
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

      Dalam pola komunikasi dan proses rehabilitasi  mantan penyalahgunaan narkoba di 

pondok pesantren Al Islamy, yaitu dengan menggunakan metode islami seperti shalat 

berjamaah, zikir, puasa, ruqiah, yang dapat memberikan perubahan dari segi komunikasi 

dan prilaku pengguna terhadap keluarga dan masyarakat hal ini di sebabkan Pengaruh 

narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang 

ditimbulkannya, pencegahan penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi tugas dari 

sekelompok orang saja, melainkan juga menjadi tugas bersama dalam  memberantasi 

pengguna maupun pengedar. Peran orang tua dalam keluarga dan juga dari peran 

pendidikan, lingkungan sangatlah besar pengaruhnya, di film dokumenter ini memberikan 

gambaran serta pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak bahayanya mengonsumsi 

narkoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Saran-saran 

1. Bagi Santri 

          Agar dapat mendekatkan diri kepada Tuhan, dan memperdalam ilmu agama dan 

pengetahuan tentang narkoba supaya tidak terjerumus kembali dalam penyalahgunaan 

narkoba. 

2. Bagi Pondok Pesantren 

            Memperluas hubungan dengan pihak pemerintah untuk mengatasi para 

penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia, dan memberikan fasilitas lingkungan yang 

layak untuk meningkatkan proses rehabilitasi pengguna, serta memberikan motivasi kepada 

pengguna agar menumbuhkan keyakinan dalam diri pengguna untuk sembuh. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

          Untuk peneltian selanjutnya agar lebih mendekatkan diri kepada mantan 

pengguna narkoba dan mencari tahu apa penyebabkan korban mengunakan narkoba 

4. Bagi Negara  

    Memperkuat keamanan di sisi perbatasan Negara, pelabuhan, bandara agar 

Negara Indonesia terhindar dari penyeludupan narkotika dari Negara lain. 

5. Bagi masyarakat 

Agar tidak mengucilkan para korban penyalahgunaan narkoba,  dan memberi 

dukungan yang lebih, supaya pengguna merasa di hargai perjuangannya untuk berhenti 

menggunakan narkoba.  
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