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BAB VI 

PENUTUPAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya, yaitu tentang strategi Badan Narkotika Nasional Kota Kediri 

dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak sejak usia dini, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kediri 

dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak sejak usia dini 

diantaranya yaitu: 

a. Badan Narkotika Nasional Kota Kediri bekerjasana dengan Dinas 

Pendidikan Kota Kediri untuk menyusun kurikulum terintegrasi 

mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini hingga Perguruan Tinggi, 

kecuali Sekolah Dasar karena masih dalam proses penyusunan. 

b. Mengadakan sosialisasi P4GN (Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) pada sekolah sampai 

perguruan tinggi. 

c. Parenting pada wali murid dan masyarakat di Kota Kediri. 

d. Ikut serta cegah narkoba dalam kegiatan CFD (Car Free Day) pada 

hari minggu di Jalan Dhoho atau Gor Jayabaya Kota Kediri. 

e. Ikut serta kampanye P4GN (Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) dalam rangka aksi 

tolak narkoba.  
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f. Talk show P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba) di radio daerah atau lokal. 

g. Memberikan informasi bahaya narkoba melalui media cetak.  

h. Mengadakan forum informasi bahaya narkoba melalui media online. 

2. Hambatan Badan Narkotika Nasional Kota Kediri dalam pencegahan 

penyalahgunaan narkoba pada anak sejak usia dini diantaranya yaitu: 

a. Sumber daya manusia (penyuluh) yang terbatas, sehingga Badan  

Narkotika Nasional Kota Kediri memerlukan bantuan dari berbagai 

pihak dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak 

sejak usia dini. 

b. Sarana dan prasarana yang terbatas menghambat kegiatan 

pencegahan penyalahgunaan narkoba di  Badan  Narkotika Nasional 

Kota Kediri. Sehingga staff dan pegawai Badan Narkotika Nasional 

Kota Kediri harus bergantian menggunakan fasilitas tersebut.  

 

B. Saran 

1. Bagi Instansi Badan Narkotika Nasional Kota Kediri 

Dengan memperhatikan hasil penelitian ini, perlu adanya perhatian 

tentang kebijakan sarana dan prasarana untuk kegiatan P4GN 

(Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba) agar kegiatan berjalan lancar. Selain itu juga perlu adanya 

pembekalan untuk para penyuluh dalam memberikan penyuluhan, serta 

bantuan dari berbagai pihak untuk mencegah narkoba.  
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2. Bagi Penyuluh Badan Narkotika Nasional Kota Kediri 

Perlu memperbanyak pengetahuan tentang strategi dalam memberikan 

penyuluhan, terutama strategi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba 

pada anak. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian yang peneliti lakukan ini masih terdapat kekurangan, seperti 

cakupan objek penelitian yang dikaji. Maka diharapkan bagi peneliti 

selanjutnya untuk dapat mengkaji lebih lanjut mengenai strategi Badan 

Narkotika Nasional Kota Kediri dalam pencegahan penyalahgunaan 

narkoba pada anak sejak usia dini.  

 


