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ABSTRAK 


Penyalagunaan narkoba oleh remaja merupakan masa]ah senus yang 
menwltut perhatian pemerinlah, orang tua, LSM dan kawn muda sendiri. Hal ini 
karena remaja adalah generasi penerus bangsa. Pada era infomlasi, media massa 
dapat memberikan infonnasi tentang narkoba pada masyarakat sehingga 
masyarakat dapat menjadi benteng terhadap ancaman penyalallgwlaa.11 narkoba. 

Pada masyarakat modem, hampir sebagian besar masyarakat telah 4iterpa 
oleh media massa. Terpaan merupakan aktivitas masyarakat dalam membaca, 
melihat dan melldengar media massa. Dalam penelitian ini, terpaan meru¢an 
ak1ivitas responden dengan tingkat pengetahuan remaja mengenai remaja. Tingkat 
pengdahuan merupakan sesuatu yang diketahui, dimengerti dan dipaharnioleh 
seseorang tentang infomlasi yang ditenmanya. 

Da1am penelitian ini, tujuan penelitiannya untuk mengetahui apakah 
terdapat hubwlgan remaja mengenai narkoba, penelitian ini merupakan penelitian 
survai dengan metode korelasional. Landasan teorinya adalah media exposure, 
model" Uses and Gratification", Pengetahuan sebagai efek komunikasi, media 
Jllassa sebagai media komwtikasi massa dan psikologi remaja, 

Unit analisisnya adalah individu yang menajdi siswa SMU Trimurti, 
mayoritas responden berusia 15 tabun dan rata-rata beJjenis kelamin wanita, 
Lokasi penelitian di SMU Trimurti, teknik penarikan sampeJ menggunakan teknik 
aeak sederhana dengan rumus Yamane, teknik pengumpulan data secara primer 
dengan kuesioner dan seeara sekunder dengan studi pustaka dan wawancara. 
Teknik analisa data menggunakan statistik non parametrik kendall's. 

Hasil pene1itian ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara terpaan 
infolll1asi narkoba di media cetak dengan tingkat pellgelahU8Jl remaja mengenai 
narkoba. 
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