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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Pelaksanaan Therapeutic Community pada remaja meliputi empat tahap yaitu, 

pertama “Induction, tahap  ini masa persiapan bagi klien yang akan melakukan 

rehabilitasi. Kedua, Primary, tahapan utama dimana pemangkasan tingkah laku 

klien. Berada di tahap ini selama 3 bulan di dalam primary juga terdapat 3 fase 

yaitu fase Younger Member, Middle Member dan Older Member.  Ketiga, Re-

entry, yaitu klien yang sudah memenuhi Older Member dan klien yang berada di 

tahap ini 2 bulan keatas sesuai kemampuan klien. Keempat, Aftercare, yaitu 

merupakan tahapan sesudah rehabilitasi, pihak panti mencari minat bakat dari 

klien, jika sudah mengetahui minat bakatnya maka pihak panti menyediakan 

keterampilan kerja seperti tambak lele, dan ternak sapi. 

Adapun faktor pendukung dan pengambatnya : 

a. Faktor pendukung  

1) Adanya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan sesuai 

dengan bidangnya, dan ada juga konselor yang memang pernah menjadi 

klien di panti rehabilitasi, mereka di rekrtut untuk bekerja sehingga 

mereka sudah berpengalaman tentang Therapeutic Community tersebut.  

2) Adanya sarana dan prasarana yang memang sudah baik dan lengkap 

sehingga cukup dengan jumlah klien yang di rehabilitasi saat ini. 

103 



103 

 

 

 

b. Faktor penghambat  

1 Kurangnya kesadaran klien untuk sembuh, sehingga banyak klien yang 

melanggar aturan.  

2 Kurangnya pemahaman keluarga ada keluarga yang beranggapan saat 

keluarga menjenguk klien dan mereka melihat klien yang sudah bisa 

bersalaman maka keluarga beranggapan  bahwa klien sudah pulih 

sehingga mereka membawa klien pulang.  

3 Kurangnya biaya yang dimiliki keluarga, karena untuk melakukan 

rehabilitasi membutuhkan biaya yang lumayan besar. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas tentang pelaksanaan Therapeutic Community 

pada remaja, maka ada beberapa saran yang mungkin dapat menjadi 

pertimbangan panti rehabilitasi Ar Rahman, sebagai berikut:  

1. Diharapkan bagi klien penyalahgunaan narkoba untuk terus berjuang dan 

berusaha di dalam proses pemulihan, jangan putus asa karena akan ada 

masa depan. Karena sesuangguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu 

kaum hingga kaum itu sendiri yang merubahnya. Adapun untuk keluarga 

semoga tetap berusaha untuk mendukung anaknya dan keluarga yang 

sedang menjalani rehabilitasi.. 
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2. Bagi lembaga panti rehabilitasi. Diharapkan kepada semua Stakeholder 

panti rehabilitasi Ar Rahman untuk terus memberikan layanan yang terbaik 

dalam membantu klien untuk pemulihan dari penyalahgunaan narkoba. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber 

maupun referensi yang terkait dengan pelaksanaan Therapeutic Community 

pada remaja agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dam lebih lengkap 

lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


