
Abstrak 
 
 
 
 Penelitian ini adalah penelitian mengenai keterbukaan diri (self disclosure) 
pengguna narkoba remaja berusia 13-21 tahun kepada orang tuanya seputar 
ketergantungannya terhadap narkoba. Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah 
keadaan dimana seorang pengguna narkoba sering kali merahasiakan status mereka 
sebagai pengguna narkoba kepada orang tua, karena pada umumnya orang tua tidak 
bisa menerima keadaan tersebut. Selain itu, adanya realitas bahwa angka pengguna 
narkoba pada usia remaja terus meningkat setiap tahun dan selalu lebih besar 
dibanding dengan usia dewasa. Keadaan remaja sebagai pengguna narkoba ini pada 
akhirnya menimbulkan permasalahan tersendiri karena pada usia remaja seharusnya 
mereka masih dalam kondisi dekat dengan orang tua, karena menurut Elizabeth E. 
Hurlock usia remaja merupakan usia yang membutuhkan dukungan keluarga yang 
besar dalam menghadapi konflik dalam diri mereka menuju masa kedewasaan. 
Sedangkan dengan keadaan mereka sebagai pengguna narkoba justru menghalangi 
keterbukaan mereka kepada orang tua. Penelitian ini mengambil sample 100 orang 
pengguna dan mantan pengguna narkoba berusia 13-21 tahun yang tergabung dalam 
organisasi GRANAT DPD Surabaya, hal ini disebabkan terselubungnya status 
mereka dalam masyarakat, dan tidak adanya jumlah pasti di masyarakat. 

Berdasarkan fenomena tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah Bagaimana Tingkat Self Disclosure remaja penderita penyalahgunaan 
narkoba usia 13-21 tahun di Surabaya kepada orang tua, mengenai kecanduan 
mereka terhadap narkoba? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang menggunakan 
metode survey dengan purposive sampling sebagai teknik pengambilan sample, dan 
tipe penelitian deskriptif untuk menggambarkan tingkat self disclosure penderita 
penyalahgunaan narkoba usia 13-21 tahun di Surabaya kepada orang tua mengenai 
kecanduan mereka terhadap narkoba. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan 
adalah penyebaran kuesioner dengan pilihan jawaban menggunakan skala Likert. 
Dalam penelitian ini, data yang dipergunakan adalah data kuantitatif yang didukung 
dengan data kualitatif dalam mengolah hasil yang diperoleh selanjutnya. 

Dari hasil penelitian, ditemukan kesimpulan bahwa keterbukaan diri sebagian 
besar remaja pengguna narkoba di Surabaya yang menjadi responden tergolong 
rendah yaitu 72 responden (72%) pada tingkat rendah,  28 responden (28%) pada 
tingkat sedang, dan tidak ada responden yang memiliki tingkat keterbukaan tinggi 
(0%).  
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