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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari 

proses pelaksanaan pembangunan disegala bidang kehidupan baik bidang sosial, 

politik, ekonomi, kebudayaan dan agama dimana kesemuanya membawa dampak 

yang sangat besar di dalam kehidupan masyarakat baik positif maupun dampak 

negatif. Dampak positif tentu akan membawa kearah kemajuan sedangkan 

dampak nengatip yang sangat dirasakan yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas 

berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan. Secara hakiki manusia 

merupakan makhluk sosial yang akan selalu berinteraksi satu dengan yang lain 

sehingga bukan tidak mungkin akan timbul suatu masalah yang disebabkan oleh 

interaksi manusia didalam masyarakat, salah satunya adalah masalah narkotika  

jenis ganja. 

 Penyalahgunaan ganja di Indonesia sudah sangat meresahkan masyarakat, 

dapat merusaka kehidupan dan masa depan generasi muda sebagai generasi 

penerus. Masalah narkotika  merupakan masalah yang perlu mendapatkan 

perhatian yang serius dari pemerintah dan semua kalangan. Peredaran narkotika  

jenis ganja merupakan masalah yang harus dicari penyelesaiannya, penegakan 

hukumnya harus dijalin antara masyarakat dan aparat penegak hukum sesuai 

dengan tugas dan wewenangnya dalam rangka menciptakan suasana tertib, adil, 

dan adanya kepastian hukum bagi pencari keadilan, Pihak-pihak yang berwenang 
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dituntut untuk bekerja secara profesional dan semaksimal mungkin dalam 

melaksanakan tugas–tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Masyarakat harus menyadari bahwa penegakan hukum ini bukan hanya 

sekedar tanggung jawab penegak hukum semata tetapi juga merupakan tanggung 

jawab bersama. 

 Beberapa tahun belakangan ini ganja yang disalahgunakan semakin 

merebak, para pengguna hampir terdapat pada semua lapisan masyarakat, 

khususnya remaja, baik miskin, kaya, pelajar, sampai intelektual. Seorang 

pecandu narkotika  akan menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, tak jarang mereka melakukan berbagai kejahatan seperti mencuri, copet, 

bahkan sampai melakukan pembunuhan. Penyalahgunaan narkotika  jenis ganja di 

kalangan remaja mempunyai efek samping yang merugikan bagi kaum remaja, 

masyarakat maupun kepentingan nasional karena akan mengurangi sumber daya 

manusia yang berkualitas serta menganggu stabilitas nasional. Peredaran 

narkotika  jenis ganja sampai saat ini memang sangat memprihatinkan karena 

barang haram itu bisa saja ditemukan dipemukiman penduduk, warung-warung 

kecil, kafe, diskotik, pelajar, mahasiswa, pekerja dan lain-lain. Peredaran 

narkotika  jenis ganja tidak hanya memasuki dunia gemerlap saja namun juga 

sudah memasuki ke berbagai jenis kalangan masyarakat. Dalam pemberitaan 

media massa dan media elektronik seperti televisi sering meliput pemberitaan 

yang menyangkut tentang peredaran dan penyalahgunaan ganja berbagai daerah di 

Indonesia.  

Pada fenomena-fenomena hukum dalam masyarakat khususnya hukum 
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pidana saat ini banyak ditemukan kasus-kasus narkotika. Seiring dengan 

kemajuan teknologi dan semakin bervariasinya tuntutan hidup dalam masyarakat. 

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di masa ini adalah kejahatan 

narkotika yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa juga dilakukan oleh 

remaja bahkan sampai ke anak-anak. Peredaran narkotika membahayakan 

keutuhan bangsa dan membahayakan jiwa pemakainya serta dapat menyebabkan 

perilaku menyimpang dari pemakainya. 

Dalam tata hukum di Indonesia pemakaian serta peredaran narkotika 

termasuk juga ganja secara illegal adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 

Karena penggunaan ganja tanpa ijin serta digunakan bukan untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dapat membahayakan kesehatan serta 

dapat menimbulkan ketergantungan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua 

Undang-Undang tersebut telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja 

yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh 

penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana 

narkotika. Selain kedua Undang-undang tersebut, dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perbuatan pidana. Adapun  pasal 

dalam KUHP yang menyebutkan mengenai hal tersebut adalah pasal 55 dan 56 

yaitu sebagai berikut : 

Pasal 55 : (1)  Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : 
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Ke-1     Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta 
melakukan perbuatan 

Ke-2     Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau 
penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 

(2)  Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang 
diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. 

Pasal 56 : Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan : 

Ke-1     Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 

Ke-2     Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 
melakukan kejahatan. 

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun berdasarkan asas 

lex specialis derogat lex generalis (undang-undang khusus lebih diutamakan 

daripada undang-undang yang bersifat umum) namun tidak semua undang-undang 

yang bersifat umum tersebut tidak digunakan setelah ada undang-undang khusus 

yang mengaturnya, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang belum diatur 

dalam undang-undang khusus, dan undang-undang yang bersifat umum mengatur 

mengenai ketentuan tersebut,  seperti mengenai penyertaan dalam melakukan 

perbuatan pidana, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika tidak mengaturnya, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) telah mengaturnya, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dapat digunakan sebagai dasar ketentuan pidana dalam hal penyertaan 

dalam melakukan perbuatan pidana apapun juga termasuk masalah narkotika. 

Mengingat peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja terjadi 

hampir diseluruh pelosok penjuru tanah air, maka dengan demikian untuk di 
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wilayah kota Batu juga tidak akan dapat terlepas dari persoalan peredaran dan 

penyalahgunaan ganja. Kota Batu mungkin merupakan tempat  transaksi narkotika  

jenis ganja, para pengedar yang berasal dari dari Surabaya, Malang, dan kota-kota 

disekitar kota Batu sering memanfaatkan kota batu sebagai tempat bertransaksi 

karena dinilai aman. Peredaran narkotika jenis ganja di kota Batu dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor individual, faktor lingkungan dan 

faktor ekonomi. Dimana ketiga faktor tersebut berpengaruh secara dominan bagi 

para pengguna dan pengedar ganja terutama remaja. Faktor individual dapat 

mendorong pemakai dan pengguna ganja untuk melakukan perbuatan melawan 

hukum, kebanyakan remaja akan mengalami perubahan biologi, psikologi dan 

sosial yang berdampak remaja cenderung memberontak, bosan dan jenuh, ragu-

ragu dalam bertindak, bersifat munafik, bersikap kritis, keinginan untuk mencoba-

coba yang kesemuanya adalah upaya terhadap pencarian jati diri. Faktor 

lingkungan juga memiliki peran yang cukup besar dalam perubahan psikologi 

terhadap remaja. Pengaruh faktor lingkungan terjadi karena komunikasi terhadap 

orang tua kurang lancar, hubungan dikeluarga kurang harmonis, orang tua terlalu 

sibuk, dan kurangnya kehidupan beragama, terlebih remaja sering mendapat 

tekanan atau ancaman dari teman-teman sebaya. Faktor ekonomi penguna dan 

pemakai ganja juga sangat berpengaruh karena ekonomi pemakai dapat 

menentukan pemakai ganja berubah menjadi pengedar. 

Maraknya peredaran narkoba dikota Batu dapat dilihat dari berbagai berita 

dalam surat kabar antara lain: Dalam waktu tiga hari, sedikitnya dua kasus 

peredaran narkoba berhasil dibekuk Polsek Batu-Malang, Jatim. Penangkapan 
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pertama yakni kasus narkoba jenis sabu-sabu (SS) seberat 0,5 gram pada Senin 

(14/12). Kasus kedua yaitu ganja seberat 6,7 ons, Selasa Kapolsek Batu AKP 

Slamet Riyadi mengatakan, dua kasus ini berhasil diungkap setelah polisi 

melakukan pengintaian terhadap para tersangka dua kasus itu yang sebelumnya 

sudah dicurigai oleh polisi. Pada saat kita tangkap, terbukti para pelaku tersebut 

membawa narkoba," ujar AKP Slamet Riyadi. Sedangkan untuk kasus ganja, 

polisi menangkap Samsul Hadi dan Elias Adi Wardana, warga Jalan Diran, Kota 

Batu. Keduanya ditangkap saat melakukan transaksi ganja sebanyak 6,7 ons di 

kawasan Songgoriti.1  

Selain itu, Aparat kepolisian di Batu, harus mulai meningkatkan 

kewaspadaan terhadap peredaran narkoba di kota wisata tersebut. Jajaran reserse 

narkoba Polres Malang mengungkapkan, salah seorang pemuda asal Batu, yakni 

Cimot, 28 tahun, diburu petugas karena menjual daun ganja. Nama Cimot didapat 

setelah polisi menangkap David Mulyadi Krisdiyanto, 24 tahun, warga Jalan 

Kelud Prambanan, Desa Prambanan, Kandangan sesaat setelah melakukan 

transaksi ganja dengan Cimot seberat setengah kilogram senilai Rp 2 juta.2 

Dan yang baru-baru ini, dua pemuda asal Dusun Rejoso, Desa Junrejo, 

Kota Batu dibekuk anggota reskoba Polresta Malang, Jumat (16/4). Mereka yakni 

Kiki Chandra, 16 tahun dan Didit Prasetyo, 24 tahun. Dugaan kuat, Kiki dan Didit 

merupakan anggota sindikat peredaran ganja untuk pelajar dan mahasiswa di kota 

Malang. Kiki merupakan siswa SMK Negeri 3 Tlogomas Malang. Namun, setelah  

                                                
1 Amril amrullah, 2009, Indikasi peredaran narkoba di Kota Batu kian memprihatinkan, 

Surabaya Pos,edisi 17 desember 2009, http://nasional.vivanews.com/news/read/114544-
3_hari__ungkap_2_kasus_narkoba (20/12/10) 

2 Ira/mar, 2010, “Pemuda Batu Pasok Ganja, Malang Pos”, edisi 12 Juli 2010 
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dia tertangkap, saat itu pula dia dikeluarkan dari sekolah.3 

Kutipan berita tersebut membuktikan bahwa peredaran narkotika jenis 

ganja memang cukup memprihatinkan. Dan merupakan realita yang 

membutuhkan penanganan intens tidak hanya dari pihak berwajib namun juga dari 

seluruh elemen masyarakat termasuk keluarga untuk menanganinya. Bahkan 

dalam salah satu surat kabar terdapat berita yang menyebutkan dalam tiga hari, 

dua kasus berhasil diungkap. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah narkotika 

jenis ganja dikota Batu merupakan masalah nasional yang harus segera 

ditanggulangi mengingat letak kota Batu yang sangat strategis untuk digunakan 

sebagai daerah transit dari peredaran narkotika jenis ganja. Sehingga baik para 

pengedar maupun para pemakai merasa aman dan nyaman untuk mengedarkan 

dan memakai ganja dikota Batu. Meskipun telah ada Undang-Undang yang 

mengatur mengenai siapa saja yang berwenang untuk memproduksi, memakai 

serta mengedarkan narkotika jenis ganja disertai dengan sanksi-sanksi yang akan 

dikenakan kepada para pelaku kejahatan seperti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta KUHP ( 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), namun peredaran narkotika jenis ganja di 

kota Batu memang sulit diberantas, salah satu penyebab utamanya adalah karena 

peredaran tersebut diotaki oleh pelaku kejahatan yang terorganisir dan melibatkan 

sindikat narkotika. 

                                                
3Zainul  Arifin,2010,”Siswa SMK Edarkan Ganja”, Malang Pos, edisi 17 april2010 

http://www.malangpost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10296%3Asiswa-
smk-edarkan-ganja (20/12/10) 
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Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul“ Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Faktor Penyebab  

dan Penanggulangan Peredaran dan Pemakaian Ganja di Kalangan Remaja 

(Studi Pada Reskrim Polres Kota Batu). 

 

B.  Rumusan Masalah 

 Untuk dapat mengkaji lebih dalam tentang judul yang disampaikan pada 

latar belakang di atas maka perlu kiranya merumuskan permasalahan yang 

nantinya menjadi acuan dalam pembahasan. Rumusan masalah  dalam 

penyusunan skripsi ini adalah berikut : 

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran dan 

pemakaian ganja oleh kalangan remaja diwilayah Polres Kota Batu ? 

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap peredaran dan pemakaian 

ganja oleh kalangan remaja diwilayah Polres Kota Batu ?   

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab  terjadinya peredaran dan 

pemakaian ganja oleh kalangan remaja diwilayah Polres Kota Batu 

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Kota 

Batu dalam menanggulangi peredaran dan pemakaian ganja oleh kalangan 

remaja diwilayah Polres Kota Batu. 
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D.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis, dapat menjadi wacana dalam menambah pengetahuan dan 

wawasan terkait dengan masalah peredaran dan penyalahgunaan ganja, 

sehingga dapat menumbuhkan sikap kritis dan peduli terhadap peredaran dan 

pemakaian ganja di kalangan remaja. Selain itu penyusunan skripsi ini 

merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu hukum (s1). 

2. Bagi Keilmuan, untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dibidang ilmu 

Hukum Pidana, khususnya yang menyangkut peredaran dan pemakaian ganja 

dikalangan remaja dan upaya yang dilakukan Polres Kota Batu dalam 

menanggulangi masalah peredaran dan pemakaian ganja dikalangan remaja 

dikota Batu. 

3. Bagi Masyarakat, sebagai bahan informasi dan pengetahuan guna menambah 

wawasan tentang  faktor penyebab kejahatan peredaran dan pemakaian ganja 

dikalangan remaja, sehingga dapat mengantisipasinya dengan cepat sebagai 

wujud peran serta dalam ikut menanggulangi peredaran dan pemakaian ganja 

yang ada dimasyarakat.  

 
E.  Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

 Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang dilakukan adalah 

adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis kriminologis yang didasarkan pada 

pendekatan secara normatis dan pendekatan secara konsep (conceptual 

approach) yang relevan dengan kebutuhan penelitian. 
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 Artinya penelitian yang dilakukan tetap mengedepankan pembahasan 

secara yuridis dimana sebelum melakukan pembahasan penulis akan berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk 

menganalisis akan gejala hukum yang timbul, kemudian hasil pembahasan yuridis 

tersebut ditindaklanjuti dengan konsep pembahasan cabang ilmu pidana yang 

berkaitan dengan permasalahan, yaitu dari aspek sosiologis kriminologis yang 

berorientasi pada penyelidikan adanya faktor faktor yang melatarbelakangi suatu 

kejahatan beserta penanggulangannya.4 Objek penelitian sosiologis kriminologis 

adalah pelaku, tingkah laku menyimpang, tipe-tipe kejahatan, korban dan reaksi 

masyarakat, dengan demikian dalam pendekatan ini akan mendeskripsikan latar 

belakang dan upaya penanggulangan peredaran ganja dikalangan remaja kota 

Batu. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan 

penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian lokasi yang 

dipilih peneliti adalah di Polres Kota Batu yang berada di Jalan Hasanudin no.1 

kecamatan Junrejo, kota Batu dengan kode pos 65321. Alasan pemilihan lokasi 

Polres Kota Batu dengan alasan karena berdasarkan survey awal diperoleh data 

bahwa terdapat beberapa kasus peredaran dan pemakaian ganja yang terjadi di 

Polres Kota Batu Hal ini disinyalir karena mereka  memanfaatkan kota Batu 

sebagai kota wisata dan tempat beristirahat sebagai tempat yang cukup aman 

melakukan transaksi ganja dan pemakaian ganja.  
                                                

4 Peter Mahmud Marzuki. 2001, Penelitian Hukum, Yuridika, Vol. 16 No. 2 Maret 2001, 
h. 104 
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3. Jenis dan Sumber Data 

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder tentang faktor penyebab  dan penanggulangan peredaran dan pemakaian 

ganja di kalangan remaja yang didapatkan baik melalui wawancara secara 

langsung dengan responden maupun dari dokumen-dokumen yang berada di 

Reskrim Polresta Kota Batu  selama kurun waktu 6 tahun yaitu tahun 2005 sampai 

tahun 2010. Adapun penelitian mengenai faktor penyebab  dan penanggulangan 

peredaran dan pemakaian ganja di kalangan remaja dilakukan pada bulan 

desember 2010 sampai dengan bulan januari 2011.  Sumber data terdiri dari : 

a.  Data Primer, yaitu data autenthik atau data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya yaitu melalui wawancara dengan responden dan dokumen yang 

berhubungan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari aparatur 

Reskrim Polres kota Batu, Pengedar dan Pemakai ganja kalangan remaja yang 

berada  dikota Batu.  

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi perpustakaan, buku 

perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan topik ini. 

 Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, makalah, laporan hasil penelitian 

dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

 
4. Teknik Pengumpulan Data 

Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data, 

terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai populasi, sampel dan responden. 

Populasi adalah seluruh obyek atau individu atau seluruh unit yang diteliti, dalam 

penelitian ini populasinya adalah seluruh petugas Reskrim sat narkoba Polres 
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Kota Batu,  pengedar ganja dan pengguna ganja yang masih remaja. Sedangkan 

sampel merupakan wakil dari populasi yang diteliti dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu mengambil sampel yang dipilih 

berdasarkan pada pertimbangan yang didasarkan pada tujuan permasalahan yang 

diteliti.  

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan : 

a. Wawancara 

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi melalui 

kegiatan tanya jawab (wawancara), pedoman wawancara dalam penelitian ini 

adalah terstruktur, dimana pihak yang diwawancarai (responden) hanya 

menjawab sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah diajukan oleh 

pewawancara untuk menghindari penyimpangan informasi dalam kegiatan 

wawancara yang dilakukan. Populasi yang  diwawancarai adalah seluruh 

petugas Reskrim sat Narkoba Polres Kota Batu yang berjumlah 13 (tiga belas) 

orang, dari ketiga belas (13) petugas itu yang dijadikan responden sebanyak 2 

orang, yaitu Akp. Jaelani selaku Kasat Narkoba dan Briptu Agus Subakti  

yang menjabat sebagai Kanit I,  responden selanjutnya adalah 2 orang 

pengguna ganja, yang masing-masing yaitu Aris Sugianto, warga Desa 

Mojorejo Kec. Junrejo kota Batu yang berumur 18 tahun dan Adi Mahardian 

Mukti yang berumur 19 tahun beralamat di kelurahan ngaglik serta 1 orang 

pengedar ganja bernama Dodik Dwi Putra alias Gendon, 20 tahun, warga Dsn 

Tiron kecamatan Banyakan Kediri. Sampel yang digunakan penulis dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1 
Responden Penelitian 

 
No  Responden Jumlah 
1  Petugas Reskrim Polres Kota Batu yang menangani 

Narkoba 
2 orang 

2  Pengguna ganja yang ditahan di Polres Kota Batu 
Aris dan Adi  

2 orang 

3  Pengedar ganja yang ditahan di Polres Kota Batu 
Dodik   

1 orang 

 

b. Studi dokumen 

Yaitu dengan mempelajari, menganalisis dan menelaah dokumen yang berada 

di sat narkoba Polres Kota Batu yang berhubungan dengan tujuan penelitian 

antara lain dokumen berita acara pemeriksaan dan dokumen – dokumen 

lainnya yang dipandang relevan dengan keperluan penelitian. Studi dokumen 

ini juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan analisis data. 

e.  Studi kepustakaan  

Digunakan untuk memperoleh sumber data sekunder yang dapat berupa 

peraturan-peraturan perundangan dan hasil karya ilmiah yang terkait dengan 

permasalahan. 

 

5. Metode Analisis Data 

  Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif dan metode  kriminologis yaitu dengan mendeskripsikan, menelaah, 

mengolah dan menyimpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.5  

  Proses analisis data deskriptif kualitatif  dilakukan dengan menyusun 

                                                
5 Faisal S,1998,Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,Rineka Cipta,Jakarta.,hal 61 
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secara kronologis yang merupakan suatu bentuk analisis dengan cara memaparkan 

data yang diperoleh dilapangan yang dinyatakan responden secara tertulis atau 

secara lisan dan perilaku nyata untuk selanjutnya di tafsirkan, di susun, di 

jabarkan melalui bentuk tulisan dan tabel - tabel untuk memperoleh jawaban 

maupun kesimpulan atas masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis 

serta mendapat sesuatu pemecahan terhadap persoalan yang timbul menyangkut 

objek penelitian.6 Jawaban yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode kriminologis. 

 
F.  Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah, mengerti, dan memahami gambaran umum secara 

singkat dan jelas tentang isi penulisan skripsi ini maka disajikan sistematika 

penulisan, yaitu  sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

 Yaitu menyajikan keadaan atau gambaran umum dari penelitian yang 

akan ditulis yang dimulai dari latar belakang,  rumusan masalah,  tujuan 

penelitian,  manfaat penelitian, metode penelitian, dan  sistematika 

penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

 Yaitu menyajikan tentang tinjauan umum dan kajian pustaka serta 

menjelaskan teori Kriminologi, Pengertian dan ruang lingkup 

kriminologi, teori-teori Kriminologi, tinjauan tentang tindak pidana 

narkotika, pengertian tindak pidana, tindak pidana narkotika, tinjauan 

                                                
6 Ronny H. Soemitro,  1983, Metode penelitian Hukum, Jakarta, Gralia Indonesia, hal 43 
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tentang narkotika, pengertian narkotika, penggolongan narkotika, tinjauan 

umum tentang  ganja, faktor- faktor penyebab dan upaya penanggulangan 

kejahatan peredaran dan pemakaian  ganja dikalangan remaja, dan 

tinjauan tentang remaja yang terkait dengan masalah yang diteliti.  

Bab III Hasil Penelitian 

 Yaitu memaparkan data dari hasil penelitian dan menganalisa 

permasalahan yang penulis angkat. Bab ini berisi tentang gambaran 

umum mengenai Polres Kota Batu, peredaran  narkoba di kota Batu, 

peredaran  narkotika di kota Batu, peredaran  narkotika jenis ganja di kota 

Batu, faktor-faktor penyebab peredaran dan pemakaian ganja oleh 

kalangan remaja di kota Batu, upaya menanggulangi peredaran dan 

pemakaian ganja oleh kalangan remaja di kota Batu. Analisis dalam 

penelitian ini dilakukan sesuai dengan kajian teori yang ada dan 

merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas. 

Bab IV Penutup 

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah 

diuraikan pada Bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang perlu 

disampaikan sebagai usaha menjawab dan mencari solusi dari masalah 

yang ada. 

 


