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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 Motto 
 

 Ilmu tidak hanya kita dapat dari dunia pendidikan saja, dapat kita peroleh dari 

orang lain baik besar maupun kecil, kaya atau miskin, atau jabatan mereka. 

Karna ilmu dapat peroleh dari dan di manapun asal kita mau mencari dan 

belajar. (Penulis). 
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ABSTRAK 
 

Saputro, Agung. 2010. Pengaruh Kekerasan dalam Pemeriksaan Tindak 
Pidana Hukum terhadap Deviasi Perilaku Warga Binaan Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa. Skripsi, Jurusan Psikologi, FIP, UNNES. 
Pembimbing I Drs. Sugiyarta S.L, M.Si, Pembimbing II Drs. Daniel Purnomo, 
M.Si. 
Kata Kunci : kekerasan, deviasi perilaku, warga binaan 

 
Perilaku kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum akan 

menjadikan pengalaman yang buruk bagi tersangka dan dapat menjadikan 
tersangka tersebut menjadi berperilaku devian. Perilaku warga binaan atau 
tersangka setelah menjalani pemeriksaan di penegak hukum dianggap penting 
untuk diteliti, karena merupakan salah satu bentuk perilaku yang kadang tidak 
sesuai dengan norma yang ada. Pelayanan dan pemeriksaan yang baik merupakan 
cermin penegak hukum dengan semboyan “kami siap melayani anda”. Deviasi 
perilaku merupakan salah satu bentuk akibat dari perilaku kekerasan dalam 
pemeriksaan yang menjadikan warga binaan tidak sesuai dengan norma yang ada.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran 
kekerasan dalam pemeriksaan, bagaimana gambaran deviasi perilaku warga 
binaan serta menguji hipotesis, adakah pengaruh kekerasan dalam pemeriksaann 
tindak pidana hukum terhadap deviasi perilaku warga binaan lembaga 
pemasyarakatan kelas II A Ambarawa. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif korelasional yang melibatkan 35 warga binaan sebagai sampel 
penelitian, yang diambil menggunakan teknik pengambilan purposive sampling. 
Sampel diambil dari semua warga binaan dari pelaku kejahatan pembunuhan 
hingga pelanggaran yang paling kecil. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket yang 
berupa angket kekerasan dan angket deviasi perilaku. Uji validitas menggunakan 
rumus product moment, untuk untuk angket kekerasan dalam pemeriksaan taraf 
signifikansi  bergerak antar 0,492-0,816 dan angket deviasi perilaku warga binaan 
taraf signifikansi bergerak antara 0,356-0,763 Uji reliabilitas instrumen 
menggunakan rumus alpha, untuk angket kekerasan dalam pemeriksaan diperoleh 
koefisien reliabilitas r = 0,948 dan untuk angket deviasi perilaku warga binaan 
koefisien reliabilitas r = 0,940. 

Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan ada pengaruh yang 
signifikan tentang kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum terhadap 
deviasi perilaku warga binaan lapas kelas II A Ambarawa. Hipotessis yang 
menyatakan ada pengaruh kekerasan dalam pemeriksan tindak pidana hukum 
terhadap deviasi perilaku warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II A 
Ambarwa, dapat diterima kebenarannya (nilai Beta .542). 

Saran yang diberikan kepada pihak pemeriksan tindak pidana hukum 
adalah mengurangi tindak kekerasan pada warga binaan, kekerasan yang paling 
perlu untuk dikurangi adalah kekerasan fisik. Kekerasan yang dilakukan dalam 
pemeriksaan tindak pidana hukum akan mengakibatkan deviasi perilaku agresif 
atau deviasi perilaku apatis. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kekerasan yang dilakukan, dalam hal ini polisi banyak dijumpai pada saat 

melakukan penyelidikan (interograsi). Ni Ketut Suranti mengaku dianiaya dua 

oknum petugas Polsek Denpasar Timur (Senin, 05 Februari 2007). Tindak 

kekerasan penyelidikan lain, yang dilakukan petugas kepolisian adalah 

penganiayaan yang dilakukan oleh 7 oknum polisi polsekta Banjarmasin Barat, 

terhadap tersangka kasus penganiayaan (Radar Bajarmasin, 31 mei 2005).  

Belum lama ini terdapat kasus salah tangkap yang dilakukan polisi di Jawa 

Timur, Imam dan A yang diduga orang yang membunuh tetangganya yang 

bernama S, mereka mengaku dianiaya ketika dalam penyidikan oleh polisi. 

Korban selalu mengeluh kepada keluarga yang menjenguknya, kalau di kantor 

polisi dirinya disiksa hingga memar-memar dan merasakan sakit dibagain 

tubuhnya. 

Tindakan-tindakan yang lain masih dapat kita jumpai, seperti yang sering 

kita lihat (dengar), oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadikan 

nama kepolisian menjadi tercoret dimata masyarakat. Dari salah satu korban 

kekerasan polisi dalam penyelidikan adalah X seorang pemuda yang melakukan 

tidakan perkelahian dipaksa polisi untuk berjalan jokok tanpa menggunakan 
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busana dan hanya menggunaan celana dalam saja. X merasa dirinya tidak dapat 

makan enak dan tidur nyeyak beberapa hari setelah kekerasan tersebut. 

Tabel 1.1 
KEKERASAN POLISI 

Periode Januari – Desember 2006 
 

NO   Jenis Tindakan Jumlah 
Peristiwa 

Jumlah Korban 

  Tewas Luka Diculik Ditahan 
1 Pembunuhan 4 4 0 0 0 
2 Penyiksaan 6 1 5 0 0 

3 Penganiyaaan 36 4 84 0 0 
4 Penembakan 18 7 21 0 0 
5. Salah tembak 8 3 5 0 0 
6. Penculikan 3 0 0 3 0 
7. Penangkapan 16 0 0 0 80 
 Jumlah 91 19 115 3 80 

Sumber:http:www.kontras.com. Diunduh tanggal 30 Oktober 2009 
 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, aparat 

kepolisian menjadi lembaga yang paling banyak menyumbang pelaku tindak 

kekerasan sepanjang tahun 2007-2008. Anggota komisioner bidang pemantauan 

Komnas HAM Nur Cholis mengatakan, dari 202 kasus kekerasan oleh aparatur 

negara, 180 kasus di antaranya dilakukan oleh anggota kepolisian. Posisi kedua 

tempati TNI dengan 18 kasus dan Satuan Polisi Pramong Praja (satol PP) 

sebanyak empat kasus. (Sindo, Jri, 2008).  

Fenomena kekerasan polisi pantas menjadi renungan, karena tugas utama 

polisi adalah melindungi dan mengayomi masyarakat. Keberadaan personil yang 

melakukan kriminal, mencoreng nama baik korps. Tidakan-tindakan semacam itu 

harusnya dilandaskan dengan undang-undang yang ada. 

Polisi merupakan The strong hand of society di mana posisi kekuasaan 

polisi dalam jenjang vertikal berhadapan dengan rakyat. Polisi diberi sejumlah 
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kewenangan, misalnya menangkap, menahan, menggeledah, dan sebagainya 

(Kadarmanta, 2007:5). Polisi selain sebagai pemburu kejahatan juga dituntut 

menjadi petugas yang menjalankan fungsi sosial. Potret polisi berkembang hingga 

mencakup bagaimana petugas polisi melihat diri mereka sendiri dalam 

menunaikan tugas pokoknya dan sekaligus mengaitkannya dengan nilai-nilai 

manusiawi yang dijunjung secara universal. Dalam mengemban tugas dan 

tanggung jawab itu polisi menghadapi dilema. Yakni, antara menuruti kata hati 

nurani, sebagai pencerminan perasaan masyarakat, tetapi dapat sebaliknya 

ternyata dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan mereka sendiri. 

Fungsi kepolisian dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002, polisi adalah 

salah satu fungsi pemerintahan negara, di bidang pemeliharaan keamanan misal 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat (Kelana, 2002:59). Hal itu sejalan dengan Peraturan 

Pemerintah (PP No. 2 Tahun 2003) pasal 4 tentang peraturan disiplin anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya, anggota kepolisian wajib memberikan perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat (NN, 2003:2). Namun 

kenyataannya, fungsi tersebut belum bisa tercapai secara maksimal.Bukan hanya 

itu, dunia juga memperhatikan kewenangan polisi. Juga mengatur cara dan aturan 

penegakan hukum dalam penggunaan kewenangan kepolisian (Code of Conduct 

for Law Enforcement Officials = CCLEO) Resolusi PBB Nomor 34/169 tanggal 

17 Desember 1979. CCLEO memang bukan traktat tetapi instrumen, pedoman 

otoritatif pada pemerintah cq kepolisian selaku penegak hukum terdepan agar 
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tetap dalam koridor hukum dan HAM. CCLEO menjabarkan penggunaan 

kekuatan (upaya paksa) ‘kekerasan’ harus fungsional, profesional dan 

proporsional. Fungsional, berarti sesuai dengan UU. Profesional, cara 

penggunaannya sesuai taktis teknis prosedural. Proporsional, berarti telah 

melewati tahapan disesuaikan ancaman gangguan yang dihadapi. 

Menurut Winarto, tindakan polisi yang menggunakan instrumen penyiksaan 

ketika dalam penyidikan sama sekali tidak dapat dibenarkan. ”Tidak ada protap 

(prosedur tetap) yang memberikan kewenangan kepada polisi untuk memakai 

instrumen kekerasan dalam proses penyidikan (Sukri, Kajian Kriminologi dan 

Sosial, 09-August-2007). 

Setelah dilakuan wawancara dengan salah satu penghuni lembaga 

pemasyarakatan kelas II A Ambarawa tentang fenomena sebagai berikut : Dalam 

lapas kebanyakan para narapidana, tidak jarang merasa sedih, diam diri, bimbang, 

stres, menjadi gila (shizofrenia), makan tidak enak, sakit-sakitan, dan melakukan 

tindak bunuh diri. Hal ini disebabkan dalam proses penyidikan tidak jarang 

tersangka dipukul dan bahkan ditembak anggota badanannya. Korban banyak dari 

kalangan pencopet perampok bahkan pelaku pembunuhan sekalipun. 

Lapas Abarawa bukan satu-satu tempat untuk membina warga binaan saja, 

namun juga sebagai tempat penitipan nara pidana dari beberapa kantor Polisi di 

sekitarnya, seperti kota semarang, kabupaten semarang atau bahkan dari beberapa 

kabupaten yang agak jauh. Sehingga lapas kelas II A Ambarwa memunyai warga 

binaan yang cukup banyak dan berbagai ragam karakter orang yang masuk dalam 
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lapas tersebut. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti di lapas kelas II A 

Ambarawa.  

Karena berbagai macam karakter orang dan berbagai macam pelanggaran 

yang dilakukan oleh warga binaan lapas tersebut. Membuat peneliti mengetahui 

berbagai bentuk perilaku warga binaan yang menyipang dari norma ataupun  

aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Keada ini sangat sesuai dengan 

judul penelitian yang ingin dibahas oleh peneliti.  

Kartini Kartono dalam buku Patologi Sosial (2005 : 20) menyampaikan 

bahwa individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu bisa mengembangkan 

tingkah laku menyimpang dari norma-norma susila atau hukum, sebagai produk 

dari tranformasi psikologi yang dipaksakan oleh situasi dan kondisi sosial 

tertentu. Percobaan yang dilakukan Kurt Lewin dan kawan-kawan dalam Sarlito 

Wirawan (1990 : 59) pada suatu kelompok eksperimen, bahwa tindakan otoriter 

yang dilakukan pemimpin kelompok akan menjadi agresif atau menjadi apatis 

anggota kelompoknya.  

Mu’tadin Zainun (2002:5) disiplin yang otoriter dengan penerapan yang 

keras terutama dilakukan dengan memberikan hukuman fisik, dapat menimbulkan 

berbagai pengaruh yang buruk bagi anak. Pendidikan disiplin seperti itu akan 

membuat anak menjadi penakut, tidak ramah dengan orang lain, dan membenci 

orang yang memberi hukuman, kehilangan spontanitas serta sensitif dan pada 

akhirnya melampiaskan kemarahannya dalam bentuk agresi kepada orang lain. 

Banyak peneliti yang pernah melakukan penelitian mengenai kekerasan 

dalam pemeriksaan tindak pidana hukum dan deviasi perilaku warga binaan. 
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Namun, peneliti-peneliti tersebut membahas dari faktor lain diantaranya adalah : 

penelitian yang dilakukan oleh Yogen Hero (November 2008), yang membahas 

tentang salah tangkap, antara kesalahan prosedur dan kesalahan manajemen.  

Fenomena-fenomena perlakukan-perlakukan oknum-oknum polisi yang 

melakukan tindak kekerasan pada tersangka baik itu benar atau salah, menjadikan 

para tersangka (narapidana) melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai 

dengan keadaan semestinya. Keadaan tersebut mendorong penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang:  Pengaruh kekerasan dalam pemeriksaan tindak 

pidana hukum terhadap deviasi perilaku warga binaan lembaga permasyarakatan 

kelas IIA Ambarawa. 

 

1.2  Rumusan Permasalahan 

Penelitian ini akan menjawab permasalahan dari fenomena yang diangkat 

oleh penulis yang telah dituangkan dalam latar belakang masalah di atas.Rumusan 

masaah pada penelitian ini adalah: 

(1) Bagaimana gambaran kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum 

pada warga binaan lapas kelas II A Ambarawa? 

(2) Bagaimana gambaran deviasi perilaku warga binaan lapas kelas II A 

Ambarawa? 

(3) Bagaimana pengaruh kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum 

terhadap deviasi perilaku warga binaan lapas kelas II A Ambarawa? 
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1.3  Penegasan Istilah 

1.3.1 Kekerasan  

Secara umum kekerasan diartikan sebagai setiap perilaku yang dapat 

menyebabkan keadaan perasaan atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman.  

Perasaan tidak nyaman ini dapat berupa kekuatiran, ketakutan, kesedihan 

ketersinggungan, kejengkelan, atau kemarahan. Keadaan fisik tidak nyaman dapat 

berupa lecet, luka, memar, patah tulang, dan sebagainya. Pendeknya hal-hal yang 

dianggap secara fisik menyakitkan atau tidak enak (Heddy Shri Ahimsa-Putra, 

1999 dalam Mulyadi, dkk 2006). 

Galtung (dalam mulyadi, 2006) mendeskripsikan kekerasan sebagai suatu 

yang mengandung makna kekejian dan menyebabkan korban akan mengalami 

hambatan-hambatan dalam mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Hambatan 

tersebut dapat bersifat sementara atau berkelanjutan sedangkan pontesi yang tidak 

teraktualisasi dapat bersifat parsial atau melipiuti seluruh komponen pribadi atau 

disintegarasi 

1.3.2  Deviasi Perilaku 

Deviasi atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang mnyimpang 

dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata rakyat 

kebanyakan/populasi (Kartono, 2003 : 8). Tingkah laku abnormal/ menyimpang 

ialah tingkah laku yang tidak adekwat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada 

umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada.  
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1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini akan menjawab permasalahan dari fenomena yang diangkat 

oleh penulis yang telah dituangkan dalam latar belakang masalah di atas. 

Tujuan penelitian ini adalah : 

(1) Untuk mengetahui bagaimana gambaran kekerasan yang dilakukan dalam 

pemeriksaan tindak pidana hukum warga binaan lapas kelas II A Ambarawa. 

(2) Untuk mengetahui bagaimana gambaran deviasi perilaku warga binaan setelah 

mendapat kekerasan dilapas Kelas II A Ambarawa. 

(3) Untuk mengetahui adakah pengaruh kekerasan dalam pemeriksaan tindak 

pidana hukum terhadap deviasi perilaku warga binaan lembaga 

pemasyarakatan kelas II A Ambarawa. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis.     

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam melakukan 

penelitian yang lebih lanjut bidang yang sama khususnya dalam psikologi social 

dan psikologi klinis serta dapat digunakan untuk memeperkaya informasi  yang 

berkaitan dengan perlakuan kekerasan yang dilakukan polisi pada narapidaana. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

terhadap: 
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1. Bagi polisi 

Hasil penelitian ini memberi informasi pada bidang pemeriksa tindak pidana 

hukum dan pembina warga binaan kelas II A Ambarwa yang dapat digunakan 

untuk memeberi pengarahan kepada semua petugas bahwa perilaku kekerasan 

yang dilakukan dapat menimbulkan perilaku negatif. Maka sebaiknya polisi dapat 

melakukan tindakan pemeriksaan dengan mengurangi kekerasan dan mengganti 

dengan perilaku yang lain. 

2. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan untuk mengurangi 

kekerasan pada anak ataupun pada orang lain. Mengingat perilaku kekerasan 

tersebut dapat menimbulkan perilaku anak yang tidak sesuai atau akan mengalami 

deviasi perilaku.  

3. Bagi penegak hukum 

Bagi penegak hukum bahwa kekerasan adalah perilaku yang melanggar 

undang-undang, dan dapat mengakibatkan seseorang menjadi agresif atau menjadi 

apatis. 

 

1.6 Garis Besar dan Sistematika Skripsi 

Skripsi dengan judul “Pengaruh kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana 

hukum terhadap deviasi perilaku warga binaan lembaga permasyarakatan kelas 

IIA Ambarawa” ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan 

bagian akhir. 
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1.6.1 Bagian Awal 

Bagian awal skripsi ini terdiri dari judul, abstrak, pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar 

lampiran-lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi 

Bagian isi skripsi ini terdiri dari lima BAB sebagai berikut: 

1.6.2.1 Bab I : Pendahuluan 

Berisi tentang judul, latar belakang pemasalahan, penegasan istilah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

1.6.2.2 Bab II : Landasan teori 

Bab ini membahas teori yang mendasari permasalahan skripsi serta 

keterangan yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam skripsi ini, 

yaitu: berisi uraian kekerasan dalam pemeriksaan, bentuk-bentuk kekerasan, jenis-

jenis kekerasan,faktor-faktor penyebab kekerasan, manifestasi klinis kekerasan, 

dampak kekerasan terhadap perkembangan, uraian deviasi perilaku, perbedaan 

abnormal dan penyimpangan, teori deviasi perilaku dan hipotesis 

1.6.2.3 Bab III:  Metode penelitian 

Bab ini akan membahas mengenai jenis dan desain penelitian, variabel 

penelitian, hubungan antar variabel, populasi dan teknik pengambilan sampel, 

definisi operasional variabel penelitian, metode dan instrumen pengumpulan data, 

validitas dann reliabilitas serta metode analisis data. 
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1.6.2.4 Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan 

Bab ini menyajikan deskripsi dari hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian dan temuan-temuan dalam penelitian. 

1.6.2.5 Bab V :   Penutup 

 Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, pendapat 

serta saran terutama yang berkaitan dengan tema yang diangkat. 

1.6.3  Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi ini berisikan tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran 

dan surat-surat penelitian. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori dalam penelitian ini mencakup dimensi atau aspek, kajian 

literatur berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. 

  

2.1. Deviasi Perilaku Warga Binaan  

2.1.1 Pengertian Deviasi Perilaku  

Mendefinisikan perilaku menyimpang adalah hal sangat sulit dilakukan. 

Problemnya adalah menyimpang terhadap apa? Salah satu upaya untuk 

mendefinisikan perilaku remaja dalam arti kenakalan remaja dilakukan oleh 

M.Gold dan J. Petronio (Sarwono, 2004) yaitu sebagai berikut: “Kenakalan anak 

adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja menlanggar 

hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu 

sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman.  

Fisik dan psikis adalah kesatuan dalam eksistensi manusia. Yang menyakut 

kesehatanya juga terdapat saling berhubungan antara kesehatan fisik dan mental. 

Keadaan fisik manusia mempengaruhi psikis, sebaliknya psikis mempengaruhi 

keadaan fisik (Notosoedirjo dan Latipun, 2005). Seseorang yang mengalami sakit 

dalam fisik seseorang akan berakibat psikis orang tersebut akan juga menjadi 

sakit. Seorang yang mengalami kekerasan fisik akan menjadikan psikis orang 

tersebut menjadi sakit. 
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Perilaku abnormal memiliki arti yang bermacam-macam, kadang-kadang 

dipakai untuk menunjukkan aspek batiniah kepribadian, aspek perilaku yang dapat 

langsung diamati, atau keduanya. Gangguan perilaku adalah gangguan yang 

secara khusus menunjukkan ganguan-gangguan yang disebabkan oleh proses 

belajar yang tidak semestinya, seperti gagal mempelajari jenis-jenis kemampuan 

yang diperlukan (Baihaqi dkk, 2005) 

Karena pemakaian istilah devisasi perilaku memiliki konotasi yang beraneka 

ragam dan luas. Bagi sebagaian orang deviasi perilaku merupakan perilaku yang 

menyimpang dari norma masyarakat, tetapi pendapat lain mengatakan bahwa 

deviasi perilaku merupakan bentuk perilaku abnormal atau saki jiwa.  

Deviasi atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang mnyimpang 

dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata rakyat 

kebanyakan/populasi (Kartono, 2003 : 8). Tingkah laku abnormal/ menyimpang 

ialah tingkah laku yang tidak adekwat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada 

umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Sedangkan kejahatan 

itu sendiri mencakup banyak variasi tingkah laku dan sangat heterogin sifatnya, 

sebab bisa dilakukan oleh pria, wanita, anak-anak, tua, remaja maupun usia sangat 

muda. 

Soekanto (dalam Soetomo, 2008 : 92-93) menyatakan bahwa pranata sosial 

ini merupakan sesuatu faktor yang ikuti menegakkan keberaturan dan 

keseimbangan dalam sistem sosial, yang berarti juga menegakkan eksistensi dari 

sistem itu sendiri. semua kelompok sosial memebentuk aturan-aturan dan 

berusaha menegakkan bahkan dalam situasi tertentu memaksakannya. aturan-
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aturan sosial membatasi sikap tindakan manusia dengan keadan yang dihadapinya, 

sigingga ada atauran yang melarang, memerintah dan membolehkan. 

Menurut Farirchild (dalam Soetomo, 2008 : 81) “patologi sosial adalah 

studi, disiplin atau ilmu pengetahuan tentang disorganisasi sosial dan 

maladjusment, yang di dalamnya dibahas tentang arti eksistensi, sebab-sebab, 

hasil dan tindakan perbaikan terhadap faktor-faktor yang menggangu atau 

mengurangi penyesuain sosial (social adjusment), seperti misalnya kemiskinan, 

penangguran, masalah lanjut usa, penyakit, feeblemindedness, insanity, kejahatan, 

protitusi, ketegangan-ketegangan keluarga dan sebagainya”.  Selain sebagai suatu 

studi atau kajian, patologi sosial juga dapat diartikan sebagai sebutan kondisi 

maladjusment tersebut. 

Dalam kamus psikologi, Maladjusment adalah kondisi seseorang tudak 

mampu mengadaptasikan diri atau menyesuaikan dirinya secara tepat danmg 

alingkungan fisik, pekerjaan dan lingkungan sosialnya, yang biasanya dengan 

gangguan-gangguan pada kehidupan emosional dan perilakunya (Sitangga, 1994). 

Deviasi dalam kesehari-hari banyak orang mengucapkannya dengan istilah 

abnormal. Namun pengertian abnormal atau deviasi perilaku tidak secara teknis 

atau selalu menunjukkan maksud dan tujuan yang sama atau seragam. Orang juga 

mengatakan obnormal sebagai  abnormal behavior atau perilaku maladaptif, 

kaemudian juga yang menyebutnya mental disorder, psikopatologi, emotional 

discomfort, mental liness (penyakit mental) atau gangguan mental sampai insainty 

(kegilaan) (Wiramihardja). Sutardjo. A. 2005.  
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Atkinson dkk (2003), perilaku abnormal adalah akut dan bersifat sementara, 

yang terjadi akibat peristiwa yang menimbulkan stres berat, sedangkan perilaku 

lain adalah kronis dan berlangsung seumur hidup. Sebagian perilaku abnormal 

terjadi akibat penyakit atau kerusakan sisitem saraf. 

Dalam buku lain dikatakan “Gangguan perilaku merupakan gangguan utama 

lain dalam kelompok gangguan eksternalisasi”. Definisi gangguan tingkah laku 

dalam DSM-IV-TR memfokuskan pada perilaku yang melanggar hak-hak dasar 

orang lain dan norma-norma sosial utama. Hampir semua perilaku semacam itu 

juga melanggar hukum. Tipe perilaku yang dianggap sebagai simtom gangguan 

tingkah laku mencakup agresi dan kekejian terhadap orang lain atau hewan, 

merusak kepemilikan, berbohong dan mencuri. Gangguan tingkah laku merujuk 

berbagai tindakan yang kasar dan sering dilakukan yang jatuh melampui 

kenakalan dan tipuan praktis yang umum dilakukan anak-anak dan remaja. Sering 

kali perilaku tersebut ditandai dengan sewena-wena, kekejian, dan kurangnya 

penyesalan, membuat gangguan tingkah laku merupkan salah satu kriteria historis 

dalam gangguan jiwa antisosial pada orang dewasa (Davison, John dan Kring, 686 

: 2006).  

Istilah lain yang digunakan dalam perilaku abnormal ini adalah gangguan 

perilaku atau penyimpangan perilaku. Penggunaan istilah ini secara khusus 

mengacu pada gangguan-gangguan yang berasal dari salah belajar –baik 

kegagalan dalam mempelajari kopetensi ataupun belajar pola penanggulangan 

maladif. Bisa jadi digunakan lebih luas secara kasar sebagai sinomin perilaku 

abnormal (Wiramihadja, 4 : 2005). 
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Pada seseorang yang mengalami kekerasan akan membawa dampak dalam 

perjalan hidupnya seperti stress berlebihan (seseorang akan tampak ketakutan 

yang tidak beralasan, mudah panik, sering mengalami mimpi burukdan tingkah 

laku yang regresif), mengalami pengendalaian diri yang sulit (sering menunjukkan 

sikap agresif dan destuktif), rasa depresi dan konsep diri yang malang, gangguan 

kognitif dan kesulitan dalam belajar. Hal ini merukan bukti bahwa perilaku devian 

merupakan salah satu dampak dari kekerasan yang dialami, Lemberg, (1998) 

(Nevid, 2005 :204) 

Dari pengertian berbagai ahli-ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

penyimpangan perilaku adalah tingkah laku yang tidak bisa diterima oleh 

masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Yang 

dimana norma sendiri adalah kaidah, aturan pokok, kadar, atau patokan, yang 

diterima secara utuh oleh masyarakat, guna mengatur kehidupan dan tingkah laku 

sehari-hari, agar hidup ini terasa aman dan nyaman. Sehingga perilaku 

menyimpang mudah dibedakan dengan perilaku normal pada umumnya. 

 

2.1.2 Perbedaan Abnormal dengan Penyimpangan 

Para ahli kesehatan mental menggunakan berbagai kriteria dalam membuat 

keputusan tentang apakah suatu perilaku adalah abnormal atau tidak. Kriteria  

yang paling umum digunakan adalah: 

Pertama, Perilaku yang tidak biasa. Perilaku yang tidak biasa sering 

dikatakan abnormal. Hanya sedikit dari kita yang menyatakan melihat ataupun 

mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada “melihat sesuatu” dan “mendengar 
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sesuatu” seperti itu hampir selalu dikatakan abnormal dalam budaya kita, kecuali 

mungkin kasus-kasus pengalaman religius tertentu di mana “mendengar suara” 

atau “melihat sesuatu” dari tokoh-tokoh religius bukanlah sesuatu yang aneh 

(USDHHS, 1999a). Lebih jauh, “mendengar suara” dan bentuk halusinasi lainnya 

dalam sejumlah keadaan dianggap tidak aneh di beberapa masyarakat prasejarah. 

Merasakan panik yang berlebihan ketika memasuki suatu department store 

atau ketika berada dalam lift yang penuh sesak merupakan hal yang tidak bisa 

dengan sendirinya dikatakan abnormal. Hanya satu orang pemegang rekor paling 

cepat dalam hal berenang atau berlari pada jarak 100 meter. Meskipun atlet 

pemegang rekor berbeda dari masyarakat umum, namun lagi-lagi hal ini tidak 

dapat dikatakan abnormal. Dengan demikian, sesuatu yang jarang ada atau secara 

statistik menyimpang tidak cukup kuat untuk menjadi dasar pemberian label 

perilaku abnormal; walaupun begitu, hal ini sering menjadi ukuran untuk 

nerumuskan abnormalitas. 

Kedua, Perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial atau melanggar 

norma sosial. Setiap masyarakat memiliki norma-norma (standar) yang 

menentukan jenis perilaku yang dapat diterima dalam beragam kenteks tertemtu. 

Perilaku yang dianggap normal dalam satu budaya mungkin akan dipandang 

sebagai abnormal dalam budaya lainnya. Seseorang yang berdiri di atas mimbar 

pidato di sutau teman dan berulang-ulang meneriakkan kata “tembak!” pada setiap 

orang yang lewat di depannya akan dilabel abnormal; sementara berteriak 

“tembak!” di tribun penonton pada suatu pertandingan sepak bola yang penting 

biasanya merupakan hal yang normal, walaupun tampaknya tanpa perasaan. 
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Meskipun penggunaan norma tetap merupakan standar penting untuk 

mendefenisikan perilaku abnormal, kita harus waspada terhadap adanya sejumlah 

batasan dari definisi ini. 

Satu implikasi dari mendasarkan definisi perilaku abnormal pada norma 

sosial adalah bahwa norma-norma tersebut merefleksikan standar yang relatif, 

bukan kebenaran universal. Apa yang normal salam suatu budaya mungkin 

abnormal di budayakan lain. Misalnya, warga Amerika yang menganggap orang 

asing (tak dikenal) sebagai orang yang penuh tipu daya dan mencoba untuk 

mengambil keuntungan biasanya dilihat sebagai seseorang yang bersifat curiga, 

bakhan mungkin paranoid. Tetapi kecurigaan ini dibenarkan di antara kelompok 

Mundugumor, suku kanibal yang dipelajari oleh seorang antropolog Margaret 

Mead (1935). Dalam budaya itu, laki-laki asing, bahkan pria dari anggota 

keluarga sendiri, biasanya memang memiliki niat jahat terhadap orang lain. 

Implikasi lain yang muncul bila mendasarkan normalitas pada kepatuhan 

terhadap norma sosial adalah tendensi untuk melabel mereka yang tidak patuh 

(nonkonfomis) sebagai terganggu secara mental. Kita akan memberi label perilaku 

yang kita tidak disukai atau pahami sebagai “sakit” dan bukan menerima bahwa 

perilaku tersebut bisa saja normal, meskipun perilaku itu mengganggu atau 

membingungkan kita. 

Ketiga, Persepsi atau interprestasi yang salah terhadap realitas. Biasanya, 

sistem sensori dan proses kognitif memungkinkan kita untuk membentuk 

represensi mental yang akurat tentang lingkungan sekitar. Namun melihat sesuatu 

ataupun mendengar suara yang tidak ada objeknya akan disebut sebagai halusinasi 
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(hallucination), dimana dalam budaya kita sering dianggap sebagai tanda-tanda 

yang mendasari suatu gangguan. Sama halnya, memiliki ide-ide yang tidak 

berdasar atau delusi (delusions), seperti ide persekusi (ideas of persecution) 

bahwa mafia sedang mencari-cari anda, kemungkinan dianggap sebagai tanda-

tanda dari gangguan mental-kecuali, tentu saja, apabila kenyataan memang begitu. 

(Seorang mantan sekretaris negara AS dipercaya memiliki catatan sebagai 

paranoid; namum paranoidnya itu beralasan dan menunjukkan bahwa 

beliaumemang memiliki musuh). 

Merupakan hal yang normal di Amerika Serikat untuk mengatakan bahwa 

seseorang “berbicara” pada Tuhan melalui doa. Namun, jika ada orang yang 

mengklaim dirinya benar-benar melihat Tuhan atau mengdengar suara-Nya – 

berbeda dengan misalnya, terinspirasi oleh Tuhan- kita mungkin menganggap 

bahwa orang tersebut mengalami gangguan mental. 

Keempat, Orang-orang tersebut berada dalam stres personal yang 

signifikan. Kondisi stres personal diakibatkan oleh gangguan emosi, seperti 

kecemasan, ketakutan, atau depresi dapat dianggap abnormal. Namun seperti yang 

ditulis sebelumnya, kecemasan dan depresi terkadang merupakan respon yang 

sesuai dengan situasi tertentu. Ancaman dan kehilangan yang nyata terjadi dan 

dialami oleh setiap orang dari waktu ke waktu, dan tidak adanya respon emosional 

pada kondisi tersebut dapat dianggap sebagai abnormal. Perasaan distres yang 

tepat tidak dapat dikatakan abnormal kecuali apabila perasaan tersebut menjadi 

berkelanjutan atau bertahan bahkan lama setelah sumbernya sudah tidak ada (saat 
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kebanyakan orang akan mampu menyesuaikan diri) atau jika perasaan itu sangat 

inters sehingga merusak kemampuan individu untuk berfungsi kembali. 

Kelima, Perilaku maladaptif atau self-defeating. Perilaku yang 

menghasilkan ketidakbahagian dan bukan self-fulfillment dapat dianggap sebagai 

abnormal. Perilaku yang membatasi kemampaun kita untuk berfungsi dalam peran 

yang diharapkan atau untuk beradaptasi dengan lingkungan kita juga dapat disebut 

sebagai abnormal. Menurut kriteria ini, pengonsumsian alkohol yang parah yang 

manggagu fungsi kesehatan, sosial, dan kerja akan dipandang sebagai abnormal. 

Perilaku agorafobia (agoraphobic), abnormal yang ditandai oleh rasa takut yang 

sangat kuat ketiak berada dalam area-area publik, dapat disebut abnormal dengan 

alasan bahwa perilaku tersebut tidak umum dan juga maladatif karena merusak 

kemampuan individu untuk menyelesaikan pekerjaan dan mengemban tanggung 

jawab keluarga. 

Keenam, Perilaku berbahaya. Perilaku yang menimbulkan bahaya bagi 

orang itu sendiri ataupun orang lain dapat dikatakan abnormal. Dalam hal ini 

konteks sosial juga menjadi masalah penting. Pada saat perang, orang-orang yang 

mengobarkan diri mereka sendiri atau melawan musuh dengan kurang 

memperhatikan keselamatan mereka sendiri dapat dikatagorikan sebagai orang 

yang berani, heroik, dan patriotik. Tetapi orang-orang yang mengancam atau 

berupaya untuk membunuh diri karena tekanan hidup sehari-hari biasanya 

dianggap sebagai abnormal. 

Para pemain sepak bola dan hoki, bahkan remaja putra yang terkadang 

terlibat dalam perselisihan, kemungkinan cukup normal. Karena adanya tuntutan 
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dari budaya olah raga tersebut, maka para pemain sepak bola atau hoki  yang 

tidak agresif tidak akan bertahan lama pada peringkat kampus ataupun 

profesional. Namun individu-individu yang sering terlibat dalam perkelahian yang 

tidak jelas alasannya dapat dianggap sebagai abnormal. Perilaku agresif secara 

fisik paling sering dianggap maladaptif dalam kehidupan modern. Lebih jauh, di 

luar konteks olehraga dan perang, agresi fisik tidak dibenarkan sebagai cara 

pemecahan konflik interpersonal walaupun tidak berarti bahwa hal ini jarang 

terjadi. 

Dengan demikian, perilaku abnormal memeiliki definisi ganda. Tergantung 

pada kasusnya, beberapa kriteria mungkin dapat lebih ditekankan daripada kriteria 

lainnya. Tergantung pada khususnya, kombinasi dari kriteria-kriteria tersebut 

digunakan untuk mendefiniskan abnormalitas. (Nevid, Ratbus, dan Greene, 5-7 : 

2005) 

 

2.1.3 Teori Deviasi Perilaku  

Tingkah laku normal adalah tingkah laku yang adekuat (serasi, tepat) yang 

bisa diterima masyarakat umumnya. Tingkah laku pribadi yang normal ialah 

perilaku yang sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat dia tinggal, sesuai 

dengan norma-norma sosial yang berlaku pada saat dan tempat itu, sehingga 

tercapai relasi personal dan interpersonal yang memuaskan. (norma adalah kaidah, 

aturan pokok, ukuran, kadar, atau patokan kehidupan dan tingkah laku sehari-hari, 

agar hidup ini terasa aman dan menyenangkan. Dalam masyarakat primitif norma-
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norma untuk mengukur tingkah laku menyimpang atau abnormal itu dapat terlihat 

jelas dan tegas.) 

Sedangkan tingkah laku abnormal atau penyimpang ialah tingkah laku yang 

tidak adekuat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan tidak 

sesuai dengan norma sosial yang ada.  

Kurt Lewin dkk (Wirawan, Sartono: 1990 : 59) menemukan bahwa 

kelompok laki-laki yang diberi tugas-tugas tertentu di bawah pimpinan seorang 

yang demokratis, maka nampak bahwa tingkah-tingkah laku yang agresif yang 

timbul adalah taraf yang sedang (medium). Tetapi kalau pemimpin kelompok itu 

adalah seorang yang otoriter, maka perilaku agresif mereka menjadi tinggi atau 

justru sangat rendah.  

Adanya perlakuan yang salah dengan tindakan kekerasan oleh polisi 

terhadap tersangka kejahatan dapat menimbulkan berbagai pengaruh yang buruk 

bagi tersangka. Perlakuan tersebut akan mengakibatkan seseorang menjadi 

penakut, kehilangan ramah dengan orang lain, dan melampiskan kemarahannya 

dalam bentuk kekerasan kepada orang lain.  

Pelanggaran terhadap orang lain (seperti pada tindak pidana dengan 

kekerasan) tidak termasuk kemampaun anak berusia 7 tahun dan dengan demikian 

bukan kriteria diagnostik bagi anak kelompok uisa tersebut (Maslim 2001 : ). 

Seorang yang mengalami kekerasan selama masa penyidikan ataupun dalam 

pemeriksaan akan menimkbulkan seseorang menjadi terganggu kejiwaannya atau 

perilakunya.  
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Kriteria gangguan tingkah laku dalam DSM-IV-TR (Davison, john dan 

kring, 686 : 2006).Pertama pola perilaku yang berulang dan tetap yang melanggar 

hak-hak orang lain atau norma-norma sosial konvensional yang terwujud dalam 

bentuk tiga atau lebih perilaku dibawah ini dalam 12 bulan terakhir dan minimal 

satu diantaranya dalam enam bulan terakhir: 

Kedua agresi terhadap orang lain dan hewan, contohnya mengitimidasi, 

melakukan kekejaman fisik kepada oarang lain atau hewan, memaksa seseorang 

melakukan aktivitas seksual. Ketiga menghancurkan kepemilikan (properti), 

contohnya membakar, vandalisme. Keempat berbohong atau mencuri, contohnya 

masuk dengan pakasa kerumah atau mobil milik orang lain, menuipu, mengutil. 

Kelima pelanggaran atauran yang serius, contohnya, tidak pulang kerumah 

hingga larut malam sebelum berusia 13 tahun karena sengaja melanggar peraturan 

orang tua, sering membolos sekolah sebelum berusia 13 tahun. Keenam disabilitas 

dalam fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan.dan jika orang yang bersangkutan 

beruisa lebih dari 18 tahun, kriteria yang ada tidak memnuhi gangguan 

kepribadian antisosial. 

Wiramihadja (6 : 2005) mengungkapkan para psikolog dan akademis 

menyediakan label maladatif bagi perilaku abnormal berdasarkan karakteristik 

sebagai berikut: 

(1) Demage (kerusakan) yang sifatnya individual, sama seperti seorang remaja 

yang memotong rambut, dan sebagainya sehingga nampak eksklusif sebagai 

akibat dari kejenuhan, kekesalan dan ketidkanyamanan diri. 
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(2) Perilaku ini menyebabkan perasaan atau alam perasaan indivdiual 

menderita, misalnya ada rasa sakit hati dan depresi yang dirasakan orang 

ketika menjalani kehidupan dan malaksanakan apa yang dikehendaki orang. 

(3) Perilaku yang secara berat atau serius diinvesti khusus dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti seseorang yang memiliki fobia-fobia yang ektrim 

terhadap berbagai macam-macam objek satupun keadaan 

(4) Karakteristik yang maengindentifikasikan bahwa individu telah kehilangan 

sentuhan arealitas dan tidak dapat mengendalikan perilaku serta pikirannya 

seperti yang terjadi dalam gangguan yang disebut skizofren. 

Dalam Maslim (2001) contoh-contoh perilaku yang dapat timbul antara lain 

seperti: perkelahian atau penggertakan pada tingkatan yang berlebuhan, kejam 

terhadap sesama manusia, perusakan yang hebat atas barang milik orang lain, 

perilaku provokatif yang menyimpang, sikap menentang yang berat serta menetap. 

 

2.1.4 Aspek-aspek tingkah laku yang menyimpang atau deviasi perilaku 

Ciri-ciri tingkah laku yang menyimpang itu bisa dibedakan dengan tegas, 

yaitu: 

Aspek lahiriah, yaitu bisa kita amati dengan jelas. aspek ini bisa dibagi 

dalam dua kelompok, yakni berupa: 

(1) Deviasi lahiriah yang verbal dalam bentuk : kata-kata, maki-makian, slang 

(logat, bahasa populer), kata kotor tidak senonoh dan cabul, sumpah serapah, 

diolek-diolek dalam dunia politik dan dunia kriminal, ungkapan-ungkapan 

sandi, dan lain-lain 
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(2) Deviasi lahirirah yang nonverbal: yaitu semua tingkah laku yang nonverbal 

yang nyata kelihatan.  

Aspek-aspek simbolik yang tersembunyi. khususnya mencakup sikap-sikap 

hidup, emosi-emosi, sentimen-sentimen dan motivasi-motivasi yang 

mengembangkan tingkah laku menyimpang. yaitu berupa rea (pikiran yang paling 

dalam tersembunyi), atau berupa itikad kriminal dibalik semua aksi-aksi kejahatan 

dan tingkah laku yang tampak itu bahkan semisal puncak kecil dari sebuah 

gunung es raksasa yang tampak mengapung di permukaan laut, sedangkan bagian 

terbesar dari gunung tersembunyi di balik permukaan air. (Kartono, 2003:13-14) 

Dari aspek aspek diatas dapat kita ketahui bahwasannya seseorang yang 

mengalami deviasi perilaku akan timbul perilaku yang tanpak lahiriah (verbal) 

dan nonverbal. Perilaku tersebut dapat menjadikan seorang dapat dikatakan 

menyimpang atau tidak dalam berperilaku dalam kehidupan sosial. 

Menurut pendekataan behavioristik, perilaku agresi adalah suatu perilaku 

melukai orang lain (Baron dan byrne, 1994) dalam Hidayat (2004) baik secara 

fisik maupun verbal. Secara fisik meliputi menjabak, mencubit, melempar sesuatu, 

menghentakkan kaki, mendorong, mencubit, mencekik, menyerobot, menampar, 

menendang, menggigit, memukul, meninju, dan serangan menggunakan senjata 

tajam. Sedangkan perilaku agresif verbal meliputi menolak berbicara, berteriak, 

menjerit, mengutuk, menghina, mecaci maki, mefitnah, dan menyebarkan gosip. 
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2.2 Kekerasan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Hukum 

2.2.1. Pengertian Kekerasan  

Kekerasan merupakan bentuk perilaku yang sering dilakukan oleh banyak 

pihak baik individu atau intistusi dalam masyarakat. Menurut Parrillo (dalam 

Soetomo, 2008 : 120), Kekerasan adalah bentuk ekstrem dalam penyelesaian 

konflik social. Dalam kenyataan lapisan masyarakat yang merasa memperoleh 

kedudukan dan perlakuan tidak adil dapat beraksi dalam berbagai bentuk.  

Secara umum kekerasan diartikan sebagai setiap perilaku yang dapat 

menyebabkan keadaan perasaan atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman.  

Perasaan tidak nyaman ini dapat berupa kekuatiran, ketakutan, kesedihan 

ketersinggungan, kejengkelan, atau kemarahan. Keadaan fisik tidak nyaman dapat 

berupa lecet, luka, memar, patah tulang, dan sebagainya. Pendeknya hal-hal yang 

dianggap secara fisik menyakitkan atau tidak enak (Heddy Shri Ahimsa-Putra, 

1999 dalam Mulyadi, dkk 2006). Perilaku kekerasan yang dilakukan kepada 

seseorang menjadi orang tersebut tidak nyaman dan menjadi mereka mengalami 

sakit fisik. 

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa kekerasan 

dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraaan atau penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga. 
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Galtung (dalam Endang Ekowati, 2006) mendeskripsikan kekerasan sebagai 

suatu yang mengandung makna kekejian dan menyebabkan korban akan 

mengalami hambatan-hambatan dalam mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. 

Hambatan tersebut dapat bersifat sementara atau berkelanjutan sedangan pontesi 

yang tidak teraaktualisasi dapat bersifat parsial atau melipiuti seluruh komponen 

pribadi atau disintegarasi. 

Menurut who (1999) dalam Endang Ekowati (2006), kekerasan adalah 

penggunaan kekuatan fisik, dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri 

sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan 

atau kemungkinkan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian 

psikologi, kelainan perkembangan atau perampasan hak.  

Menurut The National Commission Of Inquiry Into The Prevention Of Child 

Abuse memeberikan pengertian bahwa kekerasan pada anak yang secara langsung 

atau tidak langsung menyebabkan luka pada anak-anak atau menyebabkan 

gangguan terhadap masa depan keselamatan dan kesehatan mereka ke arah 

perkembangan kedewasaan. (http://www.healthlrc.or.id/modules.php?op= 

modload&name=News&file+articel). Dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan 

adalah segala sesuatu yang bisa dilakukan baik oleh individu atau institusi yang 

cenderung membahayakan dari aspek fisik, emosional, dan kehidupan kedepan. 

Beberapa pendapat ahli-ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan 

adalah suatu perilaku melukai seseorang baik anak atau orang dewasa dengan 

sengaja yang menimbulkan luka baik yang terlihat secara fisik, luka emosional 

ataupun yang menjadikan seseorang menjadi pendedam, ataupun luka kedepan 
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yang berupa menjadi gila atau kehidupan yang tidak sesuai dengan kehidupan 

sewajarnya (shizoprenia). 

 

2.2.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan  

Pertama, bentuk kekerasan yang dilakukan dalam keluarga pertama, 

kekerasan emosi. Kekerasan emosi ini dilakukan dengan berbagai bentuk atau 

perilaku yang berbeda-beda, seperti: diabaikan, disalahkan, dikambing hitamkan, 

direndahkan, dituntut berlebih. Keadaan ini menjadikan seseorang akan merasa 

tidak berguna dan merasa dirinya tersingkirkan dari keadaan kelauarga. 

Kedua, bentuk kedua adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini sering 

terjadi pada anak anak atau suami kepada istri. Kekerasan fisik ini menjadikan 

seseorang mengalami keadaan yang tidak wajar atau mengalami perilaku yang 

sangat memprihatinkan. Contoh dari kekerasan fisik antara lain yaittu diabaikan 

kesehatannya, beban fisik di atas kemampuan, tempat tinggal dilahan berbahaya, 

dianiaya, dicabuli, diperkosa dan dibunuh. 

Ketiga, bentuk kekerasan keluarga yaitu kekerasan sosial, pendidikan 

diabaikan, identitas diabaikan, ekploitas ekonomi dan diperdagangkan. Bentuk 

kekerasan seperti ini biasanya diterima oleh anak-anak yang mengalami 

kebutuhan yang tidak mencukupi. Para orang tua yang merasa tidak mampu 

membayar hutang atau tidak dapat menghidupi anaknya. Contoh lain kekerasan 

ini meliputi keadaan yang seperti kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, tidak 

ada orang / tempat bermain, polusi udara, air, alat / pembungkus makanan, tata 

ruang berbahaya (kecelakaan dalam rumah maupun lingkungan), makanan 
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mengandung zat berbahaya, zat pewarna, penyedap dan pengawet, pelecehan atau 

kekerasan seksual di tempat umum / kendaraan umum, kekerasan fisik oleh guru, 

atau pengrusakan fasilitas pendidikan, pembakaran gedung sekolah 

Keempat, bentuk kekerasan yang keempat adalah Kekerasan yang dilakukan 

oleh Negara. Kekersan yang dilakukan oleh Negara ini bukan Negara melakukan 

penganiyayan kepada warga tetapi keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang 

telah di terapkan. Contohnya Negara belum melakukan kewajibannya melindungi 

terangka sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kita masih melihat bagaimana 

seorang pelaku kejahatan masih mengalami kekerasan dalam proses pemeriksaan 

yang dilakukan oleh penegak hukum kita. Contoh lain Undang-undang seharusnya 

diimplemestasikan untuk melindungi. Terkadang hukum tidak digunakan sebagai 

melindungi tetapi sebagai ketentuan bagi orang yang melakukan kesalahan saja 

bukan kepada penegak yang menindak (Endang, 2006 :21). 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Kekerasan 

Cavett (2002) menyebutkan ada tiga macam kekerasan pada anak yaitu: 

Pertama Kekerasan seksual, dengan sasaran daerah organ seksual dan 

menggunakan organ kelamin sebagai alat kekerasan. Kekerasan yang upaya untuk 

memenuhi kebutuhan birahi atau kenikmatan sesaat. Contohnya, hubungan badan, 

pemerkosaan, sodomi, ataupun oral seks. kekerasan ini salah satu bentuk kekersan 

yang biasa terjadi tapi tidak banyak orang mengetahui bahawa perilaku ini adalah 

bentuk kekerasan. 
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Kedua Kekerasan fisik, meliputi penganiyayaan kepada fisik badan korban. 

Kekerasan ini sering sekali terjadi baik dikalangan keluarga maupun kehidupan di 

luar. Tidak jarang orang melakukan perbauatn memukul, mencekik, mendorong, 

menendang, atau menggertakan. Kekerasan fisik merupakan tingkah laku yang 

disengaja sehingga menghasilkan luka fisik pada seseoarang. Bentuk tindakkan 

kekerasan fisik meliputi memukul, menendang, melempar, menampar, memotong, 

menguncang-gungcang tubuh, membakar, menggigit, dan menusuk (lourensz & 

Powell, 1995) dalam Hidayat, 2004. 

Ketiga Kekerasan emosi, meliputu bentakan, ancaman, sindiran, dan 

penganiyayaan lain kepada psikis korban. Istilah lain dari kekersan emosional 

adalah kekerasan secara verbal, kekerasan mental atau kekersan secara psikologis. 

Bentuk kekerasan ini meliputi: meneror orang lain, menganggap remeh orang lain, 

membuat malu terasa di hina, menyebut nama yang kurang pantas.  

Kekerasan demikan ini tidak juga dirasa oleh anak-anak saja tetapi banyak 

juga dirasa oleh para penghuni lembaga permasyarakatan atau ruhan tahanan. 

Perilaku yang diterima pada saat dilakukan pemeriksaan atas kejahatan yang 

mereka lakukan atau tindakan yang tidak mereka lakukan. Perilaku muncul dan 

membuat seseorang merasa tidak sesuai dengan kewajiban sebagai seorang 

penegak hukum yang menggunakan peraturan perundang-ndangan.  

Terkadang kekerasan yang dilakukan lebih berakibat berbahaya dari pada 

apa yang dikirakan. Kekerasan yang dilakukan akan berujung pada kehilangan 

nyawa atau kehilangan akal sehat atau disebut shizoprenia (kegilaan).  
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Kekerasan dalam UU NO23 tahun 2004 pasal 5, meliputi beberapa cara 

melakukan kekerasan yaitu: Kekersan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal ini adalah segaka bentuk perbuatan yang menibulkan atau mengakibatkan 

rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang 

mengakibatkan ketakutan, hilangnnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan 

untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan. 

Kekerasan seksual dalam pasal 5 ini meliputi, pemaksaan hubungan seksual 

yang dilakukan terhadapa orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga 

tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ling?kup 

rumahtangganya dengan orang lain untuk tujuan  komersial dan/atau tujuan 

tertentu.(UU NO 23 Tahun 2004.) 

Khare (2005 : 267) kekerasan atau perilaku yang tidak semestinya di adalam 

tiga bentuk utama penganiayan anak-anak. Penganiayan fisik, penganiayan 

emosional, dan penganiayaan seksual. Penganiayaan fisik masih di praktikkan 

disebagian besar keluarga paling tidak sesekali sebagai cara menanamankan 

disiplin yang dapat diterima. Berbagai bentuk penganiayaan fisik pada anak 

sepeti, tindakan-tindakan menyakiti anak, termasuk meninju, mengigit, mencekik, 

memukul, menembak, menikam, maupun usaha untuk menembak atau menikam. 

Penganiayaan fisik menimbulkan akibat yang serius dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. Self-estrem yang rendah, kecemasan, perilaku merusak diri, dan 

ketidakmampuan menjalin hubungan yang salaing mempercayai dengan orang 

lain efek efek penganiayaan yang lazim dilaporkan (Milner&Crouch, dalam 

Kharen :2005). 
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Penganiayaan seksual pada masa anak-anak harus dianggap sebagai faktor 

yang meluas dalam kehidupan anak. Karena tidak adanya ciri-ciri demografis 

maupun ciri-ciri keluarga yang dapat dijadikan pertanda bahwa anak telah atau 

akan dianiaya secara seksual. Penganiayaan seksual didefinisikan sebagai kontak 

seksual antara seorang dan orang dewasa yang dilakukan oleh pelaku 

penganiayaan. Penganiayaan seksual diabagi penganiayaan dalam kontak yang 

melibatkan kontak fisik antara korban dan penganiaya (misalnya, sentuhan atau 

penetrasi badaniah) dan penganiayaan nonkontak (seperti ekshibisionisme, 

voyeurisme, dan pengunaan pornografi). 

Akibat dari penganiayaan seksual, merupakan pengalaman traumatis yang 

menimbulkan akibat langsung dan jangkan panjang pada banyak atau bahkan 

kebanyakan korban. Diantara efek0efek awal penganiayaan seksual, yaitu efek 

yang timbul dalam jangka waktu dua tahun setelah terjadinya penganiayaan, 

depresi tinggi, perasaan kesepian, dan keinginan bunuh diri. Banyak juga korban 

yang memperlihatkan gejala-gejala gangguan stres pasca trauma (GSPT) sebagai 

reaksi langsung atau jangka panjang terhadap penganiayaan. Gejala pokok yang 

kedua berhubungan dengan perilkau seksual. Masalah-masalah perilaku, seperti 

gangguan tidur, hiperaktivitas, dan agresi. Juga merpakan respon yang lazim 

dijumpai sebagai respon awal terhadap trauma penganiayaan seksual. Para korban 

sering kali berusaha melepaskan diri dari pengalaman penganiayaannya dengan 

mencoba mengingkari perasaan malu dan marahnya.  

Penganiayaan psikologis atau penganiayaan emosi, perilaku yang tidak 

semesti yang dilakukan orang tua pada anak dengan cara membuat kesehatan 
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emosional dan mental anak terganggu termasuk penganiayaan secara verbal  dan 

sikap merehkan, tindakan-tindakan simbolik yang dirancang untuk meneror anak, 

dan kekurangan pengasuhan dan perlindungungan emosional dari orang yang 

bertindak sebagai pengasuh. Menurut baneet dan kawan-kawan (dalam Kharen : 

2005), penanganan psikologi yang tidak semestinya memiliki bermacam-macam 

bentuk, seperti menolak, merendahkan, meneror, mengucilkan, sosialisasi yang 

tidak semestinya (misalnya meizikan atau mendukung perilaku antisosial atau 

kenakalan), mengekploitasi (misalnya menggunakan anak untuk pornografi atau 

protitusi), mengakibatkan anak, atau membatasi ruang gerak anak secara fisik. 

 

2.2.4. Factor–Faktor Penyebab Kekerasan  

Beberapa factor yang apat menyebabkan munculnya perilaku kekerasan. 

Dendam, yang umunya bersumber dari adanya perlakuan kekerasan yang pernah 

diterima oleh pelaku. Perasaan sakit dan terhina dari korban memunculkan 

kemarahan, sehingga mendorong korban melampiaskan dalam bentuk perilaku 

yang sama. Pelampiasan kepada oaring lain memunculkan kekerasan yang baru, 

korban sebagai pelaku, dengan korbannya adalah orang lain. 

Stabilitas emosi yang rendah, sehingga adanya taekanan emosi (stress) yang 

tidak mampu ditoleransi lagi oleh pelaku, menyebabkan hilangnya kendali diri. 

Akibatnya mudah tersulut emosi oleh persoalan yang sepele termasuk dalam 

menghadapi perilaku-perilaku korban. 

Tradisi, yang dirasakan sebagai keharusan untuk dilaksanakan. hal ini 

biasanya muncul pada institusi yang mewajibkan adanya kaekersan. 
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2.2.5 Ciri-Ciri / Manifestasi Klinis Kekerasan 

Tentu saja tiak ada pelaku kejahatan didepan umum mengatakan ”akulah 

yang melakukannya”. Tetapi seorang penegak hukum atau masyarakat harus 

mencurigai bahwa yang melakukan tindak kejahatan tersebut dapat mungkin 

orang yang ada disekitarnya. Begitu pula tindak kekerasan orang yang 

melakukannya tindak kekerasan tidak mungkin mengatakan ”saya yang 

memukulnya” apalagi oleh seorang polisi. Tetapi kita dapat melihat tersangka 

luka/jejas timbulnya tidak dapat dijelaskan, tidak masuk akal, atau tidak jelas 

sebabnya. Kecurigaan akan terjadinya suatu kekerasan pada anak bila didapatkan: 

(1) Bila pada anamnesa jejas/luka yang tidak sesuai dengan riwayat yang 

diberikan. 

(2) Bila orang yang melakukan tindak kekerasan tidak segera membawa 

penderita kekerasan kerumah sakit. Seharusnya dalam proses penyidikan 

tersangka atau terdakwa sakit segera dibawa kerumah sakit. 

(3) Apabila pada riwayat kekerasan atau ada miskomunikasi antar keduannya.  

Manifestasi klinis yang sering terjadi pada perilaku kekerasan adalah: Luka 

memar adalah manifestasi yang paling sering terjadi pada beberapa korban 

kekerasan. Tempat luka memar biasanya terjadi dimana-mana pada bagaian tubuh 

korban. Biasa terjadi pada daerah-daerah lenagan, punggung, kepala, perut, kaki, 

dan daerah yang tidak diakibatkan oleh benturan yang tidak disengaja. 
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Tabel 2.1  Perubahan Warna Kulit Setelah Luka Memar 
Warna luka memar Lama hari setelah 

luka 
Merah 0 – 1 
Ungu kebiruan 1 – 4 
Hijau kekuningan 5 – 7 
Kuning kecoklatan > 8 hari 

Joel, 2002 dalam Harsono Salimo, 2006 – 29 
 

Luka bakar karena sulutan rokok menghasilkan luka bentuk 

bulat/melingkar, ukuran sama (unfrom), luka bakar juga bisa terjadi kalau disiram 

air panas. 

Tindak kekerasan yang dilakuakn dapat menyebabkan gejala tidak sadar, 

kejang-kejang, henti napas dan tekanan intra crainal yang meningkat, aka harus 

dipertimbangkan terjadinya trauma kepala. 

Juga sering terjadi pada korban yang mengalami pemukulan atau 

penganiayan dengan manifestasi klinis,vmuntah-muntah, perut tegang dan 

kembung, nyeri perut, tidak adanya bising usus, atau shock. Daerah pukulan pada 

rongga perut bisa menyebabkan ruptura hati, limpa, performasi atau laserasi usus. 

Patah tulang juga sering terjadi pada korban biasanya terjadi pada tulang 

tengkorak atau tulang iga. Patah tulang tranversal terjadi karena pemukulan 

langsung dan path tulang spiral atau miring terjadi karena puntiran (Harsono, 

2006 : 25-26) 

 

2.2.6 Dampak Kekerasan terhadap Perkembangan  

Akibat terjadinya kekerasan pada seseorang dapat memberi dampak jangka 

panjang dan jangkan pendek. Dampak jangka panjang dapat menjadikan masalah 

terutama pada perilaku atau tindakan pada yang akan datang pada orang lain 
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sebagai contoh tindakan. Dampak pada perjalanan hidupnya selalu mengalami 

ketakutan dan kurangnya daya konsentrasi. Trauma yang sangat membekas dapat 

membawa dapat dalam jangka waktu yang lama. Dampak lain dapat menimbulkan 

cacat fisik, cacat mental bahkan dapat berakhir dangan kematian. 

Pada korban kekerasan sering mengalami gangguan psikologis berupa: Stres 

berlebihan, korban sering tampak ketakutan yang tidak beralasan, mudah panik, 

sering mimpi buruk, dan tingkah laku yang agresif; Gangguan pengendalian diri, 

sering menunjukkan sikap agresif dan destruktif; Rasa depresi dan konsep diri 

yang malang; Korban sering melukai atau merusak dirinya sendiri, bahkan ada 

usaha bunuh diri; Gangguan kognitif; Ganguan belajar; Korbn sexsual sering 

menunjukkan keluhan-keluhan somatik tanpa adanya dasar penyebab organik, 

kesulitan dalam komunikasi dengan teman.  

Selain resiko luka fisik, kekerasan dosmetik dapat mengakibatkan gangguan 

stres pasca trauma (post traumatic stress disorder) dan efek-efek psikologis lain, 

trauma depresi dan harga diri rendah. Watson (1997) (dalam nevid dkk 2003) 

dalam satu penelitian, lebih dari tiga perempat perempuan korban penganiayaan 

menampilkan fakta-fakta yang dapat diagnosis sebagai PTSD. Secara tipical 

semakin parah penganiayaan, semakin besar stress psikologisnya.  

Pendapat lain mengungkapkan dampak yang dapat dialami seseorang yang 

mendapat kekerasan meliputi, dampak kekerasan fisik meliputi luka gores, luka 

bakar, pendarahan, patah tulang, bekas gigitan, gigi patah atau hilang, botak 

dibagian kepala, bilur, luka lecet. Dampak kekerasan emosional meliputi perasaan 

harga diri rendah, depresi, kemungkinan hiperaktif, mudah cemas, rasa marah, 
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bermusuhan, rasa takut, malu, ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang, 

kurang percaya diri, suka mencela diri sendiri, kurang dapat mengontril diri, tidak 

dapat menggambarkan dirinya sendiri, kurang menjalin hubungan sosial dengan 

orang lain, memiliki konsep yang buruk. 

 

2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 TENTANG 

Kepolisian Negara Republik Indonesia  

menimbang: 

a. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung 

terwujudnya masyrakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1984. 

b. Bahwa pemelirahaan keamanan dalam negeri melalui upya 

penyenglenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada mayarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik 

Indonesia selaku alat yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia. 

c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistrem ketatanegaraan 

pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indoneisa dan Kepolisian Negara 

Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. 

d. bahwa undang-undang nomor 28 tahun 1997 tentag Kepolisiam Republik 

Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan 
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kembangan dan pertumbuhan hukum  serta ketatanegaraan republik 

indonesia. 

e. Berdasarkan pertimbanga sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a,b,c, dan  

perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

 

2.4 Pengertian Polisi 

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. sedangakan polisi 

sendiri adalah pegawai negeri yang dipersenjatai yang bekerja pada Kepolisian 

Republik Indonesia.(Undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2002). 

Dalam Banurusman (1995 : 5), mengatakan polisi tidak perlu 

mempersoalkan citranya. karena akan terjebak dalam ambiguitas citra yang tidak 

akan pernah selesai. polisi sampai kapanpun akan terjebak antara citra baik dan 

buruk. contoh saja dalam penyidikan suatu kasus kejahatan akan ada dua kutub 

pendapat masyrajat terhadap polisi. bila ia adalah korban penjabretan dan polisi 

berhasil menangkap penjahatnya serta barang yang dicuri dapat dikembalikan, 

maka polisi adalah sosok penyelamat. sebalikmya bagi tersangka penjahat yang 

ditangkap bagaimanapun benar polisi dalam bertindak, akan tampak dimata 

sebagai figur musuh yang harus dihindari dan mungkin dibencinya baik oleh 

penjahat itu sendiri ataupun keluarganya. 
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Selain adanya dualisme kepentingan hal tersebut dapat juga terjadi, oleh 

masyarakat awa, terhadap hukum dan cara kerja polisi. antara lain dalam hal 

erasan yang dilkakukan polisi dan penahanan (upaya paksa).  

Apabila masyarakat melakukan kekerasan bukan karena terdesak atau untuk 

membela diri, jelas dia salah. namumn bagi polisi kekerasan adalah fungsional 

melekat padanya karena kekerasan tidak harus selalu dalam upaya paksa karena 

membela diri, taetapi dapat dilakukan bila dianggap perlu sesuai dengan tuntutan 

hukum dengan azas harus sesuai, setimpal atau tidak berlebihan.  

 

2.5 Komisi Polisi Nasional 

Komisi polisi nasional adalah sebuah sebuah lembaga yang membantu 

presiden yang berkaitan dengan kepolisian nasional. Komisi polisi sendiri 

mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada presiden dan kedudukannya 

dibawah presiden.  

Adapun tugas dari komisi polisi nasional sebagai berikut: 

(1) Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan, 

(2) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan 

pemberhentian kepala kopolisian Negara Republik Indonesia. (UU No 17 

Tahun 2005, Pasal 3) 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakud diatas, komisi polisi 

nasional berwenang untuk: 

(1) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran 

kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

(2) Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Prsiden dalam upaya 

mewujudkan Kepolisian Negara Rpublik Indonesia yang professional dan 

mandiri, dan 

(3) Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian 

dan menyampaikan kepada presiden. 

 

2.6. Hipotesis  

Dalam penelitian ini penulis mengambil hipotesis sebagai berikut: 

“Ada pengaruh tindak kekerasan dalam pemeriksaan terhadap deviasi perilaku 

warga binaan kelas II A Ambarawa. 

Kerangka berfikir ” Pengaruh Kekerasan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana 

Hukum Terhadap Deviasi Perilaku Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Ambarawa” 
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42 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini diuaraikan komponen penting yang berkaitan dengan metode 

penelitian, yaitu jenis penelitian, desain penelitian, variabel penelitan, populasi 

dan sampeel penelitian, metode pengumpulan data, validitas dan reabilitas dan 

teknik analisis data. 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kekerasan dalam pemeriksan tindak pidana hukum terhadap deviasi perilaku 

warga binaan lapas kelas II A Ambarawa, dan untuk mengetahui gambaraan 

kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana serta deviasi warga binaan lapas 

kelas II A Ambarawa. Dilihat dari pendekatan analisisnya, maka penelitian ini 

termasuk dalam penelitian kuantitatif di mana penekanan analisisnya pada data-

data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistik, dan berdasarkan 

kedalam analisisnya termasuk pada penelitian diskriptif, yaitu melakukan analisis 

secara deskriptif yang didasari oleh angka yang diolah, dan dipandang dari 

krakteristik masalah termasuk pada penelitian korelasional yaitu bertujuan 

menyelidiki sejauhmana variabel kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana 

hukum dengan variabel deviasi perilaku warga binaan lapas kelas II A Ambarawa  
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Azwar (2001:5). Oleh karena itu, penelitian ini dapat disimpulkan termasuk pada 

jenis penelitian kuantitatif korelasional. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Hadi dalam Arikunto (2006:116) mendefinisikan variabel sebagai gejala 

yang bervariasi. Gejala adalah objek penelitian, sehingga variabel adalah objek 

penelitian yang bervariasi. Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-

macam nilai. (Mohamad Nazir, 1988:149). Dimana konsep itu akan dijadikan titik 

suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent).. Adapun variabel dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas (X) adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi 

variabel lain (Azwar, 2003:62). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

kekerasan dalam pemeriksaan. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat (Y) adalah variabel penelitian yang diukur untuk 

mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain (Azwar, 2003:62). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : deviasi perilaku. 

3.2.2  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah definisi yang memiliki arti tunggal dan dapat 

diterima secara objektif  bilamana indikator variabel yang bersangkutan tersebut 
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tampak (Azwar, 2001:74). Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan 

pada sifat sifat hal yang didefinisikan dan yang dapat diamati (Suryabrata, 

2006:29). 

 Definisi operasional dikemukakan dengan tujuan untuk memberi batasan 

arti variabel penelitian untuk memperjelas makna yang dimaksudkan dan 

membatasi ruang lingkup. Sehingga tidak akan terjadi salah pengertian dalam 

menginterpretasikan data dan hasil yang telah diperoleh. Batasan operasional 

variabel penelitian ini adalah : 

(1) Kekerasan Dalam Pemeriksaan 

Dalam pemeriksaan tindak kejaahatan kekerasan adalah setiap perilaku yang 

dapat menyebabkan keadaan perasaan atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman.  

Perasaan tidak nyaman ini dapat berupa kekuatiran, ketakutan, kesedihan 

ketersinggungan , kejengkelan, atau kemarahan. Keadaan fisik tidak nyaman 

dapat berupa lecet, luka, memar, patah tulang, dan sebagainya. Pendeknya hal-hal 

yang dianggap secara fisik menyakitkan atau tidak enak. Tingkat kekerasan dalam 

pemeriksaan tindak pidana dapat diketahui dari skor total angket kekerasan. 

Kekerasan yang terjadi dalam pemeriksaan tindak pidana hukum meliputi : 

1. Kekerasan fisik (pukulan, tendanan, ikatan, disiram air dll)   

2. Kekerasan emosional (ancaman, gertakan, sindiran, dll) 

3. Kekerasan seksual (ora; seks, sodomi, dll) 

(2) Deviasi Perilaku  

Deviasi perilaku adalah tingkah laku yang mnyimpang dari tendensi sentral 

atau ciri-ciri karakteristik rata-rata rakyat kebanyakan/populasi . Tingkah laku 
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abnormal/ menyimpang ialah tingkah laku yang tidak adekwat, tidak bisa diterima 

oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada, 

meliputi: Agresi (perilaku melukai orang lain) yang terdiri dari: kekerasan fisik,  

kekerasan emosional, kekerasan seksual; sedangkan Apatis (perilaku yang tidak 

timbul perilaku agresif) yang terdiri dari: acuh tak acauh, masa bodoh, dan malas 

(3) Hubungan antar Variabel 

Pada penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel independent (X) atau 

variabel yang mempengaruhi ialah kekerasan. Kekerasan sebagai variabel (X) 

secara teoritis memberikan pengaruh terhadap deviasi perilaku (Y) pada 

narapidana. 

 

 

Keterangan : 

(1) Variabel X : Kekerasan  dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Hulkum 

(2) Variabel Y : Deviasi Perilaku Warga Binaan  

(3)                    : Pengaruh 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2001:77). Sebagai suatu populasi, kelompok 

subjek harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik individu yang sama yang 

membedakannya dari kelompok subjek yang lain. 

Variabel X Variabel Y 
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Populasi dalam penelitian ini adalah warga binaan Lapas Kelas IIA 

Ambarawa. Karakteristik yang ditetapkan dalam pengambilan populasi dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Warga Binaan Lapas Kelas IIA Ambarawa. 

b. Warga Binaan yang pertama kali baru masuk Lapas baik laki-laki atau 

perempuan. 

c. Saat pemeriksaan mengalami kekerasan  

d. Warga binaan yang menjalan pembinaan yaitu:  

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Jenis sampel yang diambil harus 

memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya (Azwar, 2001:79). Sampel 

adalah sebagian atau wakil  dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2006:131). Jadi 

sampel adalah sebagian atau sejumlah individu yang jumlahnya kurang dari 

jumlah populasi yang dijadikan wakil dari populasi secara keseluruhan.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara  purposive 

sampling. Purposive sampling adalah cara pengambilan subjek bukan didasarkan 

atas  strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas ada tujuan yang 

menggambarkan kekerasan terhadap deviasi perilaku warga binaan (Arikunto, 

2006 : 139).Cara demikian dilakukan bila anggota populasi homogen. Adapun 

sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah Warga Binaan Lapas Kelas IIA 

Ambarawa yang mengalami kekerasan dan menjadi deviasi dalam perilakunya. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan atau 

ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data dalam menguji hipotesis 

penelitian. Data mempunyai kedudukan penting karena merupakan penggambaran 

variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat uji hipotesis.  

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Arikunto, 2006:160). 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data 

adalah angket kekerasan digunakan untuk mengetahui bagaimana warga binaan 

yang mengalami kekerasan dalam pemeriksaan. Angket deviasi perilaku 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kekerasan yang dilakukan 

polisi terhadap deviasi yang dimbulkan pada warga binaan (Azwar, 2001:3). 

Selain dengan angket agar penelitian lebih akurat maka di tambah dengan 

wawancara. Metode ini dilakukan sebagai penambah data yang telah di berikan.  

Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang benar-benar berkaitan dan 

berkompetensi dengan warga binaan yang terpilih. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket kekerasan dan angket 

deviasi perilaku. Angket ini disusun untuk mengungkap pengaruh kekerasan 

dalam pemeriksaan tindak pidana hukum terhadap deviasi perilaku warga binaan 

lembaga pemasyarakatan kelas IIA Ambarawa.  

 Bagaimana kekerasan polisi dalam pemeriksaan, dalam penelitian ini 

meliputi kekerasan fisik yang dilakukam (pemukulan, dianiyaya, diperkosa, 
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mencekik,  atau mendorong), bagaimana kekerasan emosional (meneror orang 

lain, menganggap remeh orang lain, membuat malu terasa di hina, menyebut nama 

yang kurang pantas), serta bagaimana kekerasan seksual (hubungan badan, 

pemerkosaan, sodomi, ataupun oral seks). Untuk itu, aspek dalam angket persepsi 

ini meliputi : 

(1) Kekerasan Fisik. 

(2) Kekearasan Emosional. 

(3) Kekerasan seksual. 

Angket dalam pemeriksaan ini menggunakan model angket Likert, di mana 

terdapat item  favorable dan item unfavorable. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan kuisoner dengan lima alternatif jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Ragu-Ragu (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).  

 Pemberian skor pada skala persepsi dapat dilihat pada tabel 3.1. 
Tabel 3.1 

Skor Angket Kekerasan Polisi Dalam Pemeriksaan  

Jawaban Skor 
Favorable Unfavorable 

Sangat Sesuai (SS) 5 1 
Sesuai (S) 4 2 
Ragu-ragu (N) 3 3 
Tidak Sesuai (TS) 2 4 
Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 5 

 

(1) Sangat Sesuai (SS)  :  jawaban yang menyatakan bahawa pernyatan tersebut 

sangat sesuai dengan apa yang pernah dialami dengan 

kondisi sebenarnya yang diterima oleh warga binaan 
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(2) Sesuai (S)  :  jawaban yang menyatakan bahawa pernyatan tersebut 

sesuai dengan apa yang pernah dialami dengan kondisi 

sebenarnya yang diterima oleh warga binaan. 

(3) Ragu-ragu (N)  : jawaban yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut 

ragu-ragu pernah dialami dan tidak pernah dialami oleh 

warga binaan  

(4) Tidak Sesuai (TS)  : jawaban yang menyatakan bahawa pernyatan tersebut 

tidak sesuai atau tidak pernah dialami dengan kondisi 

sebenarnya yang diterima oleh warga binaan 

(5) Sangat Tidak Sesuai : jawaban yang menyatakan bahawa pernyatan tersebut 

sangat tidak sesuai kondisi sebenarnya yang diterima 

oleh warga binaan. 

Menurut Azwar (2006:26) yang dimaksud dengan pernyataan favorabel 

adalah pernyataan yang mendukung gagasan, memihak atau menunjukkan ciri 

adanya atribut yang diukur. Sebaliknya, item yang isinya tidak mendukung atau 

tidak menggambarkan ciri atribut yang diukur disebut item unfavorable. 

Adapun blue-print instrumen kekerasan terdapat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 3.2 

Blue-print Angket Kekerasan  

No Komponen Bobot 
(%) 

Kekerasan 

1 Kekerasan seksual  
Sodomi 

27 Oral seks 
Hubungan badan 

2 Kekerasan Fisik 

Penganiyaan  

44 Pemerkosaan 
Mencekik 
Mendorong  

3 Kekearasan 
emosional  

Meneror/ancaman 
29 Merehkan  

Memanggil bukan namanya 
 Total  100% 

 

Adapun rancangan jumlah item angket kekerasan dalam pemeriksaan 

dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut: 

Tabel 3.3 

Item Angket Kekerasan Dalam Pemeriksaan  

 
Aspe

k Indikator 
Sebaran Item Jm

l Favorabel Unvaforabel 

Keker
asan 
seksu
al  

Sodomi 1. Terkadang saya di minta untuk 
melayani hubungan badan 
meskipun kami sama. 

2. Saya diminta untuk melakukan 
onanai didepan para petugs 

3. Saya diminta untuk melakukan 
hubungan badan dengan teman 
kami satu jenis 

4. Terkadang saya di pakasa untuk 
mecium patat teman lain sampai 
beberapa menit 

5. Saya ditelanjani dedipan para 
pelakuku kejahatan yang lain. 

1. Saya di berikan 
pelayanan secara 
khusus ketika saya 
ingin melapiaskan 
hawa nafsu 

2. Saya sering 
menjadi 
pelampiasan nafsu 
oleh petugas 

 

7 

Oral seks 

Hubungan 
badan 



51 

 

Keker
asan 
Fisik 

Penganiyaa
n 

1. Saat dalam pemeriksaaan saya 
mengalami pemukulan? 

2. Tangan saya di ikat kencang ketika 
dalam tahanan 

3. Leher saya sering di pegang 
(dicekik) ketika saya belum 
memberikan jawaban atas 
pertanyaan yang diberikan? 

4. Sesekali tangan petugas mengenai 
dada atau perut ketika saya diam 
saja, ketika mendapat pertanyaan 

5. Saya menjawab dengan apa yang 
saya alami, petugas masih 
menendang. Seakan tidak percaya 

6. Tangan saya sering mendapatkan 
sengatan rokok ketika saya lemah 
dalam menjawab 

7. Kaki dan tangan saya di ikat ketika 
dalam pemeriksaan 

8. Saya  ditempatkan pada rungan 
gelap ketika selesai dalam 
pemeriksaan 

9. Saya sering menjadi pelampiasan 
kemarahan petugas, dengan 
memukuli saya 

10. Di kurung dalam kamar mandi 
sendiri adalah hal biasa bagi saya 

11. Malam hari saya di telanjani dan 
disuruh berdiri di luar tanpa baju 

12. Sering di tendang dengan bila jalan 
tidak segera melakukan 
perintahnya 

1. Petugas 
memberikan saya 
makanan atau 
minuman saat 
pemeriksaan 

2. Diberikan tempat 
duduk yang 
nyaman saat 
pemeriksaan 
berlangsung  

3. Petugas sering 
menyodorkan 
rokok untuk saya, 
agar tenang 

4. Melakukan push-
up dan shi-up 
ketika akan 
diperiksa adalah 
keharusan 

 

16 

Pemerkosa
an 
Mencekik 
Mendorong 

Kekea
rasan 
emosi
onal  

Meneroro/a
ncaman 

1. Saya dipandang sebagai orang 
yang tidak berguna dan 
direndahkan 

2. Saya disuruh berjalan tanpa baju 
hanya dengan celan pendek, 
memutari lapangan 

3. Laras pistol sering di masukan 
mulut saya bila tidak segera 
menjawab pertanyaan 

4. Kaki saya di tembak saat saya 
berusah memberoktak 

5. Petugas memberikan perntayaan-
pertanyaan dengan nada 
membentak bentak 

1. Dengan bahasa 
halus ketika 
memberi 
pertanyaan saat  
dalampemeriksaan  

2. Petugas 
memberikan 
tayangan hiburan 
ketika sudah lama 
saya diperiksa 

 

9 

Merehkan 
Memanggil 
bukan 
namanya 
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6. Saya sering diberikan makanan 
yang sudah basi yang sudah 
berbau. 

7. Disodori rokok tidak segera 
mengambil, maka satu bungkus 
rokok disuruh merokok sekaligus 

 

Sedangkan sebaran nomor item pada instrumen kekerasan terdapat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 3.4  
Distribusi Item Angket  Kekerasan  

Variabel Aspek Indikator 
Sebaran Aitem 

Jumlah Favorabel Unvafora
bel 

Kekerasan 

(X) 

Kekerasan 
seksual  

Sodomi 

2, 5.8,32, 18 7 ,30 
 

7 Oral seks 

Hubungan badan 

Kekerasan 
Fisik 

Penganiyaan 1. 
3.6,9.13,14, 
16,19 ,23 
,28.29, 31 

11,15,20.
27 

16 Pemerkosaan 
Mencekik 
Mendorong 

Kekearasan 
emosional  

Meneroro/ancama
n 

4,10,17,21 
,22,25, 26 12,24 9 Merehkan 

Memanggil bukan 
namanya 

JUMLAH 24 8 32 

 

Deviasi atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang 

penyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata rakyat 

kebanyakan/populasi (Kartono, 2003 : 8). Tingkah laku abnormal/ menyimpang 

ialah tingkah laku yang tidak adekwat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada 

umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. 
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Menurut Baron dan Richardson (dalam Khare, 2003:16) agresi adalah segala 

bentuk perilaku yang dimaksudkan menyakiti dan melukai mahkluk hidup yang 

lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan itu. 

Indikator-indikator dari deviasi perilaku adalah: 

1. Agresi (perilaku melukai orang lain) 

a. Agresi fisik  

b. Agresi emosional  

c. Agresi seksual  

2. Apatis (perilaku yang tidak timbul perilaku agresif). 

a. Acuh tak acauh 

b. Masa bodoh 

c. Malas 

Blue-print instrumen deviasi perilaku terdapat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.5.  
Blue-print Angket Deviasi perilaku 

No Komponen Bobot (%) 
Deviasi perilaku  

1. Agresif 50 
2. Apatis  50 

 TOTAL 100 % 
 
 

 

Adapun rancangan jumlah item angket deviasi perilaku warga binaan dapat dilihat 

pada tabel 3.6 berikut: 
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Tabel 3.6 

Item Angket Deviasi Perilaku Warga Binaan 

 
Aspek Indikator Item  
Agresi  Agresi 

fisik  
13. Saya memukul teman satu kamar saya. 
14. Saya mengulir tangan teman saya kalau saya 

sedan marah. 
15. Saya  mencekik leher teman saya yang berkata-

kata kotor pada saya. 
16. Orang yang memaki saya langsung saya pukul. 
17. Saya membakar tangan teman saya dengan 

rokok. 
18. Saya memaksa teman saya untuk menuruti 

kemauan saya. 
19. Saya pernah kurang senang dengan penghuni sel 

yang sekamar saya. 
20. Warga binaan baru saya perintah tidur di lantai 

tanpa menggunakan tikar. 
21. Saya mempunyai kebiasan memukul teman saya. 
22. Saya senang melukai dir sendiri dengan 

membentur-benturkan ke dinding. 
23. Saya merasa senang kalau bisa melukai orang 

lain. 
24. Saya suka mempermalukan teman saya dengan 

menelanjang pakaiannya. 
25. Saya senang melihat orang yang lemah dipukuli. 

10 

 Agresi 
seksual 

1. Saya melakukan oral seks untuk melampiaskan 
birah saya. 

2. Teman saya sekamar membuat bir.ahi saya 
tinggi. 

3. Saya melakukan memegang alat kelamin orang 
lain untuk melampiaskan nafsu birahi saya. 

4. Saya senang melakukan hubungan badan dengan 
teman satu kamar saya. 

5. Saya menjadi bergairah dengan mencium bibir 
teman saya. 

6. Saya meminta teman sekamar saya memegang 
alat kelamin saya. 

7. Saya meremas-remas alat kelamin saya ketika 
saya mandi. 

10 
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8. Saya menyuruh teman saya untuk melakukan oral 
dengan dilihat orang lain. 

9. Tidak jarang saya melakukan onani dengan 
warga binaan baru. 

10. Warga baru kami suguhi hubungan badan antar 
warga binaan. 

 Agresi 
emosional 

8. Saya menggunakan  pengganti saya mendapat 
tugas. 

9. Tidak jarang saya menuduh orang lain 
melakukan kesalahan. 

10. Saya tidak senang orang lain tidak sesuai dengan 
kemauan saya. 

11. Saya  mengancam teman saya apabila tidak 
segera mematuhi perintah saya. 

12. Saya membentak teman sekamar saya, apabila 
tidak mematuhi perintah saya. 

13. Saya mencibir teman saya dengan kata-kata 
kotor. 

14. Saya senang mengambil makanan miliki teman 
saya. 

15. Saya senang memberi kata-kata manis pada 
teman saya 

16. Orang yang lemah saya ibaratkan seperti monyet. 
17. Saya meremehkan warga binaan baru di sel 

tempat saya. 

10 

Apatis  Acuh tak 
acuh 

1. Saya tidak menghiraukan tugas-tugas yang 
diberikan pada saya. 

2. Saya biasa dengan tempat tidur yang kotor. 
3. Ruang tempat saya, saya biarkan menjadi tempat 

laba-laba (kumuh). 
4. Saya biasa buang air kecil di sembarang tempat. 
5. Saya terbiasa tidak mandi atau tidak 

membersihkan diri. 
6. Baju yang saya pakai berhari-hari tidak saya cuci. 
7. Saya lebih suka tidak menghiraukan teman saya. 
8. Tugas piket kebersihan jarang saya lakukan. 
9. Saya tidak menghiraukan aturan atau tata tertib 

lapas. 
10. Saya tidak menghiraukan makanan yang saya 

makan bersih atau tidak. 

10 
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 Masa 
bodoh 

1. Saya tidak menghiraukan kebersihan tempat tidur 
saya. 

2. Saya jarang memperhatikan tugas yang 
diberikan. 

3. Saya kurang tertarik pada penyuluhan kesehatan. 
4. Saya jarang melakukan ibadah agama. 
5. Saya senang tidur di luar ruangan dari pada di 

kamar. 
6. Bila ada teman baru dalam ruangan saya, saya 

tidak menghiraukan dia. 
7. Saya jarang menyelesaikan pekerjaan yang 

menjadi tugas saya. 
8. Saya tidak jarang membiarkan teman saya sedang 

sakit. 

8 

 Malas  1. Saya lebih suka melihat teman saya bekerja 
daripada saya yang harus melakukan. 

2. Saya biasanya menjadi penonton teman saya 
bekerja. 

3. Saya lebih suka tidur-tiduran daripada melakukan 
tugas. 

4. Saya kurang senang melakukan aktivitas kegiatan 
sehari-hari. 

5. Saya tidak melakukan aktivitas dengan 
mengeluarkan energi yang lebih tinggi. 

5 

 
 
Sebaran nomor item pada instrumen deviasi perilau terdapat pada tabel 

berikut ini: 
Tabel 3.7  

Distribusi Item Skala deviasi perilaku  
Variabel  Aspek  Indikator  Sebaran Aitem 

  
Jumlah 

 
 

Deviasi 
Perilaku 

(Y) 

Agresif  Agresi Fisik 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 13 
Agresi 
seksual  

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 10 

Agresi 
Emosional  

24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 10 

Apatis Sikap acuh 
tak acuh 

34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 10 

Masa bodoh 44,45,46,47,48,49,50,51 8 
Malas  52,53,54,55,56 5 

JUMLAH   56 
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Untuk keakuratan dalam penelitian ini akan dilakukan juga metode penelitian 

dengan teknik wawancara. Wawancara dalam penelitian ini hanya sebagai metode 

pendukung pengambilan data penelitian. Moleong (1997:135) menjelaskan bahwa 

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertetu, percakapan itu dilakukan 

oleh kedua pihak yaitu wawacara yang diajukan pertanyaan dan yang diwawacarai 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Untuk menguji validitas dan reliabilitas alat ukur pada penelitian dilakukan 

dengan teknik uji terpakai (aplied try-out) yaitu menguji cobakan alat ukur atau 

intrumen penelitian sekaligus mengumpulkan data penelitian. Sebelum diolah dan 

dianalisis untuk menguji validitas dan reliabilitas alat ukur. Teknik tersebut dipilih 

karena memiliki keunggulan dalam hal efidiensi dan kepraktisan, keterbatasan 

yang ada diharapkan dengan menggunakan teknik tersebut dapat diperoleh hasil 

sesuai harapan peneliti. 

 

3.5.1 Validitas 

Untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, diperlukan kecermatan 

tersendiri dari penelitian dalam mengoperasikan konsep mengenai variabel dan 

mengikuti prosedur tertentu. Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan 

validitas. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai validitas, alangkah baiknya 

jika konsep validitas dijabarkan terlebih dahulu. Validitas adalah sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 
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Adapun tipe validitas yang akan digunakan dalam penelitian adalah validitas 

berdasrkan kriteria (criterion-related). Dalam pengujian validitas berdasarkan 

kriteria, bukti validitas suatu tes diperlihatkan oleh adanya hubungan skor pada tes 

yang bersangkutan dengan skor pada suatu kriteria. Sehingga penekanannya pada 

validitas prediktif. 

Untuk mengukur validitas ini digunakan teknik korelasi product momen dari 

person (Azwar, 2001:19). Rumus yang dipakai adalah sebagai berikut: 

 

  rxy = Koefisien korelasi antara item dengan skor total 

  ∑x = Jumlah tiap-tiap item 

  ∑y = Jumlah nilai total item 

  ∑xy =  jumlah perkalian antara skor tiap item dengan skor total 

  N = Jumlah subjek yang diteliti 

 

3.5.2  Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya 

(Azwar, 2001:4). Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa 

kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil 

yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum 

berubah.. 
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Dalam penelitian ini, untuk mencari reliabilitas instrumen, peneliti 

menggunakan rumus Alpha, karena perolehan skor dalam skala ini merupakan 

rentangan berbentuk skala dari 1 sampai 5, skor yang diperoleh bukan 1 dan 0 

(Arikunto, 2006: 189). 

Adapun rumus koefisien alpha adalah sebagai berikut : 

 

α  =  Koefisien alpha 

r  =  Rerata korelasi antar butir 

K  =  Jumlah item 

1  =  Bilangan konstan     (Suryabrata, 2004 : 37)  

3.6  Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah salah satu kegiatan dalam penelitian yang berguna 

untuk menarik kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu teknik regresi dengan rumus sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Keterangan  

Y = kriterium 

a = konstana 

b = koefisien regresi 

x = prediktor     (Arikunto, 2006, 301) 

 

 

)2(..............................................
)1(1 rK

Kr
−+

=α
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3. 7  Uji Validitas Dan Reliabitas Intrumen 

Untuk menguji validitas dan reliabilitas alat ukur pada penelitian ini 

dilakukan dengan teknik uji terpakai yaitu mengujikancobakan alat ukur atau 

instumen penelitian sekaligus mengumpulkan data penelitian. Lokasi pelaksanaan 

uji validitas dan reliabilitas intrumen dilaksanakan pada sampel penelitian. Hal 

tersebut dilakukan karena dalam penelitian ini menggunakan uji coba terpakai. Uji 

validitas menggunakan teknik korelasi product moment dari pearson dan  uji 

reliabilitasnya menggunakan uji alpha cronbach. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Suatu penelitian akan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan 

dalam penelitian. Penelitian ini merupakan hasil kajian ilmiah tentang pengaruh 

kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum terhadap deviasi perilaku warga 

binaan lembaga pemasyarakatan kelas II A ambarawa. Data diambil dengan angket, 

setelah data terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kekerasan 

dan deviasi perilaku warga binaan, sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan 

analisis regresi sederhana. Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan 

dengan proses, hasil dan pembahasan hasil penelitian yang meliputi beberapa tahap 

yaitu persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, deskripsi data hasil penelitian, 

analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 

 

4.1 Orientasi Penelitian 

4.1.1 Gambaran Sekilas Lapas kelas II A Ambarawa 

Penelitian ini dilakukan di lembaga pemasyarkatan kelas II A kabupaten 

Ambarawa, dalam penelitian ini jumlah sampel yang ditetapkan oleh peneliti 

adalah 35 waraga binaan lapas kelas II A Ambarawa sebagi subjek penelitian. 

Lapas kelas II A Ambawara adalah lapas yang dimiliki kabupaten semarang yang 

terletakk di kabupaten Ambarawa dan juga merupakan tempat penitipan tahanan 

dari berbagai kantor polisi berbagai daerah bahkan juga sebagai tempat rujukan 
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dan penitipan warga binaan dari berbagai daerah yang kapasitas penghuni Lapas 

atau Rutan tidak mencukupi.  

4.1.2 Warga Binaan dan Ketenagaan Pembina Lapas Kelas II A Ambarawa 

Warga binaan yang dimiliki lapas Ambarwa adalah 513 yang terbagi atas 

dua kelompok yaitu warga binaan dan tahanan. Warga binaan atau mereka yang 

telah melalui persidangan dan sudah mendapat vonis atau ketentuan tanahan 

adalah orang sedangkan mereka yang masih dikategorikan tahanan atau belum 

mendapatkan vonis masih dalam proses persidangan yaitu orang. 

Pembinaan warga binaan yang dimiliki lapas kelas II A Ambarwa adalah 

orang yang terdiri dari tenaga keamana, tenaga kesehatan, tenaga keagamaan, 

tenaga adminitrasi warga binaan, dan tenaga penyuluhan pertukangan. 

4.1.3 Seting Lapas Kelas II A Ambarawa 

Lapas kelas II A Ambarwa terletak di pinggiran kota Ambarawa tepatnya 

daerah kawasan benteng tentara nasional Indonesia (TNI) Alteleri. Lapas kelas II 

A Ambarawa ini merupakan bangunan tua dan sebagai pertahanan di masa 

penjajahan. Sebelum  masuk lapas kelas II A Ambarawa akan melawati penjagaan 

TNI yang berjaga 24 jam setiap hari kemungkinan kecil warga binaan untuk kabur 

dari lapas kelas II A Ambarwa. 

 

4.2 Pelakasaan Penelitian  

4.2.1 Proses Perijinan  

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti melakukan beberapa 

tahap untuk mempersiapkan perijinan penelitian. Pertama, meminta ijin lapas 
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kelas II A Ambarawa apakah Lapas tersebut dapat sebagai tempat penelitian. 

Kedua, meminta surat permohonan ijin penelitian dari Falkutas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang yang ditanda tangani oleh a.n Dekan Falkutas Ilmu 

Pendidikan. Dengan nomor 1786/H37. 1.1/PP/2010 yang ditujukan kepada Ka. 

Kanwil departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Ketiga, peneliti mengajukan 

surat permohonan ijin penelitian yang ditujukan kepada Ka. Kanwil Hukum dan 

HAM Jawa Tengah yang selanjutnya surat balasan dan surat yang ditujukan 

kepada Lapas kelas II A Ambarawa dengan no : W9.PK.01.01.02-1262. Setelah 

mendapatkan ijin dan data sejumlah warga binaan maka langkan selanjutnya 

peneliti melakukan penelitian. 

4.2.2 Penentuan Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara  

purposive sampling. Warga binaan lapas ambarawa kelas II A mempunyai 513 

orang warga binaan, dari 513 orang pelanggar tindak pidana hukum 213 adalah 

tahaan titipan dari kantor polisi, sedangakan 300 orang merupakan warga 

pibanaan. Peneliti memberikan pertanyaan yang mengalami kekerasan dala 

pemeriksaan dalam memperoleh 200 orang warga binaan, setelah mendapat 

menadapatkan 200 orang yang mengalami kekerasan dalam pemeriksaan, 

kemudian diberikan angket deviasi perilaku mana yang mengalami deviasi 

perilaku karena kekerasan dalam pemeriksaan. Diperoleh hasil 134 orang yang 

mengalami kekerasan dan mengakibatkan deviasi perilaku.  Sampel yang 

mewakili populasi tersebut, maka peneliti mengambil sampel 35 orang. 
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4.2.3 Menyusun Instrumen  

Langakah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam membuat instrumen 

pada penelitian ini adalah : 

a. Menyusun Lay Out Penelitian 

Pengembangan instrumen dilakukan dengan cara menentukan terlebih 

dahulu variabel penelitian uantuk kemudian dijadikan dalam beberapa aspek, 

kemudian aspek-aspek tersebut dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang 

selanjutnya disusun menjadi beberapa butir ittem dalam sebuah kuisoner. 

b. Menentukan karakteristik jawaban yang dikehendaki 

Untuk menentukan jawaban dari masing-masing butir item dibuat menurut 

angket secara kontinun yang terdiri dari 5 jawaban alternatif dan memberikan skor 

tertentu (5, 4, 3, 2, 1 untuk item favorabel dan 1, 2, 3, 4, 5, untuk item 

anfavaorabel ). 

c. Menysusun format intrumen  

Format kuisoner kekerasan dan deviasi perilaku warga binaan ini disusun 

secara jelas untuk mempermudahkan responden dalam mengisi skala. Adapun 

format kuisoner terdiri dari: 

1) Kata pengantar 

Pada kata pengantar ini berisi penjelasan penelitian terhadap responden 

yang meliputi : latar belakang penysusunan kuisoner, tujuan penelitian, 

kerahasian data, dan motivasi kepada responden agar menjawab pernyataan-

pernyataan dengan sebenarnya sesuai dengan keadaan responden. 

 



65 

 

2) Petunjuk pengisisan 

Pentujuk pengisian dalam skala ini terdiri dari : cara menjawab 

pernyataan-pernyataan dengan memilih jawaban yang sesuai dengan diri 

responden, memberikan contoh pengisian kuisoner dan menekankan kepada 

responden untuk mengisi kuisoner dengan jujur sesuai dengan keadaan  

responden sesuai dengan keadaan  responden karena hal tersebut adalah 

jawabann yang paling benar. 

3) Identitas responden 

Identitas responden meliputi : nama, tempat dan tanggal lahir, jensi 

kelamin dan tempat tinggal. 

4) Butir-butir instrumen 

Butir-butir intrumen ini berupa pernyataan kuisoner kekerasan yang 

terdiri dari 32 item dann kuisoner deviasi perilaku yang terdiri 56 item. 

4.2.4 Melaksanakan Uji Coba 

Uji coba intrumen pada penelitian ini menggunakan try out terpakai jadi uji 

coba penelitian ini sekaligus pada saat melaksanakan penelitian. 

 

4.3 Pelaksanaan Penelitian 

4.3.1 Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pemngambilan data penelitian dilaksanakan pada bulan 12– 25 

Agustus 2010 di lembaga pemasyarakatan kelas II A Ambarawa. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan kuisoner kekerasan dan kuisoner deviasi 

perilaku yang memiliki lima alternatif jawaban yaitu sangat setuju (SS) setuju (S) 
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ragu-ragu (N) tidak setuju (TS) sangat tidak setuju (STS). kedua kuisoner ini di 

berikan kepada 35 warga binaan yang berbeda beda tempat asal mereka dan 

berbeda-beda pelanggaran yang dilakukan. 

4.3.2 Pelaksanaan Skoring 

Setelah melakukan pengumpulan data penelitian, peneliti melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Memberikan skor pada masing-masing jawaban yang telah diisi oleh subjek 

penelitian (responden) dengan memberikan skor antara satu sampai dengan 

lima pada angket kekerasan dan angket deviasi perilaku, kemudian melakukan 

tabulasi data berdasarkan jumlah item. 

b. Melakukan olah data yang meliputi uji normalitas, uji lineariitas dan uji 

hipotesis yang dibantu dengan program SPSS (Atatistical Product and Service 

Sollution), yang dibantu pihak Jurusan Psikologi UNNES untuk mengolah 

data. 

 

4.4 Hasil Uji Validitas Dan Reliabitas 

4.4.1 Uji Validitas 

Pada uji validitas, item-item yang dinyatakan valid apanila semua 

mempunyai signifikansi lebih kecil dari α = 0,05. Pada angket kekerasan dalam 

pemeriksaan tindak pidana hukum, item yang signifikannya paling besar 

mendekati 0,05 yaitu pada item nomor  20 sebesar 0,010 dan itu pun masih 

dibawah 0,05, dengan sebaran koefisien validitas bergerak dari 0,00 – 0,128. Item 

yang tidak valid mempunyai signifikansi > 0,05 yaitu pada item nomor 27 dengan 
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α > 0,05 sebesar 0,389 dan item nomor 30 dengan α > 0,05 sebesar 0,849. Jadi, 

dari 32 item angket kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum terdapat 

30 item yang dinyatakan valid dan 2 item yang tidak valid. 

Sementara pada angket deviasai perilaku warga binaan, item yang 

signifikansinya pali besar yang berarti mendekati 0,05 adalah item no 14 sebesar 

0,036 dan itupun masih dibawah 0,05, dengan sebaran koefisien validitas bergerak 

dari 0,000 – 0,128. Sedangkan untuk item yang dinyatakan tidak valid atau 

signifikansinya > 0,05 yaitu item nomor 7 sebesar 0,868, item nomor 10 sebesar 

0,228, item nomor 20 sebesar 0,214, item nomor 31 sebesar 0,124, dan item 

nomor 34 sebesar 0,826. Jadi, dari 56 item deviasi perilaku warga binaan, terdapat 

51 item yang dinyatakan valid dan 5 item yang tidak valid. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Perhitungan reliabilitas alat ukur pada angket kekerasan dalam pemeriksaan 

tindak pidana hukum, menggunakan tekni Alpha. Berdasarkan dari hasil 

perhitungan pada angket kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum 

maka, diperoleh koefisien reliabilitas alpha sebesar 0,948. Artinya, bahwa angket 

kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum mempunyai reliabitas tinggi 

karena mendekati 1. Sedangkan hasil perhitungan angket deviasi perilaku warga 

binaan diperoleh koefisien relibilitas alpha sebesar 0,940. Artinya, bahwa angket 

deviasi perilaku warga binaan juga mempunyai reliabilitas tinggi karena 

mendekati 1. 
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4. 5 Hasil Penelitian  

4.5.1 Gambaran Umum Kekerasan Dalam Pemeriksaan 

Perhitungan kategori kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana dapat 

diperoleh dengan menghitung jumlah item yang valid 30, dengan skor tertinggi 

(5) dan skor terendah (1). Sehingga kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana 

dapat dihitung sebagai berikut : 

Skor tertinggi  =  30 x 5  = 150 

Skor terendah  =  30 x 1  = 30 

Skor mean (M)  =  30 x 2,5  = 75 

Sebagaimana diketahui, suatu distribusi normal terbagi atas enam satuan 

deviasi standar dengan demikian satuan standarnya bernilai : 

Standar deviasi (s)  = skor tertinggi – skor terendah 
    6 

 = 150 – 30  = 20 
          6 

 
 

Tabel 4.2 
Tingkat Kekerasan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana 

No  Interval  Skor  Tingkatan  
1 (M + 1,5s) < X  105 < X Sangat Tinggi 
2 (M + 0,5s) < X ≤ (M + 1,5s) 85 < X ≤ 105 Tinggi 
3 (M – 0,5s) < X ≤ (M + 0,5s) 65 < X ≤ 85 Sedang  
4 (M – 1,5s) < X ≤ (M – 0,5s) 45 < X ≤ 65 Rendah 
5 X ≤ (M – 1,5.s) X ≤ 45 Sangat Rendah 

 

Atas dasar perhitungan sebagaiman tersebut di atas, maka diperoleh 

tingkatan kekerasan dalam pemeriksaan sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Tingkat Kekerasan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana 

No. Interval  Tingkatan  F % 
1 105 < X Sangat Tinggi  4 11,428 
2 85 < X ≤ 105 Tinggi 11 31,428 
3 65 < X ≤ 85 Sedang 11 31,428 
4 45 < X ≤ 65 Rendah 7 20 
5 X ≤ 45 Sangat Rendah 2 5,714 

Total  32 100 
 

Pada tabel ditribusi frekuensi dimensi kekerasan di atas, terlihat bahwa 

sebanyak 11 pada dari 32 pasien yang diteliti atau 31,428% dari subjek penelitian 

menilai kekerasan dalam pemerikasaan tindak pidana hukum terdapat pada dua 

tempat yaitu pada tingkat tinggi dan sedang. Sedangkan skor rata-rata pada hasil 

analisis teoritik yaitu sebesar 81,7142 yang masuk pada kategori sedang. 

Prosentase tingkat kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana dapat 

disajikan dalam bentuk grafis pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar 4.1 Diagram Kekerasan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana 

 
Jadi, berdasarkan pada tabel dan gambar tersebut di atas menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden meniali kekerasan dalam pemeriksaan tindak 

pidana dalam kategori tinggi dan sedang. Artinya, kekerasan dalam pemeriksaan 
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tindak pidana hukum yaitu banyak dialami oleh pelanggar hukum. Jika penilaian 

tindak pelanggar hukum tinggi dan sedang tentunya pemeriksa tindak pidana 

hukum dalam taraf yang tinggi dilakukan oleh pihak pemeriksa. 

Adapun analisis tiap dimensi dari variabel kekerasan dalam tindak pidana 

hukum meliputi kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan emsoi. 

(1) Dimensi kekerasan seksual 

Kekerasan seksual merupakan salah satu dimensi kekerasan yang banyak 

terjadi. 

Tingkat kekerasan seksual yang merupakan dimensi pendukung pada 

kekerasn dalam pemeriksaan tindak pidan hukum dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

Skor tertinggi  =   6 x 5  = 30 

Skor terendah  =  6 x 1  = 6 

Skor mean (M)  =  6 x 2,5  = 15 

Standar deviasi (s)   =  skor tertinggi – skor terendah 
      6 

  =  30 – 6  = 4 
                6 

Tabel 4.4 
Tingkat Dimensi Kekerasan Seksual 

No  Interval  Skor  Tingkatan  
1 (M + 1,5s) < X  21 < X Sangat Tinggi 
2 (M + 0,5s) < X ≤ (M + 1,5s) 17 < X ≤ 21 Tinggi 
3 (M – 0,5s) < X ≤ (M + 0,5s) 13 < X ≤ 17 Sedang  
4 (M – 1,5s) < X ≤ (M – 0,5s) 9 < X ≤ 13 Rendah 
5 X ≤ (M – 1,5.s) X ≤ 9 Sangat Rendah 

 

Atas dasar perhitungan sebagaiman tersebut di atas, maka diperoleh 

tingkatan kekerasan dalam pemeriksaan sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Tingkat Kekerasan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana 
No. Interval  Tingkatan  F % 
1 21 < X Sangat Tinggi 2 5,714 
2 17 < X ≤ 21 Tinggi 4 11,485 
3 13 < X ≤ 17 Sedang 15 42,857 
4 9 < X ≤ 13 Rendah 10 28,571 
5 X ≤ 9 Sangat Rendah 4 11,485 

Total  35 100 
 

Pada tabel ditribusi frekuensi dimensi kekerasan seksual di atas, sebanyak 

15 dari 35 responden 42,857% dari subjek penelitian menilai dimensi kekerasan 

seksual pada tingkat sedang. Sedangkan skor rata-rata pada hasil analisis teoritik 

yaitu sebesar 14,4857 yang masuk pada kategori sedang. 

Prosentase tingkat dimensi kekerasan seksual berdasrkan hitungan tersebut 

diatas dapat disajikan dalam bentuk grafis pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 4.2 Diagram Dimensi Kekerasan Seksual 
 

 Jadi, berdasarkan pada tabel dan gambar tersebut di atas menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menilai dimensi kekerasan seksual dalam 

pemeriksaan tindak pidana hukum adalm kategori sedang. Artinya, tingkat 
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perlakukan kekerasan seksual dalam proses pemeriksaan tindak pidana hukum 

pada taraf wajar atau sedang. 

(2) Dimensi kekerasan fisik  

Kekerasan fisik merupakan salah satu dimensi kekerasan yang banyak 

terjadi. 

Tingkat kekerasan fisik yang merupakan dimensi pendukung pada 

kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

Skor tertinggi  =   15 x 5 =  75 

Skor terendah  =  15 x 1 =  15 

Skor mean (M)  =  15 x 2,5 =  37,5 

Standar deviasi (s)   =  skor tertinggi – skor terendah 
      6 
  =  75 - 15  = 10 
                6 

Tabel 4.6 
Tingkat Dimensi Kekerasan Fisik 

No  Interval  Skor  Tingkatan  
1 (M + 1,5s) < X  52 < X Sangat Tinggi 
2 (M + 0,5s) < X ≤ (M + 1,5s) 42 < X ≤ 52 Tinggi 
3 (M – 0,5s) < X ≤ (M + 0,5s) 32 < X ≤ 42 Sedang 
4 (M – 1,5s) < X ≤ (M – 0,5s) 22 < X ≤ 32 Rendah 
5 X ≤ (M – 1,5.s) X ≤ 22 Sangat Rendah 

 
Atas dasar perhitungan sebagaiman tersebut di atas, maka diperoleh 

tingkatan kekerasan fisik dalam pemeriksaan sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Tingkat Kekerasan Fisik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana 
No. Interval  Tingkatan F % 

1 52 < X Sangat Tinggi 9 25,714 
2 42 < X ≤ 52 Tinggi 11 31,428 
3 32 < X ≤ 42 Sedang 7 20 
4 22 < X ≤ 32 Rendah 7 20 
5 X ≤ 22 Sangat Rendah 1 2,857 

Total  35 100 
 

Pada tabel ditribusi frekuensi dimensi kekerasan fisik di atas, sebanyak 11 

dari 35 responden 31,428% dari subjek penelitian menilai dimensi kekerasan fisik 

pada tingkat  tinggi. Sedangkan skor rata-rata pada hasil analisis teoritik yaitu 

sebesar 43,3429 yang masuk pada kategori tinggi. 

Prosentase tingkat dimensi kekerasan fisik berdasrkan hitungan tersebut 

diatas dapat disajikan dalam bentuk grafis pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 4.3 Diagram Dimensi Kekerasan fisik 
 

 Jadi, berdasarkan pada tabel dan gambar tersebut di atas menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menilai dimensi kekerasan fisik dalam 

pemeriksaan tindak pidana hukum adalm kategori tinggi. Artinya, tingkat 
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perlakukan kekerasan fisik  dalam proses pemeriksaan tindak pidana hukum buruk 

atau juga dapat dikatakan pasti ada kekerasan fisik. 

(3) Dimensi kekerasan emosional 

Kekerasan emosional merupakan salah satu dimensi kekerasan yang banyak 

terjadi. 

Tingkat kekerasan emosional yang merupakan dimensi pendukung pada 

kekerasn dalam pemeriksaan tindak pidan hukum dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

Skor tertinggi  =   9 x 5  = 45 

Skor terendah  =  9 x 1  = 9 

Skor mean (M)  =  9 x 2,5 = 22,5 

Standar deviasi (s)  =  skor tertinggi – skor terendah 
      6 
  =  45 – 9  = 6 
                6 

Tabel 4.8 
Tingkat Dimensi Kekerasan Emsoional 

No  Interval  Skor  Tingkatan  
1 (M + 1,5s) < X  31 < X Sangat Tinggi 
2 (M + 0,5s) < X ≤ (M + 

1,5s) 
25 < X ≤ 31 Tinggi 

3 (M – 0,5s) < X ≤ (M + 
0,5s) 

19 < X ≤ 25 Sedang 

4 (M – 1,5s) < X ≤ (M – 
0,5s) 

13 < X ≤ 19 Rendah 

5 X ≤ (M – 1,5.s) X ≤ 13 Sangat Rendah 
Atas dasar perhitungan sebagaiman tersebut di atas, maka diperoleh 

tingkatan kekerasan emsoional dalam pemeriksaan sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Tingkat Kekerasan Emsoional Dalam Pemeriksaan Tindak 

Pidana 
No. Interval  Tingkatan  F % 
1 31 < X Sangat Tinggi 7 20 
2 25 < X ≤ 31 Tinggi 8 22,857 
3 19 < X ≤ 25 Sedang 12 34,285 
4 13 < X ≤ 19 Rendah 6 17,142 
5 X ≤ 13 Sangat Rendah 2 5,714 

Total  35 100 
 

Pada tabel ditribusi frekuensi dimensi kekerasan emsoional di atas, 

sebanyak 12 dari 35 responden 34,285% dari subjek penelitian menilai dimensi 

kekerasan emosi pada tingkat sedang. Sedangkan skor rata-rata pada hasil analisis 

teoritik yaitu sebesar 23,8857  yang masuk pada kategori sedang. 

Prosentase tingkat dimensi kekerasan emosi berdasrkan hitungan tersebut 

diatas dapat disajikan dalam bentuk grafis pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 4.4 Diagram Dimensi Kekerasan Emosional 

 Jadi, berdasarkan pada tabel dan gambar tersebut di atas menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menilai dimensi kekerasan emsoional dalam 

pemeriksaan tindak pidana hukum adalm kategori sedang. Artinya, tingkat 
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perlakukan kekerasan emsoional dalam proses pemeriksaan tindak pidana hukum 

ada tetapi dalam keadaan yang wajar. 

Jadi, berdasarkan pada tabel dan data tersebut diatas menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menilai kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana 

dalam kategori sedang dan tinggi. Artinya, tindakan kekerasan dalam pemeriksaan 

tindak pidana salah satu yang diterima warga binaan tinggi dan sedang. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari 

tiga dimensi kekerasan dalam tindak pidana, dapat di kategorikan dalam tingkatan 

berdasarkan mean kekerasan fisik memeliki kategori yang sangat sering kekerasan 

yang sering dilakukan dalam pemeriksaan tindak pidana yaitu 43,3429, 

sedangakan dalam tingkatan kedua kekerasan dengan menggunakan emosional 

dengan mean sebesar 23,8857 dan perlakuan pemeriksaan dengan kekerasan 

seksual dalam kategori rendah dengan mean sebesar 14,4857. Kekerasan dalam 

pemeriksaan tindak pidana hukum dari masing-masing dimensi, dapat dilihat dari 

prosentase yang disajikan kedalam bentuk grafik berikut ini: 

0

10

20

30

40

50

kekerasan
fisik

kekerasan
emosional

kekerasan
seksual

kekerasan 

 

Gambar 4. Diagram prosentasse dimensi kekerasan dalam 
permeriksaan tindak pidana 
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4.5.2 Gambaran Umum Tingkat Deviasi Perilaku Warga Binaan 

Perhitungan kategori tingkat deviasi perilaku warga binaan Lapas kelas II A 

Ambarawa dapat diperoleh dengan menghitung jumlah item yang valid yaitu 51 

item, dengan skor tertinggi (5) dan skor terendah (1). Sehingga tingakat deviasi 

perilaku warga binaan dapat dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut: 

Skor tertinggi  =   51 x 5  = 255 

Skor terendah  =  51 x 1  = 51 

Skor mean (M)  =  51 x 2,5 = 127,5 

Standar deviasi (s)  =  skor tertinggi – skor terendah 
      6 
  =  255 – 51  =  34 

                6 
Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Deviasi Perilaku Warga Binaan 
No  Interval  Skor  Tingkatan  
1 (M + 1,5s) < X  226 < X Sangat buruk 

2 (M + 0,5s) < X ≤ (M + 
1,5s) 

192 < X ≤ 226 Buruk 

3 (M – 0,5s) < X ≤ (M + 
0,5s) 

158 < X ≤ 192 Sedang  

4 (M – 1,5s) < X ≤ (M – 
0,5s) 

124 < X ≤ 158 Baik   

5 X ≤ (M – 1,5.s) X ≤ 124 Sangat Baik 
 

Atas dasar perhitungan sebagaiman tersebut di atas, maka diperoleh 

tingkatan deviasi perilaku warga binaan sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 
Distribusi Frekuensi Tingkat Deviasi Perilaku Warga Binaan 

No. Interval  Tingkatan  F % 
1 226 < X Sangat buruk 7 20 
2 192 < X ≤ 226 Buruk 8 22,857 
3 158 < X ≤ 192 Sedang 12 34,285 
4 124 < X ≤ 158 Baik 6 17,142 
5 X ≤ 124 Sangat Baik 2 5,714 

Total  35 100 
 

Pada tabel ditribusi frekuensi deviasi perilaku warga binaan di atas, 

sebanyak 12 dari 35 responden 34,285% dari subjek penelitian menilai dimensi 

deviasi perilaku warga binaan pada tingkat sedang. Sedangkan skor rata-rata pada 

hasil analisis teoritik yaitu sebesar 127,7143 yang masuk pada kategori sedang. 

Prosentase tingkat deviasi perilaku warga binaan berdasarkan hitungan 

tersebut diatas dapat disajikan dalam bentuk grafis pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 4.5 Diagram Dimensi Deviasi Perilaku Warga Binaan 

 Jadi, berdasarkan pada tabel dan gambar tersebut di atas menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menilai deviasi perilaku warga binaan dalam 

kategori sedang. Artinya, tingkat deviasi perilaku warga binaan ada tetapi dalam 

keadaan yang wajar. 
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Adapun analisis tiap dimensi dari variabel deviasi perilaku warga binaan 

yang meliputi perilaku agresif dan perilaku apatis dapat dilihat pada uraian 

dibawah ini: 

(1) Perilaku agresif warga binaan 

Perilaku agresif warga binaan merupakan salah satu dimensi deviasi 

perilaku warga binaan yang banyak terjadi. 

Perilaku agresif warga binaan yang merupakan dimensi pendukung pada deviasi 

perilaku warga binaan dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Skor tertinggi  =   29  x 5  = 145 

Skor terendah  =  29  x 1  = 9 

Skor mean (M)  =  29 x 2,5 = 72,5 

Standar deviasi (s)  =  skor tertinggi – skor terendah 
      6 
  =  145 – 9  = 22,666 
                6 

 
 

Tabel 4.12 
Tingkat Dimensi Perilaku Agresif Warga Binaan 

No  Interval  Skor  Tingkatan  
1 (M + 1,5s) < X  104 < X Sangat buruk 
2 (M + 0,5s) < X ≤ (M + 1,5s) 83 < X ≤ 104 Buruk 
3 (M – 0,5s) < X ≤ (M + 0,5s) 61 < X ≤ 83 Sedang  
4 (M – 1,5s) < X ≤ (M – 0,5s) 39 < X ≤ 61 Baik   
5 X ≤ (M – 1,5.s) X ≤ 39 Sangat Baik 

 
Atas dasar perhitungan sebagaiman tersebut di atas, maka diperoleh 

tingkatan perilaku agresif warga binaan sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 
Distribusi Frekuensi Tingkat Perilaku Agresif Warga Binaan 

No. Interval  Tingkatan  F % 
1 104 < X Sangat baik   
2 83 < X ≤ 104 Baik    
3 61 < X ≤ 83 Sedang  23 65,714 
4 39 < X ≤ 61 Buruk  12 34,285 
5 X ≤ 39 Sangat 

buruk 
  

Total  35 100 
 

Pada tabel ditribusi frekuensi dimensi perilaku agresif warga binaan diatas, 

sebanyak 23 dari 35 responden 65,714% dari subjek penelitian menilai dimensi 

perilaku agresif warga binaan pada tingkat sedang. Sedangkan skor rata-rata pada 

hasil analisis teoritik yaitu sebesar 63,7714 yang masuk pada kategori sedang. 

Prosentase tingkat dimensi perilaku agresif warga binaan berdasrkan 

hitungan tersebut diatas dapat disajikan dalam bentuk grafis pada gambar dibawah 

ini: 
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Gambar 4.6 Diagram Dimensi Perilaku Agresif Warga Binaan 

 Jadi, berdasarkan pada tabel dan gambar tersebut di atas menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menilai dimensi perilaku agresif warga binaan 

lapas kelas II A Ambarawa dalam kategori sedang. Artinya, Artinya, tingkat 
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perilaku agresif warga binaan pada Lapas kelas II A Ambarawa dalam kategori 

normal atau dalam keadaan yang wajar. Tidak adanya perilaku agresif yang sangat 

menonjol atau perilaku agresif yang kuat pada diri responden. 

(2) Perilaku deviasi perilaku apatis warga binaan 

Perilaku apatis warga binaan merupakan salah satu dimensi deviasi perilaku 

warga binaan yang banyak terjadi. 

Perilaku apatis warga binaan yang merupakan dimensi pendukung pada 

deviasi perilaku warga binaan dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Skor tertinggi  =   22  x 5  = 110 

Skor terendah  =  22  x 1  = 22 

Skor mean (M)  =  22 x 2,5 = 55 

Standar deviasi (s)  =  skor tertinggi – skor terendah 
      6 
  =  110 – 22  = 14,667 
                6 

Tabel 4.14 
Tingkat Dimensi Perilaku Apatis Warga Binaan 

No  Interval  Skor  Tingkatan  
1 (M + 1,5s) < X  78 < X Sangat buruk 
2 (M + 0,5s) < X ≤ (M + 1,5s) 63 < X ≤ 78 Buruk 
3 (M – 0,5s) < X ≤ (M + 0,5s) 48 < X ≤ 63 Sedang  
4 (M – 1,5s) < X ≤ (M – 0,5s) 33 < X ≤ 48 Baik   
5 X ≤ (M – 1,5.s) X ≤ 33 Sangat Baik 

 

Atas dasar perhitungan sebagaiman tersebut di atas, maka diperoleh 

tingkatan perilaku apatis warga binaan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 



82 

 

Tabel 4.15 
Distribusi Frekuensi Tingkat Perilaku Apatis Warga Binaan 

No. Interval  Tingkatan  f % 
1 78 < X Sangat baik 0 0 
2 63 < X ≤ 78 Baik  0 0 
3 48 < X ≤ 63 Sedang  10 28,571 
4 33 < X ≤ 48 Buruk  19 54,285 
5 X ≤ 33 Sangat 

buruk 
6 17,142 

Total  35 100 
 

Pada tabel ditribusi frekuensi dimensi perilaku apatis warga binaan di atas, 

sebanyak 19 dari 35 responden 54,285% dari subjek penelitian menilai dimensi 

perilaku apatis warga binaan pada tingkat baik. Sedangkan skor rata-rata pada 

hasil analisis teoritik yaitu sebesar 43,9429 yang masuk pada kategori sedang. 

Prosentase tingkat dimensi perilaku apatis warga binaan berdasarkan 

hitungan tersebut diatas dapat disajikan dalam bentuk grafis pada gambar dibawah 

ini:
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Gambar 4.7 Diagram Dimensi Perilaku Apatis Warga Binaan 

 Jadi, berdasarkan pada tabel dan gambar tersebut di atas menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menilai dimensi perilaku apatis warga binaan 

dalam kategori baik. Artinya, tingkat perilaku apatis warga binaan pada Lapas 
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kelas II A Ambarawa dalam kategori baik yang berarti warga binaan tidak pernah 

merasa dirinya menjadi pendiam atau menjadi seorang yang apatis. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari 

variabel deviasi perilaku warga binaan yang dibagi dalam dua aspek yaitu agresif 

dan apatis berdasarkan mean sebesar 107,7143 dengan yang dibagi atas mean 

perilaku agresif sebesar 63,7714 dan mean perilaku apatis sebesar 43,9429. Kedua 

aspek deviasi perilaku warga binaan tersebut dalam kategori sedang dan baik. 

Artinya, pengaruh kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum terhadap 

deviasi perilaku warga binaan tindak begitu terlihat pengaruhnya. Deviasi perilaku 

warga binaan karena pengaruh kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana, dapat 

dilihat dari persentase yang disajikan kedalam bentuk grafik berikut ini: 
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Gambar 4.8 Diagram gambaran deviasi peril;aku berdasr aspek 
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Dilihat dari indikator diperoleh pada aspek agresif yang terbagi atas tiga 

indikator yaitu: perilaku agresif fisik, perilaku agresif seksual dan perilaku agresif 

emosional diperoleh mean sebesar 63,7714. Perilaku agresif fisik dengan mean 

sebesar 25,5428, perilaku agresif seksual dengan mean sebesar 16,5428, dan 

perilaku agresif emosional dengan mean sebesar 21,3428. Sedangkan dalam aspek 

perilaku apatis yang dibagi atas tiga indikator yaitu, perilaku apatis acuh tak 

acauh, perilaku apatis masa bodoh dan perilaku apatis malas dengan mean sebesar 

43,9429. Dilihat dari bagian-bagian indikator, perilaku apatis acuh tak acuh 

dengan mean sebesar 17,9142, perilaku apatis masa bodoh dengan mean sebesar 

15,9142 dan perilaku apatis malas denggan mean sebesar 10,1142.  

Artinya, deviasi perilaku yang terbagi dua aspek yaitu aspek perilaku agresif 

dan perilaku apatis memiliki tingkatan deviasi tinggi pada deviasi perilaku agresif 

dengan 63,7714 dan deviasi perilaku apatis sebesar 43,9429 dan bila dilihat dari 

indikatornya deviasi perilaku agresif fisik memiliki tingkatan yang tinggi dengan 

mean sebesar 25,5428, di lanjutkan deviasi perilaku agresif emosional dengan 

mean sebesar 21,3428 dan deviasi perilaku agresif seksual dengan mean 16,5428. 

Sedangkan pada deviasi perilaku apatis, deviasi perilaku apatis acuh tak acuh 

memiliki tingkatan yang tinggi yaitu dengan mean sebesar 17,9142, pada deviasi 

perilaku masa bodoh pada urutan kedua dengan mean sebesar 15,9142, dan 

deviasi perilaku apatis malas dengan mean sebesar 10,1142. Deviasi perilaku 

warga binaan dapat dilihat dari masing-masing indikator dengan presentase dalam 

bentuk grafik berikut ini: 
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 Gambar 4.1 Diagram deviasi perilaku berdasrkan aspek 
 

 

4.5.3 Hasil Uji Asumsi 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kekerasan dalam 

pemeriksaan tindak pidana hukum dengan deviasi perilaku warga binaan. Agar 
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kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan maka hal yang penting 

untuk diperhatikan sebelum memulai menganalisis data adalah memperhatikan 

data yang akan diolah dengan memeriksa keabsahan sampel, yaitu menguji 

normalitas terlebih dahulu. 

4.5.3.1 Uji Normalitas  

Uji normaslitas digunakan untuk menguji asumsi bahwa data yang disajikan 

berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan teknik 

one-sampel kolmogrov-smirnov test seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.16 
Uji Normalitas 

one-sampel kolmogrov-smirnov test 
 Kekerasan Deviasi 

perilaku 
 N  
Normal Parametersa,,B   Mean 
  Std. Deviation  
Most Extreme Differences  Absolute 
 Positive 
 Negative 
  kolmogrov-smirnov test  
 Asymp. Sig 2 (2-tailed) 

35 
81.7143 

22.32062 
.137 
.093 

-.137 
.812 
.524 

35 
107.7143 
19.55170 

.187 

.145 
-.187 
1.105 
.174

 

Berdasarkan uji normalitas terhadap angket kekerasan diperoleh koefisien 

K-S Z = 0,812 dengan asymp. Sig atau p = 0.524 > α =0,05 maka hipotesis Ho 

diterima, yang berarti dahwa variabel kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana 

hukum mempunyai distribusi normal. 

Untuk uji normalitas terhadap angket atau kuisoner deviasi perilaku pada 

warga binaan diperoleh koefisien K-S Z = 1.105 dengan asymp. Sig atau p = 

0.174 > α =0,05 maka hipotesis Ho diterima yang berarti bahwa variabel deviasi 
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perilaku pada warga binaan mempunyai distribusi normal, sehingga asumsi 

normalitas terpenuhi. 

 

4.5.3.2 Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh antara 

kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum terhadap deviasi perilaku 

warga binaan bersifat linier atau tidak. 

Tabel 4.17 
ANOVA Tabel 

 Deviasi perilaku * kekerasan 
Between Groups  

(Combined) Linearity Deviation 
from linearity 

Within 
Groups 

Total  

Sum Of Squares 
df 
Mean Squares 
F  
Sig.  

11986.976 
29 

413.344 
2.046 
.218

3813.396
1

3813.396
18.875

.007

8173.580 
28 

291.914 
1.445 
.366

1010.167 
5 

202.033 

12997.143
34

 

Berdasarkan tabel 4.17 diatas diketahui F sebesar 1,445 dengan nilai 

signifikan sebesar 0.007 yaitu (α < 0.05) yang artinya kedua variabel tersbut yaitu 

variabel kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum dengan deviasi 

perilaku warga binaan mempunyai hubungan yang linier. 

4.5.3.3 Uji Hipotesis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kekerasan 

dalampemeriksaan tindak pidana hukum dengan deviasi perilaku warga binaan 

lembaga kemasyarakatan kelas II A Ambarawa. Pengujian ini menggunakan 

teknik korelasi product moment yang perhitungkannya menggunakan bantuan 

komputer dengan statistical program for sosial science (SPSS). Uji korelasi 
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dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui secara empiris pengaruh antara 

kuisoner kekerasan dalam pemerikasan tindak pidana hukum dengan kuisoner 

deviasi perilaku warga binaan. 

Tabel 4.18 
Model Summary 

Pengaruh Kekerasan Terhadap Deviasi Perilaku 
Model R R Square Adjusted R 

Ssquare 
Std.Error of the 

estimate 
1  .542α .293 .272 16.68219 

 

Uji korelasi dalam penelitian ini, menggunakan teknik regresi sederhana. 

Uji korelasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui secara empiris 

hubungan antara kuisoner kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum 

dengan deviasi perilaku warga binaan. Berdasarkan uji korelasi antara kuisoner 

kekerasan dalam pemeriksaan tidank pidana hukum diperoleh koefisien korelasi 

dengan siginifikasi = 0.001 (p<0.05 signifikan). Hasil taearsebut menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum 

dengan deviasi perilaku warga binaan. Skor R atau nilai koefisien korelasi (0,542) 

artinya ada hubungan yang sedang atau cukup antara kekerasan dalam 

pemeriksaan tindak pidana hukum dengan deviasi perilaku warga binaan karena 

dalam taraf cukup atau mendekati 1. 

4.5.3.4 Hasil Uji Regresi 

Tabel 4.19 
Model Summary 

Pengaruh Kekerasan Terhadap Deviasi Perilaku Warga Binaan 
Model R R Square Adjusted R 

Ssquare 
Std.Error of the 

estimate 
1 .542α .293 .272 16.68219

coeffientsa 
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Model Unstandardized 
coefficients 

Unstandardized 
coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (constant) 

   Kekerasan 
68.943 

.474
10.847

.128
 

.542 
6.356 
3.702 

.000

.001
a. Dependent variabel : Deviasi Perilaku 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel 

kualitas kekerasan dalam pemeriksaan tidak pidana dengan deviasi perilaku warga 

binaan (R) sebesar 0.542 sedangkan koefisien determinasinya (R square) sebesar 

0.293. Artinya, 29,3% variabel deviasi perilaku warga binaan dipengaruhi oleh 

kekersan dalah pemeriksaan tidk pidana. Sisanya 70,7% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang belum terungkap dalam penelitian ini. Lebih jelasnya, tabel diatas 

menerangkan bahwa deviasi perilaku warga binaan dipengaruhi oleh kekerasan 

dalam pemeriksan tindak pidana hukum, deviasi perilaku mempunyai sumbangan 

terhadap kekerasan sebesar 29,3% dan sisanya 70,7% faktor lain yang belum 

terungkap. 

 

4.6 Pembahasan  

4.6.1 Pembahasan Hasil Anaslisis Deskriptif Kekerasan Dalam Pemeriksaan 

Tindak Pidana Hukum Dan Deviasi Perilaku Warga Binaan Lapas 

Kelas IIA Ambarawa 

4.6.1.1 Kekerasan Dalam Pemeriksaan 

Hasil penelitian tentang kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum 

pada warga binaan kelas II A lapas Ambarawa denagn responden sebanyak 35 

orang jika dilihat dari analisis deskriptif ditemukan bahwa sebagaian besar warga 

binaan mengalami kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum dalam 
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kategori tinggi dan sedang (31,428 tinggi dan 31,428 sedang). Hasil tersebut 

menggambarkan bahwa warga binaan lapas kelas II A Ambarwa banyak 

mengalami tindak kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum, dengan 

berdasarkan mean rata-rata 81,7143. 

 Seperti yang di uraikan oleh keluarga korban atau keluarga pelanggar 

hukum, dari beberapa keluarga menyampaikan bahwa mereka sering di keluhkan 

mengalami kesakitan fisik ataupun psikis pada diri warga binaan. Mereka sering 

menjadi bulan-bulan pada saat pemeriksaan pelanggaran yang dilakukan. Yang 

paling sering mengalami tindak kekerasan tersebut adalah mereka yang 

melakukan pelanggaran yang merugikan pihak yang sedikit seperti pecopet, 

perampok, penjambret, pemerkosa ataupun mereka yang melakukan pelanggaran 

hukum kecil. Tetapi tidak dengan yang melakukan tindak pelanggaran hukum 

seperti pembunuhan, kenakalan remaja, ataupun penipuan dalam taraf kecil. 

Mereka tidak diperlakukan seperti para pelanggar hukum yang disebutan diatas. 

Jika penilaian para warga binaan yang merupakan orang yang jelas 

diperiksan dalam tindak pidana mendapat perlakuan kekerasan tinggi dan sedang, 

maka biasanya akan menimbulkan luka fisik dan luak psikis. Hal ini sesuai 

dengan mulyadi dkk (2006) selain luka fisik, kekerasan dosmetik selain itu dapat 

mengakibatkan gangguan stres pasca trauma (post traumatic stress disorder) dan 

efek-efek psikologis lain, trauma depresi dan harga diri rendah. Perlakuan 

kekerasan ini juga tidak sesuai dengan UU  

Apabila ditinjau dari masing-masing dimensi, maka dapat dilihat penjelasan 

sebagai berikut: 
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Perhitungan hasil penelitian ditinjau dari dimensi kekerasan seksual yang 

merupakan salah satu dimensi dari kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana 

hukum menunjukkan bahwa rata-rata dari 35 warga binaan, sebanyak 42,857% 

atau 15 warga binaan menilai dimensi kekerasan seksual pada kategori sedang.  

Sedangkan skor rata-rata pada hasil analisis teoritik yaitu sebesar 14,4857 yang 

masuk pada kategori sedang Artinya, bahwa warga binaan beberapa pernah 

mengalami kekerasan seksual adalah sedang.  Dimesi ini meliputi aspek sodomi , 

aspek oral seks dan asepk hubungan badan satu jenis kelamin yaitu tersebar pada 

item nomor 2,  5, 7, 8, 18, 30, dan 32. Dari hasil nilai rata-rata masing-masing 

item tersebut, item nomo 2 yang dianggap waraga binaan paling tidak sesuai 

dalam perilaku kekerasan dalam pemeriksaan dikarenakan para warga binaan 

tidak pernah mengalami perlakuan penelanjangan di depan para pelaku kejahatan 

yang lain. Kekerasan yang upayanya untuk memenuhi birahi atau kenikmatan 

sesaat Cavett (2002). Kekerasan seksual dalamhal ini hanya sebagai perlakuan 

pemaksaan atau pemerkosaan kehendak atau hak asasi manusia. 

Perhitungan hasil penelitian ditinjau dari dimensi kekerasan fisik 

menunjukkan bahwa sebanyak 11 dari 35 warga binaan atau 31,428% dari subjek 

penelitian menilai dimensi kekerasan fisik pada tingkat  tinggi sedangkan skor 

rata-rata pada hasil analisis teoritik yaitu sebesar 43,34,3429. Artinya dalam 

pemerikasan tindak pidan hukum tersangka atau terdakwa banyak mengalami 

perlakuan kekerasan fisik dari pihak pemeriksa. Seperti yang diungkapkan 

Lourensz & Powell (dalam Hidayat, 2004) Kekerasan ini sering sekali terjadi baik 

dikalangan keluarga maupun kehidupan di luar. Tidak jarang orang melakukan 
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perbauatn memukul, mencekik, mendorong, menendang, atau menggertakan. 

Kekerasan fisik merupakan tingkah laku yang disengaja sehingga menghasilkan 

luka fisik pada seseoarang. Penganiayaan fisik menimbulkan akibat yang serius 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Self-estrem yang rendah, 

kecemasan, perilaku merusak diri, dan ketidakmampuan menjalin hubungan yang 

salaing mempercayai dengan orang lain efek efek penganiayaan yang lazim 

dilaporkan (Milner&Crouch, dalam Kharen :2005). 

Perhitungan hasil penelitian ditinjau dari dimensi kekerasan emosional 

menunjukkan bahwa sebanyak 12 dari 35 warga binaan atau 34,285% dari subjek 

penelitian menilai dimensi kekerasan emosional pada tingkat sedang. Sedangkan 

skor rata-rata pada hasil analisis teoritik yaitu sebesar 23,8857 yang masuk pada 

kategori sedang Artinya, warga binaan merasa perlakuan yang biasa saja 

perlakukan kekerasan emosional yang di lakukan pemeriksa pelanggar hukum. 

Perlakuan kekerasan emosional seseorang akan membuat kesehatan emosional 

dan mental anak terganggu. 

Jadi, berdasarkan penjelasan masing-masing dimensi pada kekerasan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum 

tergolong pada kriteria baik. Penilaian bahawa kekerasan dalam pemeriksaan 

tindak pidana hukum ini pada kategori baik, atas dasar warga binaan selama ini 

banyak yang mendapat perlakuan kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana 

hukum, sehingga banyak warga binaan dapat menilai perilaku kekerasan tinggi 

dalam pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Endang Ekowati (2006), 

kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik, dan kekuasaan, ancaman atau 
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tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat 

yang mengakibatkan atau kemungkinkan besar mengakibatkan memar atau 

trauma, kematian, kerugian psikologi, kelainan perkembangan atau perampasan 

hak. 

4.6.1.2 Deviasi Perilaku Warga Binaan Kelas II A Ambarawa 

Hasil diskriptif untuk mengetahui tingkat deviasi perilaku warga binaan 

lapas kelas II A Ambarawa, menunjukkan sebanyak 12 warga binaan dari 35 

responden atau 34,285% dari subjek penelitian menilai dimensi deviasi perilaku 

warga binaan pada tingkat sedang. Artinya, warga binaan kelas II A Ambarawa, 

tidak banyak timbul perilaku deviasi atau penyimpangan perilaku ketika berada 

dalam masa pembinaan. Atkinson (2003), perilaku abnormal adalah akut dan 

bersifat sementara, yang terjadi akibat peristiwa yang menimbulkan stres berat, 

sedangkan perilaku lain adalah kronis dan berlangsung seumur hidup. Sebagian 

perilaku abnormal terjadi akibat penyakit atau kerusakan sisitem saraf. 

Apabila ditinjau dari masing-masing dimensi yang ada pada variabel deviasi 

perilaku warga binaan maka dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut: 

Dimensi deviasi perilaku agresif menunjukkan bahwa sebanyak 12 

responden dari 35 responden atau 34,285% dari subjek penelitian menilai dimensi 

perilaku agresif warga binaan pada tingkat sedang. Artinya, warga binaan kelas II 

A Ambarawa selama menjadi warga binaan tidak mengalami perilaku yang begitu 

agresif atau tidak banyak melakukan perbuatan melukai sesama warga binaan. 

(davison, john dan kring, 686 : 2006)Kedua agresi terhadap orang lain dan hewan, 

contohnya mengitimidasi, melakukan kekejaman fisik kepada oarang lain atau 
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hewan, memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual. Dalam hal ini para 

warga binaan kelas II A Ambarawa tidak begitu berperilaku agresif pada teman 

sesama warga binaan karena kesamaan menjadi warga binaan merupakan salah 

satu alasan mereka melakukan perilaku agresif dalam taraf yang sedang. 

Pada dimensi deviasi perilaku apatis menunjukkan bahwa sebanyak 19 

waraga binaan dari 35 responden 54,285% dari subjek penelitian menilai dimensi 

perilaku apatis warga binaan pada tingkat baik. Artinya, bahwa warga binaan 

selama menjadi warga binaan baik pada tempat pemeriksaan atau lapas tidak 

mengalami deviasi perilaku yang Apatis maka pada tingkatan buruk. Warga 

binaan selama  menjadi waraga binaan lapas kelas II A Ambarawa, mereka tidak 

berperilaku apatis. Meskipun tidak semua mengalami perilaku apatis namun hal 

tersebut sesuai dengan perlakuan yang salah dengan tindakan kekerasan oleh 

polisi terhadap tersangka kejahatan dapat menimbulkan berbagai pengaruh yang 

buruk bagi tersangka. Perlakuan tersebut akan mengakibatkan seseorang menjadi 

penakut, kehilangan ramah. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa deviasi perilaku 

warga binaan lapas kelas II A Ambarawa ditinjau dari masing-masing dimensi 

pada kategori sedang. Artinya warga binaan mengalami deviasi perilaku atau 

penyimpan perilaku meskipun hanya dalam taraf yang biasa yang wajar. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tingkah laku abnormal atau penyimpang ialah tingkah 

laku yang tidak adekuat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan 

tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. 
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4.6.2  Pembahasan Hasil Analisis Inferensial Kekerasan Dalam Pemeriksaan 

Tindak Pidana Hukum dan Deviasi Perilaku Warga Binaan  

Pengaruh kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum terhadap tuk 

deviasi perilaku warga binaan kelas II A lapas Ambarawa, berdasarkan analisis 

data yang telah dilakukan bahwa hasil dari hasil uji F Test diperoleh 13,703 

dengan taraf signifikansi 0,001. Oleh karena probalitasnya (0,001) lebih kecil dari 

pada 0,05 (0,001 < 0,05) maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

deviasi perilaku warga binaan. 

Menurut Kurt Lewin dan kawam-kawan (Wirawan, Sartono: 2004) 

menemukan bahwa kelompok laki-laki yang diberi tugas-tugas tertentu dibawah 

pimpinan seorang yang demokratis, maka nampak bahwa tingkah-tingkah laku 

yang agresif yang timbul adalah taraf yang sedang (medium). Tetapi kalau 

pemimpin kelompok itu adalah seorang yang otoriter, maka perilaku agresif 

mereka menjadi tinggi atau justru sangat rendah. Jadi, perilaku deviasi yang di 

timbulkan warga binaan karena perlakuan kekerasan yang cukup atau sedang, 

sehingga perilaku warga binaan kelas II A Ambarawa dalam taraf yang sedang. 

Namun apabila dalam pemeriksaan mendapat perlakukan kekerasan yang tinggi 

maka warga binaan akan berperilaku menjadi deviasi yang tinggi pula. Begitu 

pula sebaliknya apabila dalam pemeriksan menapat perlakuan yang baik maka 

deviasi perilaku wargabinaan akan menjadi baik pula. 

Pada awalnya peneliti menduga adanya kekerasan dalam pemeriksaan 

tindak pidana hukum dan warga binaan dalam masa pembinaan biasa-biasa saja 

atau normal yang menjadi fenomena yang terjadi di dunia luar Lapas kelas II A 
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Ambarawa. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata diketahui hasilnya 

adalah kekerasan  dalam pemerikaan tindak pidana hukum pada taraf buruk atau 

tinggi dan sedang dan deviasi perlaku warga binaan dalam Lapas kelas II A 

Ambarawa dalam taraf yang sedang. Setelah peneliti amati lebih jauh lagi selama 

penelitian, hal ini disebabkan karena pada saat studi awal, dalam pengambilan 

sampel hanya terbatas pada pengamatan observasi saja yang secara kebetulan 

tidak adanya perilaku yang menyimpang atau deviasi. Sehingga peneliti menduga 

dalam pemeriksaan tidak adanya perlakuan kekerasan yang menjadi deviasi 

kemudian. Namun setelah dilakukan wawancara untuk melengkapi studi awal 

dengan beberapa bekas warga binaan di berbagai daerah, mengatakan bahwa 

dalam pemeriksaan tindak pidana ada beberapa pelaku kejahatan atau pelanggar 

hukum mendapatkan kekerasan. Hal tersebut membuat peneliti semakin tidak 

yakin akan tidak adanya deviasi pada warga binaan saat mengalami pembinaan di 

tempat pembinan disini RUTAN atau LAPAS. Setelah dilakukan penelitian, 

kekerasan yang dilakukan dalam pemeriksaan tidak pidana hukum pada dimensi-

dimensi yang ada, hasilnya tinggi. Jadi kekerasan yang dilakukan dalam 

pemeriksan tindak pidana dalam taraf tinggi. 

Selain alasan tersebut di atas, yang menyebabkan penilain warga binaan 

terhadap kekerasan dalam pemeriksaan tidak pidana hukum buruk dengan tingkat 

deviasi perilaku warga binaan yang sedang, di karena secara teori, tiap-tiap 

dimensi dari perilaku kekerasan saling melengkapi antara satu dengan yang 

lainnya. Seperti pada dimensi perilaku kekerasan seksual dan perilaku kekerasan 

emosional responden menilai pada kategori sedang namun pada perilaku 
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kekerasan fisik pada kategori buruk. Sehingga apabila penilaian responden baik 

pada salah satu dimensi dapat ditutupi oleh dimensi lainnya yang dinilai buruk 

oleh responden. 

Setelah mendapatkan hasil bahwa terdapat perlakuan kekerasan yang tinggi 

dalam pemeriksaan tindak pidana hukum dan hal tersebut mengakibtakan adanya 

perilkau deviasi perilaku pada warga binaan kelas II A Ambarawa. Seperti yang di 

ungkapkan Lemberg, (1998) dalam Nevid, Jeffrey S; Spenver A, Rathus; Beverly 

Greene, (2005 :204) Pada seseorang yang mengalami kekerasan akan membawa 

dampak dalam perjalan hidupnya seperti stress berlebihan (seseorang akan tampak 

ketakutan yang tidak beralasan, mudah panik, sering mengalami mimpi burukdan 

tingkah laku yang regresif), mengalami pengendalian diri yang sulit (sering 

menunjukkan sikap agresif dan destuktif), rasa depresi dan konsep diri yang 

malang, gangguan kognitif dan kesulitan dalam belajar. Hal ini merupakan bukti 

bahwa perilaku devian merupakan salah satu dampak dari kekerasan yang dialami.  

Temuan lain yang dapat menguatkan pernyataan bahwa kekerasan dalam 

pemeriksaan tindak pidana hukum berpengaruh dengan deviasi perilaku adalah 

penelitian Yogen Hero (2008) pemeriksa tindak pidana hukum sering melakukan 

kekerasan pada tersangka pelangar hukum, baik yang sudah jelas kejahatannya 

maupun mereka yang salah tangkap. 

Analisi lebih lanjut mengenai pengaruh kekerasan dalam tindak pidana 

hukum terhadap deviasi perilaku warga binaan dengan menggunakan teknik 

regresi sederhana diperoleh informasi yaitu: (lihat tabel 4.19). Berdasarkan hasil 

perhitungan dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai regresi antara 
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variabel kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum terhadap deviasi 

perilaku warga binaan (R) sebesar 0,542, sedangkan koefisien determinasinya (R 

Square) sebesar 0,293. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 29,3% deviasi perilaku 

warga binaan dipengaruhi oleh kekerasan dalam pemeriksan  tindak pidana 

hukum. Sisanya 70,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang betindak pidana hukum 

yang belum terungkap dalam penelitian ini. Artinya hal tersebut sesuai dengan 

teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya yang menjelaskan bahwa 

kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum terhadap deviasi perilaku 

warga binaan. Pemimpin yang otoriter terhadap angotanya akan mengakibatkan 

anggotanya menjadi deviasi (agresif atau pasif). 

Temuan lain dalam penelitian ini adalah kekerasan dalam pemeriksaan 

tindak pidana hukum terbagi atas tiga aspek yaitu, aspek kekerasan seksual, 

kekerasan fisik, dan kekerasan emosional. Ketiga aspek tersebut yang memiliki 

tingkat kekerasan yang tinggi adalah kekerasan fisik dengan mean sebesar 

43,3429 termasuk dalam kategori tinggi, tingkatan kedua pada kekerasan 

emosional dengan mean sebesar 23,8857 pada tingkatan sedang, dan pada 

kekerasan seksual merupakan kekerasan yang jarang dilakukan dalam 

pemeriksaan tindak pidana hukum dengan mean sebesar 14,4875 termasuk dalam 

kategori sedang. 

Variabel deviasi perilaku dibagi dalam dua aspek yaitu aspek deviasi 

perilaku agresi dan deviasi perilaku apastis. Aspek agresif memiliki tingkat 

deviasi yang sedang dengan mean sebesar 63,7714 dan aspek apatis dengan mean 

sebesar 43,9429 dengan kategori baik. Artinya, kekerasan dalam pemeriksaan 

tindak pidana hukum berpengaruh pada deviasi  perilaku yang cukup tinggi pada 
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deviasi perilaku dengan aspek agresif dengan mean 63,7714, kemungkinan warga 

binaan akan menjadi agresif ketika mendapat kekerasan dalam pemeriksaan tindak 

pidana hukum  

Kekerasan fisik memiliki kateori tinggi dengan mean 43,3429 dari pada 

kekerasan seksual dan emosional, karena dalam pemeriksaan tindak pidana 

hukum warga binaan menyatakan perlakuan penganiyaan yang berbentuk 

pemukulan dan ditendang, seperti pada item nomor 1 dan 13 yang menyatakan 

bahwa warga binaan sebelumnya mengalami pemukulan pada saat pemeriksaan 

dan diduung dari item nomor 27. Kekerasan emosional merupakan perlakuan yang 

sedang dalam pemeriksaan tindak pidana hukum karena mean yang diperoleh 

23,887, kekerasan emosional yan sering terjadi pada aitem nomor 24 yang 

merupakan item anfavorabel dan kekerasan seksual mrupakan kekerasan yang 

merupakan kekerasan yang jarang dilakukan oleh pemeiksa tindak perkara 

hukum. Karena dalam kekerasan seksual memilik ktegori yang sedang dengan 

mean 14,4875, periaku yang jarang terjadi pada perlaku hubungan badan. Warga 

binaan mengaku tidak pernah mengalami tindak kekerasan seksual melakukan 

hubungan badan baik dengan teman ataupun dengan pemeriksaan tindak 

kejahatan. 

Sesuai dengan hasil analisis regresi memiliki makna bila kekerasan dalam 

pemeriksaan tindak pidana hukum tinggi maka deviasi perilaku warga binaan juga 

tinggi dan sebaliknya jika kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum 

rendah maka deviasi perilaku warga binaan rendah. 

Secara umum disimpulkan bahwa kekerasan dalam pemeriksaan tindak 

pidana hukum akan berpengaruh terhadap deviasi perilaku warga binaan. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana 

hukum mempunyai sumbangan 29,7% terhadap deviasi perilaku warga binaan dan 

sisanya sebesar 70,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh 

peneliti. 

Pelanggaran terhadap orang lain (seperti pada tindak pidana dengan 

kekerasan) tidak termasuk kemampaun anak berusia 7 tahun dan dengan demikian 

bukan kriteria diagnostik bagi anak kelompok uisa tersebut (Maslim 2001). 

Seorang yang mengalami kekerasan selama masa penyidikan ataupun dalam 

pemeriksaan akan menimkbulkan seseorang menjadi terganggu kejiwaannya atau 

perilakunya.  

Dari berbagai uraian tindak kekerasan diatas dapat di simpulkan perilaku 

kekerasan akan berdampak buruk bagi korbannya, yang dapat menjadikan korban 

bertindak tidak sesuai dengan dengan norma atau aturan yang ada. Perlakukan 

kekerasan ini seharusnya dapat dikurang dan dapat diubah cara pemeriksa 

melakukan penyidikan untuk mengungkap suatu pelanggaran hukum dengan cara 

yang lain supaya warga binaan tidak mempunyai perilaku yang deviasi ketika 

mereka dalam tahanan atau menjadi warga binaan dan memudahkan mereka 

kedepannya menjadi lebih baik dan tidak mengulang pelanggarann hukum 

tersebut. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam pemeriksaan tindak piodana 

hukum akan berpengaruh terhadap deviasi perilaku warga binaan. Hal ini 

disebabkan kekerasan menciptakan hubungan timbal balik yang berniali tinggi.   

Kekerasan dapat mendasari deviasi perilaku. Sebagi konsekuensi, jika kekerasan 

dalam pemeriksan tindak pidan hukum tinggi, maka dapat dikatakan bahwa hal itu 
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akan berlanjut pada deviasi perilaku warga binaan. Dengan kata lain, kekerasan 

dalm pemeriksaan dinilai sebagai faktor yang mempengarui deviasi perilaku 

warga binaan.  Semakin tinggi kekerasan dalam pemriksaan tindak pidan hukum , 

akan berdampak pada semakin tinggi deviasi perilaku warga binaan. Sementara 

semakin rendah kekerasan dalam pemeriksaan, akan berdampak pada semakin 

renddahnya deviasi perilaku warga binaan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis ada pengaruh kekerasan dalam pemeriksaan 

tindak pidana hukum terhadap deviasi perilaku warga binaan lapas kelas II A 

Ambarawa  yang telah dilakukan dan pembahsan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

(1) Berdasarkan hasil analisis diskriptif menunjukan bahwa kekerasan dalam 

pemeriksaan tindak pidana hukum pada warga binaan lapas kelas II A 

Ambarawa termasuk dalam kategori tinggi. 

(2) Berdasarkan hasil analisis diskriptif menunjukan bahwa deviasi perilaku pada 

warga binaan lapas kelas II A Ambarawa termasuk dalam kategori sedang. 

(3) Berdasarkan hasil uji F Tes diperoleh F hitung sebesar 13,703 dengan taraf 

signifikansi 0,001. Oleh karena probalitas (0,001) lebih kecil dari0,05 (0,001 < 

0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh kekerasan dalam 

pemeriksaan tindak pidana hukum terhadap deviasi perilaku warga binaan. 

Semakin tinggi kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum maka 

semakin tinggi deviasi perilaku, dan sebaliknya, semakin rendah kekerasan 

dalam pemeriksaan tindak pidana hukum maka semakin rendah deviasi 

perilaku warga binaan. 
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(4) Sumbangan kekerasan dalam pemeriksaan tindak pidana hukum terhadap 

deviasi perilaku warga binaan sebesar 29,3% dan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor yang tidak ditelitii dalam penelitian ini. 

 

5.2  SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata sebagian besar waraga binaan 

mengalami kekerasan dalam pemeriksaan dalam tindak pidana hukum, saran yang 

diajukan sebagai berikut: 

1. Bagi pihak pemeriksa tidak pidan hukum 

a. Pihak pemeriksaa mengurangi pemeriksaan tindak pidana dengan 

kekerasan fisik ataupun kekerasan emosional, karena kekerasan 

tersebut akan mengakibatkan seorang tahanan atau warga binaan akan 

menjadi deviasi yang berbentuk deviasi perilaku agresif atau deviasi 

prilaku apatis. 

b. Pihak pemeriksa sebaiknya mengurangi kekerasan fisik yang berupa 

penganiyaan, seperti memukul, menendang, selain itu kekerasan fisik 

yang lain perlu dikurangi pihak pemeriksa adalah mencekik, 

mendorong, mengikat. 

c. Pihak pemeriksa sebaiknya juga mengurangi kekerasan emosional 

seperti menggertak, melecehkan, dan melanggar hak asasi seseorang. 

2. Bagi pihak LAPAS (lembaga pemasyarakatan) atau RUTAN (Rumah 

Tahan) 

a. Pihak Lapas lebih memperhatikan tingkah laku warga binaan 
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b. Warga binaan sering melakukan perilaku menyimpang dan sering 

dlakukan pada tindakan agresif dan apatis. 

c. Pembina warga binaan lebih memperhatikan pada tingkah laku agresif 

karena perilaku agrisf sering dilakukan para warga binaan pada warga 

binaan lain, sperti perilaku agresif fisik, perilaku agresif emosional, 

dan perilaku agresif seksual. 

3. Bagi warga binaan disarankan agar dalam proses pembinaan melakukan 

dengan benar-benar menyesali perbuatan yang pernah dilakukan 

debelumnya, semua perilaku tersebut dapat merugikan orang lain dan juga 

diri kita sendiri. Karena perlakuan baik sebelum masuk dalam lapas atau 

sesudah masuk lapas. Kita semua sebenarnya sama-sama manusia yang 

kurang dan semakin kurang apabila kita masih merugikan orang lain yang 

ada disekitar kita. 

4. Bagi peneliti lain 

Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa, 

diharapkan dapat menggunakan instrumen berupa angket bertahap karena 

instrumen dalam penelitian ini kurang dalam pengukuran deviasi perilaku 

yang diperoleh. 
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