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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Rata-rata usia pecandu di Inabah XV banyaknya ialah mahasiswa dan pelajar. Mereka 

mengalami proses pencarian jati diri, mudah sekali terombang-ambing, masih sulit menemukan 

tokoh panutannya, kondisi kejiwaan yang labil, mereka juga sangat mudah terpengaruh oleh 

lingkungannya penyimpangan sosial akan selalu berpengaruh terhadap masyarakat lain. Para 

pelaku penyimpangan sosial akan berinteraksi dengan masyarakat lain dan secara tidak langsung 

ia akan memberikan sugesti-sugesti untuk mengikuti perilakunya. 

Pada umumnya mereka yang menyalahgunakan ini adalah anak muda yang biasa hidup 

mewah, dimanja, tidak biasa menghadapi masalah-masalah berat, kurang mendapat sentuhan 

iman dan akhlak, disamping itu jiwanya sangat labil, sehingga bila ada masalah sedikit, ia sering 

kali mengambil jalan pintas. 

Masalah penyimpangan sosial merupakan penyebab utama dari timbulnya masalah 

penyalahgunaan narkoba. bukanlah masalah yang baru muncul belakangan ini. Pihak Inabah XV 

menyimpulkan bahwa perilaku menyimpang terhadap obat-obatan terlarang ini sangatlah jauh 

dari sosok warga negara yang baik, apalagi menjadi sosok warga negara yang taat pada nilai-

nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Para pasien yang masuk di pusat rehabilitasi 

kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan. 

Peranan lembaga pemerintah, lingkungan, keluarga, dan diri kita sendiri sangat penting guna 

untuk membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi dan menjadi bangsa yang maju 

dalam berbagai sektor. Mereka berpendapat, diperlukan program-program khusus dalam hal 

pencegahan penyimpangan narkoba. 

Inabah XV dengan metode pembinaan agama yang disiplin sebaik-baiknya untuk anak 

remaja akan memiliki kekuatan mental yang kuat sehingga tidak mudah melanggar hukum baik 

tertulis ataupun tidak tertulis, yang berarti tidak menggunakan narkoba dan obat-obatan yang 

sejenis secara ilegal, karena secara hukum Islam sudah jelas bahwa narkoba atau khamar adalah 
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haram hukumnya untuk dikonsumsi bagi umat Islam. Dikarenakan mudharatnya lebih banyak 

daripada manfaatnya. 

Mereka juga menggunakan cara abolisionistik dalam usaha menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba kepada remaja adalah mengurangi, bahkan untuk menghilangkan 

sebab-sebab yang mendorong para pengedar narkoba di Indonesia dengan cara memotivasi, 

menutup kesempatan untuk menggunakan sarana pelayanan umum baik milik pemerintah 

maupun swasta dalam menunjang lancarnya lalu lintas perdagangan narkoba. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran kepada 

pihak-pihak terkait, sebagai berikut: 

1. Tempat Rehabilitasi Inabah XV 

a. Perlunya menjaga konsistensi dalam upaya mengadakan pengobatan atau penyembuhan bagi 

para pecandu narkoba. 

b. Terus meningkatkan kualitas yang telah ada. 

c. Harus mampu memberikan kontribusi bagi negara dan masyarakat dalam menangani kasus 

penyalahgunaan narkoba. 

d. Mampu mensosialisasikan kemampuannya menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba 

melalui metode penyembuhan secara Islami 

2. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Harus menjadi teladan dan referensi dalam ranah sosial mengenai penyalahgunaan 

narkoba.   

b. Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi kajian keilmuan khususnya pada 

ranah sosial mengenai perilaku menyimpang yang terdapat pada mata kuliah di Departemen 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

c. Penelitian ini dapat menjadi sumber kajian bagi mahasiswa yang tertarik untuk 

mengkaji perilaku menyimpang akibat dari narkoba. 

3. Peneliti Selanjutnya 
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Hendaknya ada penelitian lebih lanjut mengenai pentingnya menjaga diri dari bahaya 

narkoba dan bagaimana menjaga diri agar tidak terpengaruh oleh bahaya dari penggunaan obat-

obatan terlarang tersebut.  

4. Korban Penyalahgunaan Narkoba 

Mereka yang telah menjadi korban dalam penyalahgunaan narkoba ini diharap mampu 

menjadi sosok yang lebih baik, dan tidak mengulangi penyimpangan yang telah dilakukan, 

seiring dengan metode penyembuhan yang agamis yang didapat di Inabah XV. Diharap pula 

mampu menjadikan mereka menjadi sosok warga negara yang agamis. 

 

 


