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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui, istilah “anak-anak” merupakan sebuah tingkatan 

fase pertumbuhan bagi setiap inividu yang masih berada dalam rentang waktu usia 

tertentu dan keadaan yang belum matang, baik secara fisik, psikis maupun spiritual. 

Karena masih dalam fase pertumbuhan tidak matang, fase anak-anak sering kali 

berkaitan dengan tindakan-tindakan tertentu yang dipandang buruk dari segi norma 

maupun nilai moral, hal inilah yang selanjutnya disebut dengan istilah kenakalan 

atau nakal. Dalam fase anak-anak, orangtua dan orang di lingkungan sekitar, 

dituntut untuk terus memberikan arahan positif demi mereduksi kebiasaan-

kebiasaan buruk yang dilakukan mereka. 

Pada dasarnya, banyak para ahli yang mempunyai pendapat berbeda-beda 

terkait rentang usia anak-anak. Menurut Harlock, dari segi ilmu psikologi, usia 

anak-anak dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kategori awal masa anak-anak 

dan ketegori akhir masa anak-anak. Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 

hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 

tahun. fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.1 

Berbeda halnya dengan para ahli psikologi, ahli hukum dan ahli HAM  

mendefinisikan rentang usia anak dengan batasan sebelum usia 18 tahun. Menurut 

 1 Dalam L. Prasetya. 2008. Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak. Yogyakarta. Kanisius. Hal. 
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Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, usia anak-anak  

merupakan fase usia yang masih belum mencapai usia 18 tahun. Dalam usia ini, 

para orangtua atau wali masih berhak untuk mengatur dan memenuhi seluruh hak-

hak anak dengan baik, terutama dari segi pendidikan. Rentang usia ini juga menjadi 

patokan dalam hal pernikahan, artinya, usia yang masih belum mencapai 18 tahun 

dilarang untuk menikah.2  

Dalam perspektif hukum Indonesia, rentang usia anak juga mempunyai 

rentang waktu berbeda. Rentang waktu berbeda tersebut diawali dengan usia 12 

tahun hingga usia yang belum mencapai usia 18 tahun. Rentang usia tersebut 

merupakan  usia kategori anak-anak yang dapat berhadapan dengan hukum ketika 

mereka terlibat dalam sebuah konflik hukum atau tindak kriminal dan dapat juga 

dipertimbangkan sebagai saksi dalam kasus hukum. Rentang usia anak ini telah 

disebutkan pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Anak.3 

Terlepas dari perbedaan-perbedaan seputar rentang usia fase anak, usia 

seorang individu yang masih belum memasuki usia 18 tahun mempunyai 

kecenderungan umum untuk melakukan tindakan yang dapat digolongkan pada 

tindakan kenakalan atau perbuatan nakal. Kenakalan anak atau Juvenile 

Delinquency merupakan sesuatu yang kompleks yang memiliki berbagai macam 

interpretasi, sehingga yang dikemukakan oleh para ilmuwan seputar kenakalan 

anak menjadi begitu beragam. Namun, pada intinya para akademisi dan ahli hukum 

                                                 
       2 Pasal 1, Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan 

Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989. 

       3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 
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menyepakati bahwa kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang 

bersifat anti sosial. Sebagaimana juga disepakati oleh badan peradilan Amerika 

Serikat pada saat pembahasan Undang-Undang Peradilan Anak di negara tersebut.4 

Menurut bentuknya, Sunarwiyati  membagi kenakalan anak dan remaja ke 

dalam tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah kenakalan biasa, seperti suka 

berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. 

Tingkatan yang kedua adalah kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan 

kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM), 

mengambil barang orangtua tanpa izin. Tingkatan yang terakhir adalah kenakalan 

khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah, 

pemerkosaan dan lain-lain.5 Intinya, anak-anak yang melakukan segala tindakan 

ilegal yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka, baik secara norma ataupun 

hukum, merupakan sebuah tindakan kenakalan anak yang dapat dipidanakan jika 

masuk dalam syarat rentang usia yang telah penulis sebutkan sebelumnya. 

Saat ini kenakalan pada anak telah banyak yang menjurus pada 

pelanggaran dan kejahatan sehingga jumlah anak yang berhadapan dengan hukum 

selalu meningkat. Fenomena tersebut, kemudian muncul reaksi sosial dari 

masyarakat untuk menanggulanginya yang kemudian diwujudkan dalam bentuk 

kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap 

permasalahan penanggulangan kenakalan anak dilakukan melalui sarana penal dan 

non penal. Upaya penanggulangan dengan pendekatan-pendekatan yang ada saat 

                                                 
       4 Dalam Sarwirini. 2011. Kenakalan Anak (Juvenile Deliquency): Kausalitas Dan Upaya 

Penanggulangannya. Surabaya. Jurnal Ilmiyah Perspektif. Volume XVI No. 4. Fakultas Hukum. 

Universitas Airlangga. Hal. 244 

       5 Dalam ibid.  
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ini memang memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan sarana 

pendekatan represif serta penjatuhan sanksi-sanksi pidana berupa pemenjaraan 

masih sangat mengemuka, meskipun implikasinya dapat berpengaruh buruk pada 

masa pertumbuhan dan perkembangan psikis dan fisik seorang anak. Bahkan 

implikasi tersebut dapat berakibat trauma yang dapat berpengaruh pada kehidupan 

di masa dewasanya.6 

Melihat realitas kenakalan anak pada saat ini, bukan tidak mungin mereka 

akan terjerumus pada tindakan kriminal yang mengharuskan mereka berhadapan 

dengan perangkat hukum negara. Realitas kenakalan anak yang berujung pada 

tindak kriminal ini penulis dasarkan pada data narapidana anak dari Ditjen 

Pemasyarakatan Republik Indonesia. Menurut data, pada Desember 2017, telah 

terdapat sekitar 2.412 anak laki-laki dan 1.010 anak perempuan yang telah menjadi 

pelaku tindakan kriminal dan resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan seluruh 

Indonesia. Angka tersebut tentunya bukanlah angka sedikit bagi para pelaku pidana 

anak, mengingat anak-anak di bawah umur seharusnya masih berada  dalam 

bimbingan orangtua, bukan berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.7 

Karena banyaknya jumlah narapidana anak-anak di bawah umur, maka 

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peranan penting, melebihi dari sekedar 

tempat pemberian sanksi, melainkan juga tempat memperbaiki diri dan memberi 

edukasi tanpa mereduksi hak-hak dasar seorang anak. Fungsi dan Tujuan Lembaga 

                                                 
       6 Sarwirini, Op.Cit., h. 245 

       7 Sitem Database Pemasyarakatan, Data Terakhir Jumlah Penghuni Lembaga  Permasyaraatan 

Republik Indonesia (Desember 2017), 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2017/month/12. diakses pada: 20 

Februari 2018. 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2017/month/12
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Pemasyarakatan sendiri, telah dirumuskan dalam pasal 2 mengenai “tujuan” dan 

“fungsi” dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 

Pemasyarakatan, yang berbunyi “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam 

rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 

seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang 

baik dan bertanggung jawab”.8 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 

Pemasyarakatan juga menjelaskan “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan 

Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 

masyarakat, sehinga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang 

bebas dan bertanggung jawab”.9 Jadi intinya Lembaga Pemasyarakatan adalah 

tempat atau pusat pembinaan bagi para narapidana agar mereka dapat kembali 

hidup normal layaknya masyarakat sosial yang tidak melanggar hukum. Tujuan 

lainnya adalah sebagai instrument para narapida agar dapat berintegrasi kembali 

dengan masyarakat umum secara baik ketika bebas kelak. 

Tidak jauh berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan bagi anak, tujuan 

dan fungsi lembaga ini tetaplah sama bagi semua usia. Oleh karenanya, tidak ada 

aturan tertulis dalam Undang-Undang yang membedakan antara Lembaga 

Pemasyarakatan Anak dan Lembaga Pemasyarakatan bagi usia dewasa. Namun di 

                                                 
       8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang tujuan dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan 

       9 Ibid. 
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sisi lain, para pengamat hukum dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia 

tentunya telah membuat aturan tertulis sendiri seputar Lembaga Pemasyarakatan 

anak, semisal dengan membatasi ruangan atau diferensiasi tempat pembinaan di 

ruangan yang berbeda. Pendapat ini kemudian juga disetujui oleh beberapa 

kelompok akademis, seperti Kohlberg misalnya yang membuat pengkategorian 

pendidikan dan bimbingan pada anak dengan durasi usia 0-16 tahun dan tahanan 

dewasa dengan dasar pertimbangan kematangan moral, dan faktor-faktor penyebab 

tindakan yang berbeda.10 

Pendapat Kohlberg seputar pengkategorian narapidanan anak dan dewasa 

ini lantas menstimulasi penulis untuk membuat sebuah penelitian seputar 

narapidana anak, khususnya pada residivis anak atau narapidana anak yang telah 

melakukan tindakan melawan hukum lebih dari satu kali. Kembalinya seorang 

mantan narapidana anak ke Lembaga Pemasyarakatan atau yang dapat disebut 

sebagai residivis merupakan salah satu dampak dari adanya ketidakberdayaan 

dalam diri seorang mantan narapidana anak untuk bersosialisasi kembali dalam 

masyarakat sebagai seorang remaja yang bertanggungjawab di tengah pandangan 

negatif masyarakat terhadap dirinya.  

Menurut pendapat Seiter dan Kadela, fenomena residivis anak merupakan 

sebuah fenomena yang menyiratkan bahwa hal utama yang perlu diperhatikan dari 

keberadaan mantan narapidana adalah adanya pengawasan dari masyarakat dalam 

bentuk stabilitas dukungan dan pelayanan sosial yang khusus diberikan kepadanya 

                                                 
       10 Dalam Christian Meldiny Rambitan. 2013. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 

Dalam Mepembinaan Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman. Jurnal Vol. 1. No. 3. Juli 2013. Fak. 

Hukum. Unive. Sam Ratulangi. Hal. 67 
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dalam bentuk program ataupun aktivitas yang memungkinkan mantan narapidana 

tidak menjadi residivis. Hal ini selaras dengan fokus dari pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan anak yang didasarkan atas konsep pemasyarakatan dengan tujuan 

mempersiapkan anak didik Lembaga Pemasyarakatan agar diterima kembali dalam 

kehidupan bermasyarakat. Lembaga Pemasyarakatan juga perlu untuk mengetahui 

faktor-faktor penyebab terjadinya residivis anak dengan lebih dalam agar dapat 

mencegah narapidana anak yang lain mengulang tindakan kriminalnya kembali.11 

Keberadaan penegak hukum juga harus berperan penting dalam 

menanggani narapidana anak maupun residivis anak. Pihak penegak hukum seperti 

Hakim tidak seharusnya menetapkan putusan untuk menempatkan anak-anak di 

Lembaga Pemasyarakatan khusus dewasa seperti yang terjadi pada sampel 

penelitian penulis. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang nomor 35 Tahun 

2014 tentang perlindungan anak. Alternatifnya adalah menempatkan anak-anak 

tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti yang ada di Blitar. 

Demi memenuhi keinginan penulis untuk meneliti seputar faktor-faktor 

yang mempengaruhi munculnya fenomena residivis anak dan cara penanganannya 

di Lembaga Pemasyarakatan, penulis kemudian menetapkan Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Malang sebagai tujuan penelitian penulis. Tempat ini 

penulis pilih mengingat tempat ini mempunyai sampel residivis anak yang cukup 

relevan untuk dijadikan subjek penelitian. Berdasarkan upaya prariset yang 

dilakukan oleh penulis, dapat dilihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

                                                 
       11 Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana,  Santoso Tri Raharjo. Residivis Anak Sebagai Akibat 

Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses 

Integrasi Ke Dalam Masyarakat. http://repository.unpad.ac.id/22919/1/00015-RESIDIVIS-ANAK-

SEBAGAI-AKIBAT.pdf. 20 Februari 2018. 

http://repository.unpad.ac.id/22919/1/00015-RESIDIVIS-ANAK-SEBAGAI-AKIBAT.pdf
http://repository.unpad.ac.id/22919/1/00015-RESIDIVIS-ANAK-SEBAGAI-AKIBAT.pdf
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Malang mempunyai 21 anak yang berkonflik dengan hukum. 7 merupakan 

narapidana anak, 12 merupakan tahanan dan 2 merupakan residivis anak (Oktober 

2017). Data pada bulan januari 2018, jumlah residivis anak menjadi 3 orang, artinya 

ketiga residivis anak inilah yang lantas akan dijadikan subjek penelitian oleh 

penulis.12  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka kemudian penulis 

memutuskan untuk mengangkat tema seputar residivis anak ini dengan judul 

penelitian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Residivis (Studi 

Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang).  

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dibutuhkan guna sebagai guidence sebuah penelitian. 

Tujuannya adalah sebagai patokan jawaban analisis sebuah penelitian agar tidak 

melenceng pada pembahasan lainnya. Berdasarkan penjelasan latar belakang di 

atas, maka Rumusan masalah penelitian ini adalah:  

1. Apa faktor eksternal (eksogen) dan internal (endogen) yang mempengaruhi 

anak sebagai residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang? 

2. Bagaimana Pembinaan anak sebagai residivis di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas I Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan ? 

 

                                                 
       12 Hasil observasi bulan Oktober 2017 dan bulan Januari  2018 di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas I Malang. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apa faktor eksternal (eksogen) dan internal (endogen) yang 

mempengaruhi anak sebagai Residivis. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan anak sebagai residivis yang 

dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. 

3. Untuk memenuhi persyaratan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi 

lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep keilmuan serta wawasan baru guna 

kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam hal pembinaan anak 

Residivis. Selain itu, secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat menjadi 

tambahan kajian materi baru yang bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran berupa 

saran atau masukan kepada pihak-pihak terkait di Lembaga Pemasyarakatan 

khususnya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang untuk dapat memberikan 
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pembinaan dan perlindungan terhadap anak Residivis yang mengacu pada Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakat dan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis dan menjadi acuan dibidang ilmu hukum dalam 

rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus yang diteliti 

oleh penulis, sekaligus sebagai syarat penulisan Tugas Akhir dalam 

menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. Kegunaan lain dari penelitian ini adalah untuk 

memperluas relasi penulis dengan pihak-pihak terkait yang mempunyai 

informasi seputar objek penelitian yang penulis angkat. 

 

2. Bagi Instansi Terkait  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pejabat struktural 

Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyaraktan Klas 1 

Malang agar mampu lebih mengerti karakteristik narapidana anak, 

tujuannya agar mereka dapat memberikan arahan bimbingan yang tepat 

bagi para narapidanan anak dan resdivis anak supaya anak-anak yang 

berkonflik dengan hukum ini tidak terstimulasi kembali untuk melakukan 

tindakan melawan hukum kembali.  
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b. Harapan lainnya penelitian ini dapat berguna bagi para aparatur Lembaga 

Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang  agar 

mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan prosedur dalam peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku 

sehingga dapat mewujudkan Pembinaan terhadap Anak Residivis sesuai 

dengan Pancasila dan Undang-Undang. 

 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi para mahasiswa 

untuk menambah pengetahuan baru mengenai studi kasus yang diangkat, sehingga 

mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum dapat memberikan 

kontribusi positif dalam penegakan hukum di Indonesia sebagai pengabdian nyata 

ditengah masyarakat. Penelitian ini juga berguna untuk meningkatkan level 

pemahaman para akademisi hukum seputar faktor-faktor yang menstimulasi anak 

menjadi residivis serta meningkatkan level pemahaman seputar pembinaan. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah serangkaian cara atau upaya yang ditentukan 

oleh seorang peneliti guna mendapatkan hasil penelitian yang valid dan bersifat 

ilmiah. Metode penelitian ini harus melalui beberapa tahapan dan seorang peneliti 

diharuskan menentukan atau memilih salah satu Metode penelitian sesuai dengan 

tema yang dia angkat. Berikut metode penelitian yang penulis pilih: 
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1. Metode Pendekatan 

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode 

pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Model pendekatan ini 

merupakan sebuah sociological model yang bertujuan menjelaskan suatu fenomena 

dengan bukti-bukti yang diambil melalui data lapangan dan data pustaka.13 Hal ini 

tentunya sesuai dengan penelitian yang penulis angkat, mengingat data-data yang 

akan penulis analisis melibatkan data primer (dari hasil observasi lapangan) dan 

data sekunder (dari hasil telaah buku). Jenis pendekatan ini juga cocok diterapkan 

dalam penelitian penulis mengingat penulis telah menentukan variabel dalam 

penelitian ini.  

 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis akan melakukan 

penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka 

penyusunan skripsi. Adapun tempat atau lokasi penelitian di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Malang alamat Jalan Asahan Nomor 7, Kelurahan 

Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Adapun 

alasan memilih lokasi penelitian ini karena terdapat 3 subjek Anak sebagai residivis  

di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. 

 

 

 

                                                 
      13 Yesmil Anwar. 2007. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Grasindo. Hal. 128 
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3. Sumber Data 

Sumber data merupakan bahan vital yang selanjutnya akan penulis analisis 

dan berada dalam ruang kontrol penulis. Berikut sumber data yang penulis gunakan: 

a. Sumber Data Primer  

Merupakan sumber data yang diambil dari penelitian lapangan atau 

sumber data asli. Sumber data ini penulis dapatkan melalui usaha langsung di 

lapangan, atau yang sering disebut riset lapangan. Sumber data primer ini 

tentunya didapatkan melalui riset lapangan di lokasi penelitian yaitu Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Malang. Data primer ini adalah hasil dari wawancara 

dengan responden yaitu anak Residivis, data kondisi keluarga dan kondisi 

lingkungan. 

b. Sumber data Sekunder 

Sumber data Sekunder merupakan segala sesuatu yang didapatkan 

dari data pustaka atau library reserch. Data pustaka ini bersumber dari buku-

buku atau sumber elektronik resmi yang membahas seputar prilaku anak, 

Hukum dan Undang-Undang yang berkaitan dengan anak di bawah umur yang 

berkonflik dengan hukum khususnya para anak sebagai residivis.  

c. Sampel 

1) Residivis Anak 

Dalam menyelesaikan penelitian ini, subjek penelitian yang 

penulis ambil berjumlah tiga orang residivis anak yang terdapat di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. Berikut data sampel penelitian 

penulis: 
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Tabel 1.1 Sampel Penelitian 

No Nama Umur Pasal Kejahatan Tahun Hukuman 

1 

Subiantoro Bin 

Kamari alias 

(Bian) 

17  

TP 1 

Pasal 362 

KUHP 

2016 2 Bulan 

TP 2 

Pasal 363 

KUHP 

2017 6 Bulan 

TP 3 

Pasal 363 

KUHP 

2017 9 Bulan 

2 

Fahrur Rozi 

Bin Suparman 

alias (Rozi) 

18 

TP 1 

Pasal 363 

KUHP 

2017 6 Bulan 

TP 2 

Pasal 363 

KUHP 

2017 10 Bulan 

3 

Gema Moch. 

Viqri Fareza 

Bin Hafat alias 

(Kiki) 

18 

TP 1 

Pasal 363 

(1) KUHP 

2016 7 Bulan 

TP 2 

Pasal 363 

KUHP 

2017 1 Tahun 

Sumber: Data Lapangan perOktober 2017 hingga Januari 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Malang 

 

2) Pegawai Lapas 

Sampel penelitian ini penulis ambil dari para pengelola Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Malang dengan metode purposive sampling, 

artinya tidak semua pengelola yang penulis jadikan informan sebagai 

sampel, melainkan hanya pihak-pihak pejabat struktural yang 

berhubungan dengan pembinaan anak sebagai residivis di Lembaga 
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Pemasyarakatan Klas I Malang. Sampel tambahan penulis ambil dari 

pihak-pihak yang mempunyai keluarga/wali yang bertanggung jawab dan 

mengetahui tentang kehidupan para anak sebagai residivis.  

Setelah penulis menentukan jenis  sampelnya, maka variabel 

penelitian dapat ditentukan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

seluruh faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi residivis dan 

variabel independennya adalah seluruh alasan atau jawaban dari sampel 

yang menstimulasi munculnya fenomena anak sebagai residivis, 

khususnya dalam kasus yang penulis angkat. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Sebelum teknik pengumpulan data dilakukan, maka dipersiapkan terlebih 

dahulu instrument pengumpulan data yang mencakup: 

a) Lembar Pedoman Wawancara 

Instrumen ini diperlukan untuk mendaptakan informasi lebih 

mendalam dan komprehensif yang mencakup kerangka informasi yang akan 

diungkap serta disiapkan oleh peneliti. Lembar pedoman wawancara untuk 

mendeskripsikan data yang diungkapkan pihak informan/sampel penelitian 

ini. 

b) Lembar Catatan Lapangan 

Catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan 

dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam 
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penelitian kualitatif. Catatan lapangan berisi semua peristiwa yang didengar 

serta dicatat secara lengkap dan obyektif. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Studi Lapangan 

Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitianya itu menggunakan 

teknik studi lapangan sebagai berikut sebagai berikut: 

1)  Wawancara 

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bertujuan untuk menggali informasi atau data untuk mengemukakan 

pengetahuan informan atau sample subyek penelitian penulis. Dalam hal ini 

penulis mewawancarai petugas yaitu : bapak Djoko Waluyo (Kasi. Registrasi 

Lapas Klas I Malang) dan bapak Gatot Susilo Pratomo (Kasi. Bimbingan 

Kemasyarakatan Lapas Klas I Malang). Tiga sampel residivis anak yang 

terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang yaitu: Subiantoro bin 

Kamari, Fahrur Rozi bin Suparman dan Gema Moch. Viqri Fareza bin Hafat. 

2) Dokumentasi 

Teknik terakhir yang digunakan adalah dokumentasi. Peneliti akan 

mencari serta mengumpulkan data-data yang selama proses wawancara dan 

selama proses perampungan penelitian ini. 

 

b.  Library Reserach  

Library Research merupakan sekumpulan upaya mengumpulkan data dari 

sumber bacaan valid, yang berasal dari buku, sumber elektronik dan sumber-
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sumber bacaan hukum lainnya. Caranya adalah dengan membaca, mimilah dan 

mencocokkan data yang sesuai dengan isi penelitian yang penulis angkat. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan 

dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.14 Mengacu pada judul mengenai 

Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Residivis, maka 

pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dikarenakan data-data yang 

dihasilkan bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya fenomena anak sebagai 

residivis. Ini berarti bahwa peneliti langsung kelapangan dengan mempersiapkan 

pedoman wawancara kepada informan untuk mendapatkan data penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena 

mendeskripsikan secara detail tentang data dan informasi yang didapatkan dari 

studi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.  

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan diperlukan agar alur penulisan penelitian lebih 

mudah dipahami dengan lebih sistematis, oleh karena itu setiap penulisan penelitian 

dibutuhkan adanya sistematika penulisan yang menjelaskan seputar konten isi bab 

per bab pada penelitian. 

                                                 
14  Matthew B. Miles.  A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Diterjemahkan oleh 

Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hal. 27 
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BAB I penelitian ini berisikan dasar-dasar konten penelitian, seperti latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan 

penelitian, metodelogi penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.  

BAB II penelitian ini berisikan seputar alat analisis yang berupa definisi-

definisi konsep yang sesuai dengan pembahasan penelitian yang penulis angkat. Isi 

dari BAB II  adalah tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang residivis, 

dan yang terakhir tinjauan umum lembaga pemasyarakatan. 

BAB III dalam penelitian ini berisikan hasil penelitian atau pembahasan. 

Di sini penulis mendeskripsikan data dan inti dari jawaban rumusan masalah yang 

merupakan pertanyaan dasar dalam penelitian ini. Isi pokok pembahasan dari BAB 

III kemudian penulis bedakan menjadi dua sub bab pokok, yaitu Faktor Penyebab 

anak Menjadi Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan pembinaan 

anak sebagai residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 

BAB IV penelitian ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan 

penelitian dan saran penelitian yang berhubungan dengan seluruh pembahasan pada 

bab-bab sebelumnya.  


