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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan 

hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termasuk dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dari sisi kehidupan 

berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi 

penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, dan berhak atas perlindungan 

dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta kebebasan. Dalam Penjelasan 

Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Alinea kedua tentang 

Pengadilan Anak disebutkan bahwa : 

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya 

dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus 

globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua, telah 

mambawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat 

yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.  

Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, 

bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, prilaku, penyesuaian 

diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah 

terseret dalam arus pergaulan masyrakat yang kurang sehat dan merugikan 

perkembangan pribadinya. 
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Berdasarkan aspek kejiwaan Singgih Gunarsih mengklasifikasikan tahapan 

usia seseorang menjadi beberapa tahapan. 

Pertama, Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 12 Tahun, 

cenderung dalam tahapan serba belajar mulai dari belajar membedakan salah 

dan benar, belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya, belajar 

mengembangkan pengertian moral, tata nilai dan tingkatan nilai 

kemasyarakatan. Tahap Kedua, Remaja Dini adalah seseorang yang berusia 

antara 12-15 Tahun, tahapan ini sering disebut masa puber, memiliki 

kecenderungan antara lain, sibuk menguasai tubuhnya karena 

ketidakseimbangan postur tubuhnya dan kekurangnyamanan  tubuhnya, 

emosi tinggi, mudah tersinggung dan gelisah, suka marah-marah, hilang 

percaya diri, cenderung rendah diri,takut gagal, egosentris, cenderung 

bersikap anti sosial dan merasa bosan dengan kegiatan sekolah dan 

kemasyarakatan. Ketiga Remaja Penuh adalah seseorang yang berusia antara 

15-18 Tahun, menunjukan kecenderungan antara lain, berada dalan situasi 

„anomie‟ dimana harus meninggalkan kebiasaan kekanak-kanakan dan 

belajar nilai-nilai, pola-pola, prilaku baru (orang dewasa), menuntut 

kebebasan, tapi tidak bertanggung jawab, solidaritas pada teman tinggi dan 

cenderung mencari popularitas dan muncul dorongan bergaul dengan lawan 

jenis (pergaulan heteroseksual), minat keluar rumah tinggi dan 

kecenderungan untuk mencoba-coba tinggi
1
.  

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa bimbingan orang tua dan 

lingkungan masyarakat sekitar anak sangat besar perannya dalam 

perkembangan anak kedepan. 

Menurut Paul Moedikno, “segala perbuatan anti sosial yang jika dilakukan 

oleh orang dewasa (baik berupa pencurian, penganiayaan ataupun 

penyalahgunan narkotika) disebut sebagai kejahatan, namun bagi anak 

merupakan kenakalan” 
2
. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai 

perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan 

anak dengan segala cirri dan sifatnya yang khas. Oleh karena itu, dalam 

menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyrakat sekelilingnya harus 

                                                           
1
 Dalam oleh Kusno Adi. 2009. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkotika Oleh Anak. Malang. PenerbitUMM Press. hal. 4. 
2
 Dalam Wagiati Soetodjo. 2008. Hukum Pidana Anak.Bandung. Penerbit Reflika Aditama, hal.9. 
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lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan 

prilaku anak tersebut. 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau periubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkanrasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan
3
. 

Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau 

melawan hukum. Berdasarkan data penelitian Litbang BNN dan pusat 

penelitian UI Tahun 2008 prevalensi penyalahguna adalah 1,99 % dari 

penduduk Indonesia. Kasus pidana penyalahguna narkotika meningkat pada 

lima Tahun terakhir yaitu sebanyak 3.617 pada Tahun 2001 menjadi 17.335 

pada Tahun 2006, atau meningkat rata-rata 42,4 % pertahun atau terdapat 20 

kasus perharinya. Bahkan, apabila dihitung sejak Tahun 1970 hingga Tahun 

2008 atau selama 38 tahun sejak narkotika mulai menjadi candu di 

Indonesia, jumlah penggunanya telah meningkat sebanyak 200 kali lipat 

lebih atau 20.000%. Berdasarkan data penelitian Tahun 2008 terkait 

peredaran gelap narkoba di Indonesia, jumlah pengedar secara nasional 

mencapai sekitar 23.204 orang dengan jumlah pemakai sekitar 3,3 juta 

orang. Sedangkan di Kalsel ada sekitar 40 ribu orang pemakai. Jumlah 

angka kematian pecandu pada kisaran 15 ribu orang meninggal pertahunnya 

atau 41 orang meninggal perharinya. Atau hampir 2 orang meninggal tiap 

jamnya
4
. 

 

Pecandu narkotika adalah manusia yang memiliki hak yang sama dengan 

manusia lainya. Pecandu juga memiliki hak asasi yang wajib dihormati dan 

dijunjung tinggi dalam keadaan apapun. Hal ini berarti bahwa walaupun 

seseorang itu pengguna Narkotika, mereka tetap memiliki hak asasi manusia 

                                                           
3
 Badan Narkotika Nasional. 2008. Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis 

Masyarakat. Jakarta. Penerbit BNN. hal.3 
4
 BPost Online. 2011.” Pemakai Narkoba Kalsel Capai 40 Ribu”. 

http://m.banjarmasinpost.co.id/read/artikel/2011/3/24/79525/Masya-Allah-Pemakai-Narkoba-

Kalsel-Capai-40-Ribu, Dikutip tanggal 16/04/2012.pukul 12.35 

http://m.banjarmasinpost.co.id/read/artikel/2011/3/24/79525/Masya-Allah-Pemakai-Narkoba-Kalsel-Capai-40-Ribu
http://m.banjarmasinpost.co.id/read/artikel/2011/3/24/79525/Masya-Allah-Pemakai-Narkoba-Kalsel-Capai-40-Ribu
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karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini 

berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum 

terhadap pengguna Narkotika, termasuk pula wajib untuk memenuhi hak-hak 

pengguna Narkotika sebagai korban terutama hak atas pembinaan dan 

rehabilitasi. 

Penjatuhan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah 

semata-mata sebagai suatu tindakan balasan atas kejahatan yang dilakukannya. 

Terlebih lagi terhadap narapidana anak, dimana keterlibatan anak dalam 

penyalahgunaan Narkotika tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku 

tetapi juga harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan „prioritas‟ 

pengentasan dari keterlibatannya sebagai pengguna Narkotika. Tanpa ada 

kesadaran yang demikian, penanganan penyalahgunaan Narkotika oleh anak 

berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih kompleks dan panjang.  

Usia harapan hidupnya yang masih demikan panjang mengharuskan 

adanya penanganan yang lebih berorientasi rehabilitatif. Orientasi yang 

demikian memungkinkan anak diperlakukan secara seimbang antara statusnya 

sebagai pelaku di satu sisi dan sebagai korban di sisi lain. Keseimbangan 

dalam memperlakukan anak yang bersalah dengan hukum khususnya anak 

yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika pada akhirnya juga akan 

mempermudah dalam pembinaan terhadap mereka. Penanganan yang 

demikian memungkinkan anak merasa diperlakukan secara adil dan 

diperhatikan sebagaimana tututan psikologisnya sebagai anak. Sebaliknya, 

proses pembinaan yang hanya menempatkan anak pada posisi „terpidana‟ 

dengan segala konsekuensi hukum yang mengikat di dalamnya akan 

mengarahkan pada sikap memberontak yang justru akan bersikap apatis 

dengan membuat onar di lembaga, bahkan dapat saling mempengaruhi untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti melakukan 

perkelahian antar teman
5
. 

 

                                                           
5
 Wagiati Soetodjo. Op.Cit. hal. 35. 
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Sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika, yang menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban 

penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial”. Sehingga Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas membina warga 

binaan juga berfungsi sebagai lembaga terapi dan rehabilitasi bagi 

penyalahguna narkotika, melalui program ini diharapkan mereka dapat 

kembali berperan aktif di masyarakat dalam keadaan sudah lepas dari 

ketergantungan, Lapas diharapkan dapat menjadi pusat penanggulangan 

terpadu bagi penyalahgunaan narkotika, dimana lapas sebagai penyelenggara 

terapi medis dan rehabilitasi sosial dalam satu atap. 

Namun kenyataannya menurut Bapak Agus Wiryawan selaku Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Martapura  dalam hal  banyak 

menemui kendala dalam mengoptimalkan pembinaan baik berupa minimnya 

sumberdaya manusia, petugas yang benar-benar ahli dalam bidang pembinaan 

khusus narkotika maupun kendala yang menyangkut sarana dan prasarana 

khusnya bidang rehabilitasi narkotika, kurang optimalnya pembinaan anak 

didik pemasyarakatan khususnya yang terkait kasus Narkotika dikhawatirkan 

akan membuat anak kembali mengulangi perbuatannya dan tidak bisa lepas 

dari ketergantungannya terhadap Narkotika dimana akan timbul ketidak 

percayaan di tengah masyarakat terhadap narapidana yang telah dinyatakan 

bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Anak. Jika kondisi ini terjadi pada anak-

anak tentu akan membawa beban psikologis yang sangat mendalam dan akan 

menjadi beban selama hidupnya. 
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Atas uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan 

menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan anak didik 

pemasyarakatan khususnya anak yang melakukan kejahatan Narkotika di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Kota Martapura , seberapa jauh 

usaha Pemerintah dalam membina dan memperbaiki dan meningkatkan akhlak 

para anak didik yang di titipkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dari 

kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya, serta bagaimana 

Lembaga Pemasyarakatan  Klas IIA Anak Kota Martapura  memenuhi hak-

hak anak dalam mendaparkan rehabilitasi Narkotika. Maka penulis 

merumuskan permasalahan ini ke dalam bentuk penulisan hukum yang penulis 

beri judul “PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK PELAKU 

KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Anak Kota Martapura )”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas , maka penulis ingin 

mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan 

skripsi ini, yaitu:  

1. Bagaimana efektivitas dan efisiensi upaya pembinaan anak pelaku tindak 

pidana penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Kota Martapura  ? 

2. Bagaimana efektivitas dan efisiensi upaya perbaikan perilaku anak pelaku 

tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas IIA Kota Martapura   ? 
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3. Bagaimana efektivitas dan efisiensi upaya peningkatan perilaku anak 

pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Kota Martapura  ? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

penulis melalui penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi upaya pembinaan 

perilaku anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Martapura . 

2. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi upaya perbaikan perilaku 

anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Kota Martapura . 

3. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi upaya peningkatan 

perilaku anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Martapura  

D. Manfaat Penelitian 

a. Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi penulis lain yang 

berminat pada masalah yang sama, guna penulisan lebih lanjut. 

b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan 

ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan masalah membina, 

memperbaiki, dan meningkatkan akhlak  narapidana anak yang terkait 

kasus Narkotika. 
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c. Diharapkan dapat menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa lain, bahwa 

Pemerintah melalui Lembaga-lembaganya sangat memikirkan masa depan 

anak bangsa dengan memberikan pembinaan-pembinaan khusus bagi 

Narapidana anak sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku 

dan Hak Asasi Manusia agar terbentuk akhlak yang baik ketika keluar dari 

Lembaga Pemasyarakatan. 

E. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis untuk mengetahui 

lebih jauh mengenai usaha atau proses yang seharusnya diberikan oleh 

Lembaga Pemasyarakatan Anak terhadap Narapidana Anak khususnya 

yang terkait Kasus Narkotika dalam hal membina, memperbaiki dan 

meningkatkan  akhlaknya serta untuk penyelesaian tugas akhir. 

b. Bagi masyarakat 

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi masyarakat umum, 

khususnya bagi mereka yang perduli akan masa depan anak Indonesia, 

sehingga jika suatu saat anak yang telah menjalani masa tahanannya 

kembali ke masyarakat, maka masyarakat lebih toleransi menerima mereka 

karena selama masa tahanan mereka telah menerima Pembinaan-

pembinaan khusus demi menunjang masa depan mereka kelak. 

c. Bagi Lembaga Pemasyarakatan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna 

bagi Lembaga Pemsyarakatan dalam menjalankan aturan pembinaan, 
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dengan sebaik-baiknya dan efektif khususnya dalam memberikan 

pelatihan, pembinaan, dan pembekalan terhadap narapidana khususnya 

anak sebagai pelaku kejahatan narkotika di Lembaga Pemsyarakatan. 

Disamping itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi dan 

memperluas wacana keilmuan mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

F. Metode Penelitian 

Dalam rangka untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan 

yang dikemukakan, maka diperlukan suatu metode penelitian yang meliputi : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan 

adalah Yuridis Sosiologis
6
, yang berarti melihat hukum sebagai perilaku 

manusia dalam masyarakat. Penulis memilih menggunakan metode ini 

karena ingin mengetahui bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Kota Martapura  dalam  membina, memperbaiki serta meningkatkan  

akhlak khususnya anak sebagai pelaku kejahatan narkotika. 

2. Lokasi Penelitian  

Penulis memilih Lokasi penulisan yang bertempat di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Martapura  yang beralamat di Jl. 

Pintu Air Tanjung Rema Darat Kota Martapura  Kalimantan Selatan 

dikarenakan keadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota 

                                                           
6
 Fakultas Hukum UMM. 2012. Pedoman Penulisan Hukum. Malang.Fakultas Hukum UMM. 

Hal.18 
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Martapura  yang menurut penulis setelah berkunjung kesana melihat dan 

menyaksikan langsung betapa mirisnya keadaan yang terjadi di Lembaga 

Pemasyarakatan, dari kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) seperti 

psikolog, fasilitas yang sangat tidak memadai dimana Lembaga 

Pemasyarakatan ini dihuni  Narapidana Laki-laki, Narapidana Wanita dan 

Narapidana Anak yang memiliki jumlah melebihi batas kapasitas hunian 

yang seharusnya hanya dihuni 152 (seratus lima puluh dua orang) 

sekarang dihuni 675 (enam ratus tujuh puluh lima orang). Dari lokasi 

penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data-data dan temuan lainnya 

guna penyusunan skripsi ini 

3. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam dua 

jenis sumber data. 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan 

melalui teknik wawancara dengan responden
7
. Data jenis ini diperoleh 

dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan Kota Martapura  Kalimantan Selatan , 

Kepala Seksi Bina Didik Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Kota 

Martapura , Pembina Lembaga Pemasyarakatan Kota Martapura  

Kalimantan Selatan serta Anak didik yang ada di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Martapura . Penulis juga 

                                                           
7
 Ibid. hal,23 
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melakukan pengamatan dengan sengaja dan sistematis secara langsung 

di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Martapura . Dengan 

melihat secara langsung keseluruhan usaha atau proses yang secara 

efektif dan efisien untuk membina, memperbaiki dan meningkatkan 

akhlak khususnya anak yang melakukan kejahatan narkotika serta 

melihat fasilitas-fasilitas yang telah disediakan guna menunjang 

kegiatan pembinaan terhadap narapidana anak terkait kasus narkotika 

agar mendapatkan data dan informasi yang lengkap dan jelas. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, 

file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari 

sumber kedua 
8
, Sumber data dalam penelitian ini adalah Dokumen-

dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat dilokasi penelitian (Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Kota Martapura ), literatus yang berhubungan 

dengan tema penulisan, situs-situs internet yang berhubungan dengan 

tema penulisan, perundang-undangan dan data resmi dari instansi 

terkait, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel 

dalam media cetak serta media masa lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang di teliti 

 

 

 

                                                           
8
 Ibid. hal, 24 
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c. Data Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah jenis data mengenai pengertian 

baku
9
, dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan Hukum Tersier 

berupa Kamus Hukum 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Pengumpulan data melalui wawancara langsung terhadap 

responden baik secara tertulis maupun tidak tertulis tentang bagaimana 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Martapura  mendidik, 

memperbaiki serta meningkatkan akhlak khususnya anak sebagai 

pelaku kejahatan narkotika dengan pihak-pihak yang terkait dalam 

penelitian, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kota Martapura  

Kalimanta Selatan, Bapak Agus Wirsyawan Bc., lc., SH., MH, Kepala 

Seksi Bina Didik Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Kota Martapura  

Bapak Jaini, Pembina Lembaga Pemasyarakatan Kota Martapura  

Kalimantan Selatan Bapak Didi Rahmadi serta 8 (delapan) orang Anak 

Didik yang terdiri dari 6 (enam) Anak Laki-laki dan 2 (dua) Anak 

Perempuan. Dari total keseluruhan anak didik pemasyarakatan 

diLembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Martapura  yang berjumlah 

50 (lima puluh) orang anak, 16 % (enam belas persen) dari mereka 

                                                           
9
 Ibid. hal, 18 
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adalah anak didik yang melakukan kejahatan narkotika, Agar 

mendapatkan data dan informasi yang lengkap dan jelas. 

b. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan dengan sengaja dan sistematis 

untuk mengetahui secara langsung bagaimana Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Kota Martapura  dalam mendididk, 

memperbaiki serta Meningkatkan akhlak khusunya anak yang 

melakukan kejahatan dengan cara terjun langsung ke lapangan 

memantau obyek yang di teliti. 

c. Studi Dokumentasi 

Disamping melakukan wawancara serta tanya jawab, penelitian 

juga menggunakan metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya 

monumental dari seseorang.
10

 Dalam penelitian ini studi dokumentasi 

adalah berkas-berkas yang berhubungan dengan Lembaga 

Pemsyarakatan Kota Martapura  dalam membina, memperbaiki dan 

meningkatkan aklhlak Anak yang melakukan Kejahatan Narkotika. 

d. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan  pustaka yang sudah 

dipilih sesuai dengan permasalahan guna memperoleh data, keterangan-

keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli dan literatur-literatur 

yang terdapat dalam buku, majalah dan surat kabar tentang segala 

                                                           
10 Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif.  Bandung: ALFABETA, hal. 239 



14 

 

 
 

permasalahan yang sesuai dengan tugas akhir yang akan disusun dan 

dianalisa untuk dikelola lebih lanjut. Studi kepustakaan yaitu suatu 

metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari 

buku, peraturan peundang-undangan, dan sumber-sumber lainnya yang 

berhubungan dengan obyek penelitian
11

. 

3. Analisa Data 

Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

adalah Analisis Deskriptif Kualitatif adalah suatu analisa dengan 

menggunakan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari 

data primer dan data sekunder secara jelas, sehingga nantinya dapat ditarik 

suatu kesimpulan dari berbagai masalah yang ada
12

. Dalam hal ini yaitu 

mengungkap masalah, keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan 

pemberian remisi kepada narapidan korupsi di Lembaga Pemasyarakatan 

kelas 1  Kota Malang. 

4. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian hukum ini, penulis membagi dalam 4 (empat) bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar 

mempermudah dalam pemahamanya. Adapun sistematika dan alur 

pembahasanya dapat dikemukakan sebagai berikut: 

 

 

                                                           
11

 Ibid 

12
 Sumadi Suryabrata, 1997, Metodologi Penelitian, Penerbit Rajawali, Jakarta, hlm. 65 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini akan diuraikan tentang latar belakang, yakni 

memuat alasan atau faktor dorongan yang menjadi pentingnya dilakukan 

suatu penelitian berdasarkan atau permasalahan yang ada pada Rumusan 

Masalah, yakni meliputi pertanyaan yang fokus dan spesifik terhadap 

masalah yang akan diteliti serta merupakan dasar pemilihan judul 

penelitian hukum. Adapun mengenai tujuan dari Penelitian, memuat 

pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian 

hukum ini. Manfaat penelitian, merupakan uraian mengenai kegunaan 

secara peraktis dan teoretis. Metode penelitian, yang menguraikan tentang 

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, 

jenis dan sumber datayang digunakan, teknik pengumpulan data dan 

teknik menganalisa data penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :   

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian 

teori sebagai berikut : A. Pembinaan Anak Pelaku Kejahatan Narkotika ; 1. 

Pengertian tentang Pembinaan, 2. Pengertian Pembinaan Anak, 3. Anak 

sebagai Pelaku Kejahatan ; a. Pengertian Anak, b. Pengertian Anak Pelaku 

Kejahatan, c. Hak Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika 4. Kejahatan 

Narkotika; a. Pengertian Kejahatan, b. Pengertian Narkotika, c. Dampak 

yang di timbulkan dari Penggunaan Narkotika oleh Anak. B. Konsep 

Akhlak; Pengertian Akhlak 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran mengenai lokasi 

penelitian serta pembahasan dari semua rumusan masalah yang diangkat 

yaitu mengenai Bagaimana keseluruhan usaha atau proses yang secara 

efektif dan efisien untuk membina akhlak para narapidana khususnya para 

anak yang melakukan kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas IIA Kota Martapura . Kemudian semua data yang diperoleh selama 

penelitian akan dianalisis dan dikaitkan dengan kajian-kajian teori serta 

landasan yuridis yang mengaturnya sehingga akan semakin kuat dan 

lengkap. 

BAB IV :  PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai 

hasil utama pembahasan dan pengkajian dari masalah penelitian, 

sedangkan saran memuat rekomendasi konstruktif  yang dapat bermanfaat 

bagi berbagai pihak yang terkait. 

 


