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ABSTRAK 

 

 Pada era globalisasi ini, narkoba semakin tersebar luas di masyarakat 

khususnya kaum remaja. Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat 

bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, 

jenis narkotika yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut 

sebagai madat atau opium. 

 Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunkator 

kepada komunikan melalui media dan akan menimbulkan efek dari pesan tersebut. 

Secara garis besar komunikasi terbagi menjadi komunikasi verbal dan komunikasi 

non verbal. Interaksi social tidak akan terwujud jika tidak adanya komunikasi 

dengan orang lain. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus 

dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena obyek 

penelitian ini berupa proses atau kegiatan atau tindakan dari beberapa orang. Tipe 

penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk 

menggambarkan fenomena fenomena yang berlansung pada saat itu atau saat yang 

lampau. Studi kasus merupakan metode penelitian yang cocok digunakan 

bilamana pokok pertanyaan suatu penelitian berkaitan dengan "bagaimana" dan 

"mengapa" 

Adapun dalam penelitian, peneliti menggunakan wawancara dengan 

pengguna narkoba yang sampai saat ini masih menggunakan narkoba dan 

mewawancari seorang ketua RT di wilayah Kebon Jeruk dan katua reserse 

narkoba dari Kapolsek Kebon Jeruk untuk mengetahui upaya yang dilakukan 

unutk menekan angka pengguna narkoba di wilayah Kebon Jeruk Jakarta Barat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang pengguna narkoba dalam 

interaksi soasial dengan lingkungan tidak menggunakan bahasa yang ia gunakan 

saat dengan kelompok pengguna narkoba.Saran peneliti: Kapolsek Kebon jeruk 

harus mengadakan seminar bahaya narkoba ke perguruan tinggi juga tidak hanya 

di SMP dan SMA di wilayah Kebon Jeruk. 
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