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ABSTRAK 

  
Prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia berada pada rentang usia 10-59 tahun. 

Kota Surabaya termasuk dalam persebaran penyalahgunaan Napza terbanyak di Jawa Timur. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor determinan perilaku berhenti 

menyalahgunakan narkoba pada remaja di Pusat Rehabilitasi PLATO Foundation 

Surabaya menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB). 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus observasional dengan pendekatan 

kualitatif. Informan dalam penelitian ini sejumlah 12 orang. 5 orang merupakan informan 

kunci yaitu remaja yang menjalani rehabilitasi narkoba. 5 orang adalah informan utama yaitu, 

penguru rehabilitasi. 2 orang adalah informan tambahan yaitu, keluarga remaja. Informan 

penelitian dipilih dengan purposive sampling. Pengumpulan data melalui wawancara 

mendalam, FGD dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan pada remaja dan keluarga 

remaja. FGD dilakukan pada pengurus rehabilitasi. Analisis data menggunakan focus 

analysis untuk mengaitkan hasil penelitian dengan teori.  

Hasil penelitian menunjukkan remaja memiliki tingkat pendidikan tertinggi Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). Remaja mengenal narkoba melalui teman dan keluarga dengan 

jenis narkoba yang disalahgunakan antara lain: shabu, ganja, alkohol dan obat-obatan. 

Remaja memiliki attitude yang positif terhadap perilaku berhenti menyalahgunakan narkoba. 

Remaja memiliki subjective norm yang sejalan dengan normative beliefs pada kelompok 

yang mereka anggap penting. Subjective norm remaja yaitu menjadi pribadi yang baik dengan 

berhenti menyalahgunakan narkoba. Remaja memiliki perceived control yang kuat yaitu 

dengan mengalihkan pikiran.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah attitude, subjective norm dan perceived control 

yang remaja miliki membentuk intention untuk berhenti menyalahgunakan narkoba. 

Sebaiknya perlu dilakukan pendampingan yang berkelanjutan dalam 6 bulan setelah 

rehabilitasi bagi pecandu khususnya yang menjalani rehabilitasi rawat jalan. Selain itu, perlu 

adanya keterlibatan keluarga serta tokoh masayarakat agar tercipta lingkungan yang 

mendukung dalam proses pemulihan remaja.  
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