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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka 

penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat beberapa penyebab seseorang terjerat kasus Penyalahgunaan 

Narkoba Yaitu : 

• Frustasi 

• Hilangnya Nilai kebiasaan/Norma 

• Rasa ingin tahu 

• Keyakinan  

• Agama  

2.  Upaya Yang dilakukan baik dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota 

Kendari maupun Polres Kota Kendari Yaitu: 

a) Upaya Pre-Emtif  

b) Upaya Preventif 

c) Upaya Represif 

3. Pandangan Hukum Islam mengenai Penyalahgunaan Narkoba 

Dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum islam 

penyalahgunaan Narkoba hukumnya haram berdasarkan qiyas dengan khamr.  

  



 

 

68 

 

5.2 Limitasi Penelitian 

 Ada beberapa hal yang mungkin tidak kami temukan dalam penelitian ini, 

atau menjadi sebuah kelemahan dari peneliti diantaranya adalah: 

1. Peneliti mungkin masih belum bisa menggali Faktor penyebab 

penyalahgunaan Narkoba di Kota Kendari lebih dalam, dan juga peneliti 

hanya bisa menganalisa hasil dari penelitian ini dengan cara menganalisis 

jawaban dari para Narasumber berdasarkan Teori Etiologi Kriminal 

penyalahgunaan Narkoba dan berdasarkan Hukum Islam. 

2. Ada beberapa Faktor penghambat yang menjadi kelemahan dari penelitian 

ini, yakni peneliti tidak dapat mewawancarai banyak penyalahguna Narkoba 

karena terbatasnya akses selama pandemi Covid-19 dan kesediaan dari orang 

yang terjerat kasus penyalahgunaan Narkoba.  

5.3 Rekomendasi 

  Berdasarkan Uraian kesimpulan di atas, penulis mengemukakan beberapa 

saran  yakni: 

1. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba di Kota Kendari yang kian 

marak disemua kalangan, Maka hal yang harus dilakukan adalah 

hendaknya sebuah keluarga harus dibekali dengan ilmu Agama agar dapat 

meminimalisir atau menghindari perbuatan yang di larang oleh Allah Swt. 

Dan sebagai orang tua sebaiknya selalu mengontrol lingkungan/pergaulan 

seorang anak. 
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2. Peneliti mengamati maraknya kasus penyalahgunaan Narkoba diakibatkan 

keadaan ekonomi seseorang dimana kebutuhan hidup semakin meningkat 

sementara pendapatan yang masih dibawah UMR (Upah Minimum 

Regional) sehingga mereka mencari penghasilan tambahan dengan 

menjadi pengedar Narkoba. Maka dari itu sebaiknya pemerintah membuka 

lapangan pekerjaan seluas mungkin untuk masyarakat khusunya 

masyarakat Kota Kendari dan memberikan gaji sesuai dengan UMR (Upah 

Minimum Regional). Hal ini menjadi salah satu upaya untuk menekan 

perkembangan/maraknya kasus penyalahgunaan Narkoba di Kota Kendari. 

Karena setelah peneliti turun ke lapangan masih banyak masyarakat yang 

terjerat kasus penyalahgunaan Narkoba dan hal tersebut sudah sangat 

bertentangan dengan Hukum Islam. 

 

  


