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SARI 

Alifi, Muhammad. 2015. Perilaku Kriminal Pada Pemuda Di Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Skripsi, Jurusan Politik dan 

Kewarganegaraan, Faakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I :  Dr. Eko Handoyo, M.Si., Pembimbing II : Drs. Ngabiyanto, 

M.Si 

Kata Kunci : Perilaku Kriminal, Pemuda  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyimpangan perilaku pada 

pemuda di Kecamatan Kajen yang menjurus kepada tindakan kriminalitas, 

tingginya angka putus sekolah, dan minimnya lapangan pekerjaan bagi para 

pemuda yang tidak melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi, 

sangat mempengaruhi terjadinya tindakan kriminalitas. Perlu adanya kerjasama 

yang baik antara pemerintah, dan masyarakat untuk menanggulangi masalah 

tersebut dengan peningkatan kualitas pendidikan, dan sarana prasarananya demi 

meningkatkan kualitas generasi muda, dan juga dengan membuka lapangan 

pekerjaan bagi para pemuda yang putus sekolah. Permasalahan dalam penelitian 

ini adalah bagaimana bentuk,intensitas,dan frekuensi tindak kriminalitas pemuda 

di kecamatan Kajen?,apa faktor - faktor penyebab pemuda melakukan tindak 

kriminalitas di kecamatan Kajen?,dan bagaimana upaya pembinaan Polsek Kajen 

terhadap pemuda yang melakukan tindak kriminalitas?. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan 

melakukan pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dengan 

informan dari Polsek Kajen dan pelaku pelanggaran, pengumpulan data dokumen 

dari instansi terkait, serta dengan metode dokumentasi, dan untuk metode analisis 

data menggunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat 

kegiatan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data 

yang peneliti peroleh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, perilaku 

kriminal pada pemuda di kecamatan Kajen ada tiga bentuk kasus yaitu pencurian, 

penganiyaan, dan pencurian dengan kekerasan. Intensitas tindak kriminal yang 

terjadi berfariasi, sesuai dengan ancaman hukuman pidana yang diberikan 

terhadap tersangka atas kejahatannnya, tingkat keseringan tindak krimininal yang 

dilakukan pemuda rata-rata masih baru pertama kali melakukannya, dengan 

berbagai faktor penyebab, seperti faktor pedidikan yang rendah, kebutuhan 

ekonomi, dan lingkungan yang kurang baik, yang sangat mempengaruhi perilaku 

pada pemuda di kecamatan Kajen. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Kajen untuk 

menangulangi masalah tersebut, adalah dengan menekankan pada upaya preventif, 

dan represif sesuai dengan hukum yang berlaku. Saran yang peneliti sampaikan 

terhadap fenomena perilaku kriminal pada pemuda, yaitu perlu adanya upaya yang 

sistematis, dan berkelanjutan, dari pihak pemerintah dengan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, pendidikan yang merata, dan membuka lapangan pekerjaan 

dengan bekerjasama dengan masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era modern saat ini dimana segala sesuatu menjadi lebih 

kompleks sebagai imbas dari kemajuan teknologi, mekanisasi, 

industrialisasi dan urbanisasi yang telah banyak memunculkan masalah 

perilaku sosial, usaha untuk beradaptasi terhadap lingkungan masyarakat 

modern yang sangat kompleks terasa semakin tidak mudah, kesulitan ini 

telah menyebabkan banyak kebimbangan,kebingungan kecemasan, dan 

konflik, baik itu konflik eksternal yang terbuka, mapun yang internal 

dalam batin sendiri yang tersembunyi tertutup sifatnya, sebagai 

dampaknya orang – orang lalu mengembangkan pola perilaku yang 

menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau 

sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian 

mengganggu dan merugikan pihak lain. 

Perilaku menyimpang yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan norma 

– norma yang berlaku di dalam masyarakat, salah satu bentuk perilaku 

menyimpang adalah merusak diri sendiri atau dapat juga berupa tindakan 

yang merugikan orang lain seperti contohnya perilaku kriminal. 

Berdasarkan informasi dari media massa elektronik maupun cetak banyak 

terjadi kasus – kasus tindak kriminalitas yang dilakukan oleh kalangan 

anak remaja seperti terjadinya kasus – kasus kekerasan, perkelahian, 
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pemalakan, pencurian, minum – minuman terlarang, dan berbagai kasus 

penyimpangan tindak kriminalitas yang lain. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perilaku yang 

menyimpang yaitu perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh pemuda. 

Definisi Kriminalitas atau tindak kriminal yaitu segala sesuatu yang 

melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan, pelaku kriminalitas 

disebut seorang kriminal. Perilaku  kriminalitas bukan merupakan sifat 

bawaan sejak lahir atau diwariskan, juga bukan merupakan warisan 

biologis, dimana tindak kriminalitas yang menyimpang itu bisa dilakukan 

oleh siapapun juga, baik pria maupun wanita, orang dewasa, maupun usia 

anak remaja, bahkan tindak kriminalitas bisa dilakukan secara tidak sadar, 

yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu 

secara sadar benar. Namun juga dapat dilakukan secara setengah sadar 

seperti didorong oleh paksaan yang kuat dan oleh berbagai obsesi – obsesi 

yang berlebihan, dan bahkan tindak penyimpangan kriminalitas juga dapat 

dilakuka secara tidak sadar sama sekali dikarenakan dilakukan untuk 

mempertahankan hidupnya, contoh saja seorang akan membela dirinya 

dan balas menyerang bila merasa terancam, sehingga terjadi peristiwa 

pembunuhan.  

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku kriminal 

atau perilaku yang menyimpang pada pemuda, mulai dari faktor internal 

dalam diri sendiri dan faktor eksternal seperti faktor tingkat ekonomi atau 

tingkat pendidikan yang rendah, sehingga dapat mempengaruhi sumber 
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daya manusia yang ada menjadi tidak maksimal.  Jika melihat lagi ke 

dalam amanat UUD 1945 pasal 31, ”Setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan”, setiap warga negara Indonesia berhak 

memperoleh pendidikan secara merata, tanpa memandang latar belakang 

mereka yang berbeda. Di samping itu, pasal 32 menyebutkan adanya 

Pendidikan Layanan Khusus bagi peserta didik yang tidak mampu ditinjau 

dari segi ekonomi, yang dapat diselenggarakan oleh institusi formal atau 

non-formal. Perilaku kriminal pada pemuda bisa disebut juga sebagai 

kenakalan remaja jika dilihat dari sisi usia pelaku yang masih dibawah 

umur. Suatu perbuatan dapat disebut delinkuen, apabila perbuatan tersebut 

bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat dimana ia 

hidup, suatu perbuatan yang  anti sosial dimana di dalamnya terkandung 

unsur-unsur anti normatif, (Sudarsono: 2004).  

Faktor yang juga dapat mempengaruhi perilaku menyimpang pada 

pemuda yaitu, pemaknaan perilaku menyimpang remaja tehadap perilaku-

perilaku mereka pada dasarnya tidak muncul begitu saja, melainkan wujud 

dari proses interaksi dan pemodifikasian “nilai hidup” yang diperoleh dari 

berbagai pengalaman hidup mereka di lingkungan keluarga, teman sebaya 

dan masyarakat sekitarnya, rendahnya frekuensi pertemuan anak dengan 

orang tua dan keluarga mereka di rumah, mengakibatkan proses interaksi 

anak dengan orang tua dan keluarganya pun tidak berlangsung secara 

mulus, lebih jauh dari ini ialah proses intenalisasi dan penanaman nilai-

nilai arif dalam keluarga pada anak tidak dapat berlangsung secara baik, 
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sementara itu banyaknya waktu luang anak yang dimanfaatkan untuk 

berkumpul dengan teman-teman sebaya di luar rumah, memberikan 

kesempatan para anak untuk lebih banyak berinteraksi dengan teman-

teman sebaya  dibandingkan dengan keluarganya sendiri. ( Hadisuprapto P. 

2004). 

Kondisi ini pula yang saat ini telah terjadi di Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Masih banyaknya anak – anak yang 

putus sekolah dan tidak lagi melanjutkan  kejenjang yang lebih tinggi. Hal 

ini sangat mempengaruhi tingkat produktifitas usia produktif penduduk di 

Kecamatan Kajen yang seharusnya dapat memiliki pekerjaan yang layak 

sesuai dengan tingkat pendidikannya malah banyak yang masih belum 

memiliki pekerjaan tetap atau menganggur. Dari sumber data penduduk di 

Kecamatan Kajen tahun 2014, jumlah penduduk yang tercatat ada 58.048 

jiwa dari 24 Desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Kajen dengan jumlah 

penduduk laki – laki 28.692 jiwa penduduk perempuan 29.356 jiwa, dan 

jumlah sekolah SD 52 sekolah, jumlah sekolah SMP 7 sekolah, jumlah 

sekolah SMA 4 sekolah, minimnya lapangan pekerjaan juga sangat 

mempengaruhi tingkat kriminalitas yang ada, dengan latar belakang putus 

sekolah juga semakin menyulitkannya mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Dari hasil pengamatan awal peneliti, tingginya tingkat pengangguran 

pada usia produktif dikarenakan banyak pemuda yang putus sekolah dari 

tingkat SD – SMA dikarenakan faktor ekonomi keluarga, dan banyak 

orang tua yang kurang peduli dengan tingkat pendidikan anaknya karena 
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memang keterbatasan ekonomi banyak anak usia sekolah yang seharusnya 

masih menempuh pendidikan dibangku sekolah malah ikut membantu 

untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai 

buruh penjahit, kuli, bahkan banyak juga yang merantau ke ibu kota 

Jakarta, yang hanya dengan berbekal pendidikan yang sangat minim 

karena banyak yang hanya lulusan SD dan SLTP saja. Jalan ini ditempuh 

sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.  

Banyaknya pengangguran pada usia produktif sangat mempengaruhi 

tingkat kriminal pada, dari data kepolisian Polsek Kajen tercatat ada 7 

kasus tindak kriminalitas yang melibatkan pemuda yaitu kasus kekerasan 

pencurian, dan masih banyak lagi perilaku yang menyimpang namun 

masih belum sampai ditangani oleh pihak yang berwajib seperti minum 

minuman keras, perkelahian, pemalakan, dan perjudian yang selama ini 

masih belum ada upaya yang jelas dari pihak-pihak yang terkait baik itu 

pemerintah atau lembaga yang terkait lainnya untuk menanggulangi hal 

tersebut baik itu berupa sosialisasi hukum atau pembinaan agar dapat 

memberdayakan tingkat produktifitas usia produktif pemuda. Hal inilah 

yang membuat peneliti merasa tertarik untuk melihat dan meneliti sejauh 

mana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tindak kriminalitas yang 

dilakukan oleh pemuda, dan kondisi ini pula yang melatarbelakangi 

peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang dituangkan dalam bentuk 

tulisan skripsi dengan judul “Perilaku Kriminal Pada Pemuda Di 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah”. Penelitian ini 
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bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku kriminal pada pemuda Di 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini berdasarkan 

judul dan uraian diatas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah bentuk, intensitas, dan frekuensi tindak kriminalitas 

pada pemuda di Kecamatan Kajen ? 

2. Apa faktor – faktor penyebab pemuda melakukan tindak kriminalitas di 

Kecamatan Kajen ? 

3. Bagaimana upaya pembinaan Polsek Kajen terhadap pemuda yang 

melakukan tindak kriminal ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian untuk mengadakan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengkaji bentuk-bentuk, intensitas dan frekuensi tindak kriminal 

yang dilakukan oleh pemuda. 

2. Untuk menganalisis faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi 

pemuda melakukan tindak kriminal. 

3. Untuk mengkaji sejauh mana upaya pembinaan Polsek Kajen terhadap 

pemuda yang melakukan tindak kriminal. 

D. Manfaat Penelitan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik 

secara teoretis maupun praktis. 
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A. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini dilaksanakan untuk 

mengembangkan teori psikologi kriminal dalam ilmu kriminologi, dan 

juga arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya 

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. 

B. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

peneliti mengenai penyebab atau faktor apa saja yang 

mempengaruhi perilaku kriminal pada pemuda di Kecamatan 

Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah dan pengeruhnya 

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada 

pihak-pihak yang terkait khususnya di dalam meningkatkan 

keamanan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. 

c. Bagi UNNES 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan 

penulisan karya ilmiah selanjutnya. 
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E. Batasan Istilah 

Sebagai upaya agar penelitian lebih terarah diperlukan batasan-batasan 

yang berkaitan dengan judul skripsi. Batasan-batasan penggunaan 

istilahnya yaitu: 

1. Perilaku 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku diartikan sebagai 

tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.  

Yang dimaksud perilaku dalam penelitian ini adalah perilaku yang 

melanggar atau bertentangan dengan aturan dan norma yang ada 

didalam masyarakat maupun yang bertentagan dari harapan-harapan 

lingkungan sosial masyarakat. 

2. Tindak Kriminal 

Yang dimaksud Kriminal dalam penelitian ini adalah sebuah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan 

sanksi bagi orang yang melanggar larangan tersebut, dan dapat juga 

dikatan  sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan 

diancam pidana, asal saja ditujukan pada perbuatan yang dilakukan oleh 

orang atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. 

(Moeljatno. 2002 : 54) 

3. Pemuda  

Secara internasional, WHO menyebut pemuda sebagai “young 

people” dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun 

disebut ”adolescenea” atau remaja. Dalam International Youth Year 

http://nomor.net/_b.php?_b=infop2k&id=23735
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yang diselenggarakan tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 

15-24 tahun sebagai kelompok pemuda. 

4. Makna Judul 

Makna dari judul penilitian ini adalah perilaku menyimpang yang 

dilakukan oleh pemuda, perilaku menyimpang yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu perilaku yang melanggar aturan, dimana telah 

ditetapkan bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi pidana. Hal tersebut 

dapat disebut sebagai tindak kriminalitas, dan dalam penelitian ini 

peneliti akan menganalisis dan mengkaji perilaku kriminalitas yang 

dilakukan oleh pemuda di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 

Jawa Tengah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Menurut Kerlinger (dalam Singarimbun dan Effendi, 1989:37) teori 

adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk 

menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan 

hubungan antar variabel. Dari definisi tersebut maka teori mengandung 

tiga hal. Pertama, teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep 

yang saling berhubungan. Kedua, teori menerangkan secara sistematis 

suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. 

Ketiga, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan 

konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana 

bentuk hubungannya. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan kerangka teoretik ini 

yaitu memberikan teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan 

berpikir untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang akan diteliti. 

Dengan demikian penelitian ini mendasarkan pada teori-teori yang telah 

ada, untuk menjelaskan dan memberikan gambaran yang sistematis 

mengenai fenomena yang diamati. Sasaran yang hendak dicapai dari 

tinjauan pustaka ini adalah untuk memperkuat dan melandasi kerangka 

berfikir berdasarkan masalah-masalah yang diteliti. 
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A. Kriminalitas atau Kejahatan 

Kriminalitas atau kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman 

atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut, dan dapat juga dikatan  sebagai perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana, asal saja 

ditujukan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang atau suatu kejadian 

yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. (Moeljatno, 2002 : 54). 

Menurut Abdussalam (dalam bukunya Kriminologi, 2007), 

kriminalitas atau kejahatan dibagi menjadi dua yaitu menurut hukum 

(yuridis) dan non hukum atau kejahatan menurut sosiologis. 

a. Kejahatan menurut hukum (yuridis) 

Kejahatan adalah sebuah perbuatan yang tidak boleh 

dilakukan, dan ditetapkan oleh negara dalam hukum pidana dan 

diancam dengan suatu sanksi atau hukuman. 

b. Kejahatan menurut non hukum, atau menurut sosiologis. 

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan 

oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki perilaku yang 

berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola-pola yang sama. 

Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis, dalam bukunya 

pelajaran Hukum Pidana bagian I, Adami Chazawi membedakan 

tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu : 
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a. Kejahatan dan Pelanggaran 

Kejahatan   atau   rechtdelicten   adalah   perbuatan   yang  

bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu 

diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. 

b. Pelanggaran  atau  westdelict   

Pelanggaran  atau  westdelict  ialah  perbuatan  yang  oleh  

umum  baru disadari  sebagai  suatu tindak  pidana,  setelah 

perbuatan tersebut  dirumuskan oleh undang-undang sebagai 

tindak pidana. 

Teori sebab-sebab atau faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan 

dari pendapat para pakar. (Abdussalam, 2007) 

a. Teori biologi kriminal  

Casare Lombroso (1835-1909), seorang dekter ahli kedokteran 

kehakiman dalam bukunya L’uomo Delinguente (1876) menyatakan 

sebab-sebab kejahatan dari ciri fisik (biologis) penjahat, yaitu : 

a) Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat, 

b) Bakat jahat tersebut diperoleh kerena kelahiran yaitu 

diwariskan dari nenek moyang (born criminal). 

c) Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri biologis tertentu, 

seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan 

lain-lain. 

d) Bakat jahat itu tidak dapat dirubah, artinya bakat tersebut tidak 

dapat dipengaruhi. 
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Ernest Kretchmer (1988-1964), mengadakan penelitian 

terhada- 260 orang gila diswedia dengan tujuan mencari hubungan 

antara tipe-tipe fisik yang beraneka ragam dengan karakter dan 

mental yang abnormal, ia membedakan tipe dasar manusia dalam 

empat tipe, yaitu: 

a) Tipe Leptosome, yang mempunyai jenis bentuk jasmani 

tingggi, kurus dengan sifatnya pendiam dan dingin, bersifat 

tertutup dan selalu menjaga jarak. 

b) Tipe piknis yang mempunyai bentuk tubuh endek, kegemukan 

dengan sifatnya yang ramah dan riang. 

c) Tipe atletis mempunyai bentuk tubuh dengan tulang dan otot 

yang kuat, dada lebar, dagunya kuat dan rahang menonjol, 

memiliki sifat eksplosif dan agresif. 

d) Tepe campuran dari ketiga tipe tidak terklasifikasi. 

b. Teori psikologi kriminal 

Teori psikologi kriminal ialah usaha mencari ciri-ciri psikis pada 

para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan 

orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan 

orang-orang yang bukan penjahat dan ciri-ciri psikis tersebut terletak 

pada intelegensinya yang rendah. Di Indonesia perkembangan 

psikologi kriminal lamban terutama disebabkan oleh peundang – 

undangan yang ada, masalah yang lain adalah kurangnya perhatian 
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dari para penegak hukum khususnya hakim. Bentuk – bentuk 

gangguan psikis yaitu meliputi psikoses, neuroses, dan cacat mental. 

a) Psikoses 

Psikoses terdiri dari psikoses organis dan psikoses fungsional. 

a) Psikoses organis, bentuk – bentuknya terdiri dari : 

1) Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan 

kemerosotan yang terus menerus dari seluruh kepribadian, 

pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti 

pencurian, penipuan, pemalsuan dilakukan dengan terang-

terangan dan penuh ketololan. 

2) Traumatic psikoses yang diakibatkan oleh luka pada otak 

yang disebabkan oleh kecelakaan (gagar otak), dimana 

penderitanya mudah gugup dan cenderung untuk melakukan 

kejahatan kekerasan. 

3) Encephalis lathargica. Umumnya penderitanya adalah anak-

anak, dimana seringkali melakukan tindakan – tindakan 

yang anti sosial, pelangaran seks. 

4) Senile dementia. Penderitanya pada umumnya pria yang 

sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan 

fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan 

kontrol terhadap orang lain, menimbulkan tindak kekerasan 

atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak. 



 
 
 

 

15 
 

5) Puerperal insanity. Penderitanya adalah wanita yang sedang 

hamil atau beberapa saat setelah melahirkan, yang 

disebabkan oleh kekhawatiran yang luar biasa disebabkan 

karena kelahiran anaknya yang tidak dikehendaki, tekanan 

ekonomi, dan kelelahan fisik. Kejahatan yang dilakukan 

berupa aborsi, pembunuhan bayi atau pencurian. 

6) Epilepsi merupakan salah satu bentuk piskoses yang sangat 

terkenal, akan tetapi juga salah satu bentuk psikoses yang 

susah untuk dipahami. 

7) Psikoses yang diakibatakan dari alkohol, terdapat masalah 

yang diajukan yaitu : 

a) Seberapa jauh pemabuk dipandang sebagai pelanggar 

hukum? 

b) Seberapa jauh seorang pemabuk merupakan penyebab 

timbulnya kejahatan? 

c) Apakah makna pemabukan dalam psikiatris? 

d) Seberapa jauh sikap hukum pidana terhadap kejahatan 

yang diakukan sebagai akibat tingkat pemabuk yang 

berbeda-beda? 

Dari pandangan psikiatri, dapat dibedakan tiga tipe 

penggunaan alkohol, yaitu : 

1) Tipe normal. Mereka menggunakan alkohol kadang-

kadang saja. Pengguna alkohol disini dapat mengganggu 
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kemampuan fisik dan mental yang kadang-kadang dapat 

menghasilkan kejahatan kekerasan, pelanggaran seks, 

pembakaran atau balas dendam. 

2) Peminum phatologist, terjadi pada orang – orang yang 

mentalnya tidak stabil dan sebagainya. Orang ini akan 

menjadi garang walaupun hanya minum alkohol dalam 

jumlah yang sangat sedikit. 

3) Alkoholis, yang dapat mengakibatkan menjadi kurang 

waras dengan halusinasi. 

b) Psikoses Fungsional, bentuk paling utama adalah : 

1) Paranoid, penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan, 

merasa hebat, merasa dekejar-kejar. 

2) Maniac depressive psikoses, penderitanya menunjukan 

tanda perubahan dari kegembiraan yang berlebihan ke 

kesedihan. Dimana kedadaan yang demikian dapat 

berlangsung selama berhari-hari bahkan berminggu-

minggu atau lebih lama lagi, kejahatan yang dapat 

dilakukan adalah benuh diri, kekersan, pencurian kecil-

kecilan, penipuan memabukan. 

3) Schizoprenia, pada penderitanya ada kepribadian yang 

terpecah, melarikan diri dari kenyataan,hidup dengan 

fantasi, delusi dan halusinasi, tidak bisa memahami 
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lingkungannya, kadang – kadang merasa ada orang yang 

menghipnosisnya. 

c) Neuroses 

Secara statistik pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan 

oleh penderita neuroses dari pada psikoses. Beberapa contoh 

kasus yang sering muncul dipengadilan : 

a. Anxiety neuroes dan phobia 

Keadaan dimana ditandai dengan katakutan yang tidak 

wajar dan berlebihan terhadap bahaya dari sesuatu yang 

tidak ada sama sekali. 

b. Histeria 

Diasosiasi diantara dirinya dengan lingkungannya dalam 

berbagai bentuk. Pada umumnya sangat egosentris 

emosional dan suka bohong pada umumnya penderitanya 

adalah wanita. 

c. Obsesional dan compulsive neuorosis 

Penderita memiliki keinginan atau ide yang tidak rasional, 

dan tidak dapat ditahan. Hal ini disebabkan karena adanya 

keinginan-keinginan (seksual) yang ditekanakibat adanya 

ketakutan untuk malakukan keinginan tersebut.(karena 

adanya norma – norma atau akibat terentu.). 
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d) Cacat Mental 

Cacat mental lebih ditekankan pada kekuranganintelegensi 

dari pada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari 

tingginya IQ dan tingkat kedewasaannya. 

c. Teori sosiologi kriminal. 

Mannheim (1889-1960), membedakan teori-teori sosiologi 

kriminal  kedalam teori yang berorientasi  pada kelas sosial dan teori 

yang tidak berorientasi pada kelas sosial. 

a) Teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu membahas 

sebab-sebab kejahatantidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek 

yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan 

sebagainya. 

b) Teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori ini 

dapat dipandang sebagai pendewasaan dari teori-teori sosisologi 

kriminal, berbeda dengan teori yang sebelumnya yang mencari 

sebab kejahatan dari ciri-ciri yang terdapat atau melekat pada 

orang tau pelakunya, teori klas mencari diluar pelakunya 

khususnya pada struktur sosial yang ada. 

  Berdasarkan pendekatan atau model ekonomi, seorang 

individu melakukan perbuatan kriminal karena hasil yang akan 

dipeoleh dari hasil perbuatan illegal yang dipilihnya lebih besar, 

dari pada hasil yang akan didapatkan dari hasil perbuatan legal, 

hasil yang ingin didapatkan tersebut merupakan hasil perhitungan 
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manfaat dan biaya yang akan ditanggung baik ketika memilih 

untuk melakukan perbuatan illegal maupun legal, faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia 

dipengaruhi oleh bahwa tingkat upah pekerja yang rendah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas 

di lndonesia,dan kemudian pengaruh jumlah terdakwa/tertuduh 

yang dihukum penjara karena terlibat kriminalitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. 

(Hardianto F.N, 2009.13). 

B. Jenis-Jenis Kriminal 

  Penggolongan jenis-jenis Kriminal menurut Lombroso (dalam 

Santoso dkk, 2002). 

1. Borwn criminal yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme 

(adanya sifat hewani yang diturunkan pada diri seseorang). 

2. Insane criminal yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam 

kelompok idiot, embisil atau paranoid. 

3. Occasional criminal atau criminaloid yaitu pelaku kejahatan 

berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga 

mempengaruhi pribadinya. 

4. Criminals of passion yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 

tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan. 

 

 



 
 
 

 

20 
 

C. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perilaku Kriminal 

  Faktor-faktor terjadinya perilaku kriminalitas Menurut Kurniasa 

(dalam Rini H.S, 2012) adalah : 

1. Faktor internal  

 Faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku kriminalitas 

yaitu faktor dari dalam diri sendiri seperti kondisi fisiologis 

pelaku, dan kondisi psikologis pelaku kriminalitas. Faktor kondisi 

fisiologis yaitu kecenderungan perilaku kriminalitas yang terjadi 

pada diri kita ataupun pada orang lain tak lepas dari pengaruh ego 

atau kurangnya rasa pengendalian diri yang mendominasi dan 

membelenggu pikiran kita. Sedanglan faktor kondisi psikologis 

yaitu kecenderungan seseorang melakukan aksi-aksi kriminalitas 

salah satunya mungkin karena faktor traumatik masa kecil, seperti 

keluarga yang broken home, anak yatim piatu, ataupun karena 

kurangnya pendidikan di keluarga seperti menghargai orang lain, 

menghargai kerja keras, pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, 

adanya bawaan kepribadian, dan sebagainya. 

2. Faktor eksternal  

 Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku kriminalitas 

yaitu kondisi ekonomi dan kondisi sosial atau lingkungan sekitar 

pelaku, orang atau sekelompok orang melakukan tindakan 

kriminalitas ataupun semata-mata didorong oleh rasa 

keterhimpitan ekonomi yang parah. Demi sesuap nasi mereka rela 
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melakukan tindakan kriminal, seperti pemalakan, pencurian, 

perampokan, pembunuhan, penjarahan, dan sebagainya. 

Sedangkan kondisi sosial atau lingkungan yang mempengaruhi 

perilaku kriminalitas meliputi orang atau sekelompok orang 

melakukan atau terlibat dalam aksi-aksi kriminalitas yang 

kemungkinan karena pengaruh pergaulan dengan orang sudah 

menjadi preman dan melakukan tidakan kriminal sebelumnya.  

D.  Anak Putus Sekolah 

  Hampir di setiap tempat banyak anak-anak yang tidak mampu 

melanjutkan pendidikan. Pendidikan putus di tengah jalan disebabkan 

karena berbagai kondisi yang terjadi dalam kehidupan, salah satunya 

disebabkan oleh kondisi ekonomi orang tua yang memprihatinkan. 

Disadari bahwa kondisi ekonomi seperti ini menjadi penghambat bagi 

seseorang untuk memenuhi keinginannya dalam melanjutkan 

pendidikan dan menyelesaikan. Kondisi ekonomi seperti ini disebabkan 

berbagai faktor, di antaranya orang tua tidak mempunyai pekerjaan 

tetap, tidak mempunyai keterampilan khusus, keterbatasan kemampuan 

dan faktor lainnya. (Abuddin Nata, 2003 : 127). 

  Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya anak putus 

sekolah (drop out) antara lain adalah Keadaan Kehidupan Keluarga, 

seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan itu tidak hanya berlangsung 

di sekolah (pendidikan formal), akan tetapi dapat juga berlangsung di 

dalam keluarga (pendidikan informal). Keluarga sangat menentukan 
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berhasil tidaknya anak dalam pendidikan, karena pendidikan yang 

pertama dan utama diterima oleh anak adalah di dalam keluarga. Begitu 

anak dilahirkan ke dunia masih dalam keadaan yang sangat lemah dan 

tidak berdaya, pada saat ini sangat membutuhkan bantuan terutama dari 

kedua orang tua dan anggota keluarga yang lainnya sampai anak 

menjadi dewasa. Di sinilah anak memperoleh bermacam-macam 

pengetahuan dan pengalaman, baik yang berupa susah, gembira dan 

kebiasaan-kebiasaan lain, seperti larangan, celaan, pujian dan juga sikap 

kepemimpinan orang tuanya, kesemuanya ini ikut mempengaruhi jiwa 

anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. (Farmadi, 2004). 

 Beberapa  faktor  penyebab  anak  tidak  dan  putus sekolah, anak yang 

putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor,  yaitu  ekonomi,  minat  

anak  yang kurang,  perhatian  orang  tua  rendah,  faktor budaya,  

fasilitas  belajar  kurang, ketiadaan  sekolah/sarana,  dan  cacat  atau  

kelainan jiwa.  Setelah  ditelusuri lebih  jauh  ternyata  anak  yang  

putus  sekolah  lebih  banyak disebabkan faktor ekonomi, kemudian 

diikuti secara berturut-turut  faktor minat  anak yang rendah, perhatian 

orang tua  yang rendah,  fasilitas belajar  yang  minim,  budaya, 

ketiadaan  sekolah,  dan  kelainan  jiwa/cacat.  

  Faktor pertama yang menyebabkan anak tidak dan putus 

sekolah adalah faktor ekonomi, faktor ekonomi yang dimaksudkan 

adalahketidakmampuan keluarga si anak untuk membiayai segala 

proses yang dibutuhkanselama menempuh pendidikan atau sekolah 
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dalam satu jenjang tertentu. WalaupunPemerintah telah mencanangkan 

wajib belajar 12 tahun, namun belum berimplikasi secara maksimal 

terhadap penurunan jumlah anak yang tidak dan putus sekolah. 

  Selain itu, program pendidikan gratis yang telah dilaksanakan 

belum tersosialisasi hingga kelevel bawah, konsep gratis belum jelas 

sasaran pembiayaannya oleh sekolah sehinggamasih dianggap sebagai 

beban bagi keluarga yang kurang mampu, selain biayayang dikeluarkan 

selama sekolah anak harus mengeluarkan biaya untuk pakaiansekolah, 

uang daftar, buku dan alat tulis lainnya, serta biaya transportasi 

atauakomodasi bagi siswa yang jauh dari sekolah, hal-hal tersebut 

masih dianggapsebagai beban oleh orang tua sehingga membuat mereka 

enggan untuk menyekolahkan anaknya, mata pencaharian orang tua 

anak tidak dan putussekolah sebagian besar petani, sebagian kecil 

nelayan, buruh, serta terdapat orang tuaanak yang tidak memiliki 

pekerjaan (tetap).Perlu dikemukakan bahwa terdapat sejumlah anak 

yang tidak dan putussekolah disebabkan oleh ketiadaan orang tua atau 

meninggal dunia, anaktersebut putus sekolah karena tidak adanya orang 

tua atau pihak yang mau membiayaisekolah si anak 

  Faktor kedua yang menyebabkan anak tidak dan putus sekolah 

adalahrendahnya atau kurangnya minat anak untuk bersekolah, 

Rendahnya minat anak dapatdisebabkan oleh perhatian orang tua yang 

kurang, jarak antara tempat tinggal anakdengan sekolah yang jauh, 

fasilitas belajar yang kurang, dan pengaruh lingkungan sekitarnya, 
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minat yang kurang dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan 

misalnyatingkat pendidikan masyarakat rendah yang diikuti oleh 

rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan, dan ada pula anak 

putus sekolah karena malas untuk pergi sekolah karena merasa minder, 

tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungansekolahnya, sering 

dicemoohkan karena tidak mampu membayar kewajiban biayasekolah 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ketidak mampuan ekonomi keluarga 

dalammenopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah 

psikologi anaksehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik 

dalam pergaulan dengan temansekolahnya selain itu adalah peranan 

lingkungan. 

  Faktor ketiga adalah kurangnya perhatian orang tua. 

Rendahnya perhatianorang tua terhadap anak dapat disebabkan karena 

kondisi ekonomi keluarga ataurendahnya pendapatan orang tua si anak 

sehingga perhatian orang tua lebih banyaktercurah pada upaya untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam keluargamiskin cenderung 

timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidupanak, 

sehingga mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan mengikuti 

pelajaran. Banyak sekali anak yang putus sekolah ini diakibatkan 

karena keaadan dirumahnya, biasanya dialami pada masa SMP dan 

SMA, karena pada masa itu anak sedang mencari jati dirinya sendiri, 

sehingga sangat sulit untuk dinasehati orang tuanya hal itu berakibat 

hubungan sang orang tua dengan anak menjadi tidak harmonis lagi. 
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  Faktor yang keempat adalah ketiadaan prasarana sekolah, 

faktor prasaranayang dimaksudkan adalah terkait dengan 

ketidaktersediaan prasarana pendidikanberupa gedung sekolah atau alat 

transportasi dari tempat tinggal siswa dengan sekolah, masalah ini 

sering terjadi di sekolah- sekolah yang berada di pedesaan,maupun di 

wilayah pedalaman seperti di hutan, serta alat transportasi yang kurang 

sertajarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh. 

  Faktor kelima yang menyebabkan anak putus sekolah adalah 

fasilitas belajar yang kurang memadai, fasilitas belajar yang 

dimaksudkan adalah fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, misalnya 

perangkat (alat, bahan, dan media) pembelajaran yang kurang memadai, 

buku pelajaran kurang memadai, dan sebagainya, kebutuhan dan 

fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat dipenuhi siswa dapat 

menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan 

putus sekolah. 

  Faktor keenam, adalah budaya, faktor budaya yang 

dimaksudkan di siniadalah terkait dengan kebiasaan masyarakat di 

sekitarnya yaitu, rendahnya kesadaran orang tua atau masyarakat akan 

pentingnya pendidikan. Perilakumasyarakat pedesaan dalam 

menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan, 

mereka beranggapan tanpa bersekolah pun anak-anak mereka 

dapathidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah, oleh karena di 

desa jumlah anakyang tidak bersekolah lebih banyak dan mereka dapat 
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hidup layak maka kondisiseperti itu dijadikan landasan dalam 

menentukan masa depan anaknya, kendala budaya yang dimaksudkan 

adalah pandangan masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan 

tidak penting, pandangan banyak anak banyak rejeki membuat 

masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang 

masihusia sekolah diarahkan untuk membantu orang tua dalam mencari 

nafkah. 

  Faktor lainnya, adalah cacat, IQ yang rendah, rendah diri, dan 

umur yang melampaui usia sekolah, untuk kategori anak tidak sekolah 

sama sekali, faktor penyebabnya adalah karena ekonomi di samping 

faktor sarana, minat yang kurang, perhatian orang tua yang rendah, dan 

fasilitas yang kurang, sebagian kecil anak yang tidak sekolah sama 

sekali disebabkan karena cacat fisik. (Yuda, 2012). 

  Winarno Surachmad, mengemukakan bahwa keluarga 

merupakan lingkungan yang pertama yang memberikan pengaruh 

terhadap perkembangan anak, keluarga besar atau kecil, keluarga 

miskin atau berada. Situasi keluarga tenang, damai gembira atau 

keluarga yang sering cekcok, bersikap keras, ini akan mewarnai sikap 

anak, jumlah orang yang tinggal di dalam keluarga tersebut, nenek, 

paman, bibi, ini juga turut mempengaruhi perkembangan anak, 

pengaruh baik tetapi juga buruk dapat dipelajari anak dalam keluarga. 

(Winarno Surachmad, 1977 : 31). 
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  Data jumlah Anak putus sekolah di Indonesia Jawa Tengah, 

Dalam laporan hasil reses Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 

(FPPP), yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa 

Tengah 18 september 2013. Sekretaris FPPP, Drs H Alfasadun MM Akt 

mengatakan, mengacu data Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) Pusat, di negeri ini masih ada sedikitnya 

13.685.324 anak sekolah usia 7-15 tahun yang putus sekolah. Dari 

jumlah ini, sebanyak 32 persen di antaranya berada di Provinsi Jawa 

Tengah. 

E. Penelitian Relevan 

1) Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian 

ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuda D.C.K (2012) 

dengan judul penyebab anak- anak putus sekolah dan cara 

penanggulanganya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Kualitatif digunakan untuk menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati mengenai penyebab anak- anak putus 

sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi dalam 

mengatasi mengenai masalah penyebab banyaknya anak-anak putus 

sekolah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang pemuda. 

Metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan 
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pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya 

dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah penelitian yang akan dilakukan akan meneliti mengenai 

perilaku kriminal pada pemuda sedangkan penelitian ini mengenai 

penyebab anak putus sekolah dan bagaimana cara 

penanggulangannya. 

2) Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian 

ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rini H.S (2012) Perilaku 

Kriminal Pada Pecandu Alkohol. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji 

tentang fektor yang mempengaruhi perilaku kriminal seseorang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya 

dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Lokasi dalam penelitian 

ini adalah di Kota Bekasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti berada di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. 

Perbedaan yang lain adalah dilihat dari bidang kajiannya, jika 

penelitian yang sudah ada mengkaji tentang faktor yang 

mempengaruhi tindak kriminal oleh pecandu alkohol, sedangkan 
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peneliti akan meneliti tentang faktor yang mempengaruhi tindak 

kriminal oleh pemuda. 

3) Hasil penelitian relevan yang sesuai dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Hardianto F.N. (2009) tentang 

Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di 

Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama 

mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi sesorang melakukan 

tindak kriminalitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan bersifat kuantitatif, sekunder, dan cross-

section, berdasarkan teknik pengumpulan data tinjauan literatur dan 

data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi lain yang terkait, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya dalam 

penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak 

pada lokasi dan bidang kajiannya. Lokasi dalam penelitian ini adalah 

mencangkup 26 provinsi di Indonesia dari data BPS tahun 1997, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berada di 

Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Perbedaan yang lain 

adalah dilihat dari bidang kajiannya, jika penelitian mengkaji 

mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di 
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Indonesia, sedangkan peneliti akan meneliti tentang faktor yang 

mempengaruhi pemuda melakukan tindak kriminalitas. 

F. Kerangka Berpikir   

  Berdasarkan landasan teori dan beberapa difinisi yang ada, 

maka kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu pemuda melakukan 

tindakan kriminal merupakan suatu perilaku yang menyimpang, 

disebabkan oleh banyak faktor, baik itu faktor internal dalam diri 

sendiri atau faktor eksternal dari keadaan dan kondisi lingkungan 

sekitar, seperti pengaruh keadaan ekonomi keluarga yang rendah, 

pengaruh lingkungan sekolah, pengaruh lingkungan masyarakat sekitar 

dan lain sebagainya menyebabkan pemuda bersikap anti sosial dengan 

melakukan tindakan kriminal demi kepentingannya sendiri atau 

kelompoknya. 

  Hal ini yang terjadi pada pemuda di Kecamatan Kajen, tindak 

kriminal yang dilakukan pemuda dipengaruhi oleh banyaknya 

pengangguran akibat pendidikan yang rendah, pengaruh pergaulan 

dengan teman dilingkungan masyarakat yang kurang baik, pengaruh 

dari lingkungan sekolah yang dulu pernah ditempuh, dan masih banyak 

lagi hal – hal yang mempengaruhi perilaku menyimpang dari pemuda 

yang tidak memiliki pekerjaan tetap, berpendidikan rendah dan 

pergaulan yang kurang baik membuatnya melakukan perilaku yang 

menyimpang. 
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  Perilaku menyimpang yang dilakukan pemuda, seperti 

melakukan perkelahian, pengeroyokan, perjudian, minum – minuman 

keras hingga menyebabkan gangguan, dan masih banyak lagi.  Oleh 

sebab itu perlu adanya upaya pembinaan dari pihak terkait khususnya 

pihak kepolisian terhadap pemuda yang melakukan tindak kriminal, dan 

diharapkan dapat  meningkatkan daya produktifitas pada pemuda agar 

lebih produktif lagi. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Dengan metode yang tepat suatu penelitian dapat dipertanggung 

jawabkan dan dipercaya mengingat metode penelitian mempunyai arti dan 

peran yang sangat penting dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut Kirk dan Miller, 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental tergantung dari pengamatan kepada manusia 

dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam 

bahasanya dan dalam peristilahnya (Moleong, 2010:4). 

B. Lokasi Penelitian 

Penempatan lokasi sangatlah penting, karena berguna untuk 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh dan memperjelas lokasi 

yang menjadi sasaran dalam penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di di 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah peneliti memilih 

lokasi penelian berdasarkan hasil pengamatan awal pada lokasi tersebut, 

masih banyak pemuda yang melakukan tindakan atau berperilaku 

menyimpang seperti melakukan tindakan kekerasan, pencurian, 
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pengeroyokan, perjuadian, perkelahian serta tindakan menyimpang 

lainnya, yang dapat termasuk kedalam tindakan kriminal. 

C. Sumber Data 

Menurut Arikunto (2010: 172), sumber data dalam penelitian 

adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian 

ini mencakupi sumber primer dan sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Data primer berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan atau objek penelitian mengenai perilaku kriminal pemuda 

di Kecamatan Kajen. Informan adalah orang yang dimaanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian 

(Moleong, 2012: 132). Sumber primer adalah segala sesuatu yang 

secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian. Sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah : 

1) Pemuda yang melakukan tindak kriminal 

2) Bripka Anton Purnomo Kanit Reskrim Polsek Kajen dan Bapak Lilik 

Krisyanto Reskrim Polsek kajen sebagai Aparat kepolisian Polsek 

Kajen 

2. Sumber Data Sekunder 

Menurut Kaelan (2005: 65), sumber data sekunder adalah catatan-

catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinil. Dilihat dari segi 

sumber data, sumber tertulis dilihat dari sumber buku dan majalah 

ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.  
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Dalam rangka untuk melengkapi data primer peneliti menggunakan 

sumber data berupa buku – buku yang terkait dalam penelitian ini, 

sumber arsip, catatan kriminal pemuda di Polsek Kajen, serta 

dokumentasi. 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan  pokok permasalahan yang menjadi 

pusat perhatian dalam penelitian. Penetapan fokus penelitian merupakan 

tahap yang sangat menentukan dalam pendekatan kualitatif. Hal ini karena 

suatu penelitian kualitatif tidak dimuali dari sesuatu yang kosong atau 

tanpa adanya masalah, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seorang 

terhadap adanya masalah. (Moleong, 2004:92) 

Fokus penelitian perilaku kriminal pada pemuda di Kecamatan 

Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, meliputi : 

a. Bentuk atau jenis tindak kriminalitas apa saja yang dilakukan oleh 

pemuda. 

b. Intensitas tindak kriminalitas yang dilakukan oleh pemuda hanya 

sebatas kenakalan remaja, atau termasuk tindak pidana ringan atau 

berat. 

c. Frekuensi tindak kriminalitas yang dilakukan oleh pemuda.  

d. Faktor - faktor penyebab tindak kriminalitas oleh pemuda. 

e. Upaya pembinaan Polsek Kajen terhadap pemuda yang melakukan 

tindak kriminal. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Observasi (Pengamatan) 

 Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap objek penelitian.dalam hal ini pengamatan yang 

dilakukan dapat diklasifikasikan menjadi dua cara, yaitu: 

(a) Pengamatan berperan serta artinya pengamat melakukan dua 

peran sekaligus, yakni sebagai pengamat dan menjadi anggota 

resmi dari kelompok yang diamatinya. 

(b) Pengamatan tanpa serta pengamat, yakni pengamat hanya 

berfungsi mengadakan pengamatan (Moleong, 2012: 176). 

  Dalam penelitin ini kegiatan pengamatan yang dilakukan tanpa peran 

serta pengamat, dimana pengamat hanya melakukan pengamatan pada 

kasus – kasus tindak kriminalitas pemuda yang terjadi di Kecamatan 

Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. 

2. Wawancara  

  Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu  pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2012: 186). 

pedoman wawancara diklasifikasikan Arikunto (2010: 270) menjadi 

dua yaitu:  

1) Pedoman wawancara tidak terstruktur  dan   
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2) Pedoman wawancara terstruktur.  

 Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman 

wawancara. Responden yang diwawancarai adalah pihak-pihak yang 

berkompeten dengan masalah yang diteliti, diantaranya adalah pihak-

pihak yang dapat diwawancarai antara lain: 

1) Pemuda yang melakukan tindak kriminal 

2) Bripka Anton Purnomo Kanit Reskrim Polsek Kajen dan Bapak 

Lilik Krisyanto Reskrim Polsek kajen sebagai Aparat kepolisian 

Polsek Kajen 

 Wawancara dilakukan dengan mendatangi responden atau informan, 

peneliti akan bertanya untuk memperoleh informasi kepada responden 

atau informan berkaitan dengan perilaku kriminal pemuda di 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Sebelumnya 

peneliti akan membuat daftar pertanyaan untuk mempermudah proses 

wawancara dan agar wawancara lebih terarah dan sistematis. 

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda 

dan sebagainya (Arikunto, 2010: 274). Dalam penelitian ini,metode 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah 

dirumuskan,meliputi data mengenai catatan kriminal pemuda dari 

data kriminalitas di Polsek Kajen, data penduduk Kecamatan Kajen, 
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dan arsip-arsip lain yang berkaitan dengan perilaku kriminal pemuda 

di Kecamatan Kajen.Teknik pengumpulan data ini, untuk melengkapi 

data tentang perilaku kriminal pemuda di Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah.  

F. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Patton (dalam Moleong, 2012: 330) untuk memeriksa keabsahan 

data pada penelitian kualitatif maka digunakan taraf kepercayaan data 

dengan teknik triangulasi, teknik triangulasi yang digunakan adalah 

teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 

Pemeriksaan keabsahan data ini memanfaatkan sesuatu yang lain untuk 

keperluan pengecekan atau membandingkan triangulasi dengan sumber 

data yang dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakanya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu. 

d. Membadingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 

berpendidikan, pejabat pemerintah. 
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e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara, dan membandingkan data hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data  adalah proses merinci usaha secara formal untuk 

menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang 

disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada 

tema dan hipotesis itu. (Moleong,2012: 280). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku kriminal pemuda 

di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan,sehingga digunakan analisis 

interaktif fungsional.  

Analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, 

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 

tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

a) Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan 

pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk 

mendapatkan data yang lengkap. 

b) Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi 

data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 
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Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesana pula 

finalnya dapat ditarik dan diverivikasi. 

c) Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, 

mengatur, serta mengelompokan data sehingga menghasilkan data 

yang deskriptif. 

 Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang 

pada catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang 

timbul dari data yang harus diuji kebenaranya, kekokohanya, dan 

kecocokanya merupakan validitasnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum 

Lokasi penelitian ini meliputi wilayah Hukum Polsek Kajen 

Kecamatan Kajen,KecamatanKajen yang juga merupakan pusat 

pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. 

Kecamatan Kajen memilik luas wilayah 75,15 km² dengan kepadatan 

penduduk 782 jiwa/km², terdiri dari 24 desa dan satu kelurahan, jumlah 

penduduk 58.048 jiwa dengan jumlah laki-laki 28.692 jiwa dan 

perempuan29.356 jiw, Kecamtan Kajen memiliki 47 SD Swasta, 6 SMP 

Negeri dan 1 SMP Swasta, dan 1 SMA Negeri dan 3 SMA Swasta. 

Kecamatan Kajen memiliki 24 desa yaitu Tambakroto, Kutorejo, 

Linggoasri, Brengkolang, Pringsurat, Sukoyoso, Sinangohprendeng, 

Kjongan, Pekiringan Ageng, Gandarum, Sabarwangi, Kalijoyo, Wonorejo, 

Pekiringan Alit, Kutorejo, Nyamok, Tanjungkulon, Tanjungsari, Gejlig, 

Kebonagung, Sangkanjoyo, Salit, Sambiroto, Rowolaku, dan satu 

Kelurahan yaitu Kelurahan Kajen. 

 

Visi Polsek Kajen 

Visi Polri yaitu polri yang mampu menjadi pelindung pengayom 

dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama – sama 

masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan 

proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak 

azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pekalongan
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
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keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis 

dan masyarakat yang sejahtera. 

Misi Polsek Kajen 

Uraian dan penjabaran tentang Misi polri berdasarkan visi polri 

adalah sebagai berikut : 

1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) 

sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis. 

2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif 

dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta 

kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship). 

3) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan 

menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju 

kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan. 

4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap 

memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam 

bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

5) Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam 

mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri 

sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai 

kesejahteraan masyarakat. 
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6) Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai 

upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan. 

7) Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external 

yang sangat merugikan organisasi. 

8) Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah 

konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

9) Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari 

masyarakat yang berbhineka tunggal ika.  

2. Informan  

Dari hasil data yang diperoleh peneliti ada 7 kasus kriminal yang 

terjadi di wilayah hukum Polsek Kajen yang melibatkan pemuda usia 

antara 15 - 24 tahun, dari jumlah pelaku 11 orang tersangka 6 orang tidak 

dapat diambil datanya disebabkan berbagai halangan yang dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1)  A.N usia 17 tahun pendidikan terakhir tamat SD dengan kasus 

pencurian, sudah bebas dari rutan kelas 2A Pekalongan dan bekerja di 

Jakarta. 

2) F.B 20 tahun pendidikan terakhir tamat SD kasus pencurian, sudah 

bebas dari rutan kelas 2A Pekalongan dan bekerja di Jakarta. 

3) A.P 23 tahun pendidikan terakhir tamat SD kasus pencurian, sudah 

bebas dari rutan kelas 2A Pekalongan tidak dapat ditemui karena 

sudah menikah dan berdomisili diluar kota Pekalongan. 
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4) B.R 20 tahun pendidikan terakhir tamat SD dengan kasus 

Pengeroyokan, tidak bisa ditemui karena bekerja diluar kota. 

5) G.S usia 19 tahun pendidikan terakhir tamat SD dengan kasus 

pencurian tidak dapat ditemui karena bekerja di Jakarta. 

6) F.S usia 24 tahun pendidikan terakhir tamat SD dengan kasus 

pencurian, tidak dapat ditemui karena sudah menikah dan berdomisili 

diluar kota. 

3. Bentuk, Intensitas, Dan Frekuensi Tindak Kriminalitas Pada Pemuda 

Di Kecamatan Kajen 

a. Bentuk Tindak Kriminalitas Pada Pemuda  

Menurut Bripka Anton Purnomo Kanit Reskrim Polsek Kajen 

bentuk-bentuk tindak kejahatan yang banyak terjadi adalah sebagai 

berikut : 

“untuk kurun waktu terakhir pelanggaran yang sering terjadi 

berdasarkan laporan yang kami terima dari masyarakat untuk 

selanjutnya dapat kami tindak lanjuti kebanyakan adalah 

kasus pencurian, pemerasan dan penganiyayaan juga kasus 

yang lainnya, setiap tindak kejahatan tersebut akan kami 

proses sesuai hukum yang berlaku,tapi setelah adanya 

PERKABA (Peraturan Kabareskrim) untuk kasus kejahatan 

yang kerugiannya dibawah 12 juta akan kita lakukan mediasi 

dulu antara korban dengan pelaku untuk menyelesaikan 

masalah tersebut, tapi dengan catatan kejahatan tersebut tidak 

berdampak atau berimplikasi secara luas seperti 

penjambretan, pelakunya juga bukan resedifis dapat kita 

lakukan mediasi antara pelaku dengan korban” 

(Wawancara, 3 Agustus 2015) 

 

Berdasarkan keterangan yang diberikan kepada peneliti 

oleh bapak Lilik Kristiyanto Bareskrim Polsek Kajen bentuk – 
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bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh pemuda yaitu sebagai 

berikut : 

“kebanyakan pelanggaran yang terjadi diwilayah hukum 

Polsek Kajen adalah kasus pencurian 362 KUHP dan 

penganiyayaan 351 KUHP yang sering terjadi laporan dari 

masyarakat ke Polsek“ 

(Wawancara, 3 Agustus 2015) 

 

Berikut ini adalah keterangan yang diberikan kepada 

peneliti oleh saudara A.R (23 tahun) pekerjaan buruh batik dengan 

pendidikan terakhir tidak tamat SMP tindak kejahatan yang pernah 

dilakukan olehnya yaitu sebagai berikut : 

“pekerjaan saya sebagai buruh jahit masih saya rasa kurang 

sehingga saya sampai gelap mata melakukan penjambretan 

di pasar kajen dan saya ditangkap oleh polisi dirumah saya 

beserta teman saya yang juga ikut membantu saya” 

(Wawancara, 5 Agustus 2015) 

 

Kemudian berikut keterangan yang diberikan kepada 

peneliti oleh saudara I.R (20 tahun) pekerjaan buruh sablon dengan 

pendidikan terakhir tamat SD tindak kejahatan yang pernah 

dilakukan olehnya yaitu sebagai berikut : 

“kalo saya kasusnya penjambretan mas, dipasar kajen saya 

diajak teman saya untuk ikut membantunya, saya dan 

teman saya ditangkap oleh unit reserse polsek kajen 

dirumahnya teman saya juga“ 

(Wawancara, 5 Agustus 2015) 

Selanjutnya jawaban yang diberikan kepada peneliti oleh 

saudara E.S (20 tahun) pekerjaan buruh konfeksi dengan 
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pendidikan terakhir tamat SD tindak kejahatan yang pernah 

dilakukan olehnya yaitu sebagai berikut : 

“pelanggaran yang pernah saya lakukan adalah pencurian 

kotak amal masjid mas”  

(Wawancara, 6 Agustus 2015) 

 

Berikut informasi yang diberikan kepada peneliti oleh 

saudara A.F (20 tahun) pekerjaan buruh jahit dengan pendidikan 

terakhir tamat SD tindak kejahatan yang pernah dilakukan olehnya 

yaitu sebagai berikut : 

“kasus saya yaitu penganiyayaan atau pengeroyokan yang 

saya lakukan dengan teman saya pada korban dan hanya 

mengakibatkan luka ringan saja mas” 

(Wawancara, 6 Agustus 2015) 

 

Kemudian berdasarkan informasi yang diberikan kepada 

peneliti oleh saudara S.G (20 tahun) pekerjaan buruh jahit dengan 

pendidikan terakhir tamat SD tindak kejahatan yang pernah 

dilakukan olehnya yaitu sebagai berikut : 

“kasus saya ada dua mas, yang pertama pengeroyokan dan 

yang satu lagi pemerasan dengan kekerasan kasus yang 

pertama saya lakukan dengan teman saya tapi yang kedua 

saya lakukan sendirian mas, teman saya sudah keluar dari 

rutan sini, sedangkan saya belum karena hukuman saya 

lebih lama” 

(Wawancara, 7 Agustus 2015) 
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Tabel 1. 

Bentuk Pelanggaran 

 

 

No. Tersangka Umur Pendidikan Pekerjaan 
Bentuk 

Pelanggaran 

1. G.S 19 Tamat SD Wiraswasta Pencurian 

2. F.S 24 Tamat SD Wiraswasta Pencurian 

3. A.R 23 
Tidak Tamat 

SMP 
Buruh Batik 

Pencurian dengan 

Kekerasan 

4. I.R 20 Tamat SD Buruh Sablon 
Pencurian dengan 

Kekerasan 

5. E.S 20 Tamat SD 
Buruh 

Konveksi 
Pencurian 

6. A.F 20 Tamat SD Buruh Jahit Penganiyaan 

7. B.R 20 Tamat SD Buruh Jahit Penganiyaan 

8. S.G 21 Tamat SD Buruh Jahit 

Pengeroyokan, 

Perampasan 

dengan kekerasan 

9. F.B 20 Tamat SD Belum Bekerja Penganiyaan 

10. A.P 23 Tamat SD Buruh Jahit Pencurian 

11. A.N 17 Tamat SD Buruh Jahit Pencurian 

 

  

Berdasarkan pada data tabel di atas yang peneliti peroleh, bentuk 

pelanggaran hukum yang banyak terjadi di Kecamatan Kajen adalah kasus 

pencurian, kemudian diikuti dengan kasus penganiyaan, dan perampasan 

dengan kekerasan, dengan latar belakang pendidikan para pelaku kejahatan 

sebagian besar adalah tamatan SD, dan rata – rata usia para pelaku 

kejahatan antara 17 – 24 tahun. 
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b. Intensitas Tindak Kriminalitas Pada Pemuda  

Menurut Bripka Anton Purnomo Kanit Reskrim Polsek 

Kajen kualitaas tindak kejahatan dari kasus-kasus kejahatan yang 

terjadi di wilayah hukum Polsek Kajen adalah sebagai berikut : 

“untuk intensitas atau kualitas  dari tindak kejahatan dilihat 

dari kasus yang pernah terjadi masih termasuk tindak 

kejahatan ringan dan ada juga yang dengan pemberatan, 

seperti kasus penganiyayaan yang pernah terjadi hanya 

mengakibatkan korban mengalami luka ringan sehingga 

pelaku hanya dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP 

dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun dan 

termasuk sebagai penganiyayaan ringan, dan kasus 

pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP” 

(Wawancara, 3 Agustus 2015) 

 

Kemudian ini adalah informasi yang diberikan kepada 

peneliti oleh bapak Lilik Kristiyanto Reskrim Polsek Kajen 

kualitaas tindak kejahatan dari kasus-kasus kejahatan yang terjadi 

di wilayah hukum Polsek Kajen yaitu sebagai berikut : 

“kebanyakan mas, untuk kualitas tindak kejahatan yang 

terjadi masih termasuk tindak pidana ringan” 

(Wawancara, 3 Agustus 2015) 

 

Berdasarkan keterangan yang diberikan kepada peneliti 

oleh saudara A.R (23 tahun) pekerjaan buruh batik dengan 

pendidikan terakhir tidak tamat SMP intensitas tindak kejahatan 

yang pernah dilakukan olehnya yaitu sebagai berikut : 

“ya sebelumnya saya memang sudah merencanakannya 

dengan teman saya, korban hanya mengalami luka ringan 

saja, saya dijerat dengan pasal 365 KUHP” 

(Wawancara, 5 Agustus 2015) 
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Kemudian keterangan yang diberikan kepada peneliti oleh 

saudara I.R (20 tahun) pekerjaan buruh sablon dengan pendidikan 

terakhir tamat SD intensitas tindak kejahatan yang pernah 

dilakukan olehnya yaitu sebagai berikut : 

“ya, saya memang sudah merencanakannya dengan teman 

saya, si korban hanya mengalami luka ringan 

ditangannya” 

(Wawancara, 5 Agustus 2015) 

 

Berdasarkan keterangan yang diberikan kepada peneliti 

oleh saudara (E.S 20) tahun pekerjaan buruh konfeksi dengan 

pendidikan terakhir tamat SD intensitas tindak kejahatan yang 

pernah dilakukan olehnya yaitu sebagai berikut : 

“ya, saya sudah merencanakan untuk mengambil kotak 

amal masjid tersebut dengan cara membuka gemboknya 

menggunakan obeng yang sudah saya persiapkan” 

(Wawancara, 6 Agustus 2015) 

 

Berikut juga informasi yang diberikan kepada peneliti oleh 

saudara A.F (20 tahun) pekerjaan buruh jahit dengan pendidikan 

terakhir tamat SD intensitas tindak kejahatan yang pernah 

dilakukan olehnya yaitu sebagai berikut : 

“tidak mas, saya tidak merencanakannya, saya 

melakukannya secara spontanitas saja” 

 

(Wawancara, 6 Agustus 2015) 

Selanjtnya berdasarkan keterangan yang diberikan kepada 

peneliti oleh saudara (S.G 20 tahun) pekerjaan buruh jahit dengan 
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pendidikan terakhir tamat SD intensitas tindak kejahatan yang 

pernah dilakukan olehnya yaitu sebagai berikut : 

“untuk kasus penganiyayaan saya tidak merencanakan 

karena itu terjadi seketika itu ketika saya marah dengan 

korban, kalo yang kasus kedua yang pemerasan, saya 

memang sudah merencanakannya mas” 

(Wawancara, 7 Agustus 2015) 

 

 

Tabel 2. 

Intensitas Tindak Pidana 

 

No. Tersangka Umur Pendidikan 
Bentuk 

Pelanggaran 

Intensitas Tindak 

Pidana 

1. G.S 19 Tamat SD Pencurian 
Tindak Pidana 

Ringan 

2. F.S 24 Tamat SD Pencurian 
Pencurian dengan 

Pemberatan 

3. A.R 23 
Tidak Tamat 

SMP 

Pencurian dengan 

Kekearasan 

Pencurian dengan 

Pemberatan 

4. I.R 20 Tamat SD 
Pencurian dengan 

Kekearasan 

Pencurian dengan 

Pemberatan 

5. E.S 20 Tamat SD Pencurian 
Pencurian dengan 

Pemberatan 

6. A.F 20 Tamat SD Penganiyaan Penganiyaan Ringan 

7. B.R 20 Tamat SD Penganiyaan Penganiyaan Ringan 

8. S.G 21 Tamat SD 

Pengeroyokan, 

Perampasan 

dengan 

kekerasan 

Penganiyaan Ringan, 

dan Pencurian 

dengan 

Pemberatan 

9. F.B 20 Tamat SD Penganiyaan Penganiyaan Ringan 

10. A.P 23 Tamat SD Pencurian 
Tindak Pidana 

Ringan 

11. A.N 17 Tamat SD Pencurian 
Tindak Pidana 

Ringan 

 

 

Berdasarkan pada data tabel diatas yang peneliti 

peroleh, kasus tindak pidana yang masuk kedalam 

kualifikasi tindak pidana berat adalah kasus pencurian 

dengan pemberatan diancam dengan hukuman penjara 

paling lama sembilan tahun. 
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c. Frekuensi Tindak Kriminalitas Pada Pemuda  

Menurut Bripka Anton Purnomo Kanit Reskrim Polsek Kajen 

frekuensi terjadinya tindak kejahatan dari kasus-kasus kejahatan yang 

pernah terjadi di wilayah hukum Polsek Kajen adalah sebagai berikut : 

“kalo di sini mas, masih bisa dibilang aman karena dilihat 

dari tahun sebelum-sebelumnya laporan kasus kejahatan 

itu rata-rata 2 kasus dalam satu bulanya, dari bulan januari 

2014 sampai dengan bulan april 2015 tercatat ada bebrapa 

kasus kejahatan yang terjadi di tahun 2014 dan di tahun 

2015” 

(Wawancara, 3 Agustus 2015) 

 

Selanjutnya menurut keterangan yang diberikan kepada peneliti 

oleh bapak Lilik Kristiyanto Reskrim Polsek Kajen frekuensi 

terjadinyatindak kejahatan dari kasus-kasus kejahatan yang pernah 

terjadi di wilayah hukum Polsek Kajen yaitu sebagai berikut : 

“biasanya minimal ada 2 laporan kejahatan yang masuk 

dalam setiap bulannya mas kepolsek, dalam kurun waktu 

2014-2015 ada beberapa kasus kejahatan ” 

(Wawancara, 3 Agustus 2015) 

 

Berdasarkan keterangan yang diberikan kepada peneliti oleh 

saudara A.R (23 tahun) pekerjaan buruh batik dengan pendidikan 

terakhir tidak tamat SMP frekunsi tindak kejahatan yang pernah 

dilakukan olehnya yaitu sebagai berikut : 

“ini yang pertama mas” 

(Wawancara, 5 Agustus 2015) 
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Selanjutnya berdasarkan informasi yang diberikan kepada 

peneliti oleh saudara I.R (20 tahun) pekerjaan buruh sablon dengan 

pendidikan terakhir tamat SD frekuensi tindak kejahatan yang 

pernah dilakukan olehnya yaitu sebagai berikut : 

“baru sekali mas saya melakukannya” 

(Wawancara, 5 Agustus 2015) 

 

Berikut keterangan yang diberikan kepada peneliti oleh 

saudara (E.S 20 tahun) pekerjaan buruh konfeksi dengan 

pendidikan terakhir tamat SD frekuensitindak kejahatan yang 

pernah dilakukan olehnya yaitu sebagai berikut : 

“saya baru pertama sekali ini mas” 

(Wawancara, 6 Agustus 2015) 

Berdasarkan keterangan yang diberikan kepada peneliti 

oleh saudara A.F (20 tahun) pekerjaan buruh jahit dengan 

pendidikan terakhir tamat SD frekuensi tindak kejahatan yang 

pernah dilakukan olehnya yaitu sebagai berikut : 

“saya cuman baru sekali melakukannya sebelumnya saya 

belum pernah melakukan hal yang melanggar hukum mas” 

(Wawancara, 6 Agustus 2015) 

 

Berdasarkan keterangan yang diberikan kepada peneliti 

oleh saudara S.G (20 tahun) pekerjaan buruh jahit dengan 

pendidikan terakhir tamat SD frekuensi tindak kejahatan yang 

pernah dilakukan olehnya yaitu sebagai berikut : “saya sudah dua 

kali tapi dengan kasus yang berbeda”  

(Wawancara, 7 Agustus 2015) 
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Tabel 3. 

Frekuensi Tindak Kriminal Pemuda  

Periode Januari 2014 – Maret 2015  

 

No. Tersangka Tanggal  Bentuk 

Pelanggaran 

1. G.S 16 Januari 2014 Pencurian 

2. F.S 17 januari 2014 Pencurian 

3. A.R dan I.R 09 Juni 2014 Penjambretan 

4. E.S 17 september 

2014 

Penjambretan 

5. A.F 27 Februari 

2015 

Penganiyaaan 

6. S.G dan F.B 29 Maret 2015 Pencurian 

7. S.G dan A.P 08 Maret 2015 Pemerasan dengan 

Kekerasan 

 

Berdasarkan pada data tabel diatas, frekuensi tindak kejahatan yang 

dilakukan oleh pemuda yaitu rata – rata para pelaku bukan residivis karena 

baru pertama kali melakukan tindak kriminalitas, hanya ada satu tersangka 

yaitu saudara S.G yang telah melakukan 2 kasus pelanggaran dalam kurun 

waktu satu bulan. 

4. Faktor – faktor penyebab pemuda melakukan tindak kriminalitas di 

Kecamatan Kajen 

Menurut Bripka Anton Purnomo Kanit Reskrim Polsek Kajen 

faktor - faktor yang melatarbelakangi pelanggaran yang terjadi adalah 

sebagai berikut : 
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“jika dilihat dari hasil penyelidikan penyebab atau faktor yang 

banyak mempengaruhi tindak kriminalitas adalah karena faktor 

ekonomi, para pelaku mengaku membutuhkan uang untuk 

memenuhi kebutuhannya akan tapi sebenarnya tidak sedikit pula 

yang melakukan pelanggaran seperti pencurian karena mereka 

tidak punya uang, melainkan karena faktor lain seperti keinginan 

untuk memenuhi kebutuhan lain seperti untuk berfoya-foya dengan 

teman-temannya dengan berpesta minuman keras atau yang 

lainnya yang seperti itu juga banyak terjadi, dari kasus yang pernah 

terjadi seperti pelaku melakukan penganiyayaan dia melakukannya 

dengan motif dendam, dia juga bergaul dengan lingkungan yang 

kurang baik, bahkan dia juga melakukan 2 pelanggaran yang kedua 

adalah pencurian dengan kekerasan, dan motifnya hanya untuk 

bersenang-senang dengan temannya ” 

(Wawancara, 3 Agustus 2015) 

Informasi selanjutnya yang diberikan kepada peneliti oleh bapak 

Lilik Kristiyanto Reskrim Polsek Kajen faktor penyebab terjadinya 

pelanggaran yang dilakukan oleh pemuda yaitu sebagai berikut : 

“dari kasus-kasus pelanggaran yang pernah terjadi faktor penyebab 

orang melakukan pelanggaran itu banyak, yang paling banyak 

karena kebutuhan ekonomi, pendidikan yang rendah dan 

pergaulan yang kurang baik, ekonomi masih menjadi faktor yang 

paling sering terjadi yang menyebabkan orang gelap mata, 

dilingkungan yang kurang baik juga bisa menimbulkan akibat 

buruk bagi orang-orang disekitarnya, orang yang baik bisa jadi 

buruk karena bergaul dilingkungan yang kurang baik dari 

kebanyakan kasus pelanggaran yang terjadi juga pelakunya tidak 

memiliki pendidikan yang tinggi sehingga minim keahlian dan 

jaman sekarang susah mencari pekerjaan yang layak jika tidak 

memiliki ijazah pendidikan yang tinggi” 

(Wawancara, 3 Agustus 2015) 

Berdasarkan keterangan yang diberikan kepada peneliti melalui 

wawancara oleh A.R (23 tahun) pelaku kasus pencurian dengan kekerasan, 
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pendidikan terakhir tidak tamat SMP mengakui penyabab dia melakukan 

pelanggaran yaitu: 

“saya melakukan penjambretan tersebut karena butuh uang buat 

kebutuh sehari-hari saja “  

(Wawancara, 5 Agustus 2015) 

Berikut keterangan yang diberikan kepada peneliti melalui 

wawancara oleh I.R (20 tahun) pelaku kasus pencurian dengan kekerasan, 

pendidikan terakhir tamat SD mengakui penyabab dia melakukan 

pelanggaran yaitu: 

“saya hanya ikut - ikutan diajak teman saya, tapi saya juga 

membutuhkan uang untuk  memenuhi kebutuhan saya” 

(Wawancara, 5 Agustus 2015) 

Selanjutnya keterangan yang diberikan kepada peneliti melalui 

wawancara oleh E.S (20 tahun) pelaku kasus pencurian kotak amal, 

pendidikan terakhir tamat SD mengakui penyabab dia melakukan 

pelanggaran yaitu: 

“saya melakukannya karena saya membutuhkan uang untuk 

kebutuhan sehari-hari, dari pekerjaan saya yang hanya buruh 

konfeksi tidaklah mencukupi makanya saya sampai melakukan 

pencurian kotak amal di masjid“ 

(Wawancara, 6 Agustus 2015) 

Berikut keterangan yang diberikan kepada peneliti melalui 

wawancara oleh A.F (20 tahun) pelaku kasus pengeganiyaan, pendidikan 

terakhir tamat SD mengakui penyabab dia melakukan pelanggaran yaitu: 
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“saya melakukannya karena saya marah dengan sikap korban 

terhadap saya dan teman saya ketika saya tegur dengan baik-baik 

ketika dia sedang berkunjung dirumah pacarnya sudah lewat 

pukul sembilan malam, tapi dia malahmenjawab dengan kata 

yang kurang sopan, jadi saat itu saya marah dan memukulnya 

kemudia teman saya ikut membantu“ 

(Wawancara, 6 Agustus 2015) 

Kemudian keterangan yang diberikan kepada peneliti melalui 

wawancara oleh S.G (21 tahun) pelaku kasus pengeganiyaan dan 

pemerasan dengan kekerasan, pendidikan terakhir tamat SD mengakui 

penyabab dia melakukan pelanggaran yaitu: 

“untuk kasus yang pertama yaitu pengeroyokan saya 

melakukannya secara spontanitas mas, dan untuk kasus 

pemerasan dengan kekersan saya lakukan karena saya butuh uang 

untuk kebutuhan saya mas” 

(Wawancara, 7 Agustus 2015) 

Tabel 4. 

Faktor – Faktor Penyebab Tindak Kriminal  

Pada Pemuda 

No

. 

Tersangka Usia Pendidikan Kasus 

Kejahatan 

Penyebab Kejahatan 

1. A.R 23 Tahun Tidak Tamat 

SMP 

Pencurian Kebutuhan Ekonomi, 

Pendidikan 

2. I.R 20 Tahun Tamat SD Pencurian Kebutuhan 

Ekonomi,Pendidkan, 

dan Lingkungan 

Pertemanan 

3. E.S 20 Tahun Tamat SD Pencurian Kebutuhan Ekonomi dan 

Pendidikan 

4. A.F 20 Tahun Tamat SD Penganiyaan Pendidikan dan 

Lingkungan 

Pertemanan 

5. S.G 21 Tahun Tamat SD Penganiyaan 

dan 

Pemerasan 

dengan 

Kekerasan 

Pendidikan, Lingkugan 

Pertemanan, dan 

Kebutuhan Ekonomi 
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Dilihat dari data diatas, faktor - faktor yang berpengaruh 

terhadap perilaku kriminal pemuda di Kecamatan Kajen Kabupaten 

Pekalongan berdasarkan data hasil wawancara dengan para pelaku, 

didapatkan hasil bahwa ada beberapa faktor penyebab tindak 

kriminal yang dilakukan oleh ke-5 pelaku kejahatan di atas, yaitu 

faktor Pendidikan , faktor kebutuhan ekonomi, dan faktor 

Lingkungan sekitar, dan faktor yang paling banyak mempengaruhi 

adalah faktor pendidikan yang rendah. 

5. Upaya pembinaan Polsek Kajen terhadap pemuda yang melakukan 

tindak kriminal 

Berdasarkan keterangan yang diberikan kepada peneliti oleh  

Bripka Anton Purnomo Kanit Reskrim Polsek Kajen faktor penyebab 

terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pemuda yaitu sebagai berikut : 

“untuk metode pembinaan terhadap tersangka pelaku kejahatan 

dari polsek sendiri tidak memiliki fungsi pembinaan tersebut, 

karena fungsi pembinaan tersebut berada pada lembaga 

pemasyarakatan atau rumah tahanan yang berwenang untuk 

membina para narapidana agar bisa kembali kemasyarakat, 

sedangkan kami dari reskrim Polsek Kajen hanya memiliki tugas 

dan kewajiban untuk menegakan hukum yang berlaku, dan untuk 

pelaku yang sudah tertangkap akan kami langsung proses sesuai 

dengan hukum yang berlaku, jadi tidak ada pembinaan khusus dari 

polsek mas” 

(Wawancara, 3 Agustus 2015) 

 

Selanjutnya keterangan yang diberikan kepada peneliti oleh  bapak 

Lilik Kristiyanto Reskrim Polsek Kajen faktor penyebab terjadinya 

pelanggaran yang dilakukan oleh pemuda yaitu sebagai berikut : 
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“Seperti yang sudah diterangkan bapak anton tadi mas, dari Polsek 

sendiri memang tidak memiliki kewajiban untuk melakukan 

pembinaan terhadap pelaku kejahatan, dan yang bertanggung 

jawab mengenai pembinaan terhadap pelaku kejahatan tersebut 

adalah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan” 

(Wawancara, 3Agustus 2015). 

 

Polsek Kajen lebih menekankan pada upaya penanggulangan 

terhadap tindak kriminal dengan dua cara yaitu secara preventif dan 

represif, karena upaya pembinaan terhadap pelaku kejahatan dinilai lebih 

tepat jika dilakukan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(DEPKUMHAM) dalam hal ini yang bertanggung jawab membina para 

pelaku kejahatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN). 

1. Upaya penanggulangan secara Preventif 

Dalam upaya penanggulangan secara preventif di Polsek Kajen 

upaya yang dilakukan adalah melalui program Bayangkara Pembina 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BABINKAMTIBMAS) 

berdasarkan surat edaran Kapolri No.B/4550/XII/2011 tentang program 

Satu Desa Satu Polisi, yaitu dengan menempatkan satu anggota personil 

polisi disetiap desa atau kelurahan yang bertugas melakukan pembinaan 

keamanan dan ketertiban di tingkat desa atau kelurahan, bekerjasama 

dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa), Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) dan para Pertahanan Sipil ( Hansip) sebagai potensi 

masyarakat. 

2. Upaya penanggulangan secara Represif 
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Untuk  mengatasi  masalah  keamanan, selain tindakan preventif 

Polsek Kajen juga menempuh melalui  upaya  represif, upaya ini dilakukan 

setelah terjadinya pelanggaran hukum, karena upaya represif merupakan 

penindakan terhadap pelanggaran hukum sesuai dengan aturan hukum 

yang berlaku, upaya  represif  yang  dilakukan  mempunyai maksud  untuk    

memberikan  efek  jera  kepada  pelaku. Dalam  upaya  secara represif  

pihak  Polsek Kajen akan segera menindak lanjuti setiap adanya laporan 

pelanggaran hukum di wilayah polsek kajen dengan melakukan 

penyelidikan, dan penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku sampai 

tersangka diajukan oleh jaksa untuk diadili di pengadilan oleh hakim yang 

berwenang, dan upaya represif lain yang dapat dilakukan adalah dengan 

menerapkan konsep ADR Alternative Dispute Resolution yaitu pola 

penyelesaian masalah dengan melalui jalur alternatif yang lebih efektif 

berupa upaya menetralisir masalah selain melalui proses hukum atau non 

legitasi misalnya melalui upaya perdamaian, hal tersebut sesuai dengan 

Perkap No 7 Tahun 2008 pasal 14 huruf f tentang Pedoman Dasar Strategi 

dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas 

Polri. 

B. Pembahasan 

1. Bentuk dan Intensitas Tindak Kriminalitas Pada Pemuda di 

Kecamatan Kajen  

Berdasarkan  data  di  Polsek Kajen  pada  tahun 2014  sampai  

dengan  2015  terdapat  beberapa  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  
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Pidana yang  disangkakan  sebagai  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  

pemuda. Adapun tindak pidana menurut hasil penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut:  

 

a. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 

secara melawan hukum, diancam karena melawan hukum, diancam 

karena pencurian, dengan penjara paling lama lima tahun atau 

denda paling banyak enam puluh rupiah” 

 

b. Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(1)  Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun : 

1. Pencurian ternak 

2. Pencurian waktu ada kebakaran, banjir, gempa bumi 

atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal 

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, 

pemberotakan atau bahaya perang. 

3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau 

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang 

dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui 

atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. 

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

dengan bersekutu. 

5. Pencurian yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau 

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan 

dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan 

memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu. 

(2)  Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan 

salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidan 

penjara paling lama sembilan tahun. 

Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan 

pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam 

dengan hukuman yang lebih berat.  
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c. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(1) Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  

lama  dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,   yang  

bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun.  

(3) Jika  mengakibatkan  mati,  diancam  dengan  pidana  

penjara  paling lama tujuh tahun. 

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak 

kesehatan. 

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 

 

Penganiyaan dalam pasal ini tidaklah menimbulkan 

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 

pencarian dan disebut sebagai penganiyayaan ringan. Undang-

undang  tidak  memberi  ketentuan  apakah  yang diartikan dengan    

penganiayaan (mishandeling). Penganiayaan dapat diartikan    

berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkanrasa  

sakit.  Menurut  yurisprudensi,  maka yang diartikan   dengan   

penganiayaan    yaitu   sengaja menyebabkan perasaan tidak 

enak(penderitaan), rasa sakit atau luka. 

d. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(1) Barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiriatau   

orang   lain   secara   melawan   hukum,   memaksa   seorangdengan  

kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  untuk  memberikanbarang 

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu  

atau orang lain, atau  supaya membuat  hutang maupun menghapuskan   

piutang,   diancam   karena   pemerasan   dengan pidana penjara paling 

lama sembilan tahun. 

2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi 

kejahatan ini. 
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Kejahatan ini disebut dengan pemerasan dengan kekerasan dan 

digolongkan kedalam tindak pidana berat 

2. Frekuensi Tindak Kriminalitas Pada Pemuda di Kecamatan Kajen  

Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti frekuensi tindak 

kriminal yang dilakukan oleh pemuda di Kecamatan Kajen dalam kurun 

waktu terakhir dari bulan januari 2014 sampai dengan april 2015 tercatat 

ada 7 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pemuda, 3 kasus terjadi di 

tahun 2014 dan 4 kasus terjadi pada tahun 2015, hal ini sesuai dengan data 

yang diberikan kepada peneliti. 

3. Faktor – faktor penyebab pemuda melakukan tindak kriminalitas di 

Kecamatan Kajen 

   Faktor-faktor terjadinya perilaku kriminalitas Menurut Kurniasa 

(dalam Rini H.S, 2012) adalah : 

a. Faktor internal  

Faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku 

kriminalitas yaitu faktor dari dalam diri sendiri seperti kondisi 

fisiologis pelaku, dan kondisi psikologis pelaku kriminalitas. 

Faktor kondisi fisiologis yaitu kecenderungan perilaku kriminalitas 

yang terjadi pada diri kita ataupun pada orang lain tak lepas dari 

pengaruh ego atau kurangnya rasa pengendalian diri yang 

mendominasi dan membelenggu pikiran kita. Sedanglan faktor 

kondisi psikologis yaitu kecenderungan seseorang melakukan aksi-

aksi kriminalitas salah satunya mungkin karena faktor traumatik 
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masa kecil, seperti keluarga yang broken home, anak yatim piatu, 

ataupun karena kurangnya pendidikan di keluarga seperti 

menghargai orang lain, menghargai kerja keras, pendidikan nilai-

nilai kemanusiaan, adanya bawaan kepribadian, dan sebagainya. 

b. Faktor eksternal  

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku 

kriminalitas yaitu kondisi ekonomi dan kondisi sosial atau lingkungan 

sekitar pelaku, orang atau sekelompok orang melakukan tindakan 

kriminalitas ataupun semata-mata didorong oleh rasa keterhimpitan 

ekonomi yang parah. Demi sesuap nasi mereka rela melakukan 

tindakan kriminal, seperti pemalakan, pencurian, perampokan, 

pembunuhan, penjarahan, dan sebagainya. Sedangkan kondisi sosial 

atau lingkungan yang mempengaruhi perilaku kriminalitas meliputi 

orang atau sekelompok orang melakukan atau terlibat dalam aksi-aksi 

kriminalitas yang kemungkinan karena pengaruh pergaulan dengan 

orang sudah menjadi preman dan melakukan tidakan kriminal 

sebelumnya. 

Adapun penjelasannya dari data hasil penelitian yang telah 

dilakukan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku 

kriminal pada pemuda di Kecamatan Kajen dikaitkan dengan teori-

teori yang ada adalah sebagai berikut : 
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1. Faktor Kondisi Psikologis 

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi pemuda di 

kecamatan Kajen melakukan tindak kriminal yaitu faktor kondisi 

psikologis, rendahnya frekuensi pertemuan anak dengan orang tua 

dan keluarga mereka di rumah, mengakibatkan proses interaksi 

anak dengan orang tua dan keluarganya pun tidak berlangsung 

secara mulus, lebih jauh dari ini ialah proses intenalisasi dan 

penanaman nilai-nilai arif dalam keluarga pada anak tidak dapat 

berlangsung secara baik, sementara itu banyaknya waktu luang 

anak yang dimanfaatkan untuk berkumpul dengan teman-teman 

sebaya di luar rumah, memberikan kesempatan para anak untuk 

lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman sebaya  

dibandingkan dengan keluarganya sendiri. 

Kurangnya pendidikan akan nilai dannorma yang baik di 

dalam keluarga, minimnya pengertian dari orang tua bahwa 

sebagai manusia harus saling bisa menghargai orang lain, 

menghargai kerja keras, kurangnya pendidikan nilai-nilai 

kemanusiaan ini sangat mempengaruhi kondisi psikologis pada 

anak bahwa dengan menghargai orang lain maka dirinya pula akan 

dihargai oleh orang lain, menghargai kerja keras bahwa dengan 

kerja keras akan mampu meningkatkat martabat manusia, dengan 

begitu seseorang akan tahu bagaimana rasanya bekerja keras maka 

dia juga akan menghargai kerja keras dari orang lain.  
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Adanya bawaan kepribadian juga termasuk kondisi 

psikologis yang mempengaruhi seorang melakukan tindak kriminal 

seorang yang memiliki kepribadian yang kurang baik maka 

cenderung akan menimbulkan dampak negatif pada 

lingkungannya, kurangnya pendidikan kepribadian didalam 

keluarga khususnya pada pemuda yang melakukan tindak kriminal 

merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya perilaku yang 

melanggar hukum seperti kasus pencurian, pemerasan dengan 

kekersan dan penganiyayaan yang terjadi di Kecamatan Kajen. 

2. FaktorPendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, salah 

satu faktor eksternal yang mempengaruhi pemuda di Kecamatan 

Kajen melakukan tindak kriminalitas yaitu faktor pendidikan yang 

rendah, berdasarkan data dari Polsek Kajen rata – rata pemuda 

yang melakukan tindak pidana berpendidikan tamat SD, di 

Kecamatan Kajen anak yang disebabkan oleh beberapa faktor,  

yaitu  ekonomi,  minat  anak  yang kurang,  perhatian  orang  tua  

rendah,  fasilitas  belajar  kurang, ketiadaan  sekolah/sarana. Anak  

yang  putus  sekolah  lebih  banyak disebabkan faktor ekonomi, 

kemudian diikuti secara berturut-turut  faktor minat  anak yang 

rendah, perhatian orang tua  yang rendah, dan fasilitas belajar  

yang  minim. 
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3. Faktor Kondisi Ekonomi 

Faktor kondisi Ekonomi yang kurang berdasarkan 

keterangan yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan para 

pelaku tindak kriminal faktor ekonomilah yang menjadi penyebab 

utama mereka melakukan tindak kejahatan, minimnya lapangan 

pekerjaan dan pendidikan yang rendah membuat mereka hanya 

bisa bekerja dengan penghasilan yang kurang mencukupi 

kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang semakin lama semakin 

meningkat mengakibatkan banyak orang tidak mampu berpikir 

panjang dan mengambil jalan pintas dengan cara mencari uang 

dengan cara yang tidak benar, seperti halnya dengan melakukan 

pencurian, pemerasan, dan lain sebagainya akibat dari faktor 

keterhimpitan ekonomi. 

Para pelaku tindak kriminal mengaku melakukan kejahatan 

tersebut karena membutuhkan biaya tambahan untuk mencukupi 

kebutuhan sehari sedangkan hasil dari mereka bekerja tidaklah 

mencukupi kebutuhannya, sehingga mereka sampai melakukan 

perbuatan yang melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan 

hidup. Mereka sebenarnya sempat berfikir untuk mencari pekerjaan 

yang lebih baik atau membuat usaha sendiri, namun dengan 

keterbatasan keahlian, pendidikan yang kurang dan keterbatasan 

modal usaha membuat mereka tidak mampu untuk ikut 



 
 
 

 

67 
 

mengembangkan diri dan terjebak kedalam perbuatan yang 

melanggar hukum. 

4. Faktor Kondisi Lingkungan 

Faktor kondisi lingkungan juga sangat mempengaruhi 

perilaku kriminal pada pemuda di Kecamatan Kajen, dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan rata – rata para pelaku melakukan 

kejahatan karena pengaruh pergaulan yang kurang baik, 

lingkungan sekitar yang kurang baik dapat mempengaruhi 

kepribadian sesorang, seorang anak yang sering keluar malam dan 

jarang dirumah akan mudah terpengaruh dengan hal – hal negatif 

yang timbul akibat pergaulan yang kurang baik, kurangnya 

perhatian dari orang tua terhadap anak akibat intensitas interaksi 

antara orang tua dengan anak yang kurang menimbulkan anak akan 

cenderung meniru perilaku yang kurang baik yang biasa dia lihat di 

luar rumah.  

Faktor pertemenan juga mempengaruhi perilaku seorang 

anak, seorang anak yang bergaul dengan orang yang cenderung 

lebih dewasa darinya maka kontrol diri yang dimiliki anak tersebut 

masih lemah sehingga ia akan dengan mudah menerima dan 

meniru perilaku dari lingkungan pertemanannnya tersebut. 
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4. Upaya Pembinaan Polsek Kajen Terhadap Pemuda Yang Melakukan 

Tindak Kriminal 

Terkait dengan tugas pokok POLRI untuk memelihara keamanan 

dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, dan sebagai pelayan, 

pelindung serta pengayom masyarakat, maka permasalahan mengenai 

perilaku kriminal kriminal pemuda terutama yang terindikasi atau terkait 

tindak pidana yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum dan tindak 

kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh 

pihak kepoisian. 

Polsek Kajen lebih menekankan pada upaya penanggulangan 

terhadap tindak kriminal yang ada di wilayah hukum Polsek Kajen dengan 

dua cara yaitu secara preventif dan represif, karena upaya pembinaan 

terhadap pelaku kejahatan dinilai lebih tepat jika dilakukan oleh 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (DEPKUMHAM) dalam hal 

ini yang bertanggung jawab membina para pelaku kejahatan yaitu 

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN), tugas dan wewenang Polisi adalah menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat sebagai sebuah kewajiban yang harus dijalankan 

dengan tegas tanpa tebang pilih siapa yang melakukan pelanggaran 

hukum. 

a. Upaya penanggulangan secara Preventif 

Dalam upaya penanggulangan secara preventif di Polsek Kajen 

upaya yang dilakukan adalah melalui program Bayangkara Pembina 
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Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BABINKAMTIBMAS) 

berdasarkan surat edaran Kapolri No.B/4550/XII/2011 tentang program 

Satu Desa Satu Polisi dengan menempatkan satu anggota personil polisi 

disetiap desa atau kelurahan, dengan tugas membina masyarakat agar 

tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri di desa 

atau kelurahan sesuai rumusan tugas pokoknya, maka lingkup tugasnya 

meliputi : 

a. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi 

tanggung jawabnya untuk dapat meningkatakan partisipasi 

masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat 

terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis 

dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh 

pemuda, tokoh adat dan para sesepuh yang ada di desa atau 

kelurahan. 

c. Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhdap 

masyarakat. 

d. Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan 

membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu. 

e. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga 

masyarakat terhadap timbulnya gangguan kamtibmas. 

f. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka 

pembinaan kamtibmas secara swakarsa di desa/kelurhan. 
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g. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat 

dan kelompok atau forum kamtibmas guna mendorong peran 

sertanya dalam binkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam 

penganan permsalahan atau potensi gangguan dan ambang 

gangguan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang 

manjadi gangguan nyata kamtibmas. 

h. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum & 

perundang-undangan. 

i. Memberikan bantuan dalam rangka penyelsaian perselisihan warga 

masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. 

j. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka 

pengamanan lingkungan. 

k. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat 

untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang. 

l. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk 

memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara yang 

tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian 

serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. 

b. Upaya penanggulangan secara Represif 

Untuk  mengatasi  masalah  keamanan, selain tindakan preventif 

Polsek Kajen juga menempuh melalui  upaya  represif, upaya  represif  

yang  dilakukan  mempunyai maksud  untuk  menanggulangi  tindak  
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kejahatan yang terjadi di masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk  

memberikan  efek  jera  kepada  pelaku.  

Dalam  upaya  secara represif  pihak  Polsek Kajen akan segera 

menindak lanjuti setiap adanya laporan pelanggaran hukum di wilayah 

polsek kajen dengan melakukan penyelidikan, dan penyidikan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sampai tersangka diajukan oleh jaksa untuk 

diadili di pengadilan oleh hakim yang berwenang, dan upaya represif lain 

yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan konsep ADR Alternative 

Dispute Resolution yaitu pola penyelesaian masalah dengan melalui jalur 

alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralisir masalah selain 

melalui proses hukum atau non legitasi misalnya melalui upaya 

perdamaian, hal tersebut sesuai dengan Perkap No 7 Tahun 2008 pasal 14 

huruf f tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.  

Semua upaya yang dilakukan oleh Polsek Kajen tidak akan 

berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari 

masyarakat, karena peran masyarakat juga sangat penting dalam upaya 

menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat pihak 

kepolisian tidak akan mampu untuk menjangkau semuanya tanpa adanya 

partisipasi dari warga masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dalam penelitian ini ada tiga masalah pokok yang dikaji oleh penulis, 

yang pertama bentuk, intensitas dan frekuensi tindak kriminalitas pemuda di 

Kecamatan Kajen, yang kedua faktor – faktor yang mempengaruhi tindak 

kriminalitas pada pemuda di Kecamatan Kajen, dan yang ketiga upaya 

pembinaan terhadap pemuda yang melakukan tindak kriminal. Berdasarkan 

uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, bentuk tindak kriminal yang 

dilakukan pemuda di Kecamatan kajen, yaitu pencurian dengan kekerasan. 

Kualifikasi intensitas tindak kriminal pada pemuda di Kecamatan Kajen, 

sesuai dengan ancaman hukuman pidana yang diberikan terhadap 

tersangka atas kejahatannya. Frekuensi tindak kriminalitas yang dilakukan 

oleh pemuda di Kecamatan Kajen yaitu oleh tersangka A.R melakukan 

tindak kriminalitas untuk yang pertama kalinya pada tangga 9 juni 2014.  

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi tindak kriminalitas pada pemuda di 

Kecamatan Kajen adalah faktor pendidikan yang rendah, kebutuhan 

ekonomi, faktor lingkungan sekitar yang kurang baik, dan faktor 

lingkungan keluarga yang masih minim pendidikan nilai dan norma yang 

baik. 
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3. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Polsek Kajen lebih menekankan 

pada upaya penanggulangan tindak kejahatan dengan cara preventif dan 

represif, upaya preventif melalui program Bayangkara Pembina Keamanan 

dan Ketertiban Masyarakat (BABINKAMTIBMAS) berdasarkan surat 

edaran Kapolri No.B/4550/XII/2011 tentang program Satu Desa Satu 

Polisi, yaitu dengan menempatkan satu anggota personil polisi disetiap 

desa atau kelurahan yang bertugas melakukan pembinaan keamanan dan 

ketertiban di tingkat desa atau kelurahan, dan dalam  upaya  secara represif  

pihak  Polsek Kajen akan segera menindak lanjuti setiap adanya laporan 

pelanggaran hukum di wilayah polsek kajen dengan melakukan 

penyelidikan, dan penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku sampai 

tersangka diajukan oleh jaksa untuk diadili di pengadilan oleh hakim yang 

berwenang, dan upaya represif lain yang dapat dilakukan adalah dengan 

menerapkan konsep ADR Alternative Dispute Resolution yaitu pola 

penyelesaian masalah dengan melalui jalur alternatif yang lebih efektif 

berupa upaya menetralisir masalah selain melalui proses hukum atau non 

legitasi misalnya melalui upaya perdamaian. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan terhadap fenomena perilaku 

kriminal pemuda, adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk menanggulangi masalah perilaku kriminal pada pemuda 

perlu adanya peningkatkan kesejahteraan rakyat, pendidikan yang 

merata, dan membuka lapangan pekerjaan. 

2. Perlu adanya upaya yang sistematis dan berkelanjutan dari 

pemerintah untuk memberdayakan potensi dari para pemuda agar 

bisa lebih produktif lagi dan mampu bersaing dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Upaya penanggulangan masalah perilaku kriminal pada pemuda 

bukan hanya tanggung jawab Polisi sebagai penegak hukum saja, 

melainkan tanggung jawab dari semua pihak baik itu Pemerintah maupun 

warga masyarakat, dengan peran aktif dari Pemerintah dan masyarakat  

untuk membantu pelaksanaan penangulangan yang telah ditempuh oleh 

pihak kepolisian diharapkan dapat menciptakan keamanan, kesejahteraan 

dan menciptakan generasi muda yang produktif. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

PERILAKU KRIMINAL PADA PEMUDA DI KECAMATAN KAJEN 

KABUPATEN PEKALONGAN JAWA TENGAH 

Narasumber  : Pemuda  

Nama   : 

Umur   : 

Alamat  : 

1.  Pelanggaran apa yang pernah anda lakukan ? 

2. Berapa usia anda ketika malakukan pelanggaran tersebut ? 

3. Apakah sebelumnya anda sudah tahu perbuatan tersebut melanggar hukum ? 

4. Apa tujuan anda melakukan tindakan tersebut ? 

5. Apakah anda dikucilkan oleh masyarakat ? 

6. Apakah anda sudah merencanakan perbuatan tersebut terlebih dahulu ? 

7. Apakah anda melakukan perbuatan tersebut dengan kekerasan ? 

8. Apakah dengan perbuatan anda tersebut telah mengakibatkan seseorang 

mengalami luka atau bahkan kematian ? 

9. Sudah berapa kali anda melakukan perbuatan tersebut ? 

10. Kapan anda melakukan perbuatan tersebut ? 

11. Apakah anda menyesali perbuatan anda tersebut ? 

12. Kenapa anda melakukan pelanggaran tersebut ? 

13. Apakah anda memiliki suatu kelemahan fisik ? 
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14. Apakah anda melakukan pelanggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

fisik anda seperti kebutuhan makan dan sebagainya ? 

15. Apakah anda berasal dari keluarga bercerai ? 

16. Apakah didalam keluarga anda diajarkan nilai dan norma yang baik ? 

17. Apakah anda merasa cukup mendapatkan perhatian dari keluaraga ? 

18. Apa pendidikan terakhir anda ? 

19. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga anda ? 

20. Apa pekerjaan anda sebelum melakukan pelanggaran ? 

21. Siapakah tulang punggung dikeluarga anda ? 

22. Apakah penghasilan anda mencukupi kebutuhan anda dan keluarga ? 

23. Bagaimana pergaulan anda dimasyarakat ? 

24. Apakah anda sering berkumpul dengan orang-orang yang berperilaku buruk ? 

25. Apakah anda sering berkumpul dengan teman-teman anda tersebut ? 

26. Seberapa sering anda keluar malam ? 

27. Pembinaan apa yang anda peroleh dari polsek kajen ? 

28. Apakah anda mendapatkan pembinaan kepribadian ? 

29. Bagaimana pelaksanaan pembinaan kepribadian yang anda terima ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

PERILAKU KRIMINAL PADA PEMUDA DI KECAMATAN KAJEN 

KABUPATEN PEKALONGAN JAWA TENGAH 

Narasumber   : Aparat Polsek Kajen 

Nama   : 

Umur   : 

Alamat  : 

 

1. Ada berapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pemuda ? 

2. Apa saja pasal di dalam UU Hukum Pidana yang telah dilanggar oleh pemuda? 

3. Apakah tindak pidana yang dilakukan pemuda termasuk pidana ringan atau 

berat? 

4. Apakah ancaman sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kriminal 

pemuda di Kecamatan Kajen ? 

5. Seberapa sering terjadi laporan tindak kriminal pemuda di Kecamatan Kajen ? 

6. Ada berapa kasus pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh pemuda dalam 

kurun waktu 2014 - 2015 ? 

7. Secara umum bagaimana kondisi ketertiban dan keamanan diwilayah Polsek 

Kajen ? 

8. Apa saja faktor yang melatar belakangi pemuda melakukan pelanggran hukum 

dilihat dari kasus yang pernah terjadi ? 
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9. Faktor apa yang paling banyak melatar belakangi  pemuda melakukan 

pelanggaran hukum ? 

10. Bagaimana metode pembinaan terhadap pemuda yang melakukan tindak 

kriminal ? 

11. Apa saja bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap pemuda yang melakukan 

tindak kriminal? 

12. Bagaimana pelaksanaan pembinaan tersebut ? 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kajen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Wawancara dengan pelaku kriminal 

 


