diantara 
19-21 tahun yang mengkonsumsi ganja dan tidak 
pernah mengkonsumsi ganja. Hasilnya tidak ter-
dapat perdedaan performa working memory pada 
seorang remaja yang menggunakan ganja dengan 
remaja yang tidak menggunakan ganja.
 Hasil ini bertentangan dengan hasil dari 
penelitian yang dilakukan oleh Respondek, dkk.
(2004) pada penelitian tersebut ditemukan ha-
sil bahwa pengguna ganja mempunyai performa 
working memory yang lebih buruk dibandingkan 
dengan orang yang tidak pernah menggunakan 
ganja.

 Hasil ini bertentangan dengan hasil dari 
penelitian yang dilakukan oleh Respondek, dkk.
(2004) pada penelitian tersebut ditemukan ha-
sil bahwa pengguna ganja mempunyai performa 
working memory yang lebih buruk dibandingkan 
dengan orang yang tidak pernah menggunakan 
ganja. Perbedaan hasil ini dapat ditimbulkan kare-
na perbedaan tahapan kecanduan subjek. Dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Respondek, dkk., 
para subjek yang menggunakan ganja paling bera-
da pada faseIntensified usesedangkan pada peneli-
tan ini subjek berada  pada fase Social-recreational 
Use.
 Menurut Liska (1997) semakin tinggi zat 
residual ganja yang terdapat pada otak akan me-
nyebabkan kerusakan yang lebih parah pada peng-
guna ganja. Pada tahapan Social-recreational Use 
yang menjadi subyek penelitian ini mungkin zat 
residual yang terdapat pada otak masih belum cu-
kup menganggu kinerja otak yang berkaitan den-
gan working memory.Hal tersebut yang mungkin 
membuat tidak adanya perbedaan kemampuan 
working memory pada pengguna ganja dan non-
pengguna ganja pada penelitian ini.
 Selain terdapat perbedaan pada tahapan 
kecanduan, subjek dalam penelitian ini adalah 
orang-orang yang telah minimal lulusan SMA/
sederajat dan masih terus melanjutkan jenjang 
pendidikan mereka. Dengan demikian para subjek 
terus mengasah kemampuan memorinya dengan 
mempelajari hal baru dan mengingat-ngingat hal 
telah dimiliki akan, hal tersebut dapat mening-
katkan kemampuan memori seseorang (Ericson, 
dkk., 1980). Dengan aktifitas konsumsi ganja yang 
cukup rendah pada subjek pengguna ganja dan 
aktifitas yang dapat meningkatkan kemampuan 
memori, perbedaan kemampuan yang mungkin 
timbul diakibatkan oleh konsumsi ganja dapat 
dimimalisir. Sehingga tidak terdapat perbedaan 
yang signifikan pada kemampuan working memo-
ry pada pengguna ganja dan non-pengguna ganja.
 Disamping perbedan yang ditimbulkan 
oleh subyek perbedaan hasil pada penelitian ini 
juga dapat ditimbulkan dari kelemahan metode 
penelitian yang digunakan oleh penulis. Metode 
yang digunakan penulis adalah metode ex post 
facto yang membuat peneliti tidak melakukan 
kontrol terhadap variable-variabel bebas karena 
alasan norma dan etika manusiawi yang berlaku 
didaerah penelitian ini dilakukan. Sehingga hasil 
yang didapat juga berbeda dengan penelitian yang
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erti yang dilakukan oleh Respondek, dkk.(2004) 
yang memungkinkan peneliti melakukan kontrol

ketat terhadap variabel bebas yang mungkin dapat 
mempengaruhi hasil dari penelitian.
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