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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan sosial dan budaya yang semakin kompleks merupakan ciri 

perkembangan masyarakat akhir-akhir ini. Akibat perubahan tersebut yang relatif 

cepat adalah adanya perubahan konsep tingkah laku dan perbuatan. Perubahan 

konsep tingkah laku dan perbuatan ini pula dampaknya terjadi pada anak, 

sehingga mereka terlihat radikal dan agresif. 

Anak merupakan bagian dari penerus bangsa. Setiap anak adalah aset bangsa, 

karena tanpa anak-anak masa depan tidak pernah ada. Namun ada rasa terkejut 

ketika mendengar anak melakukan kejahatan. Karena seorang anak yang biasanya 

dilihat sebagai makhluk yang tidak berdosa dan tidak mengerti tentang kejahatan, 

dapat melakukan perilaku seperti itu. 

Sebagaimana telah diatur di dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi 

pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah 

mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Istilah “anak”, yang dimaksud adalah 

orang yang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan rasional, 

emosional, sosial dan moral seperti orang dewasa. 

Pada umumnya anak yang masih dibawah umur belum mampu membedakan 

mana perbuatan yang melanggar hukum dan mana perbuatan yang sesuai dengan 
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aturan hukum. Anak belajar dari mengamati. Hal yang paling alamiah dilakukan 

anak adalah belajar melihat dari perilaku dari orang-orang disekitarnya, serta 

informasi yang dia dapat dari lingkungannya. Mental anak yang juga masih dalam 

tahap pencarian jati diri, dapat mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi 

lingkungan di sekitarnya. Jika lingkungan tempat anak itu tumbuh adalah 

lingkungan yang buruk, maka dapat berpengaruh terhadap tingkah laku anak 

tersebut sehingga anak bisa melakukan tindakan yang melanggar hukum. 

Seorang anak secara jasmani maupun rohani belum mempunyai kemampuan 

untuk berdiri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu 

sudah menjadi kewajiban bagi generasi pendahulu untuk menjamin, memelihara, 

dan mengamankan kepentingan anak. Kondisi fisik, mental serta sosial seorang 

anak bersifat khas dan ditandai dengan sikap sering mementingkan dirinya sendiri, 

sehingga dapat disalah gunakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh 

orang disekelilingnya. Oleh karena itu didalam kenyataan banyak kejahatan yang 

dilakukan oleh anak. 

Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku yang 

melanggar hukum pidana.1 Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum, 

menganggap bahwa kejahatan berarti perbuatan yang bertentangan dengan 

ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan sebagai akibatnya 

dikenai sanksi. Ini dapat diartikan bahwa bagaimanapun jeleknya atau buruknya 

suatu perbuatan apabila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan lain-

                                                      
1 Alam. A. S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. Hal. 16. 
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lain. Sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan, 

perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang 

otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam pasal 89 

KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, 

membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). 

Menurut Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak 

adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi 

belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah anak 

yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dilarang 

bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut 

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan.2 Terhadap mereka yang disebut anak nakal dapat dijatuhi sanksi 

yang berupa tindakan dan pidana. 

Individu yang melakukan kejahatan sebelum hingga 18 tahun akan 

diperlakukan sebagai anak didepan hukum dan perilaku kejahatannya disebut 

kejahatan anak. Pengertian tentang kejahatan anak yang dalam berbagai literature 

dikenal dengan istilah “Juvenile Delinquency” memiiki keberagaman. Istilah yang 

sering terdengar dan lazim digunakan dalam media massa adalah kenakalan anak 

atau sering juga dipergunakan istilah kejahatan anak. Sementara istilah kenakalan 

anak sering disalah artikan dengan kenakalan yang tertuang dalam pasal 489 

                                                      
       2 Lihat pasal 1 ayat (2). Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.   

Jakarta. Sinar Grafika. 



4 
 

KUHP. Untuk menghindari pemaknaan yang kurang tepat maka dipakai istilah 

“Juvenile Deliquency” atau kejahatan anak. 

Perilaku kriminalitas anak dari kriminalitas kecil seperti mencuri hingga 

kriminalitas berat seperti pembunuhan telah muncul dari masa kanak-kanak 

namun akan meningkat pada usia remaja dan mencapai puncaknya di usia remaja 

akhir (16-18 tahun), dimana jumlah pelaku laki-laki lebih banyak daripada pelaku 

perempuan.3 

Secara kriminologis, kekerasan seksual diartikan sebagai perbuatan 

bersetubuh yang dilakukan dengan kekerasan tanpa adanya persetujuan dari salah 

satu pihak.4  

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan 

melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan 

nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang 

perempuan.5 Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang-Undang 

Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 

KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. 

Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur 

pula pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Dalam kenyataan yang dihadapi sekarang, istilah bahwa anak sebagai generasi 

penerus bangsa, tampaknya sudah mulai memudar maknanya, dan bahkan sudah 

                                                      
       3 Margaretha. Kejahatan Anak. http://psikologiforensik.com , diakses tanggal 7 Oktober 2014.  
       4 Made Darma Weda. 1996. Kriminologi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Cetakan Ke-1. 

Hal. 70.  
       5 Leden Marpaung. 2004. Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta. 

Sinar Grafika. Hal. 64.  

http://psikologiforensik.com/
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menjadi suatu kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Karena dalam kenyataan 

sekarang ini , justru anak telah menjadi subjek atau pelaku kejahatan itu sendiri.  

Realitas mengatakan bahwa terbukti juga bukan hanya orang dewasa atau 

residivis yang dapat melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual. Tetapi 

mereka yang disebut dengan anak-anakpun dapat melakukan tindak kejahatan 

pencabulan. Beberapa kasus mengenai pencabulan yang dilakukan oleh anak, 

antara lain: 

1. Kasus pencabulan, KS, 7 tahun, oleh tiga temannya, yang masih bau 

kencur di Lapangan Golf Cimpaeun, Tapos, tak diketahui Ketua RT dan 

RW setempat. Supriadi, Ketua RT setempat mengatakan baru mengetahui 

setelah kedatangan Ketua Komisi Nasional Perlindingan Anak Arist 

Merdeka Sirait ke rumah korban. Ia mengatakan Rukiyah, nenek korban, 

merupakan warga pendatang di wilayahnya. Sebelumnya, Aminah, 

tetangga korban, mengatakan korban diperkosa oleh temannya yang baru 

duduk di bangku kelas 3 dan 5 Sekolah Dasar. Bahkan, satu temannya lagi 

belum sekolah. "KS diajak main parah-parahan. Dan dipaksa melakukan 

adegan dewasa itu," kata Aminah. Saat kejadian, kata dia, saudara korban, 

yakni FT, 7 tahun, menyaksikan tiga teman berbuat cabul kepada saudara 

perempuannya. FT, ingin mencegah namun tidak bisa. Lalu, FT 

memberitahu kejadian itu kepada nenek korban, Rukiyah, 74 tahun.6 

2. Sejumlah warga Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Jawa 

Timur, mendatangi Markas Kepolisian Resor Sumenep, Sabtu, 6 
                                                      
       6 Tempo. Co. Bocah Yatim Piatu Ini Jadi Korban Pencabulan Teman Mainnya. 

http://metro.tempo.co/read/news/2015/08/01/064688414/bocah-yatim-piatu-ini-jadi-korban-pencabulan-teman-
mainnya, diakses tanggal 5 September 2015. 

http://metro.tempo.co/read/news/2015/08/01/064688414/bocah-yatim-piatu-ini-jadi-korban-pencabulan-teman-mainnya
http://metro.tempo.co/read/news/2015/08/01/064688414/bocah-yatim-piatu-ini-jadi-korban-pencabulan-teman-mainnya


6 
 

September 2014. Mereka mengadukan ulah siswa sekolah menengah 

pertama berinisial AN, 14 tahun, karena diduga telah mencabuli delapan 

siswa sekolah dasar dan balita. Menurut sejumlah orang tua korban, modus 

yang dilakukan AN yaitu mengajak para korbannya bermain "suntik-

suntikan". Sebelum "menyuntik" korban-korbannya, pelaku menunjukkan 

video porno di telepon genggamnya. Wakil Kepala Polres Sumenep 

Komisaris Sujiono menuturkan korban AN tidak hanya siswa sekolah 

dasar, tapi juga anak-anak usia di bawah lima tahun. Bahkan, kata dia, 

korban terbanyak bukan perempuan, melainkan laki-laki. "Jumlah korban 

delapan anak: lima laki-laki dan tiga prempuan. Usia rata-ratanya 4 hingga 

9 tahun," ujar Sujiono.7 

3. Warga di pelosok desa Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dikejutkan 

peristiwa pencabulan yang justru dilakukan seorang siswa sekolah dasar 

(SD) dengan korban belasan kawan sepermainanya. Narno mengatakan 

dari pengakuan korban, pencabulan terjadi pada awal April lalu di rumah 

kakek D. "Ada delapan anak yang diduga pernah dicabuli, enam laki-laki 

dan dua perempuan," katanya. Semuanya berstatus siswa SD dan 

bertempat tinggal di dekat rumah D. Yaitu di RT 03 RW III dan RT 01 

RW III Dusun Jabalkanil. Menurut Narno, D mengimingi korbannya 

dengan mainan. Ada korban yang dicabuli lebih dari sekali.8 

                                                      
       7 Tempo. Co. Siswa SMP di Sumenep Diadukan Cabuli 8 Anak . 

http://nasional.tempo.co/read/news/2014/09/06/058604960/siswa-smp-di-sumenep-diadukan-cabuli-8-anak, 
diakses tanggal 5 September  2015. 

       8 Tempo. Co. Bocah SD Diduga Cabuli Teman Sepermainan . 
http://nasional.tempo.co/read/news/2014/05/12/058577225/bocah-sd-diduga-cabuli-teman-sepermainan ,  
diakses tanggal 5 September  2015. 

http://nasional.tempo.co/read/news/2014/09/06/058604960/siswa-smp-di-sumenep-diadukan-cabuli-8-anak
http://nasional.tempo.co/read/news/2014/05/12/058577225/bocah-sd-diduga-cabuli-teman-sepermainan
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4. Bocah 11 tahun yang diduga mencabuli tetangganya sendiri yang berusia 6 

tahun pada Selasa lalu akhirnya ditahan di Markas Kepolisian Resor Kota 

Sumenep, Jawa Timur. Bocah itu dan korban percabulan merupakan warga 

Desa Karopoh Kecamatan Pulau Raas. Meski bocah itu masih di bawah 

umur, Edy memastikan kasus tersebut tetap berlanjut ke jalur hukum. 

Apalagi berdasarkan hasil visum dokter, pada alat vital korban ditemukan 

bercak darah yang menjadi tanda telah terjadi aksi pecabulan.9 

5. Seorang anak yang baru lulus kelas VI Sekolah Dasar, sebut saja Fa (12), 

warga Desa Jambu Barat, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, harus 

berurusan dengan kepolisian karena mencabuli teman bermainnya. “Ada 

enam korbannya, empat perempuan dan dua lelaki,” kata Didit Endro, 

Ketua RT desa setempat, saat dihubungi Kamis (15/7). Korban Fa adalah 

enam anak yang masih berusia 4-7 tahun. Menurut laporan orang tua 

korban, empat korban wanita ( D, 7 tahun; C, 4 tahun; M, 5 tahun; dan N, 

7 tahun) telah dicabuli hingga mengalami pendarahan pada bagian 

kemaluannya. Sementara dua lelaki (F, 4 tahun, dan D, 4 tahun) telah 

disodomi. Tersangka Fa dijerat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Pencabulan dan UU No 3 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Anak. Sesuai pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997, ancaman 

                                                      
       9 Tempo. Co. Polisi Tahan Bocah 11 Tahun yang Diduga Cabuli Anak 6 Tahun. 

http://nasional.tempo.co/read/news/2011/02/27/180316272/polisi-tahan-bocah-11-tahun-yang-diduga-cabuli-
anak-6-tahun, diakses tanggal 5 September 2015. 

http://nasional.tempo.co/read/news/2011/02/27/180316272/polisi-tahan-bocah-11-tahun-yang-diduga-cabuli-anak-6-tahun
http://nasional.tempo.co/read/news/2011/02/27/180316272/polisi-tahan-bocah-11-tahun-yang-diduga-cabuli-anak-6-tahun
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hukumannya separuh dari hukuman maksimal orang dewasa, yakni 15 

tahun penjara.10 

6. Seorang anak laki - laki berusia 10 tahun diduga mencabuli anak 

perempuan berusia 7 tahun di kamar mandi umum di Jalan Kemayoran 

Gempol RT 09 RW 05, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, 

Minggu (12/10). Usai kejadian, korban mengeluhkan kemaluannya terasa 

sakit kepada ibunya. Korban pun akhirnya mengaku sudah lima kali 

diperlakukan tidak senonoh. Namun dalam kesempatan sebelumnya, 

korban hanya mengesek-gesekkan kemaluannya ke bagian vital korban, 

baru tadi pelaku berusaha memasukkan 'punya'nya.11 

Kejahatan diartikan segala perilaku yang melanggar hak orang lain (korban) 

dan melanggar peraturan. Kejahatan yang diungkap di atas adalah kejahatan anak 

yang berkaitan dengan kekerasan seksual khususnya pencabulan. Individu yang 

melakukan kejahatan sebelum hingga usia 18 tahun akan diperlakukan sebagai 

anak di depan hukum dan perilaku kejahatannya disebut sebagai kejahatan anak. 

Kasus kriminal yang melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai pelaku di 

wilayah Kabupaten Madiun, Jawa timur, meningkat, selama dua tahun terakhir. 

Data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polres 

Madiun, mencatat, selama tahun 2009, kasus kriminal dengan usia anak sebagai 

pelaku sebanyak satu kasus. Selama tahun 2010, kasus kriminal dengan usia anak 

                                                      
       10 Tempo. Co. Siswa SD Cabuli Enam Bocah. 

http://nasional.tempo.co/read/news/2010/07/15/179263727/siswa-sd-cabuli-enam-bocah, diakses tanggal 5 
September 2015. 

       11 Tempo. Co. Alamak! Bocah 10 Tahun Cabuli Anak 7 Tahun di Toilet Umum. 
http://metro.tempo.co/read/news/2009/10/12/064202104/alamak-bocah-10-tahun-cabuli-anak-7-tahun-di-toilet-
umum, diakses tanggal 5 September 2015.  

http://nasional.tempo.co/read/news/2010/07/15/179263727/siswa-sd-cabuli-enam-bocah
http://metro.tempo.co/read/news/2009/10/12/064202104/alamak-bocah-10-tahun-cabuli-anak-7-tahun-di-toilet-umum
http://metro.tempo.co/read/news/2009/10/12/064202104/alamak-bocah-10-tahun-cabuli-anak-7-tahun-di-toilet-umum
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sebagai pelaku sebanyak sembilan kasus. Sedangkan, selama tahun 2011, kasus 

kriminal dengan usia anak sebagai pelaku sebanyak 11 kasus. Adapun, hingga 

petengahan tahun 2011, jumlah kasus yang ditangani oleh Unit PPA Satuan 

Reskrim Polres Madiun, mencapai 28 kasus. Dimana, 23 kasus kriminalitas di 

antaranya melibatkan anak dibawah umur. "Kasus paling dominan adalah 

tindakan kriminal pencabulan dan persetubuhan," terang Juni.12 

Tidak hanya itu, Jumlah anak yang terlibat konflik hukum di Surabaya 

terutama kasus pencabulan masih terbilang tinggi. Pergaulan bebas dan kurangnya 

kontrol dari orang tua dinilai sebagai faktor utama menyebabkan mereka terlibat 

dalam konflik hukum tersebut. Dari kasus yang ditangai PPA Polrestabes 

Surabaya, anak-anak juga menjadi pelaku kasus pencabulan. Tahun 2012 

sebanyak 16 anak menjadi pelaku pencabulan, tahun 2013 sebanyak tujuh orang 

menjadi pelaku, dan awal tahun 2014 empat anak menjadi pelaku.13 

Berdasarkan Data diatas menunjukkan terus bertambahnya jumlah kejahatan 

kekerasan seksual khususnya pencabulan yang dilakukan oleh anak. Untuk itu, 

penulis tertarik dengan mengkaji permasalahan ini berdasarkan perspektif hukum 

karena pelaku kejahatan merupakan seorang anak. Selain itu, dengan slogan 

Jombang Beriman, Kota Jombang merupakan kota yang seharusnya warganya 

menjunjung tinggi moral dan agama namun akhir-akhir ini terjadi kejahatan 

kekerasan seksual khususnya pencabulan yang dilakukan oleh anak. Hal itu sangat 

                                                      
       12 AntaraJatim.com. Kasus Kriminal Melibatkan Anak di Madiun Meningkat. 

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/67426/kasus-kriminal-melibatkan-anak-di-madiun-
meningkat, diakses tanggal 5 September 2015. 

       13 Laporan Wakhid Muqodam. Kasus Pencabulan Melibatkan Anak Meningkat. 
http://www.suarasurabaya.net/print_news/Fokus/2014/131019-Kasus-Pencabulan-
Melibatkan-Anak-Meningkat, diakses tanggal 5 September 2015. 

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/67426/kasus-kriminal-melibatkan-anak-di-madiun-meningkat
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/67426/kasus-kriminal-melibatkan-anak-di-madiun-meningkat
http://www.suarasurabaya.net/print_news/Fokus/2014/131019-Kasus-Pencabulan-Melibatkan-Anak-Meningkat
http://www.suarasurabaya.net/print_news/Fokus/2014/131019-Kasus-Pencabulan-Melibatkan-Anak-Meningkat
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tidak sesuai dengan Kota Jombang yang juga terkenal dengan kota santri. 

Sehingga dari hasil permasalahan ini maka selanjutnya dituangkan dalam bentuk 

tulisan yang berjudul : “ TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG 

KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK (Studi Tentang 

Pencabulan Oleh Anak Di Polres Jombang) ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut diatas maka penulis 

mendapatkan permasalahan sebagai berikut : 

1. Faktor apa saja yang menyebabkan anak melakukan pencabulan di wilayah 

hukum Polres Jombang ? 

2. Bagaimana modus operandi anak melakukan pencabulan di wilayah 

hukum Polres Jombang ? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penelitian ini dimaksud sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan pencabulan di 

wilayah hukum Polres Jombang. 

2. Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh anak untuk 

melakukan pencabulan di wilayah hukum Polres Jombang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian saya ini untuk pengembangan pengetahuan keilmuan 

hukum pidana berkaitan dengan kejahatan kekerasan seksual khususnya 

pencabulan yang dilakukan oleh anak. 

E. Kegunaan Penelitian 
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1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, keilmuan dan pengetahuan 

dalam bidang kriminologi tentang kejahatan kekerasan seksual khususnya 

pencabulan yang dilakukan oleh anak serta untuk perolehan gelar sarjana 

Strata satu hukum. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat 

tentang kejahatan kekerasan seksual khususnya pencabulan yang dilakukan 

oleh anak, sehingga mengetahui faktor penyebab dan modus operandi anak 

melakukan pencabulan. 

3. Bagi Anak 

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan untuk anak apabila terjadi 

kejahatan kekerasan seksual khususnya pencabulan yang dilakukan oleh anak 

sehingga mereka tidak mencontohnya. 

4. Bagi Orang Tua 

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi orang tua agar orang tua 

dapat mencegah anaknya berbuat kejahatan kekerasan seksual khususnya 

pencabulan. 

5. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada pemerintah agar dapat 

menanggulangi anak yang melakukan pencabulan. 

6. Bagi Kepolisian 
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Penelitian ini agar kepolisian lebih responsive terhadap kasus-kasus 

kejahatan kekerasan seksual khususnya pencabulan yang dilakukan oleh anak. 

 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penulisan yang digunakan adalah studi kasus dan tergolong penelitian 

yang sifatnya induktif artinya berangkat dari kasus yang dikumpulkan dan 

memberikan gambaran secara umum mengenai bahasan yang diteliti dalam bentuk 

uraian yang kemudian dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang umum 

yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi dibandingkan dengan norma-norma hukum 

yang ideal dan yang eksplisit dianggap masih berlaku.14 

Metode penelitian adalah mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan 

menganalisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap 

fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-

masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.15 

Adapun metode penelitian tidak terlepas dari adanya metode yang 

dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat, dimana 

metode yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisis data. 

Metode yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

                                                      
       14 Syamsul fatoni. 2003. Pengantar Antropologi Hukum. UMM Press. Hal. 28. 
       15 Soerjono Soekanto. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press. Hal. 

3. 



13 
 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis yaitu lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan 

penelitian langsung ke lokasi penelitian, berusaha untuk mengidentifikasi 

hukum dan melihat hukum yang terjadi di masyarakat.16 

Metode penelitian yuridis kriminologis adalah lebih ditekankan pada segi 

sebab-sebab terjadinya kejahatan dan penanggulangan kejahatan dengan 

mengadakan penelitian langsung kelokasi penelitian. 

Adapun metode penelitian skripsi didasarkan atas penelitian hukum 

yuridis sosiologi, yaitu mengkaji secara mendalam terhadap gejala gejala 

sosial yang terjadi didalam masyarakat kemudian dibandingkan atau ditarik 

kolerasi dengan kajian teotitis dan yuridis (peraturan perundang-undangan) 

khususnya yang terkait dengan topik permasalahan.17 

Peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan meneliti 

data tentang kejahatan kekerasan seksual khususnya pencabulan yang 

dilakukan oleh anak dengan studi kasus di Polres Jombang. 

2. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data akurat, maka penulis mengadakan penelitian 

berdasarkan ruang lingkup yang permasalahan yang diuraikan maka lokasi 

yang dipilih adalah Polres Jombang di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 62 Jombang 

yang berwenang menangani kasus–kasus kejahatan kekerasan seksual 

khususnya pencabulan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres 

Jombang. Pemilihan lokasi ini disebabkan terjadinya kejahatan kekerasan 

                                                      
       16 Ibid, Hal. 20. 
       17 Roni Hanitidji Soemitro. 1983. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal. 9. 
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seksual khususnya pencabulan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di 

Jombang, tidak sesuai dengan slogan kota Jombang yaitu Jombang Beriman, 

yang seharusnya warganya menjunjung tinggi moral dan agama. Kota 

Jombang, seperti lazimnya kota-kota lain, punya motto pula, yaitu Jombang 

Beriman. Sesuai dengan mottonya, kota ini memang terlihat sarat nuansa 

agamisnya. Di beberapa tempat terdapat pesantren, tempat menggali ilmu - 

ilmu agama. Ada pula sejumlah majelis perkumpulan tempat berkumpul kaum 

santri untuk sekadar mendiskusikan berbagai persoalan. Di kota ini juga, 

sosok-sosok penting dalam organisasi NU, seperti KH Hasyim Asyari, KH 

Wahid Hasyim, KH Abdul Wahab Hasbulloh, dan bahkan Gus Dur, 

dilahirkan. Ada juga cendekiawan muslim, Nurcholis Majid yang juga lahir 

dan besar di Jombang. Mereka semua adalah generasi bangsa yang lahir dari 

alam pesantren. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian atau kegiatan dengan menggunakan alat ukur atau alat 

pengambilan data yang langsung pada suatu subyek sebagai suatu 

informasi. Data ini diperoleh langsung dari sumber atau lokasi 

penelitian.18 Data berasal dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polres 

Jombang 

b. Data Sekunder 

                                                      
       18 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya 

Bakti. Hal. 170. 
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Data sekunder, ialah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau 

perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan 

mengolahnya sebelumnya.19 Data yang diperoleh penulis berasal dari 

buku-buku bacaan yang terkait dengan perlindungan anak, krimonologi 

dalam kejahatan kekerasan seksual khususnya pencabulan yang dilakukan 

oleh anak,  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan perundang-undangan 

yang terkait, hasil penelitian yang berhubungan dengan kejahatan 

kekerasan seksual khususnya pencabulan yang dilakukan oleh anak, studi 

dokumentasi berkas-berkas penting yang berhubungan dengan penelitian 

dari Polres Jombang, penelusuran melalui internet serta peraturan-

peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan literatur. 

c. Data Hukum Tersier 

Adalah jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang 

diperoleh dari Ensiklopedi, Kamus, Glossary, dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

penelitian sebagai berikut : 

a. Data Primer, diperoleh melalui : 

                                                      
       19 Muslan Abdurrahman. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. UMM Press. Hal. 

112. 
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1) Wawancara 

Wawancara atau komunikasi yaitu teknik pengumpulan data secara 

tanya jawab secara sistematis dengan tatap muka dan lisan dengan 

responden. Wawancara yang dilakukan dengan cara terarah (indirect 

interview) dengan memperhatikan:20 

a) Rencana pelaksana wawancara. 

b) Mengatur daftar pertanyaan serta jawaban-jawaban. 

c) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang 

diwawancarai. 

d) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. 

Disini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan 

wawancara secara langsung dengan menggunakan metode pertanyaan 

terbuka terhadap pihak terkait secara purposive sampling.21 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu 

dengan cara pengambilan data primer dengan wawancara secara 

langsung dengan aparat kepolisian di Polres Jombang yang menangani 

kasus kejahatan kekerasan seksual khususnya pencabulan yang 

dilakukan oleh anak. 

Dipilihnya pihak-pihak tersebut dengan alasan karena dianggap 

sebagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan tugas dan 

wewenangya untuk dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan 

yang diangkat penulis. Sebelum melakukan wawancara penulis 
                                                      
       20 Soerjono Soekanto. Op.cit. Hal. 21. 
       21 Pengambilan sampel dilakukan hanya atas dasar pertimbangan peneliti yang menganggap 
            unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil. 
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terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman 

dalam pelaksanaan wawancara. 

2) Studi Dokumentasi 

Yakni berupa pencatatan terhadap data – data atau dokumen 

tertentu dari suatu objek yang ada, sehingga diperoleh data dan 

informasi yang realistik guna membahas permasalahan yang telah 

dirumuskan. 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dokumentasi 

adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan 

informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti 

dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi 

lainnya. 

Dalam dokumentasi ini penulis mengumpulkan data-data atau arsip 

yang ada di Polres Jombang untuk membahas permasalahan yang ada. 

Dalam studi dokumentasi ini penulis melakukan pencatatan secara 

sistematis dan teratur yang berhubungan dengan data-data dan Berita 

Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres Jombang mengenai kejahatan 

kekerasan seksual khususnya pencabulan yang dilakukan oleh anak. 

b. Data sekunder, diperoleh melalui : 

1) Studi Kepustakaan 

Adalah dengan melakukan pencaharian penelusuran bahan-bahan 

kepustakaan berbagai literatur/ buku-buku/ jurnal/ majalah/ artikel / 

karya ilmiah. Dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori yang 
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diambil dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang 

relevan. 

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti 

untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah 

yang akan atau sedang diteliti.22 

Penulis dalam hal ini melakukan kegiatan membaca berbagai 

literatur-literatur khususnya bidang anak dan krimonologi, dan 

peraturan perundangan antara lain : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas. 

5. Teknik Analisa Data 

Setelah melakukan teknik pengumpulan data penelitian baik wawancara, 

dokumentasi, studi kepustakaan serta daftar pertanyaan yang sesuai dengan 

kebutuhan jenis data maupun penelusuran internet atau studi website telah 

dipandang cukup, maka penulis menggunakan teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu berusaha menganalisa data 

dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai 

obyek yang diteliti, data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek 

penelitian, dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori-teori, peraturan yang 

berlaku, bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hal 

                                                      
       22 April. Studi Kepustakaan. http://april04thiem.wordpress.com, diakses tanggal 1 Mei 2015. 

http://april04thiem.wordpress.com/
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tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang 

sedang dikaji.23 

Adapun syarat-syarat umum metode deskriptif menurut Surakhmad24, 

sebagai berikut : “(1) memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah 

yang ada dalam masa sekarang, pada masalah-masalah aktual; (2) data yang 

dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis, oleh 

karenanya disebut pula sebagai metode analitik.” 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisa diskriptif kualitatif 

yaitu mendiskripsikan dan menganalisa kejahatan kekerasan seksual 

khususnya pencabulan yang dilakukan oleh anak. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan menguraikan tentang doktrin, pendapat para ahli, kajian 

yuridis serta bahan-bahan kerangka teori yang dipakai oleh penulis untuk 

mendukung analisa terhadap masalah yang diteliti. 

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

                                                      
       23 Ronny Hanitijo Soemitro. Op.cit. Hal. 24. 
       24 Winarno Surakhmad. 1989. Pengantar Penelitian – Penelitian Ilmiah, Dasar MetodeTeknik.   

Edisi 7. Bandung. Tansito. Hal. 40. 
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Dalam pembahasan permasalahan yang menjadi kajian, penulis memaparkan 

data-data hasil penelitian yang menjadi rujukan dan mendukung masalah 

dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk mendukung analisa terhadap 

permaslahan yang diteliti. 

BAB IV. PENUTUP 

Dalam bab ini adalah bab terakhir yang berisikan dengan sub yaitu kesimpulan 

dan saran atau rekomendasi. Yang disimpulkan oleh peneliti adalah hasil 

analisis pada bab III, kesimpulan ini harus sesuaikan dengan 

permasalahannya, sebab dapat disebut jawaban atas permasalahan yang telah 

dirumuskan dalam bab II peneliti juga dapat menambah kesimpulan lain yang 

dianggap penting, kemudian dari kesimpulan tersebut kemungkian akan 

timbul hal-hal yang disarankan. 


