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Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Tentang Peranan Orang Tua dan 
Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika di 
Kalangan Remaja” 
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang 
dilakukan oleh orang tua dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan 
narkotika di kalangan remaja, baik secara preventif maupun represif. Remaja 
sebagai generasi muda (penerus bangsa) perlu mendapat perhatian agar tidak 
terjerumus untuk mengkonsumsi narkotika yang dapat merusak kesehatan dan 
masa depan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis, 
sebab skripsi ini didukung oleh data-data hasil wawancara langsung dengan 
beberapa responden yang dianggap mewakili dan dilakukan secara acak. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi keterlibatan remaja di lokasi 
penelitian yaitu di Kota Medan Kecamatan Medan Marelan, yang dapat 
menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam penanggulangan masalah ini 
masyarakat berkerja sama dengan pihak yang berwenang. 
Para orang tua dalam pencegahan dini terhadap bahaya narkotika, melakukan 
berbagai bentuk-bentuk pengawasan terhadap anak-anaknya agar terhindar dari 
pergaulan yang menyimpang dari norma-norma kehidupan sosial masyarakat. 
Oleh karena itu masyarakat yang terkait melakukan berbagai kegiatan-kegiatan 
yang positif seperti : menggalakkan olahraga, kepramukaan serta remaja masjid. 
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