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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang 

bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan 

ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang 

sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang 

ketat dan seksama.
1
 Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk 

kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat 

pula disalahgunakan fungsinya.
2
 

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah 

dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat 

diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas. Sebagai contoh masyarakat di Kawasan Ciledug 

resah akibat ulah sindikat narkoba yang hilir mudik edarkan narkoba. Atas 

keluhan inilah, pihak kepolisian setempat melakukan penyelidikan. Hasilnya, 

petugas menangkap tiga pelajar SMA yang hendak mengedarkan ganja seberat 

7,5 kg. Petugas mengamankan YR dan AZ terlebih dahulu, pada Jumat (25/4). 

Setelah itu, petugas mengamankan tersangka lainnya yaitu AL di daerah Joglo 
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Jakarta Barat. Saat akan ditangkap, AL sempat melarikan diri, namun ia 

akhirnya tertangkap. Dari jok motor AL, petugas menyita ganja seberat 6,5 kg. 

Total ganja yang diamankan dari komplotan ini adalah 7,5 kg. Dari keterangan 

para tersangka, ketiganya sering mengedarkan narkoba jenis ganja di kalangan 

pelajar di Ciledug dan sekitarnya. Aksi peredaran ini ternyata dikendalikan 

oleh seseorang yang kini mendekam di sebuah LP di Jakarta, yang merupakan 

rekan ketiga tersangka.
3
  

Berdasarkan contoh kasus tersebut bahwa pengedar atau bandar 

narkoba yang selama ini sudah dipenjara di LP Jakarta masih bisa 

mengendalikan orang untuk mengedarkan barang haram atau narkoba tersebut 

untuk diperjualbelikan. Tindak pidana narkoba pada umumnya tidak 

dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, tetapi dilakukan secara 

bresama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara 

mantap, rapi, dan sangat rahasia.
4
 Tindak pidana narkoba yang telah 

berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan 

dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk 

pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba.  

Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi 

ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya 

generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi 

kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.
5
 Anak adalah bagian dari generasi 
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muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan 

penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan 

dalam  rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan 

sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.
6
 

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah 

berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus 

bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi penerus yang dipersiapkan 

sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang 

kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungaan 

anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan 

membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, 

materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
7
 Dari pembicaraan 

tentang anak dan perlindungan inilah kita sering dihadapkan adanya 

penyimpangan perilaku di kalangan anak. Bahkan terdapat anak yang 

melakukan perbuatan melanggar hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan 

narkoba. 

Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda 

merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di 

segala aspek kehidupan. Pada tahun 2006, diantara 100 pelajar dan mahasiswa 

rata-rata 8 orang pernah menjadi pemakai narkoba dan 5 orang dalam setahun 

                                                           
6
 Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan  Syaiful Azri, 2013,  Hukum Perlindungan 

Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1 
7
 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia., Ed 1-1. Jakarta: 

Rajawali Pers, hal. 1 



4 

 

terakhir menggunakan narkoba. Penyalahgunaan  narkoba sudah terjadi di 

SLTP, di antara 100 pelajar SLTP, rata-rata 4 dalam setahun terakhir 

menggunakan narkoba. Bahkan, penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan 

oleh kalangan anak di bawah umur. Empat di antara 10 pelajar/mahasiswa 

mulai memakai narkoba saat umur 11 tahun atau lebih muda.
8
 

Berdasarkan data penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) 

bekerjasama dengan Puslitkes UI pada tahun 2011, menunjukkan angka 

prevalensi penyalahguna narkoba nasional adalah 2,2 % setara dengan 4 juta 

orang penduduk Indonesia. Tingkat penyalahgunaan narkoba semakin 

meningkat tiap tahunnya dan di prediksi pada tahun 2015 ini akan mencapa 

5,1 juta orang. Berdasarkan angka tersebut, maka bisa diperkirakan bahwa 

setiap harinya 40-50 orang penduduk Indonesia meninggal sia-sia karena 

penyalahgunaan narkoba ini. Sebagian besar diantaranya adalah  anak-anak 

usia remaja.
9
 

Anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir 

dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-

organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika, dimana kejahatan 

tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan. Dalam 

perkembangan masyarakat belakangan ini terdapat beberapa hal yang kian 

mendorong akselerasi merajalelanya organisasi-organisasi kejahatan atau 

sindikat peredaran narkotika tersebut untuk memperluas jaringan dan bergerak 
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melintasi negara atau bersifat internasional, utamanya yang menyangkut 

adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga 

memudahkan mobilitas manusia keseluruhan dunia, di samping itu, karena 

keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya 

organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika untuk 

memasuki ke semua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat.
10

 

Contoh kasus dua pelajar di salah satu SMK swasta di Solo yang 

diduga menjadi kurir narkoba, yakni MWS (17) dan RPP (18) dinyatakan 

lulus Ujian Nasinal (UN) tahun 2013/2014. MWS dan RPP mengikuti ujian 

sebelum kepolisian menangkapnya. Dihubungi terpisah Kasubag Humas 

Polresta Solo, AKP Sis Raniwati mengatakan, kasus kedua siswa tersebut saat 

ini masih dalam proses pemeriksaan. Pihaknya meminta sekolah agar 

memberitahukan atas kelulusan kedua siswa tersebut. Pasalnya keduanya saat 

ini masih menjadi tahanan Polresta Solo, sehingga tak bisa datang ke sekolah 

untuk melihat hasil kelulusan.  

Polresta Solo menangkap MWS warga Jebres Solo di sebuah kebun 

kosong di Banjarsari, Sabtu (10/5) sekitar pukul 01.00 WIB. Setengah jam 

kemudian, polisi membekuk RPP di rumahnya karena diduga sebagai kurir 

ganja. Saat penangkapan polisi menemukan barang bukti berupa ganja 

sebanyak 14,3 kilogram. Kapolresta Solo Kombes Pol Iriansyah mengaku 

prihatin karena kedua pelaku tersebut masih pelajar dan mau diperalat oleh 

bandar narkoba.
11
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Melihat pada kenyataan inilah fungsi dan peranan Kepolisian diuji 

dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, mereka dituntut untuk 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam 

hal penegakan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 

Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena 

gejala meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, 

telah mengisi dan menambah pola baru dalam kriminalitas di Indonesia. Untuk 

itu pihak Kepolisian diharapkan selalu siap siaga memerangi dan 

menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba tersebut, dengan menjalin 

kerjasama antara instansi-instansi terkait dan juga adanya peran serta dari 

masyarakat luas. 

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak ini di harapkan pihak 

Kepolisian lebih berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan, terutama 

dalam tindakan represif mengingat para pelaku sekaligus korban 

penyalahgunaan narkoba ini adalah anak (belum dewasa). Untuk itu 

diperlukan suatu pendekatan yang berbeda dengan mengacu pada ketentuan-

ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentanng 

Sistem  Peradilan Pidana Anak.  

Undang-undang  ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang 

benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum. Undang-undang pengadilan anak dinilai sudah 

tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum 

secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang 

berhadapan dengan hukum. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka Kepolisian mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang 

dilakukan oleh generasi muda di daerahnya. Untuk mengetahui bagaimanakah 

upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba tersebut, maka penulis 

mengadakan penelitian dengan judul “PENYALAHGUNAAN NARKOBA 

DI KALANGAN ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Studi 

Kasus di POLRESTA Surakarta).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah 

pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah digunakan 

untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih 

memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang 

diterapkan. 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan  

narkoba di kalangan anak di Polresta Surakarta? 

2. Hambatan apa saja yang timbul dalam upaya penanggulangan 

penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di Polresta Surakarta? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian terhadap obyek yang diteliti agar tidak sia-sia dan dilakukan 

dengan seenaknya maka harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan ini pada 
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hakikatnya adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah praktis 

serta disebutkan pada rumusan masalah di atas. Tujuan masalah ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk memperoleh data dan mengetahui secara jelas mengenai strategi 

Kepolisian dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba  di 

kalangan anak. 

b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam upaya 

penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis tentang 

upaya Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba  di 

kalangan anak. 

b. Untuk melatih ketrampilan penulis untuk berpikir kritis dan sistematis 

dalam menganalisa suatu masalah. 

c. Untuk membantu penulis mendapatkan data-data dan informasi yang 

mendukung penyelesaian skripsi sebagai syarat akhir mendapatkan 

gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  

Suatu penelitan termasuk penelitian karya ilmiah akan sangat berguna 

apabila yang dihasilkan dalam penulisan tersebut dapat memberikan manfaat 

bagi orang lain maupun instansi dimana penelitian tersebut dilakukan. 

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:  
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wancana 

guna pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya 

Hukum Pidana tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan narkoba.  

2. Manfaat Praktis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada 

lembaga penegak hukum khususnya kepolisian agar dapat melaksanakan 

kewajibannya dalam menangani suatu tindak pidana dengan lebih optimal 

dan lebih selektif kaitannya dengan adanya pembedaan perlakuan terhadap 

pelaku tindak pidana anak. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Kejahatan dalam perumusan peraturan perundang-undangan pidana 

diistilahkan dengan “tindak pidana”, yaitu perbuatan atau rangkaian perbuatan 

manusia yaang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan 

perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud,  

serta perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan.
12

 

Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana merupakan suatu 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
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melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang 

maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan 

ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian 

itu.
13

 

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika dijelaskan bahwa: 

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” 

 

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang 

Psikotropika dijelaskan bahwa: 

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis 

bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif 

pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada 

aktivitas mental dan perilaku.” 

 

Pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 

 

Pasal 1 Butir 2 dan  Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa: 
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“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik 

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak 

yang menjadi saksi tindak pidana” 

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak 

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana “ 

 

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan 

tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, 

dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup 

lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan 

kehidupan sosialnya
14

. 

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat 

penting dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba, khususnya 

pada tahap penyelidikan dan penyidikan. 

Penyidik menurut Pasal 1 Butir 1 KUHAP yaitu: 

“Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan”. 

 

Penyelidikan menurut Pasal 1 Butir 5 KUHAP yaitu: 

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat 

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang” 

 

Adapun pengertian penyidikan dalam Pasal 1 Butir 2 KUHAP yaitu: 

“Serangkaian kegiatan penyidik daalam hal dan menurut cara yaang 

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti yang membuat 

terang tindak pidaana yang telah terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya”. 
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Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana psikotropika berkaitan 

dengan teknik yang digunakan diantaranya adalah penyerahan yang diawasi, 

teknik pembelian terselubung, membuka dan memeriksa setiap barang kiriman 

yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara psikotropika, serta 

wewenang melakukan penyadapan pembicaran melalui telepon atau alat 

komunikasi lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. 

Penanganan narkotika merupakan perkara yang didahulukan dari perkara lain 

untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaiannya 

secepatnya.
15

 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang 

mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan 

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam 

gejala bersangkutan.
16

 Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan 

maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 
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Sunarso Siswontoro, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika, Jakarta: Raja Grafindo Persada,  
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1. Metode pendekatan 

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan 

teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris 

dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan 

sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di 

masyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris ini harus dilakukan di 

lapangan.
17

 Dengan demikian, selain mendasarkan pada penelitian 

lapangan, penulis juga melakukan penelahan secara mendalam terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan 

narkoba oleh anak yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan bersifat penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan 

secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok 

tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu 

gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
18

 Dari pengertian tersebut 

dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti 

pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana 

                                                           
17

Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Bandung: Mandar Maju, hal. 61 
18

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, hal. 25 
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adanya. Jadi dari pengertian tersebut penulis berusaha untuk melukiskan 

keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan. 

3. Lokasi Penelitian 

Agar memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi 

penelitian di Polresta Surakarta dengan pertimbangan bahwa di Polresta 

Surakarta terdapat data yang penulis butuhkan untuk melakukan 

penelitian. 

4. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data Primer menurut Hilman Hadikusuma adalah „data dasar‟, 

‟data asli‟ yang memperoleh penelitinan dari tangan pertama, dari 

sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang 

lain.
19

 Data primer diperoleh langsung dari lapangan yaitu berasal dari 

hasil wawancara dengan penyidik di Polresta Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan 

sebagainya.
20

 Data sekunder ini terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer yang berupa: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

                                                           
19

Hilman Hadikusuma, Op.Cit., hal. 65 
20

 Amirudin dan Zainal Asikin, Op.Cit., hal. 30 
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c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 

f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak 

g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi referensi atau kepustakaan 

berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah ataupun literatur 

karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh 

penulis. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan  

Teknik Kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mencari dan 

mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-

buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta 

dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di 

kalangan anak. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, 

ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang 

relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.
21

 

Metode ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Peneliti akan 

melakukan wawancara kepada pihak kepolisian yang berwenang 

dalam mengatasi masalah yang berkaitan tentang judul yang akan 

dianalisis oleh peneliti, yang bertujuan untuk memperoleh titik terang 

dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan 

narkoba di kalangan anak di Polresta Surakarta. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu 

uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtu, logis 

dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan 

pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, 

maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diperoleh, 

maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang diterima. Dari 

bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh 

anak. 

                                                           
21

Amirudin daan Zainal Asikin, Op.Cit., hal. 82 
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F. Sistematika Skripsi 

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, 

serta penjabatan isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika 

dalam penulisan ini. Skripsi yang penulis susun ini terbagi dalam 4 bab, 

dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Setiap bab 

terbagi lagi dalam sub bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu. 

Adapun sistematika dari skripsi ini adalah: 

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan penalitian, manfaat penelitian, kerangka 

teori, metode penelitian, sistemetika skripsi. 

Bab kedua adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan 

tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang narkoba 

(narkotika dan psikotropika), tinjauan umum tentang anak. Tinjauan khusus 

mengenai tindak pidana di bidang penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, 

bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba. 

Bab ketiga yaitu pembahasan dan hasil penelitian, dimana penulis 

menyajikan hasil penelitian yang meliputi pemaparan kasus penyalahgunaan 

narkoba oleh anak di wilayah Polresta Surakarta, upaya-upaya Polresta 

Surakarta dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak dan 

hambatan yang timbul dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba 

tersebut beserta penyelesaiannya. 
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Bab terakhir adalah kesimpulan dan saran, yang memuat tentang 

kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran 

kepada para pihak-pihak yang terkait. 


