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Narkotika istilah populemya adalah narcofies yang berarti naracose (merindukan) zat atau obat-

obatan yang membiuskan. Sedangkan menurut UU No. 22 tahun 1997 adalah zat atau obat-

obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang 

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri dan data menimbulkan ketergantungan. 

Penyalabgunaan narkotika akhir-akhir ini menjadi sangat mempribatinkan, bal1kan bisa menjadi 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terbadap meningkatnya angka kejahatan. 

Penyalahgunaan narkotika itu sendiri dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor, terdapat dua 

faktor yang berpengaruh dominan terhadap diri seorang yaknifaktor internal danfaktor eksternal. 

Faktor internal yaitu faktor penyebab tetjadinya penyalahgunaan narkotika Y(iIlg datang dari 

keluarga dan dirinya sendiri, ini juga sering di sebut faktor karakter kepribadian seseorang. 

Sedangkan faktor lainnya adalah faktor ekstemal, yaitu faktor pengaruh dari luar diri yang 

disebut juga dengan pengaruh lingkungan 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi para remaja tersebut karena adanya waktu luang, 

untuk mengisi kekosongan biasanya mereka bisa terpengaruh mencoba-coba berkhayal dan 

berhalusinasi lewat penyalahgunaan narkotika. Terutama pada masa puberitas yang terjadi pada 

remaja yang ditandai dengan adanya perubahan fisik dan emosional membuat kondisi yang tidak 

berimbang terhadap perkembangan tersebut. Akibat yang di timbulkanya para remaja lebih 

mudah terpengarnh terhadap lingkungan, di antaranya adalah narkotika dan obatobatan terlarang 

lainnya. Sehingga pada masa sekarang ini banyak tindakan kriminil yang di lakukan para remaja 

yang berada di bawah pengaruh narkotika 

Saat ini beredamya narkotika dan obat-obatan berbahaya memang sudah sangat memperhatikan, 

hal ini memang sudah tidak dapat di biarkan lagi oleh karena itu perIu langkah-langkah ootuk 

dapat mengatasinya. Dengan harapan jika masalah penyalahgunaan narkotika dapat kita tekan, 

maka akan dapat mengurangi angka kejahatan di kalangan remaja. 

Tujuan Penelitian ini yaitu: (1) Mengetahui dampak penyalahgunaan narkotika terhadap remaja 

di Kelurahan Pesantren Kota Kediri. (2) Mengetahui dampak penyalahgunaan narkotika terbadap 

meningkatnya angka kejahatan di Kelurahan Pesantren Kota Kediri.(3) Mengetahui upaya Polsek 

Pesantren dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan, peredaran narkotika dan obat-obatari 

berbahaya sehingga bisa menekan angka kejahatan di Kelurahan Pesantren Kota Kediri. 

Rancangan penelitian clan pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan jenis diskriptif kualitatif Lokasi penelitian di lakukan di Polsekta Pesantren Kota 

Kediri.Tehnik pengumpulan data Dari hasil penelitian ini di simpulkan bahwa sepanjang taboo 

2006 atau paling tidak selama tiga tahun terakhir semenjak tabun 2004 sampai dengan tahtm 

2006, angka kejahatannarkotika di.Kelurahan Pesantren mengalami peningkatan. Karena adanya 



model barn dari dari narkotika tersebut, selain harganya relative murah cara pemakaiannya pun 

lebih mudah di bandingkan narkotika yang lain.  

 

 


