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ABSTRAK
Agus Toni, NIM. B02207015, 2013 Studi GAMAN Gerakan Anak Muda Anti
Narkoba Dalam Pengorganisasian Pemuda (Kajian Pengembangan
Masyarakat di Manukan Lor Kecamatan Tandes Surabaya)

Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : Bagaimana proses
pengorganisasian masyarakat khususnya pemuda yang dilakukan oleh organisasi
GAMAN Gerakan Anak Muda Anti Narkoba di Manukan Lor kecamatan Tandes
Surabaya, sekaligus mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan
penghambat pengorganisasian pemuda yang dilakukan oleh GAMAN Gerakan
Anak Muda Anti Narkoba di Manukan Lor kecamatan Tandes Surabaya.
Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian
kualitatif deskriptif yang mana dalam hal ini berusaha untuk menggambarkan dan
menjelaskan apa saja yang ada di lokasi penelitian ini serta menganalisis dengan
pendekatan fenomenologis untuk mengetahui proses pengorganisasian dan faktor
pendukung maupun faktor penghambat.
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa GAMAN gerakan anak muda
anti narkoba mengorganisir masyarakat khususnya para pemuda mempunyai
tujuan agar masyarakat memiliki daya dan upaya untuk membangun kehidupanya
sendiri, membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat baik
jasmani maupun rohani, memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada
masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kearifan tersendiri dalam menjalani
kehidupanya secara alami.
Kata Kunci : Strategi, GAMAN (Gerakan Anak Muda Anti Narkoba),
Pengorganisasian Masyarakat
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