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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tindak Kriminalitas Menggunakan Senjata Tajam Di Kalangan 
Remaja Kota Palembang (Studi Kasus Pelaku Tindak Kriminalitas Di Lembaga 
Pemasyarakatan Pakjo Kelas II A). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 
mengenai pola tindak kriminalitas menggunakan senjata tajam di kalangan remaja dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya tindak kriminalitas menggunakan senjata 
tajam di kalangan remaja kota Palembang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola tindak kriminalitas 
menggunakan senjata tajam di kalangan remaja dan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi terbentuknya tindak kriminalitas menggunakan senjata tajam di kalangan 
remaja kota Palembang. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan hasil 
dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang konsep kriminalitas sosial di 
kalangan remaja dan bentuk pelatihan bagi mahasiswa dalam aplikasi pengetahuan sosial 
di tengah masyarakat. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini .molalui-penelitian mi- 
.diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang tindak kriminalitas menggunakan 
senjata tajam di kalangan remaja di kota Palembang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan unit 
analisis narapidana Lembaga Pemasyarakatan Pakjo kelas LIA Palembang yang dikenai 
sanksi akibat kasus penggunaan senjata tajam dan telah menjalani satu tahun masa 
hukuman.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola tindak kriminalitas menggunakan senjata 
tajam terjadi dengan pola berdasarkan waktu, tempat dan motivasi. Senjata tajam 
dipergunakan pada rentang waktu antara pukul 08.00-10.00, 14.00-18.00 dan 20.00-06.00. 
Lokasi-lokasi dimana kegiatan ini sering dilakukan adalah di tempat berkumpul dengan 
teman-teman mereka, ketika berada di daerah musuh dan di tempat kerja. Motivasi yang 
mendasari terjadinya hal ini adalah karena adanya asumsi bahwa dengan membawa£(5nata) 
tajam keamanan dan kenyamanan mereka akan lebih terjamin dalam hidup^-dan^ 
berkehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Senjata tajam bagi mereka dianggap sebagai 
pelengkap busana, maka dari itu senjata tajam dibawa kemana saja, kecuali kesekolah. 
Senjata tajam dianggap lebih penting lagi ketika mereka akan bertemu dengan pihak-pihak 
lain dan dalam proses interaksi tersebut terlibat sentimen-sentimen emosional. Hal ini 
biasanya berujung dengan bentrokan fisik dan berakhir dengan penusukkan (Tujah). 
Terjadinya tindak kriminalitas menggunakan senjata tajam di kalangan remaja tidak 
terlepas dari pengaruh keluarga, teman sebaya dan komunitas yang ada di sekitar pelaku. 
Keberadaan pihak-pihak yang terkait inilah yang kemudian memupuk kebiasaan ini 
menjadi sebuah perilaku yang dianggap sebagai sebuah cara untuk mendapatkan keamanan 
dan kenyamanan dalam hidup dan berkehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat. 
Keluarga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukkan kebiasaan ini karena 
pola berpikir, norma dan nilai yang dianut oleh individu digariskan dciTma) keluarga. 
Keluarga dalam hal ini memberikan cerminan masyarakat ke dalam ruitoah-pada bentuk 
kebiasaan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anggota keluarga yang berjenis 
kelamin laki-laki seperti ayah dan kakak laki-laki. Lingkungan teman sebaya memberikan 
pengaruh karena mereka menjadi referensi utama selain keluarga ketika individu masuk ke 
lingkungan masyarakat. Komunitas sekitar individu memberikan sebuah legalisasi 
terhadap kebiasaan membawa dan menggunakan senjata tajam. Hal ini terlihat dari 
rendahnya kontrol yang dilakukan terhadap perilaku ini.

Kata Kunci: Remaja, Kriminalitas, Senjata Tajam
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Remaja adalah generasi penerus bangsa, selayaknya remaja dapat 

berkembang dan tumbuh sesuai kebutuhannya agar dapat dengan baik mengemban 

tugasnya di masa depan.

Perkembangan dan pertumbuhan yang dialami remaja tidak hanya 

dipengaruhi oleh keluarga sebagai organisasi terkecil tapi juga oleh lingkungan. 

Keluarga memegang peranan penting sebagai peletak pondasi utama. Karakter 

individu dalam keluarga dibentuk melalui pengaruh kebiasaan-kebiasaan organis 

dan mental (Khairudin, 2002:8). Lingkungan masyarakat dalam hal ini membentuk 

kepribadian individu. Ketika kepribadian individu tersebut secara keseluruhan 

sistem psikofisiknya menyatakan dirinya dengan khas didalam menyesuaikan diri

dengan lingkungan (Gerungan 2000: 20).

Keluarga yang merupakan lembaga utama dalam pembentukkan karakter 

individu menjadi tumpuan utama. Menurut Peter L. Berger (1966: 130), proses 

pengenalan individu terhadap lingkungannya dimulai dari keluarga maka dari itu 

dikenal ada 3 tahapan dalam proses ini yaitu:

a. Internalisasi, proses pengenalan kebudayaan yang berasal dari dalam diri sendiri 

dan akhirnya mengendap (Nilai dan norma) yang membentuk sikap seseorang dalam 

memahami lingkungannya.
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b. Sosialisasi, proses belajar kebudayaan sejak lahir dan berkelanjutan seumur hidup 

untuk membentuk tindakan-tindakan yang dilakukan menegaskan nilai-nilai yang 

digariskan oleh keluarga.

c. Eksternalisasi, proses yang 

lingkungan dimana ia berada.

Remaja sebagai salah satu komponen masyarakat justru mendapatkan 

kesempatan terbesar, karena pada usia inilah individu mulai mengenai dunia di iuar 

keluarga. Pada proses eksternalisasi inilah seorang remaja mulai dihadapkan pada 

pilihan-pilihan ketika ia berhadapan dengan situasi-situasi dalam lingkungan yang 

ada di sekelilingnya.

Perkotaan dalam hal ini merupakan tempat sumber informasi dan fasilitas 

hidup yang mudah diakses oleh berbagai kalangan. Sebagai sebuah tempat dimana 

berbagai komunitas hidup dan menjalankan aktivitasnya, perkotaan juga memiliki 

permasalahan sosial yang rumit dalam masyarakatmya. Heterogenitas yang menjadi 

ciri khas masyarakat kota menimbulkan permasalahan ketika terjadi benturan antara

dilakukan sepanjang hidup untuk memahami

pihak yang saling berkaitan. Menurut Herlianto dalam bukunya Urbanisasi dan

Pembangunan Kota, permasalahan perkotaan tidak hanya pada tataran fisik seperti 

kemerosotan lingkungan, berkembangnya perkampungan buruk, kebutuhan 

perumahan, masalah transportasi, kemacetan lalu lintas maupun patologi sosial yang 

khas kota seperti masalah pengangguran, gelandangan, kenakalan remaja,

penyalahgunaan narkotika dan naiknya angka penderita sakit jantung, jiwa dan 

pembunuhan diri akhirnya memberikan tekanan bagi individu yang ada di dalamnya. 

Permasalahan yang terjadi tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan pokok saja,

tapi juga dalam hal berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya.
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Lingkungan keluarga perkotaan juga akhirnya mengalami dampak dari hai 

ini. Keluarga dalam perkotaan akhirnya mulai mengalami disorganisasi keluarga

(Elliot dan Merill, 1961:339-355).

psikis remaja, kondisi masyarakat yang berubah-ubah setiap 

waktunya dan tuntutan tanggung jawab akhirnya mengantarkan remaja dalam 

sebuah keadaan yang memberikan pilihan-pilihan. Berbagai keluarga dan kelompok 

dalam masyarakat dengan konsekuensi logis daiam kehidupannya mencetak remaja 

dengan kemampuan yang berbeda-beda.

Kemampuan remaja dalam merespons berbagai permasalahan di dalam 

lingkungannya timbul dalam berbagai bentuk, termasuk kenakalan-kenakalan remaja 

atau Juvenille Delinquency ( Kartono, 2002; 6 ). Kenakalan remaja tidak hanya

Kelabilan

berada dalam bentuk perilaku menyimpang seperti mabuk-mabukkan, membolos,

kebut-kebutan, perilaku ugal-ugalan, perkelahian dan berbagai bentuk pelanggaran 

norma susila daiam masyarakat tapi juga norma agama dan hukum yang tertulis jelas 

dalam kitab suci masing-masing agama dan kitab undang-undang ( Kartono, 2002;

21-23 ).

Tindak kenakalan yang dilakukan oleh remaja cenderung banyak teijadi di

perkotaan. Hal ini diakibatkan oleh daerah perkotaan memiliki tingkat 

perkembangan industrialisasi dan urbanisasi yang tinggi dibanding daerah lainnya

, sehingga selayaknya komunitas manusia yang harus dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya hanya beberapa yang sanggup melakukannya ( Kartono, 2002;3 ). 

Kenakalan remaja bahkan terindikasi dapat mengarah kepada tindak kriminalitas

pada saat individu tadi mulai beranjak dewasa ( US Depanement ofJustice, 1984 ).
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2. 038. 963 orang diSebagai anggota masyarakat dengan proporsi 

Palembang ( BPS, hasil Susenas 2003 ) maka pemberdayaan remaja hanis dilakukan

Data yang dimiliki Kepolisian Kota Besar Palembang mengenai kasus 

senjata tajam dan tindak kriminalitas yang dilakukan anak-anak dan remaja juga 

cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2003-2005, seperti yang tersaji

secara serius.

dibawah ini:

Tabel 1: Data Tindak Kriminalitas Menggunakan Senjata Tajam Yang 
Dilakukan Oleh Anak-Anak Dan Remaja Tahun 2003-2005

KasusPelakuTotal
Kasus

No Tabun
Sajam
Scuagdi aicu.

SajamAnak-anak
Ditahan

18-250-17

PL
186681 191 8 11113249322003l.
18370533 172 153112004 47332.

253 22 234585 73418 i2 2005 5515
603616 45Total 15.180 861 1799 254 t

j
Sumber: Laporan Bulanan Poltabes Palembang 2003-2005

Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, senjata tajam yang 

dipergunakan tidak pada tempatnya merupakan sebuah pelanggaran (UU Darurat

No. 12 th 1951,2005).

Tingginya kriminalitas di Palembang memang tidak dapat dilepaskan dari 

kebiasaan beberapa komunitas masyarakat Palembang untuk membawa senjata 

tajam.

Kebiasaan ini bila diikuti dengan tindak penyalahgunaan senjata tajam 

tersebut dikenal dengan nama Tujah (Kompas, 27 Des 2002). Albar S. Subari

mengatakan bahwa perilaku tujah ini teijadi karena terkait dengan budaya agraris. 

Senjata tajam yang tadinya dipergunakan ketika berada di perjalanan menempuh ke
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Remaja pelaku tindak kriminalitas bukanlah hal yang baru, di Amerika 

berdasarkan data yang dimiliki oleh Federal Bureau of Invesligalion terdapat lebih 

dari satu juta kasus kriminal yang dilakukan oleh remaja berusia 12-17 tahun dari 

tahun 1973-1981 (Gallagher dan McFalls, 1988). Bentuk-bentuk kriminalitas yang 

teijadi antara lain 11% pencurian, 19 % perampokkan, 15 % tindakan tidak 

menyenangkan, 21 % minum minuman beralkohol dan sisanya tindak kenakalan 

yang tidak berkaitan dengan kriminal (Gallagher dan McFalls, 1988). Indonesia 

sendiri memiliki jumlah tindak kenakalan remaja yang mengarah pada perbuatan 

kriminal yang tidak sedikit. Tawuran misalnya, berdasarkan data yang dicatat oleh 

Bimmas Polri Metro Jaya tahun 1992 tercatat 157 kasus, meningkat pada tahun 1994 

menjadi 183 kasus dengan menewaskan 10 pelajar, tahun 1995 terdapat 194 kasus 

dan korban jiwa 13 pelajar dan 2 masyarakat sekitar, lalu pada tahun 1998 tercatat 

230 kasus yang menelan 15 pelajar tewas, serta 2 anggota Polri (Diakses tanggal 27

Januari, pukul 14.30 WIB, Google.com). Kemudian jumlah korban tewas karena 

tawuran ini meningkat pada tahun 1999 menjadi 37 orang. Terlihat dari tahun ke 

tahun jumlah perkelahian dan korban meningkat, bahkan sering teijadi dalam satu 

hari terdapat sampai tiga perkelahian di tiga tempat sekaligus (Diakses tanggal 27 

Januari 2006, pukul 15.00 WIB, Google.com).

Tindakan kriminal lain yang sering dilakukan oleh remaja adalah 

penggunaan obat-obatan terlarang, perampokkan, pencurian, pengeroyokan dan 

pembunuhan (Masngudm, 2001). Tindakan yang dilakukan oleh pihak yang 

berwajib dalam menangani permasalahan ini adalah dengan mengenakan sanksi 

pidana terhadap pelaku tersebut (Bakwin and Bakwin, 1963; 481).

4



ladang untuk membela diri kemudian menjadi kebiasaan ketika sesampainya di kota. 

Kebiasaan karena tuntutan alam ini berkembang sesampainya di kota menjadi

budaya kriminal ketika berpadu dengan beberapa faktor lain, antara lain tuntutan 

semakin tinggi di tengah memudarnya pegangan nilai-nilai,

umum

kompetisi yang

rendahnya pendidikan dan tekanan ekonomi. Tidak hanya itu secara 

masyarakat Sumatera Selatan juga diyakini berkarakter temperamental dan

emosional.

Penyalahgunaan senjata tajam ini juga sering terjadi di kalangan remaja baik 

sebagai korban atau pelaku. Remaja yang berada dalam lingkungan masyarakat 

yang biasa menggunakan dan menyalahgunakan senjata tajam secara tidak langsung 

mengadaptasi kebiasaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan

oleh Farrah pada tahun 2001 di lima SMK yang hasilnya adalah 44% dari 903 siswa

yang menjadi responden pemah menggunakan senjata tajam mulai dari gir besi

sampai dengan celurit (Diakses tanggal 27 Januari 2006, pukul 14.45 WIB,

Google.com).

Peningkatan yang terjadi dalam tindak kriminalitas menggunakan senjata 

tajam di Kota Palembang yang dilakukan oleh remaja menunjukkan bahwa remaja 

kurang menyadari tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada 

dalam masyarakat, terutama norma hukum. Tidak hanya itu Kartini Kartono dalam 

Patologi Sosial 2 menyebutkan bahwa:

'‘Keseluruhan jumlah tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak 
remaja tidak dapat diketahui dengan tepat, karena kasus yang dilaporkan 
kepada polisi dan diajukan kepada polisi sangat terbatas sekali, 
proporsi yang sangat kecil saja dari jumlah kejahatan itu bisa diketahui atau 
dilaponcan, biasanya berupa tindak kriminal yang bengis dan sangat 
mencolok di mata umum. “ *

Hanya
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menerus danTindak kriminalitas yang berlangsung secara terus 

menunjukkan jumlah yang meningkat setiap tahunnya dapat mengindikasikan bahwa 

hal ini bukanlah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok kecil yang terdiri dari 

beberapa orang. Lingkungan masyarakat dalam ruang lingkup besar melegitimasi 

tindak kriminal tersebut, sehingga pencegahan yang teijadi tidak dapat dilakukan 

efektif, baik oleh polisi sebagai pihak berwajib atau masyarakat sekitar.

untuk bertindak kriminal

secara

Pengaruh lingkungan yang membiasakan si remaja 

berujung pada identifikasi diri si pelaku terhadap lingkungannya.

Maka dari itu penelitian yang saya lakukan ini akan mencoba melihat pola

tindak kriminalitas menggunakan senjata tajam ini yang dilakukan oleh remaja kota 

Palembang dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya tindakan tersebut sebagai

akibat dari pengaruh lingkungan dalam proses perkembangan remaja.

Penelitian ini menggunakan informan yang berstatus tahanan di LP Pakjo

kelas II A, Palembang. Hal ini dilakukan karena remaja pelaku tindak kriminalitas

ini berdasarkan data yang didapat dari laporan bulanan Poltabes Palembang 

mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Penggunaan senjata tajam di kalangan remaja dapat menjadi fenomena yang 

terus berlanjut bila tidak diatasi. Kebiasaan ini ditambah dengan berbagai kondisi 

psikis yang ada dalam masa-masa transisi tersebut mengakibatkan begitu mudahnya 

remaja mengidentifikasikan dirinya dengan lingkungan sekitar. Lingkungan terlibat 

penuh dalam proses pembcntukkan kepribadian kriminal 

penting. Pembenaran yang dilakukan oleh lingkungan terhadap

remaja memegang peranan

tindak kriminal
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tersebut akan berdampak pada mengakarnya fenomena ini di masyarakat, 

kriminalitas di kalangan remaja akan semakin sulit untuk diselesaikan.

Deskripsi diatas memperlihatkan bahwa tindak kriminalitas menggunakan 

senjata tajam di kalangan remaja kota Palembang merupakan permasalahan yang 

selalu ada. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba melihat fenomena ini 

melalui pola-pola tindak kriminalitas menggunakan senjata tajam dan faktor 

terbentuknya tindakan dilihat dari proeses pembelajaran tindakan tersebut. Dari 

uraian diatas dapat ditentukan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pola yang terdapat dalam tindak kriminalitas menggunakan 

senjata tajam di kalangan pelaku tindak kriminalitas di Lembaga

Pemasyarakatan Pakjo kelas II A?

2. Faktor-faktor apa yang membentuk tindak kriminalitas mengunakan senjata

tajam di kalangan pelaku tindak kriminalitas di Lembaga Pemasyarakatan

Pakjo kelas II A?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui pola tindak kriminalitas menggunakan senjata tajam di

kalangan pelaku tindak kriminalitas di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo kelas 

II A.

1.
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membentuk tindak kriminalitas 

menggunakan senjata tajam di kalangan pelaku tindak kriminalitas di 

Lembaga Pemasyarakatan Pakjo kelas II A.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang bisa diharapkan 

dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang konsep 

kriminalitas sosial di kalangan remaja dan bentuk pelatihan bagi mahasiswa dalam 

aplikasi pengetahuan sosial di tengah masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang

tindak kriminalitas menggunakan senjata tajam di kalangan pelaku tindak

kriminalitas di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo kelas II A.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

Remaja sebagai anggota masyarakat merupakan unsur yang sangat mudah 

terpengaruh oleh lingkungan masyarakatnya. Kondisi emosi yang labil, pola berpikir 

rasional yang belum terbentuk merupakan faktor utama mengapa usia remaja 

dianggap sebagai usia rawan bagi setiap individu. Proses pencarian identitas dan 

eksistensi diri yang mulai dilaksanakan pada proses ini membutuhkan kontrol, tidak 

hanya dari keluarga dan lingkungan tapi juga diri sendiri.
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Pada dasarnya terdapat banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli 

mengenai remaja antara lain:

Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan remaja sebagai usia yang masiha. Kamus

muda

b. World Health Organization (WHO), remaja adalah individu yang berusia 10-19

tahun

c. Menurut Knoers, dalam buku Psikologi Perkembangan Knoers, remaja adalah

individu yang berusia 12-21 tahun.

d. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, mendefinisikan remaja sebagai individu yang

tengah mengalami perkembangan fisik dan mental 

e. Zakiyah Daradjat mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa

peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa dan berada pada usia 13-24

tahun.

f Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) remaja adalah 

individu yang berusia 10-21 tahun.

Kenakalan remaja sebagai sebuah penyaluran dari proses pencarian 

eksistensi diri baik dalam bentuk tindakan kriminal atau tidak merupakan sebuah 

akibat dari baik buruknya lingkungan dimana mereka berada, terutama struktur 

keluarga dan masyarakat sekitar yang berperan besar dalam pertumbuhan 

kepribadian anak (Kartono, 2001; 57).

Kenakalan remaja memiliki berbagai bentuk. Menurut Sunanviyati S (1985) 

terdapat tiga tingkatan dalam pembagian kenakalan remaja yaitu: 

a. Kenakalan biasa 

pamit.

seperti berkelahi, keluyuran, membolos, pergi dari rumah tanpa
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b. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai

mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin.

c. Kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, 

pemerkosaan, dan lain-lain

Tindak kriminalitas yang dilakukan remaja pun telah diatur dalam undang- 

undang pidana. Hal ini menunjukkan posisi remaja dimata hukum dianggap sebagai 

objek yang telah dapat menilai perbuatan yang dilakukannya tersebut 

tidak dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakatnya.

Berbagai definisi tentang kriminalitas telah dijelaskan oleh para ahli, 

diantaranya adalah:

a. Yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan 

dengan moral kemanusiaan (Immoril'), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan 

melanggar hukum serta undang-undang pidana.

b. KUHP, kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi 

perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

c. Sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah 

laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan 

masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga 

masyarakat (Baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum 

tercantum dalam undang-undang pidana).

Menurut Kartini Kartono dalam Patologi sosial, jenis kejahatan dapat dibagi 

ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Rampok dan gangsterisme yang sering melakukan operasi-operasinya bersama

dengan organisasi legal.

sesuai atau
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permainan-permainan penipuan dalam bentuk judi danb. Penipuan-penipuan:

perantara-perantara” kepercayaan”, pemerasan (Blackmailin ) , ancaman untuk

mempublisir skandal dan perbuatan manipulatif, 

c. Pencurian dan pelanggaran; perbuatan kekerasan, perkosaan, pembegalan, 

penjambretan/ pencopetan, perampokan; pelanggaran lalu lintas, ekonomi, pajak, 

bea cukai, dan lain-lain.

Peran lingkungan dalam proses pembentukkan kepribadian kriminal tidak 

hanya sebatas memberikan pengetahuan kepada remaja tentang tindakan-tindakan 

kriminal tapi juga proses rasionalisasi dari tindakan tersebut. Pelaku tindak kriminal 

ini membenarkan dan membela tindakan mereka berdasarkan pengalaman yang 

mereka dapat dari lingkungannya.

Enrico Ferri dengan pandangan sosiologisnya menyebutkan tiga faktor 

penyebab kejahatan, yaitu:

1. Individual (Antropologis) yang meliputi: usia, seks atau jenis kelamin, status sipil,

profesi atau pekerjaan, tempat tinggal/ domisili, tingkat sosial, pendidikan, 

konstitusi organis dan psikis.

2. Fisik (Natural Alam); ras, suku, alam, fertilitas, disposisi bumi, keadaan alam

diwaktu malam hari dan siang hari, musim, kondisi meteorik atau ke ruang 

angkasa, kelembapan udara dan suhu.

3. Sosial, antara lain: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, 

agama, orde pemenntah, kondisi ekonomi dan industri, pendidikan, jaminan 

sosial, lembaga legislatif dan lembaga hukum, dan lain-lain.

Masyarakat yang memang memiliki kecenderungan untuk bertindak 

menyimpang maka secara tidak langsung akan menularkan kecenderungan tersebut
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kepada semua individu yang ada di dalamnya. Tindak kriminalitas yang berasal dari 

lingkungan yang memiliki bentuk seperti ini biasanya merupakan sebuah variasi 

ekologis dari sebuah masyarakat. Ekologi dalam hal ini tidak hanya dilihat dari 

bentuk fisik tapi juga kondisi sosial psikologis masyarakat Tidak ada jaminan 

bahwa dengan kesejahteraan dan kemakmuran yang dimiliki masyarakat akan 

mengurangi atau meniadakan tindak kriminal.

Lingkungan sendiri memiliki kelas-kelas atau tingkatan dalam memberikan 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan tindak-tindak kriminalitas di kalangan remaja 

menurut Shaw dan McKay dalam teorinya Cidtural Transmition. Tingkatan- 

tingkatan lingkungan dalam membentuk kepribadian kriminal ini di sebut dengan 

delinquency areas atau area kejahatan, tapi terkadang disebut dengan interstitial atau 

transisional. Adanya kelas-kelas terhadap daerah yang mempengaruhi individu 

dalam bertindak kriminal ini menunjukkan bahwa setiap tempat tidak memiliki 

ekologi yang sama dan kualitas kejahatan yang dimilikinya. Pembagian, yang

dilakukan oleh Shaw dan McKay dibagi kedalam lima Loop didasarkan pada 

karakteristik sosial dan ekonomi di Chicago. Daerah yang paling tinggi tindak 

kriminalitas dan rawan dalam menumbuhsuburkan kepribadian kriminal bagi 

individu didalamnya disebut Loop I area ini merupakan pusat bisnis.

Lalu Loop II merupakan daerah transisi, yang merupakan daerah pemukiman 

dan perekonomian penduduk sekitar, daerah ini biasanya didiami oleh etnis Cina 

sehingga sering disebut Pecinan.

Pemukim daerah yang bersifat lebih heterogen berada pada loop El 

ini disebut dengan zona pemukiman pekerja, kebanyakkan daerah i

. Zona

ini didiami oleh
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imigran Eropa dan imigran kulit hitam. Imigran ini merupakan imigran yang hidup 

sebagai pekerja kasar dengan standar hidup dan standar kepemilikkan rumah rendah 

Loop IV merupakan zona kediaman yang merupakan lokasi pemukiman bagi 

kaum kelas menengah dan kelas atas. Perhotelan dan apartemen kelas menengah dan 

atas ada di Zona ini. Tindak kejahatan cenderung sedikit sehingga disebut dengan 

Area Terang. Namun kawasan ini tidak menutup terjadinya tindak kriminalitas maka 

dari itu dalam konsep ini dikenal juga kawasan sabuk hitam yang mencakup Loop II 

dan sebagian kecil dari Loop IV. Loop II dikenal sebagai Slump Area atau daerah 

kumuh, sedang Loop III dan seterusnya dikenal sebagai daerah Suburban.

Loop V adalah kawasan dimana pemukim sementara atau komuter atau 

pekeija ulang alik berada. Daerah ini cenderung lebih bebas dibanding loop IV dari 

tindak kejahatan. Pemukiman mewah terletak di daerah ini.

Lingkungan masyarakat yang bertindak kriminal atau nonfcriminal 

mempengaruhi individu yang ada didalamnya dan membentuk kerangka berpikir 

bagi mereka untuk bertindak dan menyesuaikan diri. Lingkungan masyarakat yang 

cenderung kriminal, melahirkan individu yang menganggap tindakan patologis yang 

mereka lakukan wajar, bahkan cocok dengan lingkungannya ( ECartono, 2002; 39 ).

Kepribadian asosiatif seorang remaja ditimbulkan oleh sisi kultural dan 

sosial masyarakatnya (Kartono, 2002; 28). Pengaruh struktur sosial yang deviatif,

tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang 

keliru akan menumbuhkan 

harmonis tidak m 

memiliki fungsi kontrol 

harmonis.

remaja dengan kepribadian disasosiatif. Keluarga 

emberikan jaminan remaja yang tumbuh dalam keluarga tersebut

yang kuat, apalagi bila keluarga tersebut memang tidak
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Proses pencarian jati diri berujung pada simbolisasi diri atau penamaan din 

(Kartono, 2002; 29) dan dalam masyarakat yang berkultur patologis hal ini dapat 

berupa penamaan diri dengan tokoh yang juga bertingkah laku patologis 

yang berjalan secara tidak sadar ini kemudian berangsur-angsur membuat remaja 

tadi mulai bertindak delinkuen. Perkotaan yang memiliki tingkat disorganisasi 

keluarga dan tekanan hidup yang tinggi menunjukkan potensi masyarakat dengan 

sifat seperti ini sangat besar.

Kepribadian menyimpang dan berakhir pada perbuatan kriminalitas tidak 

hanya dibentuk dalam keluarga tapi juga dalam lingkungan masyarakat yang sakit 

konteks kulturalnya (Kartono, 2002; 30). Maka dari itu dikenai teori Sosiogenis 

dalam melihat terbentuknya kenakalan remaja yang dilatarbelakangi oleh faktor 

kultural dan sosial masyarakat.

Teori Sosiogenis dari Healy and Bonner menunjukkan bahwa kekuatan 

kultural dan disorganisasi sosial membuahkan banyak tingkah laku dehnkup.n nada 

anak-anak remaja serta pola kriminal pada orang dewasa. Mereka menyatakan 

bahwa ciri-ciri karakteristik sosio-kulturai yang stereotype selalu berkaitan dengan 

kualitas kejahatan tingkat tinggi yang pada umumnya dilakukan secara bersama. 

Kunci pemahaman sebab terjadinya kenakalan remaja itu ialah pergaulan dengan 

anak-anak muda lainnya. Teori ini kemudian di kembangkan lagi oleh Sutherland 

dalam Differenlial Oppporlunity Theory atau Teori Asosiasi Diferensial 

dikemukakan dalam dua versi.

Ia mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari 

dt dalam Lingkungan sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. 

Teori ini diasumsikan pada tiga hal yaitu:

. Proses

yang

15



a. setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat 

dilaksanakan.

b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi 

dan ketidakharmonisan

c. Konflik budaya {Conflict of cultures) merupakan prinsip

menjelaskan kejahatan.

Teori yang dikemukakannya menekankan pada isi dari proses komunikasi 

dengan orang lain. Individu yang berkomunikasi dengan penjahat belum tentu akan 

menjadi penjahat tetapi bila isi dari komunikasi yang dilakukan oleh dua individu 

tersebut mengandung pembelajaran tentang kriminal maka tidak tertutup 

kemungkinan si individu tadi akan menjadi kriminal.

Terdapat sembilan preposisi dalam menganalisis dengan menggunakan teori

dasar dalam

mi yaitu:

a. Tingkah laku jahat itu dipelajari* ia menyatakan bahwa tingkah laku itu tidak

diwarisi sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis

b. Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang-orang lain dalam suatu proses

interaksi

c. Bagian terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam 

kelompok pergaulan yang akrab

d. Apabila tingkah laku itu dipelajari maka yang dipelajari adalah (1) 

melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana, (2) bimbingan 

yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan dan sikap.

e. Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari 

penafsiran terhadap undang-undang apakah ia menguntungkan atau tidak.

cara

r
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f. Seseorang yang menjadi delinkuen disebabkan karena pengertian untuk melanggar 

undang-undang dianggap lebih menguntungkan daripada pentaatan terhadap 

undang-undang yang berlaku.

Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan tersebut dapat 

bervariasi. Berubah-ubah dan pembahan tergantung pada frekuensi, jangka waktu, 

masa lampau dan intensitas.

h. Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola-pola 

kriminal dan anti kriminal meliputi semua mekanisme sebagaimana mempelajari

g-

yang lain

i. Apabila tingkah laku kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai- 

nilai yang umum, tidak dapat dijelaskan oleh nilai-nilai dan. kebutuhan-kebutuhan 

yang umum tersebut. Hai ini disebabkan kelakuan yang tidak jahat pun merupakan 

ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Misalnya pencuri dan

buruh yang jujur, mereka bekerja untuk mendapatkan uang.

Jadi bila kita tarik kesimpulan dari teori diatas, kejahatan dipelajari dalam

kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Kelompok tersebut mengajarkan

individu yang ada di dalamnya mengenai tehnik untuk melakukan kejahatan dan 

alasan (Nilai-nilai, motif, rasionalisasi dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan 

jahat tersebut

Tingkah laku kriminal yang dipelajari oleh individu menunjukkan bahwa 

nilai-nilai delinkuen ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya 

(Santoso, 2001; 74). Pembelajaran antar generasi ini tidak hanya berasal dari 

keluarga tapi juga lingkungan, bahkan hubungan pertemanan.
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Interaksi yang terjadi dalam membentuk kepribadian individu dapat berupa 

pendefinisian untuk mematuhi hukum atau kecenderungan untuk melanggar hukum. 

Rasio dari definisi-definisi atau pandangan-pandangan tentang kejahatan ini - 

apakah pengaruh kriminal atau nonkriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang 

menentukan ia menganut atau tidak kejahatan sebagai salah satu jalan hidup yang 

diterima (Santoso, 2001; 74).

' Komunikasi yang terjadi untuk mentransmisikan pandangan-pandangan 

kriminal dan nonkriminal antar individu berbentuk verbal dan nonverbal. Penafsiran 

yang dilakukan terhadap perilaku orang lain secara terus menerus ini dapat teijalin 

dengan baik bila masing-masing pihak berada dalam konteks yang sama.

Komunikasi verbal berarti melalui tatap muka langsung. Komunikasi verbal 

biasanya dilakukan dalam ruang lingkup yang lebih kecik misalnya keluarga atau 

lingkungan pertemanan. Ruang lingkup kecil inilah yang memberikan pengenalan 

atau pemahaman dasar awal terhadap realitas dunia luar individu, terlenas dari 

pemahaman tersebut berupa pandangan kriminaf atau nonkriminal.

Komunikasi nonverbal berlangsung dalam komunitas yang lebih luas lagi. 

Disinilah media massa baik cetak dan elektronik memainkan peranan. Walaupun 

intensitas komunikasi yang dijalin dengan media ini tidak seefektif hubungan 

kelompok yang intim namun dapat memberikan wawasan yang jauh lebih banyak 

dan lebih luas kepada individu tersebut.

Proses pembelajaran yang dilakukan melalui komunikasi ini meliputi 

berbagai hal. Mula, dari rasionalisasi mengapa tindak kriminal itu harus dilakukan 

atau tidak dilakukan, tehnik melakukan tindak kejahatan tersebut sampai dengan 

membeia dan bersikap bila suatu saat ia berbenturan dengan pihak berwajib,
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misalnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran ini tidak hanya sampai 

pada tahap mengetahui tapi juga pada proses pengalaman di lapangan. Dengan kata 

lain, seorang pencuri akan ditemani pencuri lain selama waktu tertentu sebelum dia 

melakukan sendiri. Penjahat juga belajar ketrampilan dan memperoleh pengalaman 

(Santoso, 2001; 76).

Prinsip kunci dari teori ini adalah mempelajari tingkah laku kriminal 

bukanlah semata-mata persoalan hubungan dengan teman atau kawan yang buruk. 

Tetapi, mempelajari tingkah kriminal bergantung pada berapa banyak definisi yang 

kita pelajari menguntungkan untuk melanggar hukum sebagai lawan dan definisi 

menguntungkan untuk tidak melanggar hukum (Santoso, 2001; 76). Individu yang 

dikelilingi oleh lingkungannya memperoleh pandangan mengenai tindak kriminal 

dan nonkriminal sehingga akhirnya ia mengambil kesimpulan mana yang jauh lebih 

menguntungkan bagi dirinya, mengikuti peraturan yang berlaku atau melanggar 

peraturan tersebut.

Frekuensi, intensitas, prioritas dan lama dari sebuah proses pembelajaran 

menimbulkan definisi-definisi tertentu dalam pribadi tiap individu. Individu yang 

senantiasa berkomunikasi dengan komunitas yang kerap melakukan tindak kriminal 

dengan frekuensi dan intensitas dalam waktu yang lama akan mengadopsi nilai dan 

secara tidak sadar mulai mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tersebut 

Dirinya mulai memprioritaskan bahwa melanggar aturan hukum bila dapat 

dirasionalisasikan merupakan hal yang tidak salah.

Mempelajari tingkah laku kriminal merupakan sebuah proses yang sama 

dengan semua proses pembelajaran dalam kehidupan manusia. Maksudnya, 

mekanisme yang dialami seorang individu ketika ia mempelajari tingkah laku
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kriminal melalui pola kriminal dan nonkriminal juga sama ketika ia mempelajari 

pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, misalnya. Pemahaman individu tentang 

pentingnya menjaga kebersihan tidak langsung diterima begitu saja seperti makan 

atau minum. Kebutuhan tersebut dirasionalisasikan terlebih dahulu, mengapa harus 

dilakukan dan apa manfaatnya Kemudian baru meningkat pada cara untuk menjaga 

kebersihan tersebut dan hal-hal lainnya. Hal ini merujuk pada individu tersebut sadar 

pada tindakan yang dilakukannya. Keputusan yang diambil untuk melakukan 

tindakan tersebut bukan karena semata-mata ia terlibat dalam lingkungan kriminal

tapi ada pertimbangan dahulu sebelumnya.

Maka dari itu dalam teori ini, sebuah tindakan kejahatan bagi peiaku belum

tentu merupakan manifestasi dari sebuah penyimpangan. Kejahatan bisa saja

merupakan perwujudan bagi kebutuhan-kebutuhan pribadi tersebut Misalnya, 

seorang pencuri yang melakukan aksinya untuk makan sehari-hari sama dengan 

seorang kuli bangunan yang beketja setiap hari demi mendapatkan nafkah Seorang 

pencuri tersebut merasionalisasikan terlebih dahulu mengapa ia mencuri, setelah ia 

sadar bahwa mencuri adalah satu-satunya cara yang mungkin dapat ia lakukan untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya baru ia melakukan tindakan tersebut. Tehnik-tehnik 

yang ia lakukan ia dapatkan ketika ia melakukan "proses pembelajaran melalui 

komunikasi verbal dan nonverbal dengan komunitas-komunitas yang memiliki 

kedekatan dengannya, baik keluarga atau teman.

Penelitian ini memfokuskan pada masalah pola dan faktor pembentuk 

perilaku tindak kriminalitas menggunakan senjata tajam di kalangan

Pola menjadi fokus dalam penelitian ini karena tindakan sosial dapat 

dimengerti hanya menurut arti subyektif dan poia-pola motivasional yang berkaitan

remaja.
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dengan itu (Johnson, 1988; 222). Bila dikaitkan dengan permasalahan penelitian im, 

pola yang teijadi dapat berbentuk senjata tajam tersebut dipergunakan untuk

Selain itumengancam atau memang berfungsi sebagai alat untuk melukai korban, 

pemaknaan individu tentang senjata tajam ini sendiri juga akan mengacu pada pola 

yang terbentuk dalam tindakan ini. Misalnya, senjata tajam dianggap sebagai alat 

yang dapat dipergunakan untuk menyakiti orang lain lalu mereka menggunakan 

senjata tajam ini untuk melukai korban dalam setiap tindak kriminalitas yang mereka 

lakukan. Dari contoh tersebut terlihat bahwa pemaknaan individu tersebut mengacu

pada pola bahwa senjata tajam dipergunakan untuk melukai korban.

Pola tidak hanya dilihat dari penggunaan senjata tajam tersebut, tetapi juga 

dari kondisi ruang dan waktu serta tipe kejahatan yang dilakukan. Tindakan 

penggunaan senjata tajam ini apakah hanya teijadi pada waktu-waktu tertentu serta 

dimana sering dilakukan. Misalnya, apakah tindak kejahatan ini dilakukan dipasar 

pada siang hari atau di rumah orang lain pada malam hari serta kejahatan apa yang 

dilakukan apakah penodongan, pencurian.

Faktor-faktor yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah ketika teijadi 

proses internalisasi atau sosialisasi primer yaitu sosialisasi awal yang dialami 

individu di masa kecil, di saat mana dia diperkenalkan pada dunia sosial obyektif 

(Polloma, 304; 2000) dan proses pembelajaran dari lingkungan atau yang dikenal 

dengan nama eksternalisasi yaitu interaksi manusia dalam struktur yang sudah ada 

(Polloma, 304;2000).

Dalam proses internalisasi ini juga individu berhadapan dengan orang-orans 

yang cukup berpengaruh (Orang tua atau pengganti orang tua) dan 

bertanggungjawab atas sosialisasi anak. Batasan realitas yang berasal dari orang lain

lain
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cukup berpengaruh itu dianggap oleh si anak sebagai realitas obyektif 

(Polloma, 304; 2000).

Sesuai dengan teori Edwin H. Sutherland tentang Asosiasi Diferensial, 

proses belajar dari lingkungan ini melibatkan individu dalam masyarakat dan terjadi 

proses pemaknaan terhadap proses tersebut Proses pembelajaran mengenai tindak 

kriminalitas inilah yang melibatkan pemahaman dan pemaknaan individu. Mereka 

saling bertukar pikiran, pengalaman dan saling berbagi pengetahuan satu sama lain. 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pembelajaran inilah yang menjadi 

fokus dari penelitian.

Penelitian ini menggunakan hipotesis kerja yang fungsinya sebagai arah

yang

penelitian dalam penelitian kualitatif (Moieong; 2002). Pada dasarnya hipotesis 

dipergunakan dalam penelitian kuantitatif sebagai titik; awal dari penelitian yang

akan diuji kebenarannya. Pada metode penelitian kualitatif hipotesis kerja fungsinya 

hanya untuk mengarahkan ke satu tema penelitian tersebut. Hipotesis kerja yang ada 

dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga terdapat variasi pola dalam tindak kriminalitas menggunakan senjata

tajam di kalangan pelaku tindak kriminalitas di lembaga pemasyarakatan pakjo kelas 

II A.

2. Diduga adanya faktor-faktor tertentu yang membentuk tindak kriminalitas

mengunakan senjata tajam di kalangan pelaku tindak kriminalitas di lembaga 

pemasyarakatan pakjo kelas II A.

1.5 METODE PENELITIAN

Penelitian adalah usaha untuk menjawab sebuah permasalahan secara ilmiah 

Objektif dan logis merupakan syarat yang diperlukan agar sebuahdan sistematis.
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penelitian menjadi valid dan kebenaran yang terkandung dalam penelitian tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan.

L5.1 Sifat Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini terbatas 

pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan peristiwa sebagaimana 

adanya sehingga bersifat menemukan fakta (facta finding).\ Deskriptif berarti 

penelitian ini berusaha memberikan gambaran atau refleksi suatu pengalaman dan 

kehidupan masyarakat yang diteliti. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dalam sering dan 

konteks tertentu yang dikaji secara hotistik (Menyeluruh dan utuh)

Penelitian ini merupakan usaha mengungkap pola dan faktor pembentuk dari 

tindak kriminalitas remaja menggunakan senjata tajam di kalangan remaja kota 

Palembang yang mana ha! ini akan diperoleh berdasarkan wawancara terbuka.

1.5.2 Strategi Penelitian

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus 

menurut Robert Yin (1996) adalah suatu Inkuiri Empiris yang menyelidiki fenomena 

dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas antara fenomena dan konteks tak 

tampak dengan tegas dan multi sumber bukti dimanfaatkan. Secara sederhana 

menjelaskan tentang analisis tunggal. Seseorang dapat menjadi fokus penelitian 

begitu juga dengan organisasi, kelompok atau peristiwa sosial tertentu. Kupper 

Kupper (1994) menjelaskan bahwa hal penting dalam studi kasus adalah terfokus 

pada fenomena sosial yang bersifat alamiah bukan pada suatu kegiatan yang 

dikonstruksikan.

and

23



ini adalahKasus-kasus yang akan dipergunakan dalam melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan pelanggaran pidana berupa tindak kriminalitas menggunakan 

senjata tajam di kalangan remaja. Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan 

responden maka pola dan faktor yang mendorong terbentuknya tindakan ini dapat 

ditelusuri.

L 5J Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi Lembaga Pemasyarakatan Pakjo, kelas II A, 

Palembang.* Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan:

1. Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang merupakan satu-satunya penjara 

untuk remaja yang dikenai sanksi pidana.

2. Subjek yang akan dijadikan informan adalah kelompok yang direpresentasikan

oleh individu yang berusia 10-19 tahun

3. Objek yang akan dijadikan informan adalah remaja yang dikenai sanksi pidana

karena melakukan tindakan kriminal menggunakan senjata tajam dengan masa

tahanan > I tahun.

L5.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah remaja pelaku tindak kriminal

menggunakan senjata tajam yang dikenai sanksi pidana karena menggunakan senjata 

tajam sebagai alat untuk melakukan tindak kriminalitas dengan masa tahanan > 1

tahun.

L5.5 Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2002). Jumlah informan ynng 

akan diambil dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Jumlah ini ditentukan
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beradasarkan jumlah informan yang memenuhi kriteria tertentu dalam penelitian ini 

atau disebut dengan metode purposive. Adapun kriteria yang digunakan untuk 

menentukan informan adalah sebagai berikut:

a. Remaja berstatus narapidana di LP Pakjo kelas II A Palembang karena 

melakukan tindak pidana membawa atau menggunakan senjata tajam sebagai alat 

bantu untuk melakukan tindak kriminalitas.

b. Memiliki masa tahanan > l tahun.

1.5.6 Definisi Konsep

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola dan faktor pembentuk tindak 

kriminalitas menggunakan senjata tajam. Fokusnya adalah pelaku tindak yang 

berumur 10-19 tahun dan berstatus narapidana di LP Pakjo Palembang dengan masa 

tahanan > l tahunjt Adapun definisi dari konsep-konsep yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah:

I. Tindak: langkah, perbuatan ( Kamus Bahasa Indonesia, Drs Nur Kholif Ha/in,

1994; 583 )

2. Kriminalitas:

-Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral 

kemanusiaan( Immoril), merugikan masyarakat, a-sosia! sifatnya dan melanggar 

hukum serta undang-undang pidana (Drs. Kartini Kartono, 2003 ; 125 )

- Hal-hal yang bersifat kriminil, perbuatan yang melaanggar hukum pidana ( Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 1990 )

- Kejahatan (Kamus Bahasa Indonesia, Drs. Nur KJholif Hazin, 1994; 202 )
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3. Tindak Kriminalitas: Perbuatan atau bentak tingkah laku yang bertentangan 

dengan moral kemanusiaan (Immoril), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan 

melanggar hukum serta undang-undang pidana.

4. Senjata Tajam: senjata yang tajam, misalnya golok, pisau atau pedang, dan lain- 

lain ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ). Senjata tajam memiliki maksud senjata yang 

bermata tajam baik berupa pisau, pedang, golok, silet, tombak, gunting dan lain-lain.

5. Remaja: remaja adalah individu yang berusia 10-19 tahun (WHO )

6. Pola: keteraturan dari kegiatan yang dilakukan

7. Internalisasi: sosialisasi individu ke dalam dunia sosial obyektif

L5.7 Data Dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari informan yang merupakan tokoh dari

penelitian ini. Data primer didapatkan dari wawancara terbuka dan mendalam.

Sumber data adalah remaja pelaku tindak kriminalitas menggunakan senjata tajam di 

Palembang yang telah dikenai sanksi pidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data berhubungan dengan permasalahan penelitian dan 

bersifat menunjang. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, 

catatan tertulis, laporan-laporan dan keterangan dari sumber pendukung.

1.5.8 Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini 

dilakukan dengan cara 

kepustakaan.

wawancara secara terbuka dan mendalam dan studi
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Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara ( interview guide ). Data 

yang akan diperoleh dari wawancara ini adalah mengenai pola tindak kriminalitas 

dilakukan dan faktor-faktor penyebabnya. Wawancara yang dilakukan 

menggali pola-pola tindakan kriminalitas baik berdasarkan tempat, kegunaan senjata 

tajam itu sendiri dan waktu penggunaan dengan indikator lokasi, waktu dan 

pemahaman pelaku tentang penggunaan senjata tajam. Langkah selanjutnya adalah 

dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses pembelajaran pelaku 

dalam menggunakan senjata tajam dengan indikator hubungan dengan keluarga, 

lingkungan masyarakat dan teman-teman serta intensitas menonton media elektronik 

atau membaca media cetak.

yang

Studi kepustakan dalam penelitian ini mengacu pada penggunaan literatur- 

literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Data yang didapat dari studi

kepustakaan bersifat mendukung data dari hasil wawancara.

1.6. Tehsnik AnaBisis Data

Data kualitatif dapat dianalisis melalui tahapan sebagai berikut (Sitorus,

1994: 101-102):

1. Menelaah data yang tersedia dari pengamatan dan wawancara^ Peneliti 

memusatkan perhatian pada data lapangan terlebih dahulu yaitu data mengenai 

remaja pelaku tindak kriminalitas menggunakan senjata tajam. Data diperoleh 

melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedokman 

telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data dilakukan setelah data dirangkum dan 

diseleksi.

wawancara yang

Kegiatan ini sekaligus merupakan proses penyusunan data ke dalam berbagai 

fokus, kategori atau pokok permasalahan yang sesuai. Data yang direduksi dalam
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penelitian ini adalah hasil pengamatan ( data lapangan ) yang meliputi karakteristik 

latar belakang pelaku tindak kriminal dengan indikator tingkat pendidikan, 

pekerjaan, umuf, jenis kelamin dan alamat. Lalu diteruskan dengan wawancara yang 

berusaha menggali pola-pola tindakan kriminalitas baik berdasarkan tempat, 

kegunaan senjata tajam itu sendiri dan waktu penggunaan dengan indikator lokasi, 

waktu dan pemahaman pelaku tentang penggunaan senjata tajam. Langkah 

selanjutnya adalah dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran pelaku dalam menggunakan senjata tajam dengan indikator hubungan 

dengan keluarga, lingkungan masyarakat dan teman-teman serta intensitas menonton 

media elektronik atau membaca media cetak. Data-data ini selanjutnya diseleksi

serta diketegorisasikan berdasar fokus permasalahannya.

2. Display data-data diolah dengan menyusun atau menyajikan ke dalam matriks 

atau teks naratif sesuai dengan data yang telah direduksi yang memudahkan

perekonstruksian dan memudahkan cakupan data yang terkumpul. Langkah-langkah 

ini dilakukan agar variasi-variasi yang ditemukan dalam penelitian ini akan tetap 

berada dalam konteks fokus penelitian dan tidak meluas di luar tema. Data yang 

telah diambil dari hasil pengamatan lapangan serta hasil wawancara dengan 

informan dan telah diolah melalui proses reduksi, penyusunan, diseleksi dan 

dikategorisasikan dalam bentuk matriks-matriks kemudian akna disajikan dalam 

bentuk cerita atau mendeskripsikan.

3. Penarikan kesimpulanj yaitu memberi kesimpulan dari data yang direduksi atau 

disajikan. Seluruh data yang telah di proses pada tahap 1 dan 2 diatas secara umum 

dapat ditarik suatu kesimpulan guna mendapatkan intisari dari seluruh 

penelitian yang telah dilakukan.

proses
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SISTEMATIKA LAPORAN

•• l indak KriminalitasSistematika laporan penulisan skripsi tentang 

Mengunakan benjata lajam di Kalangan Kemaja Kota Palembang, Studi Kasus LP 

Pakjo Palembang” akan diuraikan dalam masing-masing bab. Hasil penelitian akan 

dituangkan dalam lima bab.

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan latar bciakang, perumusan masalah, iujuan dan mantaai dari 

penelitian ini, kerangka pemikiran dan metodologi yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang detinisi menurut para ahli dan peneiiian mengenai bahasan ini

yang pernah dilakukan sebelumnya

BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITAN

Berisi sejarah singkat LP Pakjo Palembang dan gambaran umum intorman.

BAB IV PEMBAHASAN/ ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Menguraikan gambaran tindakan kriminalitas menggunakan senjata tajam di

kalangan remaja dan mencoba melihat bagaimana perilaku kriminal itu terbentuk

dan bagaimana kebiasaan masyarakat Palembang membawa senjata tajam menjadi 

perantara mudahnya terjadi tindak kriminalitas.

BABV KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan rangkuman dan kesimpulan dari uraian-uraian bab sebelumnya, 

serta berisi saran yang mungkin perlu diperhatikan oleh pihak tertemtu.
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