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Tindak pidana pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau 

perbuatan yang keji, dalam lingkungan nafsu birahi. Tindak pidana pencabulan ini dilakukan 

oleh guru dimana tugas guru sebagai pendidik hendaknya memberi teladan dan menjaga nama 

baik sekolah, tindakan asusila yang dilakukan oleh guru ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu 

faktor intern yaitu dari diri pelaku dan faktor ekstern dari luar diri pelaku. Untuk meminimaliser 

terjadinya tindak pidana ini maka pihak polresta Blitar melakukan upaya pencegahan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa dengan 

menggunakan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan menjelaskan secara terang dan jelas 

sehingga nantinya akan dapat ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. 

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara peneliti dengan bapak Markatab selaku penyidik, 

bahwa faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana pencabulan, adalah 

sebagai berikut : a. Bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencabulan dikarenakan pelaku 

mempunyai kebutuhan biologis yang secara maksimal tidak terpenuhi dari istrinya. Jadi jika 

dilihat pelaku melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. b. Pelaku berada 

dalam kejiwaan yang tidak stabil yang pada akhirnya melakukan tindak pidana pencabulan. c. 

Adanya provokasi dari korban sehingga menimbulkan rangsangan pada diri pelaku untuk 

melakukan tindak pidana pencabulan. d. adanya situasi yang mendukung yaitu waktu dan tempat 

dimana pelaku memanfaatkan untuk melakukan tindak pidana pencabulan. 

Sedangkan upaya mengenai tindak pidana ini dilakukan oleh pihak polresta Blitar yaitu upaya 

preventif mengadakan penyuluhan hukum baik disekolah maupun didesa, dalam upaya 

penyuluhan tersebut dapat diketahui respon tingkat keberhasilannya mencapai 82% disekolah-

sekolah sedangkan didesa tingkat keberhasilannya mencapai 75%. Upaya represif dilakukan oleh 

pihak polresta dengan cara melakukan penyidikan sampai tuntas terhadap kasus pencabulan ini, 

setelah itu berkas penyidikan dilimpahkan ke jaksaan guna melanjutkan proses hukum sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 


