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ABSTRAK 

Dandi Somantri : “Peran Penyuluhan Anti Narkoba Dalam Meningkatkan Makna 

Hidup Remaja (Studi Penelitian Deskriptif di Ikatan Remaja Masjid Al-Hikmah Desa 

Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan). 

Remaja merupakan masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa awal. 

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. Narkoba merupakan ancaman di Indonesia, 

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. 

Upaya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, salah 

satunya adalah melalui cara penyuluhan atau diskusi dan bimbingan kelompok. 

Memaknai hidupnya maka akan ke arah ke hal positif dan tidak membahayakan 

dirinya, sehingga manusia tidak ada yang mengalami kegagalan dalam memakanai 

hidupnya maka hal itu akan menyebabkan ke arah yang negative. 

Metode yang dipakai yakni metode penelitian kualitatif deskriptif dimana data 

yang di ambil melalui pendekatan psikologi dan pendekatan bimbingan melalui 

observasi dan wawancara secara objektif kepada dua aspek yang terjadi didalam 

penyuluhan antara komunika atau penyuluh dan pendengar atau audiens. Dalam 

penyajian dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan mendeskripsikan hasil dari 

wawancara. 

Dalam penelitian ini ialah mengenai pentingnya peran penyuluhan anti 

narkoba dalam merubah sikap individu remaja dan menyadarkan remaja akan betapa 

pentingnya memaknai hidupnya untuk menjauhkan diri dalam hal negative 

diantaranya dalam menjauhkan diri dalam  penyalahgunaan narkoba. Serta faktor-

faktor yang mendorong akan meningkatnya makna hidup remaja dengan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, menyibukan diri dalm berbuat baik ataupun 

melakukan hal yang bermanfaat lainnya seperti berorganisasi yang baik, bergaul 

dengan teman yang selalu saling mengingatkan satu sama lain, dan kembali kepada 

keluarga jika ada masalah yang harus diselesaikan supaya terhindar hal negative yang 

akan muncul disaat diri remaja ini sedang bimbang. 

Kata kunci: Remaja, Penyuluhan, Makna Hidup. 
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MOTTO 

 

“Maka sesungguhnya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan” {QS.Al-Insyirah 

Ayat 5} 

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain.” 

(Hadist dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami‟ no. 3289) 

 

“Selamat tinggal hanya untuk mereka yang suka dengan mata mereka. Karena bagi 

mereka yang suka dengan hati dan jiwa tidak ada hal seperti pemisah”-Jalaluddin 

Rumi- 

 

Ku persembahkan skripsi ini untuk Bapak dan ibu tercinta 

Mereka adalah pahlawan hebat yang telah mendidik 

dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dalam 

setiap suka maupun duka 

Terimakasih atas pengorbanan, nasehat, dukungan, dan 

doa yang tiada hentinya engkau berikan selama ini 

Terimakasih juga untuk Kakak, saudara, sahabat dan teman-teman 

atas inspirasi, dukungan dan doa kalian 

Semoga Allah swt. membalas kebaikan kalian  
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perjuangan 4 tahun beliau menguliahkan penulis membuat penulis lebih sungguh-
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       Dandi Somantri 
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PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB DAN HURUF LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab dan Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman 

pada buku “pedoman penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin” yang diterbitkan oleh 

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018. Secara garis besar 

uraiannya sebagai berikut: 

 

b = ب z = ز f = ف 

t = ت s = س q = ق 

th = ث sh = ش k = ك 

j = ج ṣ = ص l = ل 

ḥ = ح ḍ = ض m = م 

kh = خ ṭ = ط n = ن 

d = د ẓ = ظ h = ه 

dh = ذ „
 و = w ع = 

r = ر gh = غ y = ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


