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VI .KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini yang ditujukan pada masyarakat yang berdomisili 

ditiga kecamatan yaitu, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Anak Tuha, 

dan Kecamatan Terbanggi Besar. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa 

bagaimana kondisi intensitas penyalahgunaan narkoba dan kriminalitas yang 

muncul dimasyarakat. 

Pada penelitian ini diketahui bahwa terdapat intensitas penyalahgunaan 

narkoba yang kuat dimasyarakat, hal ini dilihat dari 77% masyarakat 

menyatakan peredaran narkoba yang tinggi, dan 79% masyarakat menyatakan 

pengguna narkoba dalam taraf yang tinggi, dan pernyataan ini didukung 

dengan adanya data kepolisian POLRES Lampung Tengah yang tertera bahwa 

selama kurun waktu bulan Januari sampai bulan Juli 2015, terdapat 50 kasus 

penyalahgunaan narkoba yang berhasil ditangani oleh kepolisian. Pada 

faktanya dilapangan, data tersebut sangatlah benar, dan memang benar terjadi 

tingginya intensitas penyalahgunaan narkoba dimasyarakat, yang mana rata-
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rata hampir para pemuda sudah pernah menggunakan narkoba, serta tidak 

sedikit yang mengalami kecandua. Di Kecamatan Gunung Sugih misalnya, 

banyak sekali pemuda, bahkan orang dewasa tak sedikit pula yang menjadi 

pengguna narkoba, bahkan di daerah Komering terdapat banyak sekali bandar 

narkoba yang mensuplai narkoba kepada masyarakat yang menjadi pengguna 

narkoba di Kecamatan Gunung Sugih., selain itu di Kecamatan Anak Tuha 

tingginya intensitas penyalahgunaan narkoba bahkan mencakup sampai pada 

anak dibawah umur, ditemukan di Kecamatan Anak Tuha terdapat 

gerombolan pengguna narkoba yang masih berusia sekitar 10 tahun yang 

sudah menggunakan narkoba, dan di Kecamatan Terbanggi Besar tak jauh 

berbeda dengan dua kecamatan sebelumnya, terdapat juga banyak pengguna 

narkoba yang rata-rata tergolong dalam usia pemuda, bahkan didaerah 

Terbanggi Libo menjadi sebuah daerah yang menjadi tempat dari banyak 

bandar narkoba. Secara keseluruhan berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan 

bahwa intensitas penyalahgunaan narkoba saat ini ialah tinggi. 

Pemakaian narkoba dapat menimbulkan adiksi, yang memicu seorang untuk 

terus menerus menggunakan narkoba, dan hal ini secara langsung 

mengharuskan seorang pengguna narkoba untuk terus memiliki narkoba untuk 

dikonsumsi, dengan harga narkoba yang mahal menimbulkan tekanan 

ekonomi bagi para pengguna narkoba tersebut. 

Tingkat kriminal yang tinggi, diiringi dengan tingginya juga intensitas 

penyalahgunaan narkoba, hal ini menunjukan adanya sebuah hubungan antara 

kedua variabel tersebut, berdasarkan data yang diperoleh dimasyarakat 
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dihasilkan angka 0,542 yang menandakan bahwa terdapat korelasi yang kuat. 

Sejalan dengan data tersebut, terdapat fakta yang ada dimasyarakat yang mana 

banyak terdapat para pelaku kriminal yang tarnyata positif menggunakan 

narkoba, serta beberapa kasus ada pula pelaku kriminal yang mengakui bahwa 

ia melakukan tindakan kriminal dikarenakan keterpaksaan atas kebutuhan 

narkoba. 

Berbicara tingkat kriminal, diketahui pula banyak korban kriminal yang 

kehilangan nyawa, hal ini dikarenakan kepemilikan senjata api oleh para 

pelaku kriminal yang memudahkan pelaku untuk membunuh korbanya, serta 

pengaruh narkoba yang memberikan efek kepercayaan diri membuat mereka 

tidak ada rasa ragu dan takut untuk membunuh korbannya. 

Hal ini menimbulkan keresahan dimasyarakat, yang memicu seringnya terjadi 

main hakim sendiri terhadap pelaku kriminal, bahkan membunuh para pelaku 

kriminal apabila tertangka masyarakat. hal ini yang kebanyak kasus 

menimbulkan konflik berkepanjangan yang melibatkan masyarakat banyak, 

sehingga bisa menjadi sebuah bentrok antar warga. 

 

B. Saran 

1. Untuk menjaga ketertiban dan menekan angka kriminal serta narkoba 

dimasyarakat, dapat diwujudkan apabila adanya kerjasama yang baik 

antara semua elmen yang ada dimasyarakat, yang mana adanya dukungan 

penuh pemerintah terhadap aparat kepolisian, serta kerjasama dan 

pemberdayaan masyarakat kususnya para tokoh masyarakat untuk bekerja 
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sama dengan aparat untuk dapat bersama memiliki tanggung jawab 

terhadap masyarakatnya. 

2. Dalam memutus mata rantai kriminal, dapat dianalogikan bahwa dapat 

diputus atau ditekan melalui penekanan pada penyalahgunaan narkoba. 

Untuk menekan angka narkoba, dapat dilakukan dengan cara preventive 

yaitu dengan menekan calon pengguna narkoba, dengan cara menerapkan 

sebuah program sidak anti narkoba di sekolah, dengan berkelanjutan dan 

setidaknya dilakukan dalam waktu tiga bulan sekali. Untuk member 

interpensi untuk takut menggunakan narkoba. 

3. Penegakan dan ketegasan hukum dari pihak pengadilan untuk benar-benar 

memberikan hukuman yang dapat member efek jera pada para pelaku 

kriminal.Serta kesigapan dan keseriusan polisi dalam menangani kasus, 

agar timbul kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap aparat 

kepolisian, serta peningkatan kinerja polisi dalam penyelesaian kasus. 

 

 


