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ABSTRAKSI  

 

 

Penelitian ini mempunyai latar belakang maraknya penyalahgunaan Narkoba pada kalangan 

mahasiswa. Berdasarkan dari latar belakang tersebut penelitian ini mempunyai rumusan masalah 

: (1) Apa jenis-jenis Narkoba yang telah beredar dikalangan mahasiswa, (2) Apa faktor-faktor 

yang mendorong penyalahgunaan Narkoba dikalangan mahasiswa, (3) bagaimana dampak dan 

bahaya penyalahgunaan narkoba ditinjau dari Hukum Pidana, (4) Penanggulangan terhadap 

pemakai Narkoba. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa masalah yang ada pada fokus penelitiannya : 

(1) Faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan Narkoba, (2) Jenis-jenis narkoba yang telah 

beredar dikalangan Mahasiswa, (3) Dampak-dampak dan bahaya penyalahgunaanya ditinjau dari 

Hukum Pidana, (4) Penanggulanagn terhadap penyalahgunaan Narkoba. 

 

Rancangan dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan 

jenis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di dua tempat yaitu Institut Teknologi 

Nasional (ITN) Malang dan Polres Kota Malang. Teknik pengumpulan data, Dokumentasi pada 

penelitian ini wawancara dan observasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik Tri 

Trianggualsi. Analisis data dimulai dimulai dengan menelaah seluruh data dari berbagai sumber, 

kemudian mengadakan reduksi data, pemeriksaan keabsahan data, penafsiran data menjadi teori 

subtantif dengan menggunakan metode tertentu. Tahap-tahap penelitian dimulai dari tahap 

persiapan, pelaksanaan dan terakhir tahap pelaporan. 

 

Berdasrakan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : (1) Jenis-jenis narkoba yang telah beredar dikalangan Mahasiswa adalah : 

Shabu-shabu, Heroin, Morfin, Ganja / Canabis Sativa, Cocain, (2) Faktor-faktor yang mendorong 

penyalahgunaan Narkoba Adalah : a) Faktor yang berasal dari diri sendiri, antara lain faktor 

kecerdasan, kepribadian, kejiwaan, keturunan, penampilan fisik, usia, jenis kelanin dan lain-lain. 

b) Faktor yang berasal dari luar antara lain : 1) Faktor keluarga, 2) Faktor sosial, 3) Faktor 

Ipoleksosbud dan Hukum, 4) Faktor Agama, (3) Dampak Dan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba 

Ditinjau dari Hukum Pidana : a) Secara medis berdampak pada kesehatan dan mental, b) 

Kehidupan sosial, yaitu terhadap pribadi, terhadap keluarga dan terhadap kehidupan sosial, (4) 

Penanggulangan Terhadap Pemakaian Narkoba : a) Upaya Pencegahan. c) penangan kasus, c) 

Pemberdayaan pendidikan agar memiliki kemampuan cegah-tangkal terhadap bahaya 



penyalahgunaan Narkoba.  

Dalam hal ini peneliti memberikan saran-saran kepada masyarakat sebagai berikut : (1) untuk 

mencegah semua yang tidak diinginkan terhadap anak maka sebagai orang tua harus bisa 

mendekati anak didik kita dengan cara selalu mengadakan komunikasi dengannya. Dengan cara 

demikian orang tua akan mengetahui masalah yang sedang dihadapi atau gerak-gerik yang 

mencurigakan yang dilakukan oleh anak didik kita, sehingga kemungkinan besar sesuatu yang 

tidak diinginkan oleh kita tidak akan pernah terjadi, (2) Dalam situasi yang serba modern ini atau 

semi liberal ini seorang remaja rahus bisa menentukan sikap dalam bergaul denga siapapun juga, 

kita hidup harus bisa memeganga teguh prinsip kita sendiri. Dengan begitu kita tidak akan 

terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan bebas yang sedang marak-maraknya pada saat ini dan 

InsyaAllah kita akan terhindar dari penyakit yang bisa mengancam nyawa kita atau virus HIV 

(AIDS), (3) Bagi peneliti yang selanjutnya untuk lebih mendetail dan mendalam dalam 

menganalisa dan membalas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan 

Narkoba. 

 

 


