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ABSTRAK  

 

Milton Sihaloho. NIM. 309311027. “Peran Aparat Kepolisian Dalam 

Pemberantasan Perjudian di Kecamatan Merek Kabupaten Karo”. 

 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana peran aparat 

kepolisian Sektor (Polsek) Merek dalam memberantas perjudian di Kecamatan m 

Merek Kabupaten Karo ?. Serta penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

peranan Kepolisian Sektor (Polsek) dalam Pemberantasan perjudian di Kecamatan 

Merek, Kabupaten Karo. Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Simpang Tiga 

Merek yang terletak di jalan Kabanjahe menuju Sidikalang, Kabanjahe menuju 

Pematangsiantar 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kepolisian yang bertugas di 

Polsek Merek, Kec. Merek yang berjumlah 20 orang serta sampel penelitian 

dalam penelitian yang merupakan total sampling yaitu dengan mengambil seluruh 

populasi yang ada menjadi sampel dalam penelitian ini, yakni berjumlah 20 orang 

anggota Polsek Merek. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif, yaitu suatu cara atau metode yang menggambarkan keadaan atau objek 

penelitian di lapangan. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data ini 

yaitu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

observasi, angket, dan wawancara serta teknik pengolahan data yang penulis 

pergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus uji-f dengan 

menggunakan tabel frekuensi 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Lembaga Kepolisian khususnya Polsek 

Kecamatan Merek Kabupaten Karo  telah melakukan segala bentuk usaha dan 

tindakan dalam upaya memberantas perjudian di wilayah kerja mereka. 

Kepolisian Sektor Merek Kabupaten Karo sangat berperan penting dalam 

memberantas tindakan perjudian dengan cara melakukan penyuluhan, razia, 

patroli maupun penyamaran (penyadapan) informasi dari masyarakat mengenai 

segala aktivitas perjudian yang ada di area kerja mereka. Lembaga Kesatuan 

Polsek Merek bisa dikatakan telah berhasil untuk menekan atau bahkan 

menghentikan segala bentuk perjudian yang ada di daerah mereka, dimana mereka 

selalu melakukan pengawasan dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada 

masyarakat. Di dalam melaksanakan tugasnya Polsek Kecamatan Merek 

Kabupaten Karo mengalami hambatan yang sangat cukup susah untuk dihilangkan 

yaitu masih kurangnya kerja sama masyarakat untuk dapat bekerjasama dengan 

pihak kepolisian. 

 

 

 

 


