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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  

Maraknya kasus pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan tindak 

pidana yang lain telah menimbulkan keresahan dan ketenangan bagi warga 

masyarakat. Dari pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media elektronik 

maupun media cetak, dapat diketahui bahwa berita mengenai pencurian yang 

didahului, disertai, diikuti dengan tindak pidana yang lain bukan saja menarik 

perhatian, tetapi juga mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang 

berlangsung di masyarakat.  

Seperti halnya kasus yang menimpa warga Dusun Sambong, Desa Sawentar, 
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar mendadak gempar. Menyusul, ditemukannya 
mayat Muhroji (33), dan istrinya Abib Safana (27), warga setempat dalam kondisi 
mengenaskan. Leher Muhroji terlihat menganga, seperti bekas luka gorok. Bagian 
belakang kepala korban juga lebam, mirip bekas hantaman benda tumpul. Tidak 
hanya itu, perut dan dada korban juga terlibat ada tiga luka tusukan. Sedangkan Abib, 
istrinya dalam kondisi berdarah-darah. Kedua korban pertama kali ditemukan oleh 
Koirul Anam (22), pembantu korban. Saksi mengetahui kedua majikannya sudah 
terbujur kaku di ranjangnya. “Saya baru tahu saat ambil jangka sorong untuk makan 
ayam. Tiba-tiba terdengar tangisan dari dalam rumah,” kata Koirul Anam, Sabtu 
(12/6/2010). Saksi berusaha memastikan suara tanginan anak Kecamatanil itu, dan 
ternyata adalah Kanza, anak bungsu majikannya yang baru berusia sembilan bulan. 
Balita malang itu menangis bersama Faro (14), kakaknya, di dekat jenazah kedua 
orang tuanya. Kemudian saksi melaporkan kejadian itu kepada perangkat desa 
setempat, dan diteruskan ke Polsek Kanigoro. Hanya berselang 10 menit kemudian, 
polisi datang ke lokasi, untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kasat 
Reskrim Polres Blitar AKP Edy Herwiyanto mengatakan, kondisi pintu dan jendela 
pada rumah korban tidak dalam keadaan rusak. Sementara, sebuah sepeda motor 
Yamaha Jupiter dan dua buah telepon seluler (Ponsel) hilang. “Sepertinya bukan 
bermotiv pencurian atau perampokan, melainkan persoalan dendam. Sebab, sebuah 
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Mobil Suzuki Carry dan sepeda motor Honda Kharisma tetap berada di tempat. 
Begitu pulang dengan perhiasan korban, masih utuh,” kata Edy Herwiyanto. 1 

 
Berdasarkan peristiwa diatas, terlihat bahwa pencurian dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, salah satu caranya adalah pencurian yang didahului, disertai, 

diikuti dengan tindak pidana yang lain yaitu tindak pidana pembunuhan. 

Tindak pidana pencurian diatur dalam buku II bab XXII pasal 362 sampai 

dengan pasal 367. Untuk pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada pasal 

363 mengatur tentang jenis pencurian dengan pemberatan, pasal 364 mengatur 

tentang pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, 

pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Sedangkan untuk pencurian 

disertai pembunuhan diatur dalam Pasal 365 ayat 3 dan 4 KUHP. Terhadap si pelaku, 

jika perbuatan yang dilakukannya mengakibatkan kematian maka diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun (pasal 365 ayat 3 KUHP) atau jika 

perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dilakukan oleh dua orang atau 

lebih dengan bersekutu dan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan aksi 

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan 

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang 

dicuri, maka terhadap pelaku dapat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 

                                                            

1  Nanang Masyhari, 2010, Juragan Ayam Blitar Dibantai Bersama Istri, 
http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum_&_Kriminal/2010-06-
12/66179/_Juragan_Ayam_Blitar_Dibantai_Bersama_Istri. Tanggal 13 Nopember 2010. 
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seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun (pasal 365 ayat 

4 KUHP). 

Kasus pencurian disertai pembunuhan yang terjadi di Desa Sawentar, 

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar telah menimbulkan keresahan dan ketakutan 

bagi warga masyarakat. Modus Operandi, pelaku dalam melakukan aksi kejahatanya 

sungguh biadab dan tidak manusiawi karena bukan saja barang-barang korban yang 

dicuri tetapi juga nyawa korban dijadikan sasarannya. Pada awalnya memang si 

pelaku tidak bermaksud untuk membunuh, tetapi karena alasan tertentu misalnya si 

korban telah memergoki sang pencuri akhirnya sipelaku tega untuk membunuh demi 

melancarkan aksinya. Dalam ilmu hukum, peristiwa ini dapat dipelajari dalam kajian 

kriminologi.  

Istilah kriminologi pertama kali dipergunakan antropolog Prancis, Paul 

Topiward dari kata crimen (kejahatan/penjahat) dan logos (ilmu pengetahuan). 

Kemudian Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey 2. Kriminologi ini memiliki 

karakeristik diantaranya :3 Pertama, pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah 

konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus 

diperhatikan dalam pembuatan hukum. Kedua, pelanggaran hukum yang dapat 

meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta 

                                                            

2  Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, Principles of Criminology, New York Lippincontt 
Company, New York, 1974, hlm. 3, dan Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi 
dan Victimologi, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 111-112             

3  Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik, Penerbit PT 
Alumni, Bandung, 2008, hlm. 317-318 dan Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum...., Ibid., hlm. 
110 
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faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, reaksi terhadap pelanggaran hukum 

melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.   

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang sangat menganggu 

keamanan dan ketenangan rakyat. Maraknya tindak pidana pencurian yang didahului, 

disertai, diikuti dengan tindak pidana yang lain perlu untuk dicegah dan 

ditanggulangi. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan 

hukum, sehingga terjalin keamanan dan ketenangan masyarakat. Sejalan dengan apa 

yang dikatakan oleh Mulyana W. Kusumah, dimana pada umumnya kejahatan yang 

menduduki kuantitasnya adalah pencurian biasa, dan pencurian disertai pemberatan, 

kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan 

perampokan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan. 4 

Penanggulangan tindak pidana pencurian dapat dilakukan melalui tindakan 

penal dan non penal. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief 

bahwa penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui sarana penal dan non 

penal. Jalur non penal yang lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka 

sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif untuk penyebab 

terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan antara 

                                                            

4  Rio Armanda Agustian, 2010. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. Diakses di 
:http://www.pn-kandangan.go.id/index.php?content=mod_ artikel&id =31.  Tanggal 15 Oktober 
2010. 
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lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung 

atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. 5 

Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan 

hukum dengan judul : “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Yang Didahului, 

Disertai, Diikuti Dengan Tindak Pidana Yang Lain” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan tentang : 

1. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi tindak pidana pencurian yang di 

dahului, disertai, diikuti dengan tindak pidana yang terjadi di Desa Sawentar, 

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar? 

2. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, 

diikuti dengan tindak pidana yang terjadi di Desa Sawentar, Kecamatan 

Kanigoro Kabupaten Blitar? 

3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang didahului, 

disertai diikuti dengan tindak pidana yang lain yang terjadi di Desa Sawentar, 

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar? 

 

 

                                                            

5  Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2005, halaman 42. 
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C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak penulis capai 

dalam penulisan hukum ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang melatar belakangi tindak pidana 

pencurian yang di dahului, disertai, diikuti dengan tindak pidana yang terjadi 

di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar; 

2. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pencurian yang didahului, 

disertai, diikuti dengan tindak pidana yang terjadi di Desa Sawentar, 

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar; 

3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang 

didahului, disertai diikuti dengan tindak pidana yang lain yang terjadi, di Desa 

Sawentar, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini adalah: 

1. Bagi Peneliti, yaitu agar peneliti lebih memahami tentang hukum pidana dan 

upaya penanggulangannya terutama pada tindak pidana pencurian disertai 

pembunuhan; 

2. Bagi Keilmuan, yaitu diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah 

keilmuan khususnya dalam bidang hukum pidana sehingga nantinya dapat 

memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang ingin mempelajari ilmu 

hukum pidana khususnya yang terkait dengan objek yang diteliti. 
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3. Bagi masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran terhadap hukum yang 

berlaku sehingga masyarakat diharapkan dapat membantu aparat penegak 

hukum untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian. 

4. Bagi aparat penegak hukum, dapat lebih meningkatkan peranannya dalam 

upaya penegakan hukum dan keadilan sehingga kejahatan pencurian dapat 

diminimalisir.  

 

E. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, 

dimana dalam penelitian ini, dilakukan penulis dengan cara turun langsung 

kelapangan untuk mengumpulkan data primernya. Alasan penulis menggunakan 

metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui secara langsung kondisi atau keadaan yang terjadi di lokasi penelitian 

serta untuk memperoleh data yang sesuai dengan judul penulisan hukum, 

sehingga dari data yang diperoleh tersebut dapat diuraikan secara jelas kedalam 

penulisan hukum ini. 

Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam penulisan hukum ini menggunakan 

metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
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(menggambarkan), mencatat, menganalisa, menginterprestasikan fenomena yang 

terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.6  

Penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan metode deskriptif ini 

merupakan suatu bentuk penelitian yang berusaha mendeskripsikan tentang tindak 

pidana jenis apa yang terjadi, bagaimana modus operandinya, serta memberikan 

gambaran bagaimana modus operandi dan proses hukum tindak pidana pencurian 

yang didahului, disertai diikuti dengan tindak pidana yang lain yang terjadi, di 

Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ingin diangkat oleh peneliti maka peneliti 

memilih lokasi penelitian di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro Kabupaten 

Blitar. Pemilihan Lokasi penelitian di karenakan bahwa pencurian yang didahului, 

disertai, diikuti dengan tindak pidana pembunuhan banyak terjadi di desa tersebut, 

selain itu juga dikarenakan data-data pendukungnya telah tersedia di desa tersebut 

baik data yang terdapat di kantor kepala desa maupun polsek setempat sebagai 

data penunjangnya. 

 

 

 

                                                            

6  Hadikusuma, Hilman, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, CV. Mandar  
Maju, Bandung , Hal 61 
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3. Jenis Data 

Sumber  data yang digunakan penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian 

lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung yang berhubungan dengan 

masalah yang dihadapi sesungguhnya.7 Data primer ini diperoleh dari Aparat desa 

Kanigoro Kabupaten Blitar tentang hukum tindak pidana pencurian yang 

didahului, disertai diikuti dengan tindak pidana yang lain yang terjadi, di Desa 

Sawentar, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan yaitu 

dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian 

dengan cara pencatatan/inventarisasi, dan pengklasifikasian. Data sekunder ini 

berupa data hukum sekunder yakni berupa bahan-bahan penelitian yang berasal 

dari literatur atau hasil penelitian para sarjana yang berupa buku-buku, artikel, 

jurnal dan juga bahan-bahan bacaan yang ada di media  cetak maupun media 

elektronik.8 

 

 

 

                                                            

7 Sugiono, 2009, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, Hal.62 
8  Ibid 
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c. Data tersier 

Data tersier  bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedi dan 

sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Sampling, yakni 

terdiri dari : 

a. Populasi dan sampel 

1. Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan   

lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.9 Adapun yang menjadi   

populasi disini adalah Aparat desa Kanigoro Kabupaten Blitar sejumlah 2 

(dua) anggota, yaitu : 

a) Sunoto sebagai Kepala Desa 

b) Rudiono sebagai Kaur Umum 

Serta Pihak Polres Blitar yakni menyidiki perkara ini sejumlah 2 ( dua ) 

orang yaitu : 

a) Iptu Eddy Sumartono, S.H. sebagai Kaur Bin OPS Reskrim 

b) Briptu Anton Wibowo sebagai Penyidik Pembantu 

                                                            

9  Waluyo, Bambang,2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek,Sinar Grafika, Jakarta, hal. 44 
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Serta Pihak Pelaku pencurian yang menyebabkan matinya korban yang 

bernama Supriyadi (20 tahun). 

2. Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan 

objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan 

penelitian.10 Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive 

sampling, dimana dalam penggunaan teknik purposive sampling tersebut 

dilakukan pengambilan sampel dengan sudah ada tujuannya dan sudah 

tersedia rencana sebelumnya.11 Teknik purposive sampling ini ditujukan 

untuk Aparat Desa Kanigoro Kabupaten Blitar. Berdasarkan penggunaan 

teknik purposive sampling tersebut maka data yang diperoleh adalah data 

langsung dari informasi aparat desa setempat di wilayah hukum Kabupaten 

Blitar mengenai tindak pidana pencurian yang didahului, disertai dan diikuti 

dengan tindak pidana lain. Namun untuk data dari Polres Blitar, penulis 

menggunakan teknik random sampling, artinya adalah mengumpulkan data 

tentang besaran sekelompok orang  yang sedang disurvei dalam hal ini tidak 

perlu melakukan survei terhadap seluruh populasi, tetapi hanya memilih 

sampel secara acak dari populasi.12 Serta yang mewakili si pelaku yaitu 

sejumlah 1 (satu) pelaku tindak pidana pencurian yang didahului, disertai 

dan diikuti dengan tindak pidana lain, yaitu : Supriyadi (20 tahun). 

                                                            

10  Ibid, Hal. 45 
11  Sugiono, Op.cit, Hal. 53 
12  Ibid 



12 

b. Pengumpulan data primer 

1. Pengumpulan data primer yang digunakan adalah melalui wawancara. 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide  melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.13 Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara terbuka, yaitu wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.14 

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan aparat desa Kanigoro 

Kabupaten Blitar sejumlah 2 (dua) anggota, yaitu : 1) Sunoto sebagai 

Kepala Desa dan 2) Rudiono sebagai Kaur Umum serta Pihak Polres Blitar 

yakni menyidiki perkara ini sejumlah 2 ( dua ) orang yaitu : Iptu Eddy 

Sumartono, S.H. sebagai Kaur Bin OPS Reskrim dan Briptu Anton Wibowo 

sebagai Penyidik Pembantu serta Pihak Pelaku pencurian yang 

menyebabkan matinya korban yang bernama Supriyadi (20 tahun). 

c. Pengumpulan data sekunder 

Pengumpulan data sekunder dalam penulisan hukum ini menggunakan studi 

dokumen yang merupakan data-data atau dokumen-dokumen yang menjadi 

faktor pendukung dari penelitian pencurian yang didahului, disertai dan diikuti 

dengan tindak pidana lain yang dilakukan oleh pelaku yang diperoleh dari 

                                                            

13  Ibid, Hal.72 
14  Ibid, Hal.74 
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Aparat desa Kanigoro Kabupaten Blitar dan didukung dengan data dari Polres 

Blitar. 

5. Metode Analisa Data 

Metode analisa data  adalah proses menyusun data secara sistematis yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan - bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada oranglain. 

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data.15 

Proses yang dilakukan dalam analisa data yang diperoleh dari Aparat Desa 

Kanigoro Kabupaten Blitar ada 3 ( tiga ) tahap, yaitu : 

a) Reduksi data 

Reduksi data adalah perolehan data dari lapangan dalam jumlah yang cukup 

banyak yang selanjutnya perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan terperinci.16 

Dari perolehan data yang didapat selama penelitian di Desa Sawentar, Kecamatan 

Kanigoro Kabupaten Blitar, maka perlu segera dilakukan analisa data oleh peneliti 

melalui reduksi, dalam hal ini sama halnya dengan memilih hal - hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal - hal yang penting , merangkum, serta mencari tema dan 

polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya.  

                                                            

15 Sugiono, Op.cit, Hal.92 
16 Ibid 
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b) Pengolahan data 

Pengolahan data meupakan tindak lanjut dari reduksi data. Dimana data yang 

diperoleh adalah data dari lapangan, yakni dari aparat Desa Kanigoro Kabupaten 

Blitar selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu 

menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh secara kualitatif, sehingga tanpa 

menggunakan rumus dan angka.17 

c) Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitaitf adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada, karena kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam peneltian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di 

lapangan.18 Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

6. Tahap - Tahap Penelitian 

a. Persiapan 

Persiapan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

 

                                                            

17 Ibid, Hal.95 
18 Ibid, Hal. 99 
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1. Survey pendahuluan 

Merupakan langkah awal untuk mengetahui permasalahan yang akan 

dibahas dalam penulisan skripsi ini. Langkah awal ini dilakukan oleh penulis 

yakni dengan mengunjungi langsung aparat Desa Kanigoro Kabupaten Blitar 

yakni telah mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan yang 

diteliti, survey tersebut juga sekaligus meminta izin yakni apakah penulis 

nanti diperbolehkan melakukan penelitian di Kantor Desa Kanigoro 

Kabupaten Blitar guna mendapatkan data untuk dituliskan dalam tugas akhir 

nantinya guna melengkapi tugas akhir dalam rangka menuju pada perolehan 

gelar kesarjanaan. 

2. Surat pengantar dari fakultas hukum 

Setelah melakukan survey pendahuluan, maka langkah selanjutnya 

yang  dilakukan oleh penulis adalah meminta surat pengantar dari pihak 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang ditujukan kepada 

Kepala Desa Kanigoro Kabupaten Blitar guna diarahkan kebagian mana 

penulis nantinya akan melakukan penelitian, hal ini juga dilihat berdasarkan  

proposal yang diajukan oleh penulis kepada pihak Desa Kanigoro Kabupaten 

Blitar. 

b. Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Nopember sampai dengan bulan 

Desember tahun 2010 yang bertempat di  Desa Kanigoro Kabupaten Blitar. 
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c. Analisis 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di Desa Sawentar, Kecamatan 

Kanigoro Kabupaten Blitar tidak semata-mata langsung dituangkan kedalam 

penulisan hukum ini, karena data yang diperoleh masih merupakan data mentah 

yang kemudian oleh penulis akan dianalisis secara sistematis sesuai dengan 

judul dan rumusan masalah penulisan hukum dengan tetap memperhatikan 

sistematika penulisan hukum. 

d. Tahap penulisan laporan 

Dalam penulisan laporan hasil penelitian ini, data yang diperoleh tersebut 

kemudian dipaparkan secara deskriptif  yakni menggambarkan  tentang hasil 

penelitian dengan tetap mencantumkan semua hal tentang hasil penelitian yang 

nantinya akan dipadukan dengan hasil pemikiran penulis dan diperkuat oleh 

literatur - literatur yang dapat menunjang penulisan hukum ini. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penulisan skripsi ini, 

maka penulis menyusun rangkaian sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN  

 Pada bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang 

permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan 

yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan tentang : kriminologi dan 

kriminologis, tindak pidana, tindak pidana pencurian, dan upaya 

penanggulangan pencurian yang didahului, diikuti, disertai dengan 

tindak pidana pembunuhan. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini membahas mengenai data dari hasil penelitian yang 

merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dengan menguraikan 

mengenai : faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi tindak pidana 

pencurian yang di dahului, di sertai,di ikuti dengan tindak pidana yang 

lain yang terjadi di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro Kabupaten 

Blitar, modus operandi tindak pidana pencurian yang didahului, 

disertai,ndak pidana yang lain  yang terjadi di Desa Sawentar, 

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dan penanggulangan tindak 

pidana pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan tindak pidana 

yang lain yang terjadi di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro 

Kabupaten Blitar. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-

saran, terhadap hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini serta 

rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. 

 


