
 

 

ABSTRAK 

Miss Kusmanee Rongsoh. Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkotika di 

Kalangan Remaja di Desa Air Kelupan Thailand Selatan. 

Narkotika merupakan sejenis zat yang apabila disalahgunakan akan membawa efek 

dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran 

dan perilaku dan Narkotika merupakan hal yang bermanfaat di bidang pengobatan atau 

pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, dapat pula 

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau 

digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. 

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang factor-faktor 

penyalahgunaan narkotika kelangan remaja di desa Air Kelupan Thailand Selatan. Hal ini 

teruraikan kedalam tiga bagian, yaitu factor-faktor penyebabkan terjadinya 

penyalahgunaan narkotika di kalngan remaja di Desa Air Kelupan Kakupaten Roso 

Thailand Salatan, pihak kepolisian Roso dalam mengsosialisasikan bahaya narkotika di 

kalangan remaja di desa Air Kelupan Kabupaten Roso Thailand Selatan, upaya tokoh 

agama terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika Thailand Selatan. 

Teori yang menjadi landasan penelitian ini yaitu teori penyimpangan sosial 

menurut Merton adalah manusia dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari 

nilai dan norma yang berlaku di masyarakat , baik masyar manusia dalam pergaulan sehari-

hari, manusia tidak bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat , baik 

masyarakat yang berada di perkotaan maupun masyarakat yang berda di pedesaan.  

Dalam penelitiaan ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Yaitu, 

metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi 

pada saat sekarang. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 

teknik observasi pelitian lapangan,interview atau wawancara, dan analisis data. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan melalui faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunaan narkoba, sehingga pada akhirnya 

dapat menyebabkan ketergantugan. Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba 

diantaranya: faktor kepribadian, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor masyarakat, dll. 

Dan dalam mengsosialisasikan bahaya pihak kepolisian peanggulangan penyalahgunaan 

narkkotika ini tidak terlepah dari tindakan-tindakan polisi yang bersifat interdisipliner yang 

diawali dengan preemtif (pembinaan) dan preventif (pencengahan) dan upaya 

pemberantasan narkoba sudah sering di lakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk 

menghindarkan narkoba dari kalang an rmaja maupun dewasa. Hinggga saat ini upaya yang 

paling efektif untuk mencegah pengaruh narkoba pada remaja yaitu dari pendidikan, 

keluarga. Orang tua diharapkan mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi 

narkoba dan pondok jalanan baru salah satu upaya yang menbuat remja menjauhi narkoba 

kerana pondok jalanan baru adalah tempat perawatan remaja-remaja yang telah pencandu 

narkoba untuk mencengah tidak libat dengan obat-obat dengan mengenalkan prinsip-

prinsip Islam dan agama. 
 


