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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Masa dewasa adalah peralihan dari masa remaja yang dimana sesorang yang nantinya 

akan dewasa pasti akan melalui fase remaja. Fase peralihan ini remaja harus bisa memilih 

mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang harus di lakukan dan mana yang 

tidak dilakukan, masa disaat dirinya mulai beranjak dewasa sering disebut proses mencari 

jati diri, biasanya ditunjukkan dengan rasa ingin tau yang sangat tinggi. Proses meniru 

orang lain yang dianggapnya sebagai sosok sesuai dengan keinginannya. Tentunya remaja 

menjadi sangat mudah sekali dibujuk dengan iming-iming label "gaul/ keren" yang akan 

dia dapatkan nantinya. Maka dalam hal ini remaja dituntun lebih cerdas dalam memaknai 

paradigma yang berada dimasyarakat dimana kecerdasaan ini terkait dengan 

pengaplikasian banyak hal baik itu pendidikan bahkan yang lebih penting penghayatan 

makna hidup pada remaja tersebut. 

Banyak aspek yang menjadi masalah perubahan yang bisa membuat remaja 

terjemurus keranah yang negatif, jikalau tidak cerdas menanggapi masalah tersebut. 

Masalah-masalah terkait perubahan remaja yaitu terkait dengan perubahan fisiknya, 

emosionalnya, intelektualnya, biologis/seksual dan sosial lingkungan remaja tersebut. Hal 

ini berdampak pencarian jati diri remaja tersebut, pemberontakan serta pendirian dan 

minat yang labil dan berubah-ubah. Kurangnya penghayatan mengenai makna hidup 

dikalangan remaja dimana merasa dirinya tidak bermakna, tidak berguna, merasa bosan, 

merasa tidak ada kemajuan dalam hidupnya bahkan prestasi-prestasi yang dicapai namun 

tidak dihargai atau tak berharga. Saat remaja tidak tepat diberikan pengertian atau 

perhatian lebih dan gagal dalam memaknai hidupnya maka mereka akan mencarinya 

keluar atau eksternal kehidupannya dan ini dapat menjerumuskannya kel hal-hal negative 

seperti narkoba ini. 

Dewasa ini Indonesia memiliki berbagai permasalah remaja, akhir akhir ini maraknya 

penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah serius yang di hadapi oleh 

Indonesia. Banyaknya fakta dimedia elektronik bahwa hal tersebut menjadikan remaja 

sebagai sasaran empuk untuk pengedar narkoba, yang dimana seharusnya remaja ini 

menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara dimasa mendatang. 
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Narkoba merupakan zat yang sangat diperlukan sebagai penunjang dalam dunia medis 

atau kesehtan namun sering kali disalahgunakan yang tidak sesuai dengan standar 

pengobatan dan disalahgunakan tidak sesuai dengan fungsinya maka akan menjadi 

bahaya dan berdampak bagi kehidupan, nilai nilai budaya dan moral masyarakat. 
1
 

Melakukan sesuatu, mencoba sesuatu, dan menghindari sesuatu remaja perlu 

bimbingan dan pengarahan dari orang-orang terdekat tetapi hal ini juga tidak dipungkiri 

jikalau remaja ini sudah mempunyai cukup pengetahuan dan memiliki motivasi dalam 

dirinya atau memaknai dirinya. Motivasi untuk memahami situasi mengenai hal positif 

dan negative dalam kehidupan bisa dilihat dari  jenis kebutuhan yang berbeda untuk 

mendapatkan arti atau makna dari kehidupan yang dijalani.
2
 

Narkoba menjadi ancaman diseluruh negara di dunia, sebuah badan dunia yang 

mengurusi permasalah narkotika United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

menyatakan kurang lebih ada 271 jiwa diseluruh dunia atau 5,5% dari jumlah populasi 

global. Rentang usia dinatara 15 sampai 64 tahun mengonsumsi narkoba, setidaknya 

orang tersebut pernah mengonsumsi narkotika ditahun  2017 (sumber: UNODC, World 

Drugs Report 2019).
3
 Tidak hanya kota-kota besar di Indonesia saja yang menjadi bahaya 

karena maraknya peredaran narkoba bahkan di Kabupaten Kuningan juga menjadi sasaran 

pengedar dan penyalahgunaan narkoba dan bahwasanya remaja juga menjadi sasaran dan 

penyalahgunaan narkoba ini.
4
 

Alloh SWT berbicara dalam Firmannya mengenai narkoba Al-qur’an Al-Baqarah ayat 

219: 

                                       

                              

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:’pada 

keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa 

                                                           
1
 Ahmadi Sofyan, Narkoba Mengincar Anak Anda (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2007) 

2
 Baumeister, R.F, On the psychology of meaning of live. Swiss Journal of Psychology,59 (1),34-48, 2020. 

3
 BNN, Press Release Akhir Tahun, Jakarta, 2019 

4
 Erix Exvrayanto, dialektikakuningan, 2020, diakses tanggal 05 September 2020, 

https://dialektikakuningan.com/paska-terciduknya-belasan-pemuda-pesta-narkoba-pemdes-manggari-

pertegas-pengusaha-kos-kosan/ 
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keduanya lebih besar dari manfaatnya,’ dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka 

napfkahkan. Katakanlah: ‘yang lebih dari keperluan .’ Demikian Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya kepadamu supaya berpikir.”
5
 

Selain itu Allah Swt juga berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 90-91: 

                                      

                                           

                          

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan 

syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan menghalangi 

kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan 

pekerjaan itu).
6
 

Firman diatas menjelaskan tentang apa itu khamar dan berdasarkan firman tersebut 

tidak lain dan tidak bukan bahwa narkoba dalam islam merupakan sebagai khamar  yang 

diharamkan dalam Islam. Perbuatan atau hal yang mengarah kepada sisi-sisi destruktif 

manusia atau keburukan dan kegelapn sisi manusiawi dan hal ini bisa di sebabkan oleh 

narkoba (khamar) maka dari itu Islam melarang dan tidak memperbolehkan umat atau 

penganut ajarannya melakukan penyalahgunaan narkoba. 

Upaya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, salah satunya 

adalah melalui cara penyuluhan atau diskusi dan bimbingan kelompok.
7
 Salah satunya 

dengan aktif didalam oraganisasi dimasyarakat dan disekolah, kegiatan kita bisa 

berinteraksi dengan menyalurkan energy kita ke hal yang lebih baik dan menghilangkan 

stress yang ada dan supaya tidak terjerumus jeratan narkoba.  

                                                           
5
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Lajnah Pentasshih Mushaf Al-Qur’an, (Jakarta, 

2007), h.85. 
6
Departemen agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan, (Surabaya: Makhkota 1998) 

7
 Kartono, Patologi Sosial jilid I,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) 
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Dalam kehidupan sehari-haripun kita tidak bisa menghindari dari yang namanya 

komunikasi atau interaksi. Berbicara mengenai komunikasi pastinya dalam kehidupan 

sehari-hari kita selalu melakukan komunikasi dalam sebuah penelitian menyatakan bhwa 

70% waktu manusia dari bangun tidur sampai tidur kembali digunakan untuk 

berkomunikasi atau berinteraksi dan komunikasi juga bisa menentukan standar atau 

kualitas hidup seseorang.
8
 Komunikasi merupakan suatu proses menyampaikan informasi 

atau pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahukan pesan ataupun bisa 

juga untuk member saran, nasehat, pengetahuan untuk mengubah sikap, pendapat, dan 

perilaku, baik secara langsung atau secara lisan maupun tidak langsung misalnya melalui 

media.
9
  

Sebenarrnya jikalau manusia memaknai hidupnya maka akan ke arah ke hal positif 

dan tidak membahayakan dirinya, namum manusia yang mengalami kegagalan dalam 

memakanai hidupnya maka hal itu akan menyebabkan ke arah yang negative.
10

 

Penyuluhan bukan hanya sekedar memberikan informasi tentang apa yang akan 

disampaikan melainkan harus mengarahkan juga supaya remaja ini bisa memahami dan 

mengerti dengan makna hidupnya sehingga remaja-remaja ini bisa memahami tugas 

perkembangannya, menentukan identitas maupun jati dirinya dan perannya dimasyarakat, 

keluarga, sekolah dan dimanapun dia berada. 

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul “Peran Penyuluhan Anti Narkoba Dalam 

Meningkatkan Makna Hidup Remaja (Studi Penelitian Deskriptif di Ikatan Remaja 

Masjid Al-Hikmah Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam fokus penelitian  diwujudkan 

dengan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran penyuluhan narkoba dalam meningkatkan makna hidup remaja? 

2. Apa saja faktor yang dapat meningkatkan makna hidup remaja di kalangan remaja 

masjid Al-Hikmah? 

                                                           
8
 Rahmat Jalaluddin,Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)h.vii 

9
 Effedy, Onong Uchjana, Diamika Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)h.5 

10
 Sastrapratedja, “Apakah Filsafat Manusia itu?”, Manusia Dalam Pijar-Pijar Kekayaan 

Dimensiya,(Yogykarta: Kanisius, 1993)hal-13 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui peran penyuluhan anti narkoba dalam meningkatkan makna 

hidup remaja. 

2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan meningkatnya makna hidup remaja. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat member manfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara Akademis 

Secara akademis penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam proses penyuluhan 

terutama dalam upaya meminimalisir pecandu narkoba di kalangan remaja 

menyadarkan kepada remaja bahwa narkoba merupakan hal yang salah untuk 

melampiaskan kegiatan kita dan benar benar fokus kepada apa yang ingin di capai 

untuk masa depan lebih baik. Menambah wawasan dan informasi baru bagi para 

peneliti masalah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dan diharapkan dapat 

memberkan sumbangsi pemikiran dalam khasanah karya ilmiah sebagai ilmu 

pengetahuan di Fakultas Ushuluddin lebih khususnya Jurusan Tasawuf Psikotrapi. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini guna untuk menemukan solusi dalam pencegahan 

penyalahgunaan narkoba dari pemaknaan hidup remaja itu sendiri dan penelitian ini 

diharapkan memberikan pemahaman yang konkrit dan factual mengenai pemaknaan 

hidup dari sebuah penyuluhan narkoba. 

Karena penyuluhan memberikan informasi dan menyadarkan diri yang di berikan 

penyuluhan tersebut sehingga dapat memotivasi penulis dan pembaca untuk berpikir 

dan memaknai hidupnya serta tergerak dan termotivasi untuk memberikan informasi 

melalui interaksi atau sebuah penyuluhan mengenai kebaikan salah satunya dalam 

menghentikan penyalahgunaan narkoba ini. Penelitian ini diharapkan juga dapat 

memberikan manfaat bagi para penyuluh dan kader-kader serta relawan yang bergerak 

dalam penyuluhan. 
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a. Bagi Remaja 

Dengan mengetahui gambaran umum tentang bahaya menggunakan narkoba 

dengan cara penyuluhan agar remaja sadar bahwa narkoba itu merugikan bagi masa 

depan mereka dan ikut membudayakan stop narkoba dengan cara memaknaan hidup. 

Memberikan dorongan dan penyalahgunaan narkoba yang semakin marak terjadi di 

Indonesia. 

b. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini peneliti mendapatkan pengalaman dan 

wawasan lebih dikala melakukan peneliti terjun langsung dilapangan, dan menerapkan 

dan menerima ilmu-ilmu yang dilakukan oleh peneliti kepada remaja. Memberikan 

motivasi tersendiri dalam menyampaikan dan memberikan pemahaman mengenai 

penyalahgunaan narkoba dan menjadikan diri ini untuk bisa lebih baik lagi dalam 

berkegiatan dan melakukan sesuatu dengan memberikan informasi mengenai hal 

positif apa saja yang bisa membuat diri kita memakna hidup kita ini dan sangat senang 

karena bisa melakukan penelitian ini dan menyelesaikan penelitian ini. 

E. Kerangka Berpikir 

Dewasa ini meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja 

Menjadikan penulis berpikiran untuk melakukan penelitian ini, dikarena bagi penulis 

bahwasanya masa remaja merupakan salah satu masa dimana masa depan seseorang 

ditentukan. Hal-hal yang dilakukan selama proses remaja ini merupakan investasi yang 

sangat berharga bagi seseorang nanti dimasa yang akan datang. 

Situasi darurat narkoba penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, membuat 

kekhawatiran dimasyarakat dimana narkoba ini bisa mempengaruhi segala kalangan baik 

laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua, anak-anak, remaja bahkan dewasa 

sekalipun. Ketergantungan terhadap narkoba dapat memberikan dampak negative bagi 

penggunanya dan meresahkan sekitarnya dan efek negative lainnya. Seluruh komponen 

masyarakat harus bersinergi serta berperan aktif  bersama-sama mengambil langkah 

strategis dalam upaya pemberantasan ini. 
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Faktor-faktor yang rentan dan menyebabkan remaja melakukan penyalahgunaan narkoba, 

diantaranya :
11

 

A. Jiwa remaja yang masih labil 

Jiwa masa remaja dikatakan masih labil dikarenakan dimasa remaja ini masih 

mudah di pengaruhi dan di iming-imingi oleh kenikmatan semu tanpa memikirkan 

terlebih dahulu akibatnya di masa mendatang. Hal tersebut di sebabkan masa 

remaja masih dalam tahap menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya dimana 

remaja melakukan pencarian jati dirinya, mencari tahu dirinya yang sebenerny 

untuk melakukan kehidupan kedepannya dan apa yang akan di lakukan dan di 

kerjakan. 

B. Dorongan yang kuat dalam melakukan hal baru 

Dalam peralanannya menemuka jati dirinya remaja akan berprilaku dan 

berkegiatan sesaui dengan apa yang di sukainya dan mengeksplorasi dirinya untuk 

melakukan sesuatu, mencaoba sesuatu yang baru untuk dirinya, melakukan hal 

yang berbau penjelajahan dan petualangan hidup dirinya dengan rasa ingin tahu 

dan mencoba. 

C. Rasa penasaran dan keingintahuan yang tinggi 

Remaja biasanya selalu berani melakukan hal yang menantang adrenalinya yang 

membuatnya melakukan dan mecari tahu jawaban dari keingintahuannya dan dari 

ketidaktahuannya, yang terkadang membuat dirinya lebih baik mencoba, bahkan 

terkadang tidak menyadari itu merupakan seuatu hal yang salah untuk dilakukan 

atau dicoba. 

D. Pemberontakan 

Pemberontakan ini disebabkan karena gejolak rasa keingintahuan yang tinggi, 

dimana remaja ingin mendapatkan pengakuan akan keberadaannya, ingin sekali 

mendapatkan kepercayaan, tanggung jawab, serta ingin berprestasi, ingin 

melakukan dan menunjukan keberanian, keinginan yang ditonjolkan atau ingin 

diperlihatkan, ingin mendapatkan pujian atau penghargaan, ingin mendapatkan 

kebebasan serta ingin bisa mandiri. 

E. Pengaruh dalam bergaul dan kegiatan dilingkungan 

Ini merupakan hal yang kadang berpengaruh dalam pencarian jati diri dan 

membuat remaja melakukan hal sesuai keinginannya berkelompok dan berkumpul 

                                                           
11

 Buku pencegahan penyalahgunaan narkoba diperbanyak oleh BNN Kota Langsa 
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dengan teman sebayanya. Dalam dunia pegaulan masa remaja atau teman 

seumuran ditentukan dengan rasa kebersamaan, kekompakan, kepatuhan, 

kesetiaan dan solidaitas yang sangat tinggi terhadap sesama. 

F. Tuntutan dan tekanan yang diberikan orang tua dan orang sekitar 

Terkadang orang tua dan orang sekitarnya tidak memahami remaja dan bakai 

mana sikap yang harus dihadapi saat anaknya sedang dalam fase remaja. 

Terkadang tuntutan orang tua yang menekan remaja sesuai keinginan mereka 

meskipun menurut mereka hal itu demi menjaga anaknya, melindungi dari hal 

buruk, dan mengarahkan sesuai apa yang di inginkan oang tua.  

G. Kurangnya kebutuhan dan keinginan remaja 

Macam-macam keinginan dan kebutuhan setiap orang termasuk remaja ini begitu 

banyak bahkan terkadap orang tua tidak tahu untuk menyikapinya. Misalnya 

dalam kebutuhan biologis seorang remaja (makan, minum, tidur dan lainnya), 

kebutuhan akan rasa nyaman, dihargai, serta perwujudan dirinya sendiri. Orang  

tua atau seseorang yang tau mengenai keadaan seorang remaja yang dimana tidak 

mendapatkan apa yang di inginkan dan di butuhkan akan menimbulkan perasaan 

tertekan dan seterusnya akan mengarah ke perilaku menyimpang seperti 

penyalahgunaan narkoba. 

 

Permasalahan yang melanda kaum muda atau remaja ini tidak hanya menjadi 

beban pemerintah saja, hal itu menjadi beban masyarakat karena semua hal ini 

mayarakatlah yang merasakan dampaknya. Remaja selalu masih bisa diajak komunikasi 

dan masih bisa diarahkan, dinasehati, disarankan maka hal itu bisa di lakukan sebagai 

cara supaya kaum muda tidak melakukan hal yang mengarahkan dirinya bisa terjerumus 

didalam penyalahgunaan narkoba dan bisa menyadari dampak negative dari narkoba dan 

menjauhinya. Salah satu caranya yaitu memberikan penyuluhan kepada kaum muda atau 

remaja tersebut.
 12

 

Sebuah lembaga non-struktural Indonesia yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) 

yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik 

Indonesia yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007. 

                                                           
12

 eJournal Administrasi Negara, 2013, 1(2):544-557, ISSN 0000-0000,ejournal.an.fisip-unmul.org, diakses 

tanggal 27 Oktober 2020, https://ejournal.ap.fisip-

unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/06/ejournal%20genap%20Fadrian%20Menthan%20(06-11-13-06-

58-45).pdf 
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Sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan dalam Peraturan Presiden yakni tentang 

tugas Badan Narkotika Nasional (BNN), maka perlu diadakan kegiatan komukasi dalam 

hal ini melibatkan penyuluh untuk melakukan penyuluhan dan mensosisalisasikan hal 

tersebut.
13

 Lembaga dan instansi Badan Narkotika Nasional (BNN) salah satunya yang 

melakukan kegiatan komunikasi kepada masyarakat untuk mensosialisasikan dan 

mengingatkan akan bahaya dari narkoba yaitu dengan melakukan penyuluhan anti 

narkoba. 

Generasi muda adalah sekelompok orang-orang yang menjadi kelompok yang 

paling rentan terhadap masalah pengaruh narkoba dikarenakan mereka masih labil secara 

psikis serta masih dalam pencarian identitas diri atau jati diri, secara relitas objektif, 

narkoba akan menghancurkan ketahanan dan ketangguhan bangsa menurut Syahrizal 

Abbas.“Oleh karena itu remaja harus dibentengi dengan pendidikan agar mereka tidak 

terjerumus kedalamnya”.
14

 

Proses penelitian ini akan saya lakukan pada sebuah organisasi yang berada di 

masyarakat yakni ikatan remaja masjid (IRMAS), dimana disini penulis akan 

mengadakan sebuah penyuluhan anti narkoba dan didalamnya akan memuat makna hidup 

seseorang atau sebuah history seseorang yang mengenai menginspirasi para remaja 

IRMAS ini. 

Menurut Sumadi komunikasi merupakan kegiatan yang mampu untuk melakukan 

perubahan terhadap sikap seseorang, pendapat seseorang dan tingkah laku seseorang yang 

di ajak berkomunikasi atau pendengar, apabila di dalam dirinya ada faktor-faktor 

kredibilitas serta daya tarik tersendiri. Kredibilitas merupakan tibgkatan seseorang 

dimana pembicara atau komunikator dipersepsi sebagai suatu saah satu kepercayaan dan 

kemampuan diri mempengaruhi sasaran atau pendengar.
15

 

Hal ini sama seperti yang dijelaskan oleh Effendy yang menjelaskan bahwa ada 

faktor penting yang ada pada pembicara atau komunikator jika dia melakukan atau 

melancarkan pembicaraan atau komunikasi yaitu daya tarik dari sumber komunikator atau 

pembicara dan kredibilitas pembicara atau komunikator. Seorang pembicara atau 

                                                           
13

 Peraturan Presiden tentang Badan Narkotika Nasional Bab 1 nomor 23 tahun 2010, pasal 2 kedudukan, 

tugas, fungsi dan wewenang. 
14

 Abbas Syahrizal, “Pendidikan dan Pencegahan Narkoba”, dalam Insaf, (Agustus, 2012) h.5 
15

 Dilla Sumadi, Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu, (Bandung: Simbiosa Rekatama 

Media,2014)h.144 
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komunikator akan dikatakan sukses atau berhasil dalam komunikasinya mampu 

mengubah sikap, opini, pendapat, sudut pandang, dan perilaku komunikan atau 

pendengarmelalui berbagai macam mekanisme dan daya tarik jika pendengar atau 

komunikan merasa bahwa pembicara atau komuniktor ikut serta dengan dirinya. 

Sedangkan dalam hal kredibilitas komunikator melakukan banyak hal yang bersangkutan 

dengamn keahlian atau profesi yang dimiliki dan cara publikspeking seorang pembicara 

atau komunikator tersebut.
16

 

Remaja perlu menyadari hal yang sebenarnya bisa melakukan hal atau suatu 

kegiatan yang bisa menjadi atau membantunya untuk mencapai tujuanya atau cita-citanya 

bahka jati diri nya untuk kehidupannya kedepan, dan menjauhi hal negative seperti 

penyalahgunaan narkoba ini. Krisis multidensi (sosial, hukum, budaya, politik, ekonomi 

moraldan sebgainya) sedang terjadi di negara tercinta yakni Indonesia dan mengakar dan 

berujung pada krisis jati diri atau identitas yang bersumber tidak adanya kejelasan jati 

diri, tidak jelasnya nilai-nilai penting dan berharga dalam psikologi berhubungan erat dan 

dapat dijadikan pedoman kehidupan seseorang. 

Nilai-nilai (values) dan makna (meaning) hal ini terdapat dalam komunikasi. 

Nilai-nilai dianggap penting dan bermanfaat oleh sekelompok orang atau masyarakat 

sedangkan makna sendiri lebih kepada dimensi pribadi atau personal atau individu dan 

hal unik itu sendiri. Dalam meningkatkan kualitas diri dan kualitas kehidupan nilai-nilai 

dan makna selalu dijadikan tujuan hidup dan perlu diraih dalam kehidupan.
17

 Hal ini 

menjadi daar kuat dalam melakukan penyuluhan dimana remaja perlu menyadari dari 

makna hidupnya supaya menjadi lebih baik lagi. 

Setelah penyampaian penulis akan membuat sebuah forum kecil dimana akan 

mengadakan wawancara mengenai hal yang telah disampaikan dan seberapa 

berpengaruhnya kepada remaja tersebut. Harapan penulis dalam penelitian ini, setelah 

penyuluhan narkoba dan dimasukan sebuah materi mengenai makna hidup disampakan 

dimana hal ini yang akan membuka pemikiran remaja ini dalam hal memaknai hidupnya 

dan cara pandang mereka terhadap penyalahgunaan narkoba dan menghidari hal tersebut. 

 

                                                           
16

 Effedy, Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014)h.38-39. 
17

 H.D. Bastaman, Logoterapi(Psikologi untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup 

Bermakna),(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 
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Table 1.1. Skema Pemikiran 

REMAJA (Ikatan Remaja Masjid Al-Hikmah) 

PENYULUHAN ANTI NARKOBA 

DAN PEMAKNAAN HIDUP 

PENCEGAHAN  

PENYALAHGUNAAN NARKOBA 

DAN PEMAKNA HIDUP 
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F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil studi penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di berbagai 

universitas, yakni: 

1. Skripsi dengan judul Metode Penyuluhan Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Provinsi Sulawesi Selatan dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota 

Makassar, yang disusun Sri Ayu Kurni menyatakan faktor internal dan eksternal 

mengenai masalah pemakaian atau penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba di 

Kota Makassar dari faktor-faktor internal yakni faktor dalam internal atau diri atau 

individu adanya rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan mendorong untuk mencoab 

atau menlakukannya tanpa sadar atau tanpa memikirkan efek sampingnya atau 

tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari dan faktor-faktor eksternal berasal 

dari faktor luar dari individu tersebut dan mempengaruhinya seperti lingkungan 

terdekat yang melakukan penyimpangan-penyimpagan sosial diantaranya yakni 

memakai atau menyalahgunakan narkoba. Misalnya terdorong juga dari orang tua 

yang tidak harmonis atau cerai dan di dalam keluarga yang melakukan KDRT dan 

pengaruh dari teman dekat. 

Upaya atau metode penyuluhan multi sektoral yang dilakukan Badan Narkotika 

Nasional (BNN) Provinsi Sulawensi Selatan dalam hal mengatasi penyalahgunaan 

narkoba di Kota Makassar. Kondisi Badan Narkotika Nasional yang perlu di 

benahi dalam melakukan penyuluhan yang pertama sumber daya manusia (SDM) 

harus diadakan pembekalan, perlu ditingkatkan kerjasama anatara pihak BNN 

dengan pihak dari Instansi atau dari kelompok masyarakat lainnya dalam 

melakukan penyuluhan dalam penyalahgunaan narkoba tersebut yang saling 

berkooridnasi dan melakukan penyuluhan secara terus menerus mengingatkan 

akan berbahayanya narkoba itu sendiri.
18

 

2. Skripsi berjudul (Efektifitas Penyuluhan Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta 

Dalam Penyalahgunaan Narkoba Di SMAN 4 Jakarta Pusat), yang disusun 

Safarudin menyatakan efektifitas penyuluhan yang dilakukan oleh BNP DKI 

Jakarta sudah dikatakan efektif. BNP DKI Jakarta memberikan penyuluhan di 

lembaga pendidikan, dan setiap instansi serta melakukan kerjasama dengan pihak-

pihak terkait penyuluhan penyalahgunaan narkoba baik negeri maupun swasta. 

                                                           
18

 Sri Ayu Kurni, Metode Penyuluhan Badan Nakotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Dalam 

Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Makassar, Program Studi Bimbingan Peyuluhan Islam 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Tahun 2013. 
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Dalam hasil angket dari penelitian ini rata-rata dari ketiga aspek baik kognitif, 

behavior,maupun afektifitas terdapat peningktan atau tumbuhnya sesuatu setelah 

adanya perlakuan-perlakuan dan itu membuktikan penyuluhan sangat berpengaruh 

terhadap ketiga aspek tersebut.
19

 

3. Skripsi berjudul Faktor Yang Memungkinkan Penyalahgunaan Narkoba Pada 

Siswa SMAN Akreditasi A Se-Kota Makassar Tahun 2018, yang disusun M. 

Mario Hikmat .A menyatakan bahwa aspek kognitif yang beperan penting dalam 

penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah rendahnya pengetahuan tentang 

narkoba. Faktor-faktor yang menjdi kemungkinaan penyalahgunaan narkoba 

kurangnya pengetahuan mengenai penyalahgunaan narkoba, sikap dan respon 

individu terhadap penyalahgunaan narkoba, lingkungan sekolah, lingkungan 

tempat tinggal, lingkungan bermain, persepsi akses untuk mendapatkan narkoba, 

kondisi keluarga, pengaruh teman sebaya atau teman bergaul. Hal ini perlu adanya 

peningkatan pengentahuan mengenai penyalahgunaan narkoba dan semua pihak 

harus terlibat dalam meningkatkan hal tersebut. Pihak sekolah maupun keluarga 

harus tetap mengawasi anak mereka dengan baik, membangun kedekatan dan 

saling keterbukaan dan mendidik dengan cara yang tak mengekang. Persoalan 

mengenai penyalahgunaan narkoba membawa faktor lingkung sebagai hal yang 

paling berpengaruh, usia remaja faktor lingkungan memberikan pengaruh dalam 

tumbuh kembang seseorang.
20

 

4. Skripsi berjudul (Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di 

Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar), yang 

disusun Farid Hidayat menyatakan penyalahgunaan narkoba pada remaja yang 

berkibat pada dampak sosial di Kelurahan kalabbirang Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Takalar terbagi dari beberapa dampak kategori yaitu dampak-dampak 

terhadap ekonomi, terhadap kesehatan, terhadap lingkungan, Faktor yang 

mempengaruhi penyalahgunaan narkoba pada remaja yaitu kurangnya 

pengawasan orang tua karena sbuk bekerja, pergaulan sang anak itu sendiri. Tiga 

                                                           
19

 Safarudin, Efektifitas Penyuluhan Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta Dalam Mensosialisasikan 

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di SMAN 4 Jakarta Pusat, Program Studi Bimbingan dan 

Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Tahun 2018. 
20

 M. Mario Hikma. A, Faktor Yang Memungkinkan Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa SMAN 

Akreditasi A Se-Kota Makassar Tahun 2018, Program Studi Epidemonologi Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Uiversitas Hasanuddin, Tahun 2018. 
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kategori yang secara umum faktornya dapat dilihat yaitu dari faktor kurangnya 

keimanan, faktor dari lingkungan dan faktor dari rasa keputusasaan.
21

 

5. Skripsi berjudul Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Studi kasus pada 

Narkotika Nasional Kota Tanjung pinang), yang disusun Jimmy Simangunsong 

menyatakan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja disebabkan karena 

kurangnya control orang tua atau kurangny prhatian orang tua tehadap anaknya 

dan terlalu bebasnya pergaulan, kondisi kepribadian remaja yang masih labil 

sehingga remaja mudah terbujuk untuk mencoba dan memakai narkoba tanpa 

mengetahui atau memikirkan dampak buruk dari narkoba. Secara garis besarnya 

faktor penyalahgunaan narkoba disebabkan dari dua faktor yakni dari faktor dalam 

atau internal yang itu berasal dari dalam diri seseorang terdiri dari faktor 

kepribadian, faktor keluarga, serta faktor ekonomi. Selanjutnya faktor eksternal 

berasal dai luar seseorang/remaja yang mempengaruhi ehingga terjadilah 

penyalahgunaan narkoba adapun faktor eksternal itu adalah faktor pergaulan dan 

faktor sosial/masyarakat.
22

 

6. Skripsi berjudul “Penyalahgunaan Narkoba/Narkotika Terhadap Perilaku 

Keagamaan Remaja (Studi Kasus di Desa Way Urang, Padang Cermin, 

Pesawaran)” yang disusun oleh Adi Virdaus menyatakan banyaknya dampak dari 

penyalahgunaan narkoba, salah satunya mengenai perilaku kegamaan remaja, 

terlebih kepada moral atau sikap dan perilakunya. Faktor lingkunganlah yang 

sangat berpengauh besar sehingga banyak remaja yang menjadi penyalagunaan 

narkoba, adanya rasa ingin tau dan terjadinya faktor adiksi atau ketagihan atau 

candu terhadap narkoba.
23

 

Banyaknya penelitian terhadap penyalagunaan narkoba ini seharusnya sudah 

membuktikan bagaimana narkoba berdampak buruk sekali terhadap lingkungan 

bermasyarakat, hal ini harusnya menjadikan sebagai acuan atau gambaran dan 
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 Farid Hidayat, Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja Di Kelurahan Kalabbirang 
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Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang), Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Tahun 2015, 
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pelajaran untuk lebih bisa menjaga anggota keluarganya maupun lingkungan 

masyarakat untuk menjauhi narkoba. 

Dari ke enam peneitian diatas menyampaikan bagaimana faktor, metode dan 

dampak dari penyalahgunaan narkoba serta cara untuk menyampaikan dan 

menginformasikan penyalahgunaan narkoba dari sudut pandang dan latar 

pemasalahan yang diangkat dari apa yang diteliti. 

Adapun perbedaan yang akan saya teliti terletak dan peran penyuluh dalam 

menyampaikan penyuluhannya serta terletak pada pandangan dalam memaknai hidup 

atau makna hidup seseorang. Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada penyuluh 

supaya apa yang disampaikan bisa tersampaikan dan di terima oleh remaja yang akan 

di berikan penyuluhan selain itu diharapkan setelah diberikan penyuluhan ini remaja 

bisa menyadari makna hidupnya sehingga mereka menjauhi narkoba itu bukan 

dikarenakan pengetahuan saja melainkan mereka tidak tergoyahkan untuk mencoba 

menyalahgunakan narkoba dan menjaga dirinya sendiri dengan sadar dan 

memfokuskan dirinya kepada apa yang menjadi tujuannya, cita-citanya dan apa saja 

yang ingin dia capai kedepannya. 

Memaknai diri memang sulit dilakukan terkadang kita lupa atau tidak menyadari 

dari apa yang kita lakukan dan dengan apa yang kita ingin capai, cita-citakan dan 

tujuan kita. Namun dengan selalu menyadari tentang diri kita sendiri diharapkan 

setelah tersampaikanya hal ini bisa merubah dan memaknai hidup kita sendiri. 

Penelitian ini didasari dari keinginan peneliti memaksukkan makna hidup kedalam 

diri setiap remaja untuk menyadarkan bahwa pentingnya memaknai hidup, dan 

tentunya terhindar dari hal buruk dan negative atau perilaku menyimpang lainnya 

seperti penyalahgunaan narkoba. 

 

 

 

 

 


