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ABSTRAK 


Oewi Aodjarsari. 119910271. Tahuo 2004. Fakultas Psikologi Vniversifas 
Airlangga. reran komunitas terapiutik tfrbadap periJaku coping pengguna 
narkoha (Studi Kasus). Skripsi. 

Pcnelitlan mcngenai remn komunitas ternpiutik terbadap perilaku coping 
pengguon narkoba dilakukan untuk tnengetahui lebih dalam mengenai latar 
bdakang yang memlasari scs.-.:ordng rncnggunakan narkoba. karakteristik 
pengguna narkoba. etck dad pen)'aJahgunaan narkoba baik tcrhadap fislk maupun 
psikologls sesco'M1g.. pcriJaku coping pengguna narkoba scbelum menja!ani 
komunitas terapiutik. pcrilaku coping penggun« narkoba selama menjalani 
program dalam komunita"i tcrapiutik selama beberapa waktu. mengetahui perilaku 
pcngguna narkoba "el~ma menjalani program komunitas terapiutik, dan 
mengctahui ffil'1ode-metode yang digunakan dalam komunitas terapimik. 

Pene-litian jnj dilakukan di pusat rehaoilitasi narkoba WahanB Kinasib. 
Pene-titian tOi menggunakan pendekatrul kuaHtatif dengan me-tode studi kasus 
eksplanutoris kepada empat orang subjek peneiitiun, AdapuH karakteristik subjck 
da.lam penelilian ini adulah penggunu narkoba yang sedang menjalani komunitas 
terapiutik sekurang-kurangnya selama tiga bulan dan berscdiu untuk 
diwawancarai. Pengumpulan data penelitlan ini dilakukan dengan menggunakan 
tiga sumber hukti. yaitu dokumen. waWa!lcara, dan ohservasi yang ciilakukun 
SCC<lm langsung. \Vawancara pcnclitian selain dilakukan tcrhadap subjck juga 
dilakukan tcrhadap informan kunci yrutu star Wahana Kinasih dan orang tlla 
subjek. 

Basil dari penclitian ini menunjukkan bahwa selama mef\ialani program
program dalam komunitas terapiutik. pengguna narkuba menunjukkan perubahan 
pcrilaku dan perilaku coping yang cukup berarti. Perubahan pcrilaku (':oping dan 
pcrilaku suhjek pcnditian secara umum merupakan hasil dad dijakmkannya 
progran1-program da1am komunitas terapiutik. Komunitas terapiutik 
menggunakan pendekatan biopsikososial dt::ngan metode~mctode .w:({.help yang 
menggunakan komunitas sebagai sarana dan role model dalam rnenjalankan tempi 
bagi pengguna narkoba. Kcmampuan se?rhelp tiap klicn ditingkatkan mclain! 
pcmhentukan dan man~iemcn perilaku. pembentukan kondisi ernosi dan 
p~ikologis, pembentukan spiritual. serta pembentukan vm:atiOt1il!lsurvivai skill. 
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