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ABSTRAK 

 

Di Indonesia akhir-akhir ini sangat banyak ditemui masalah 

penyalahgunaan narkotika atau narkoba yang banyak dikonsumsi para remaja 

yang banyak menjerumus ke arah kriminal sehingga sangat diperlukannya upaya 

dalam pencegahan problem tersebut dan menanamkan nilai-nilai agama sangat 

diperlukan dalam membimbing kehidupan di masyarakat. Berdasarkan hal 

tersebut, penulis mempunyai tujuan penelitian ini sebagai berikut: Untuk 

mengetahui dan menganalisa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba 

dikalangan remaja serta hilangnya nilai agama dilingkuannya. Untuk mengetahui 

dan menganalisa bagaimana upaya yang dilakukan pihak yang berkompeten 

dalam menanggulangi masalah tersebut.  Metode pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, Spesifikasi 

dalam penelitian ini bersifat diskriptif yaitu menggambarkan secara rinci dan 

sistematis mengenai hal Upaya Dalam Penceghan Narkoba di Kalangan Remaja 

dan Pengaruh Nilai Agama Terhadap Remaja. 

Berdasarkan hasil pnelitian dan pembahasan diketahu: (1)faktor penyebab 

terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja serta perlunya nilai Agama 

dilingkungannya. Penyebab masalah tersebut di kalangan remaja  karena 

kurangnya nilai agama serta cara pergaulan meraka yang menjadi permasalahan 

dan masalah dilingkungan sekitar yang menjadi persoalan. (2)Bagaimana upaya 

kepolisian sektor gayamsari dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba 

dikalangan remaja. Dalam kasus ini pihak tersebut mengadakan beberapa hal yang 

penting dalam masalah narkoba dikalangan remaja dengn adanya pengawasan di 

daerah tertentu yang menjadi tempat titik kumpul para kelompok remaja, serta 

binaan kepada masyarakat yang masih menjadi wilayah hukum polsek gayamsari 

dengan mengadakan pertemuan rutin dengan warga tentang bahaya narkotika 

dikalangan anak-anak atau remaja dan memperluas jaringan-jaringan informasi 

dari pihak terkait mengenai kasus narkoba.   

 

Kata Kunci: Narkobaa,  Remaja, Nilai-nilai Agama 
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ABSTRACT 

In Indonesia lately very much encountered problems of narcotics or drug abuse is 

widely consumed by teenagers who many fall into the criminal so that it is very 

necessary efforts in preventing the problem and instill religious values is needed 

in guiding life in society. Based on this, the authors have the purpose of this study 

as follows: To determine and analyze factors causing drug abuse among 

adolescents and the loss of religious values dilingkuannya. To know and analyze 

how efforts made by the competent parties in tackling the problem. The approach 

method used in this research is the method of sociological juridical approach, The 

specification in this research is descriptive that describes in detail and systematic 

about the effort in Drug Enforcement in the Youth and the Influence of Value of 

Religion to Adolescent. 

Based on the results of research and discussion diketahu: (1) factors causing the 

abuse of drugs among adolescents and the need for the value of Religion 

dilingkungannya. The cause of the problem among adolescents because of lack of 

religious values and the way they associate the problems and problems 

surrounding the environment that became the problem. (2) How is the gayamsari 

sector police effort in preventing drug abuse among adolescents. In this case the 

party held some important things in the drug problem among adolescents with the 

supervision in certain areas which became the gathering point of the youth group, 

and guided to the community which is still the jurisdiction of the gayamsari polsek 

by holding regular meetings with the residents about the dangers of narcotics 

among children or adolescents and expanding the information networks of related 

parties on drug cases. 

 

Keywords: Drugs, Youth, Religious Values 
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