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RINGKASAN 

 Remaja adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga dari perilaku 

yang merusak moral  seperti pemakaian narkoba. Narkoba memiliki dampak yang 

besar yaitu dari fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Jika 

penyalahgunaan ini masih berlanjut, maka bangsa Indonesia akan hancur seketika. 

Oleh karena itu, perlu seluruh perangkat bangsa ikut serta dalam memberantas 

narkoba ini. Oleh karena itu kami memberikan sosialisasi  untuk menambah 

wawasan kepada remaja mengenai narkoba sehingga diharapkan remaja untuk 

tidak menyalahgunakan pemakaian narkoba. Sosialisasi ini sendiri dilakukan 

dengan  pemberian video beserta poster yang diberikan kepada masyarakat di desa 

Muhungo kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang berisi materi mengenai 

apa saja yang harus diketahui remaja mengenai narkoba. 

 Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini 

adalah metode ceramah konvensional. Metode ceramah digunakan untuk 

menyampaikan pengertian narkoba, jenis-jenis bahan dasar pembuatan narkoba, 

hingga pencegahan dan bagaimana penenggulanagn narkoba pada 

masyarakat/remaja 

 Kegiatan pengabdian secara keseluruhan dapat dinilai cukup baik, dilihat 

dari keberhasilan ketercapaian tujuan dinilai baik (60 %) sedangkan kurang baik 

(40%), ketercapaian target materi yang telah direncanakan kategori baik (80%), 

dan kemampuan peserta dalam penguasaan materi dinilai baik (80%). 

 

Kata Kunci  : Masyarak/Remaja; Narkoba 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1  Analisis Situasi 

 Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif 

berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukan dalam tubuh manusia, 

baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, 

suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan 

ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. 

 Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi 

muda dewasa ini kian meningkat Maraknya penyimpangan perilaku generasi 

muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di 

kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi 

penerus bangsa, semakin harisemakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur 

syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi 

harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan.Sasaran 

dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, 

usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 

tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat 

mengincar anak didik kita kapan saja. 

 Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. 

Sementara nafza merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, dan zat adiktif 

lainnya (obat-obat terlarang, berbahaya yang mengakibatkan seseorang 

mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tersebut). Kedua istilah tersebut 

sering digunakan untuk istilah yang sama, meskipun istilah nafza lebih luas 

lingkupnya. Narkotika berasal dari tiga jenis tanaman, yaitu (1) candu, (2) ganja, 

dan (3) koka. Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang 

mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat-obat terlarang secara berulang-

ulang atau berkesinambungan. Apabila tidak melakukannya dia merasa ketagihan 

(sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang 

sangat pada tubuh (Yusuf, 2004: 34). 



 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan 

ketergantungan (Undang-Undang No. 22 tahun 1997). Narkotika adalah zat atau 

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi 

sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 

rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 

2009). 

 Pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend 

dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua 

kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja 

untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah 

pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja.  

Berdasarkan uraian tersebut, mendorong Tim Pengabdi dari Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar (PGSD) bersama mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Gorontalo untuk membantu memfasilitasi melalui sosialisasi kepada remaja dalam 

melawan narkoba. 

 

1.2  Permasalahan 

 Permasalahannnya adalah Masa remaja merupakan suatu fase 

perkembangan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Perkembangan seseorang 

dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang 

tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa anak-anak dan remaja rusak 

karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. 

 

1.3  Tujuan Dan Manfaat                

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari kegiatan pengabdian 

ini adalah sebagai berikut.  

1. Memberikan gambaran kepada masyarakat desa muhungo khususnya para 

remaja akan bahaya narkoba. 



2. Memberikan pemahaman kepada masyaakat/remaja efek yang di 

timbulkan jika kecanduan narkoba 

3. Mengenalkan kepada masyarakat/remaja secara dini jenis-jenis narkoba 

4. Memberikan motivasi kepada masyarakat/remaja akan indahnya hidup 

tanpa narkoba 

 

1.4   Solusi yang Ditawarkan 

 Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Remaja saat ini,  serta 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan pengabdian masyarakat 

ini dalam bentuk pemberian materi dalam bentuk sosialisasi. Materi yang 

diberikan kepada peserta disajikan dalam bentuk ceramah dan dilengkapi dengan 

tampilan materi power point melalui layar LCD. Setelah penyampaian materi, 

peserta diberikan motivasi akan  indahnya menjalani kehidupan masa remaja 

tanpa narkoba.  

 

1.5  Target Luaran 

 Target yang ingin dicapai dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah 

Timbulnya kesadaran pada diri remaja akan indahnya menjalani hidup tanpa 

narkoba. 

 

 

 

  



BAB  II 

METODE  PELAKSANAAN 

 

2.1  Sasaran Kegiatan 

 Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah para remaja dan orangtua di 

desa muhungo kecaatan tilamuta kabupaten Boalemo berjumlah 27 orang. 

2.2  Metode Kegiatan 

 Metode dalam pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah: 

Ceramah yang digunakan oleh tim pengabdi untuk menyampaikan Memberikan 

gambaran kepada remaja akan bahaya narkoba; Memberikan pemahaman kepada 

remaja efek yang di timbulkan jika kecanduan narkoba; Mengenalkan kepada 

remaja secara dini jenis-jenis narkoba hingga di akhir memberikan motivasi 

kepada remaja akan indahnya menjalani hidup tanpa narkoba  didukung dengan 

pemanfaatan laptop dan LCD untuk menayangkan materi pengabdian dalam 

waktu terbatas. 

 

2.3  Langkah-Langkah Kegiatan  

  Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini berupa ceramah:  

1. Memberikan gambaran kepada remaja akan bahaya narkoba 

2. Memberikan pemahaman kepada remaja efek yang di timbulkan jika 

kecanduan narkoba. 

3. Mengenalkan kepada remaja secara dini jenis-jenis narkoba. hingga 

4. Memberikan motivasi kepada remaja akan indahnya hidup tanpa narkoba 

 

2.4  Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan 

 Dari evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian, maka yang menjadi 

faktor-faktor pendukung serta penghambat adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Pendukung 

 a. Dukungan dari masyarakat desa bohungo yang menyambut baik 

pelaksanaan pengabdian. 



 b. Antusiasme masyarakat dalam hal ini para remaja dan orang tuan untuk 

mengikuti kegiatan dalam pengabdian serta mempunyai perhatian  yang 

tinggi untuk mencegah penularan narkoba. 

2. Faktor Penghambat 

Keterbatasan waktu yang tersedia, karena pelaksanaan kegiatan pengabdian 

ini berbarengan dengan kegiatan masyarakat di desa sehingga pelaksanaan 

kegiatan pengabdian tidak optimal. 

 

  



BAB  III 

 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI   

3.1     Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian 

 Kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul “Sosialisasi Remaja 

melawan narkoba  bagi masyarakar/remaja di desa Muhungo Kecamatan Tilamuta 

Kabupaten Boalemo”. 

 Agenda kegiatan dalam pengabdian ini dilakukan pemaparan materi akan 

bahaya narkoba terhadap masyarakat/remaja; memberikan pemahaman kepada 

masyarakat/remaja efek yang di timbulkan jika kecanduan narkoba; mengenalkan 

kepada masyarkat/remaja secara dini jenis-jenis narkoba; hingga memberikan 

motivasi kepada masyarakat/ remaja akan indahnya hidup tanpa narkoba oleh 

narasumber.  Setelah penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya 

jawab tentang materi yang disempaikan oleh narasumber . 

 Kegiatan pengabdian ditutup dengan pemberian motivasi kepada 

masyarakat/remaja akan indahnya menjalani kehidupan tanpa narkoba. 

 

3.2  Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian 

 Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian secara keseluruhan dapat dilihat 

berdasarkan beberapa komponen berikut ini: 

1. Ketercapaian tujuan pegabdian 

 Pada pelaksanaan pengabdian dari target 20 peserta masyarakat/remaja  

ada 6 peserta  yang belum terlalu memahami  bahaya yang di timbulkan oleh 

bahaya narkoba hal tersebut terjadi karena minimnya sosialisasi berupa edukasi 

kepada masyarakat akan bahaya yang di timbulkan oleh narkoba khusunya di desa 

Muhungo kecamatan tilamuta kab. Boalemo. 

2. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan 

 Ketercapaian target materi yang telah direncanakan pada kegiatan 

pengabdian ini dapat dinilai baik (80%). Semua materi yang telah direncanakan 

dapat disampaikan kepada peserta, meskipun karena keterbatasan waktu ada 

materi yang hanya disampaikan garis-garis besar. 

3. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi 



 Kemampuan peserta dilihat dari penguasaan materi dapat dinilai baik 

(80%). Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta dalam keikutsertaan  dalam 

kegiatan  sosialsiasi hingga antusiasme pesrta dalam memberikan beberapa 

pertanyaan. 

  Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian bagi masyarakat/remaja di desa 

Muhungo kecamatan tilamuta kaabupaten boalemo diukur dari ketiga komponen 

di atas dapat dinilai cukup baik. Hal ini berkat dukungan banyak pihak, terutama 

para aparat desa serta kepala desa Muhungo.  

    

  



BAB  IV  

PENUTUP 

 

4.1  Kesimpulan  

 Berdasarkan uraian pemaparan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian 

pada masyarakat dan pembahasannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim Pengabdian Pada Masyarakat 

Jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah Gorontalo dengan metode 

ceramah telah mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada 

masyarakat/remaja di desa Muhungo kecamatan tilamuta kabupaten boalemo 

tentang bahaya narkoba kepada masyarakat/remaja. 

 2. pemberian sosialisasi kepada masyrakat/remaja diharapkan sebagai salah satu 

upaya  pencegahan secara dini kepada masyrakat/remaja akan bahaya yang di 

timbulkan oleh narkoba. 

   

4.2  Saran 

1. Kepada masyrakat khusunya para remaja hendaknya dapat mengaplikasikan 

pengetahuan yang diperoleh dari sosialisasi masyarakat/remaja melawan 

narkoba dalam kehidupan sehari-hari. 

2. masyarakat desa khusunya Kepala desa muhungo sebagai pimpinan desa 

hendaknya dapat memonitor dan memberikan pendampingan kepada 

masyarakat akan penyalah gunaan narkoba secara dini. 

3. Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah 

Gorontalo hendaknya masih dapat memprogramkan kegiatan sosialisasi 

sejenis dimasa-masa mendatang, karena masih dibutuhkan oleh beberapa 

tempat khususnya di tingkat sekolah (SMP dan SMA) dan desa yang ada di 

kecamatan tilamuta khususnya di Kabupaten Boalemo. 
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