
 

 

ABSTRAKSI 

 
 

Saep Nur Rohman:“Pembinaan Moral Remaja Korban Penyalahgunaan 
Narkoba Melalui Bimbingan Mental Agama Di Balai Rehabilitasi Sosial Parmadi 

Putra (BRSPP)”. 
. 
 

Penelitian ini bermula dari maraknya permasalahan penyalahgunaan Narkoba 
dan obat-obatan terlarang dikalangan remaja, yang menyebabkan degradasi moral 

pada remaja itu sendiri. Kemudian pemerintah provinsi jawa barat melalui dinas 
sosial merespon permasalahan tersebut dengan didirikannya panti rehabilitasi 

yang di khususkan bagi remaja korban penyalahgunaan narkoba dan oabat-obat 
terlarang, salah satunya adalah Badan Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP), 
yang bertujuan untuk membantu dalam pembinaan moral, dimana salah satunya 

dengan metode bimbingan mental keagamaan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Bimbingan 

mental agama, metode, materi serta media yang digunakan dan hasil Bimbingan 
mental agama dalam upaya membina moral remaja yang menjadi korban narkoba 
dan obat-obatan terlarang lainnya. 

Penelitian ini bertolak dari kajian pemikiran yang menyatakan bahwa 
“Maksud diadakannya pembinaan kehidupan moral manusia dan penghayatan 

keagamaan dalam kehidupan seseorang bukan sekedar mempercayai aqidah dan 
pelaksanaan tata upacara keagamaan saja, tetapi merupakan usaha yang terus 
menerus untuk menyempurnakan diri pribadi dalam hubungan vertikal kepada 

Tuhan dan horisontal kepada sesama manusia  dan alam sekitarnya. Sehingga 
mewujudkan keselarasan dan keseimbangan hidup menurut fitrah kejadiannya. 

Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif dengan mengumpulkan data 
dilakukan dengan teknik observasi, interview, angket, studi dokumentasi. dan 
penganalisisannya dilakukan dengan cara kualitatif (logika). 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa bimbingan mental agama 
di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) terhadap remaja korban 

narkoba dan obat-obat terlarang yaitu dengnan menggunakan metode berupa: 
metode keteladanan, metode dialog keagamaan, metode ceramah, shalat, dzikir, 
mengaji.  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bimbingan mental agama di 
Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) terhadap remaja korban narkoba 

dan obat-obat terlarang memberikan hasil yang positif, ini terlihat dari moral 
mereka yang sedikit demi sedikit menuju ke arah yang lebih baik.  
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