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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Pertumbuhan dan perkembangan remaja dewasa ini berjalan seiring dengan 

maraknya peredaran narkoba. Hasil survei dari World Drugs Reports 2020 

menyebutkan bahwa dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) sebanyak 275 juta 

penduduk di dunia atau 5,6 % pernah mengonsumsi narkoba (UNODC, 2020). 

Remaja dapat menjadi sasaran penyebaran narkoba karena karakteristik yang suka 

mencoba hal yang baru dan mudah terpengaruh. Hasil penelitan BNN tahun 2019 

didapatkan bahwa generasi muda atau generasi milenial yang mengalami 

permasalahan penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 24%-28%. Hal ini 

sudah sepatutnya diwaspadai dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan 

remaja. Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba pada remaja juga dapat 

dilakukan oleh perawat komunitas salah satunya dengan memberikan pendidikan 

kesehatan. Untuk menunjang kemudahan pemberian edukasi kesehatan kepada 

remaja dibutuhkan media. Media pembelajar yang dapat digunakan salah satunya 

adalah buku saku. Buku saku merupakan media buku pembelajaran berbentuk 

buku kecil yang bisa dimasukkan kedalam saku dan dibawa kemana saja 

sehinggan memudahkan pembaca untuk membaca dimanapun dan kapanpun 

(Sholihah & Christiana, 2018). 

Oleh sebab itu, penulis membuat produk karya ilmiah media edukasi berupa 

buku saku dengan judul “Narkoba dan Permasalahannya pada Remaja Sekaligus 

Cara Penanggulangannya” sebagai media penunjang pembelajaran dengan 

manfaat yang bisa didapatkan, diantaranya: 

a. Mampu memberikan kemudahan remaja untuk mempelajari mengenai 

narkoba dan cara pencegahan sekaligus penanganan penyalahgunaan 

narkoba 
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b. Mampu meningkatkan pengetahuan remaja mengenai narkoba dan cara 

pencegahan sekaligus penanganan penyalahgunaan narkobaMampu 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja dan teman sebaya 

mengenai narkoba dan cara pencegahan sekaligus penanganan 

penyalahgunaan narkoba 

c. Mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran keluarga remaja 

mengenai narkoba dan cara pencegahan sekaligus penanganan 

penyalahgunaan narkoba 

 

V.2 Saran 

a. Bagi Tenaga Kesehatan 

Produk karya ilmiah media edukasi berupa buku saku dengan judul 

“Narkoba dan Permasalahannya pada Remaja Sekaligus Cara 

Penanggulangannya” diharapkan dapat menjadi media pembelajaran bagi 

tenaga kesehatan khususnya pada ranah komunitas yang dapat 

mendukung kegiatan penyuluhan kesehatan mengenai narkoba pada 

remaja sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

permasalahan narkoba pada remaja dan merubah perilaku masyarakat 

menjadi lebih baik. 

b. Bagi Intitusi Pendidikan 

Produk karya ilmiah media edukasi berupa buku saku dengan judul 

“Narkoba dan Permasalahannya pada Remaja Sekaligus Cara 

Penanggulangannya” diharapkan menjadi bahan bacaan penambah 

informasi bagi sivitas UPN Veteran Jakarta. Buku saku ini juga dapat 

diharapkan dapat digunakan oleh tenag pendidik diberbagai institusi 

pendidikan lain sebagai media belajar mengajar mengenai permasalahan 

narkoba pada remaja. 

c. Bagi Kalangan Remaja dan Orang Tua di Masyarakat 

Produk karya ilmiah media edukasi berupa buku saku dengan judul 

“Narkoba dan Permasalahannya pada Remaja Sekaligus Cara 

Penanggulangannya” diharapkan dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran dan sumber informasi mengenai narkoba bagi kalangan 
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remaja dan pendampingnya dan dapat merubah perilaku yang baik untuk 

mencegah terjadinya menyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. 


