
ABSTRAK 

 

ANDI PUTRA. NIM 3103111007. Peran BNN Dalam Menanggulangi 

Penyalahgunaan Narkotika Di Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran 

Timur Kabupaten Asahan. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BNN dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur 

Kabupaten Asahan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan observasi atau pengamatan secara langsung kepada objek yang diteliti, 

dalam hal ini peneliti mengadakan metode observasi langsung ke Kelurahan 

Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, kemudian dilakukan 

penyebaran angket kepada masyarakat juga pegawai BNN dan wawancara kepada 

pengurus BNN di Kabupaten Asahan. Peran BNN dalam Menanggulangi 

Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Mutiara Kecamatan kisaran timur dilihat 

dari usaha-usaha yang dilakukan oleh BNN Asahan dalam berbagai bentuk seperti 

sosialisasi dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini 

dilakukan di Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 14.739 jiwa (2947 KK), maka yang menjadi 

sampel adalah masyarakat Lingkungan Kelurahan Mutiara yaitu 2.347 jiwa (450 

KK) dan yang menjadi sampelnya diambil 10% dari keseluruhan jumlah 

masyarakat Kelurahan Mutiara yaitu 10% dari 450 KK maka menjadi 47 KK dan 

jumlah pegawai BNN Kabupaten Asahan adalah 70 orang, maka penulis 

mengambil 25% dari seluruh jumlah pegawai BNN, 25% dari 70 pegawai maka 

17 pegawai BNN Kabupaten Asahan dan untuk lebih memperkuat peneliti juga 

mengadakan wawancara kepada salah satu Staf BNN Kabupaten Asahan. 

Pada penelitian ini adapun metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, 

yakni menggambarkan fenomena dari suatu keadaan melalui perhitungan 

persentase, sehingga dari setiap angket yang disebarkan digambarkan bagaimana 

keadaan, kondisi serta pengetahuan masyarakat Kelurahan Mutiara mengenai 

Peran BNN dalam Menanggulangi Penalagunaan Narkotika. Kemudian hasil 

jawaban dari setiap angket yang dijawab oleh responden dipersentasikan. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan angket kepada 

pegawai BNN maka di ketahui bahwa jumlah presentase responden yang 

menjawab “A” sebanyak 81,73% dan hasil dari presentase angket  yang dijawab 

oleh responden masyarakat yang menjawab “A” sebanyak 66,39%. Dilihat dari 

presentase tabel jawaban responden di ketahui bahwa BNN sangat memiliki peran 

penting dalam menanggulangi penyalagunaan Narkotika di Kelurahan Mutiara 

Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, hal ini juga di perkuat oleh hasil 

dari wawancara kepada Staf BNN kabupaten Asahan. 
 


