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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A.  Latar Belakang Masalah 

Masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan hukum seperti kata pepatah      

“ dimana ada masyarakat di situ ada hukum”. Hukum diperlukan oleh 

masyarakat itu sendiri. Seperti hal tersebut maka Indonesia pun menjunjung 

tinggi hukum dan menerapkan hukum dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Maka dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal 

tersebut dinyatakan dalam : 
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia empat yang menyatakan 

bahwa    :  

“...... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu 

susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 

berdasar kepada......”. 

2. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan    

negara  yang menyatakan bahwa : 

“ Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat). Negara 

Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas 

kekuasaan belaka (machtstaat)”. 

Untuk melaksanakan cita-cita tersebut negara Indonesia dengan langkah 

konkrit telah mewujudkan dengan berbagai cara dan dalam lingkungan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Hukum Pidana yang mengatur tentang kepentingan hukum telah dikeluarkan 

berbagai perumusan norma-norma Hukum Pidana tersebut. Menurut           

Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang 

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan 

untuk: 

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. 

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 

sebagaimana yang telah diancamkan. 

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut. 

(Moeljatno, 1993:1) 

Dalam definisi tersebut pada alenia I dinyatakan, apabila ada orang 

melakukan perbuatan yang dilarang ia diancam dengan tindak pidana tertentu. 

Bahwa meskipun orang telah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, 

tetapi menurut bunyi pada bagian ke dua tersebut, tindak pidana itu masih 

harus ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat 

dipidana. Suatu perbuatan dapat dipidana jika pelaku dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatan itu dan mempunyai unsur kesalahan. 

Dalam hal ini masyarakat biasanya akan menunjuk kepada orang sebagai 

pelaku kejahatan atau orang yang dijatuhi hukuman sebagai penjahat. 

 Seperti kita ketahui, kejahatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap 

kaidah-kaidah sosial. Jika kaidah-kaidah sosial itu, yang oleh masyarakat 

dianggap sebagai nilai atau aturan yang dijunjung tinggi, mendapat 

pelanggaran dari orang atau sekelompok orang maka hal ini dianggap sebagai 

gejala kriminalitas, sebab dengan demikian masyarakat merasa hidupnya 

guncang atau terganggu. Pelanggaran kaidah sosial ini dapat ditandai pula oleh 
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keresahan kekhawatiran masyarakat akan keamanan terhadap keselamatan 

jiwanya yang menimbulkan ketidaktentraman (Abdulsyani, 1987:53).  

 Meskipun kejahatan selalu ada dalam masyarakat tetapi dapat dilakukan 

upaya pencegahan, sehingga tingkat kejahatan dapat ditekan. Upaya 

pencegahan itu sendiri sebaiknya dimulai dari suatu kelompok yang paling 

kecil yaitu keluarga dengan hubungan kekerabatan yang sangat erat. Keluarga 

timbul sebagai akibat adanya perkawinan antara perempuan dan laki-laki. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 1, Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena dalam keluarga, kebiasaan 

serta cara hidup yang berlaku di dalamnya sangat berpengaruh terhadap semua 

anggota keluarga tersebut. Keluarga merupakan kelompok paling intensif. 

Untuk anak-anak kecil yang belum bersekolah, biasanya menjadi satu-satunya 

kelompok tempat kehidupannya dan mereka tidak dapat begitu saja 

melepaskan dirinya. Oleh karena itu kepala keluarga merupakan upaya 

kekuasaan yang sangat kuat yang memaksa agar anak bersikap bertingkah 

laku konformistis. Anak-anak dalam pembinaan orang tua diberikan 

pendidikan yang baik, kasih sayang yang cukup, diajarkan untuk saling 

menghormati dan menghargai, serta menjaga ketenangan atau keharmonisan 

dalam keluarga. Sehingga antar anggota keluarga akan merasa aman dan 

terlindungi serta kebutuhannya terpenuhi. 

 Maka diharapkan setiap anggota keluarga saling menghormati, 

menyayangi, menghargai, dan saling melindungi, karena ada ikatan lahir batin 

yang kuat antara orang tua dengan anak-anaknya. Sehingga tidaklah mungkin 

jika antara anggota keluarga timbul suatu perasaan benci, dendam, sakit hati, 

dan lain-lain. Jika kita memandang keluarga itu sebagai tempat 

berkembangnya sifat kepribadian dan sifat sosial individu, maka setiap 

gangguan keserasian keluarga terutama pada anak, akan mempengaruhi 

perkembangannya, dan itu termasuk juga gejala kriminalitas sebagai salah satu 

aspek kehidupan pribadi dan sosial. Karena jika ada suatu perasaan yang tidak 
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mengenakkan dimungkinkan dapat menimbulkan keinginan untuk menyakiti 

anggota keluarga. Kejahatan dalam keluarga banyak sekali bentuknya, salah 

satunya adalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ayah terhadap 

anak kandungnya yang dapat mengakibatkan kematian. 

 Penganiayaan yang dapat mengakibatkan matinya orang yang dilakukan 

oleh anggota keluarga yang menjadi korban ialah anak, biasanya bersifat 

konfliktual dan kumulatif, artinya adanya konflik besar atau kecil yang 

berkepanjangan dalam keluarga dan terakumulasi sehingga menimbulkan rasa 

marah, dendam, atau sakit hati jika terpicu oleh hal-hal yang sepele. 

 Penganiayaan yang dilakukan orang terhadap orang lain diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yaitu dalam Bab XX Buku II          

Pasal 351-358  tentang penganiayaan. Akibat dari tindak pidana penganiayaan 

dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain (korban). Sehingga dapat 

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ringan 

serta berat bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sedang definisi luka berat 

menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti : 

1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh 

sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut; 

2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau 

pekerjaan mata pencarian; 

3) Kehilangan salah satu pencaindera; 

4) Mendapat cacat berat (verminking); 

5) Menderita sakit lumpuh; 

6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; 

7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. 

 Sanksi pidana dalam tindak pidana penganiayaan itu dapat diperberat 

yaitu ditambah sepertiga jika penganiayaan tersebut dilakukan terhadap 

anggota keluarga, seperti dalam pasal 356 KUHP. Orang yang melakukan 

tindak pidana penganiayaan umumnya dapat mengetahui akibat yang 

ditimbulkan. Tetapi secara tidak disadari tindak pidana penganiayaan tersebut 

dapat mengakibatkan kematian si korban tanpa diinginkan oleh pelaku sendiri.  
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Untuk itu perlu diketahui mengenai maksud dan tujuan orang yang 

melakukan tindak pidana  yang menyebabkan matinya orang, apakah akibat 

itu diinginkan atau tidak oleh pelaku, juga perlu diketahui adanya hubungan 

kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam 

mempertimbangkan hubungan kausal tersebut harus dimasukkan dalam 

pertimbangan semua fakta dan keadaan baik di sekitar perbuatan sebelum 

terjadi akibat maupun fakta dan keadaan yang ada pada diri korban. 

 Maka perlu dipertimbangkan tentang adanya niat atau tidak dalam tindak 

pidana, menurut H. Hari Saherodji dapat dilukiskan sebagai berikut : 

1) Kejahatan yang dilakukan dengan sadar atau dengan niat artinya, 

perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan sadar, bahwa pelaku 

mengetahui akibatnya yaitu perbuatan itu merugikan masyarakat dan 

melanggar hukum. 

2) Kejahatan yang dilakukan tidak dengan sadar atau tanpa niat; yaitu pelaku 

tidak mengetahui dengan pasti perbuatannya itu melanggar hukum, dapat 

dijatuhi hukuman, serta tidak tahu akibat apa yang ditimbulkan. 

Pengecualian yaitu, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang 

menderita gangguan jiwa, perbuatan bela diri, dan hal-hal yang semacam ini 

tidak dihukum. 

Untuk itu sebelum menjatuhkan pidana bagi pelaku harus diketahui dulu 

tentang kesalahan pembuat, motif, tujuan dilakukannya, cara melakukannya, 

sikap batin si pelaku, riwayat hidup tindak pidana yang dilakukan, pengaruh 

tindak pidana terhadap korban atau keluarga dan tindak pidana yang dilakukan 

dengan rencana (moord). 

Ada beberapa pendekatan untuk merumuskan latar belakang timbulnya 

kejahatan, yaitu (Abdulsyani,1987:20) : 

1. Pendekatan Biologis, yaitu pendekatan yang dipergunakan dalam 

kriminologi untuk menjelaskan tentang sebab-usabab atau sumber 

kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis. 

2. Pendekatan Psikologis, yaitu pendekatan yang digunakan oleh 

kriminologi dalam menjelaskan sebab-musabab atau sumber kejahatan 
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berdasarkan masalah-masalah kepribadian atau sumber-sumber 

kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-

tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat 

kejahatan. 

3. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan oleh 

kriminologi dalam menjelaskan sebab-sebab dan sumber-sumber 

timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi-interaksi sosial, proses-

proses sosial, dan struktur-struktur sosial yang ada di dalam 

masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan. 

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang 

dilakukan oleh anggota keluarga, khususnya oleh orang tua terhadap anaknya, 

adalah suatu tindak pidana penganiayaan yang sangat kejam. Karena pelaku 

tega menganiaya hingga mati terhadap orang yang telah menyayangi dan 

disayanginya. Kebanyakan kasus-kasus tersebut dilakukan dengan motif 

sederhana seperti sakit hati, iri, dendam, emosional, yang sebenarnya alasan-

alasan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. 

Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa suatu 

tindak pidana selalu diawali dengan motif yang mendasari pelaku untuk 

melakukan suatu tindak pidana dengan akibat yang diinginkan atau bahkan 

lebih dari apa yang diinginkan oleh pelaku. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terutama mengenai motif suatu tindak 

pidana, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas dan mendalam 

tentang hal tersebut. Untuk itu penulis memberi judul pada penulisan hukum 

ini yaitu: “STUDI TENTANG MOTIF PELAKU PENGANIAYAAN 

YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN 

OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus Di 

Pengadilan Negeri Surakarta)”. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Suatu penelitian yang dilakukan seseorang maupun suatu badan tidak 

mungkin meneliti semua masalah yang ada pada bidang permasalahan. Pada 
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umunya setiap penelitian akan membatasi suatu masalah tertentu saja yang 

berhubungan erat dengan penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas 

dan akan menghemat waktu, biaya, serta tenaga. 

Demikian pula dalam penulisan hukum ini penulis ingin membatasi 

masalah yang diteliti agar tidak terjadi kerancuan dalam permasalahan 

tersebut. Inti dari permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai motif pelaku 

penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh ayah 

terhadap anak kandung dalam kasus di Pengadilan Negeri Surakarta dan 

hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi dari pemeriksaan 

terdakwa yang berkaitan dengan motif tersebut.  

C.  PERUMUSAN MASALAH 

 Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 

mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, searah, dan mendapatkan 

hasil yang diharapkan. 

 Berdasarkan pada masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah yang menjadi motif pelaku penganiayan yang menyebabkan 

matinya orang yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung tersebut 

dalam kasus di Pengadilan Negeri Surakarta? 

2. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pemeriksaan terhadap 

terdakwa pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang 

dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung tersebut? 

 

D.  TUJUAN PENELITIAN 

 Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan 

untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. 

Selain itu penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui metode atau kombinasi 

metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam 

masing-masing penelitian hukum (Sunarjati Hartono, 1994:11). Berdasarkan 

hal tersebut, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah : 
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1. Tujuan obyektif 

a. Untuk mengetahui motif pelaku yang sebenarnya dalam tindak 

pidana penganiayaan yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh 

ayah terhadap anak kandung dalam kasus di Pengadilan Negeri 

Surakarta? 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam 

pemeriksaan terhadap terdakwa di pengadilan yang berkaitan 

dengan motif perbuatannya. 

2. Tujuan subyektif 

a. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan analitis 

penulis, khususnya dalam bidang Hukum Pidana. 

b. Untuk mengetahui kesesuaian antara teori yang diperoleh dan 

kenyataan yang terjadi dalam praktik kehidupan. 

c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar 

kesarjanahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

 

E.  MANFAAT  PENELITIAN 

 Selain tujuan penelitian tersebut diatas, dalam penelitian ini diharapkan 

dapat memberi hasil guna sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang ilmu hukum 

pada umumnya, dan Hukum Pidana pada khususnya. 

b. Dapat memberikan dorongan kepada penelitian lain untuk 

mengadakan dan mengembangkan penelitian sejenis secara 

sempurna. 

c. Untuk mengetahui kesesuaian antara teori yang diperoleh 

kenyataan yang terjadi dalam praktik kehidupan. 

2. Manfaat praktis 

a. Dapat memberikan data dan informasi dalam masalah yang 

menyangkut motif pelaku penganiayaan yang menyebabkan 
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matinya orang yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung 

dalam kasus di Pengadilan Negeri Surakarta yang nantinya dapat 

berguna bagi penulis dan masyarakat. 

b. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam 

melaksanakan tugasnya demi menegakkan keadilan bagi 

masyarakat. 

 

F.  METODE PENELITIAN 

 Metode di sini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan 

dalam proses penelitian. Sedang penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya 

dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-

fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk 

mewujudkan kebenaran.(Mardalis, 1989;24) 

 Soerjono Soekanto menegaskan bahwa metodologi penelitian merupakan 

suatu urusan yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan 

ilmu pengetahuan.(Soerjono Soekanto, 1986:118-119). Penelitian adalah suatu 

kegiatan ilmiah yang ditujukan untuk mengumpulkan,mencari dan 

menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah.(Hermawan Warsito, 

1995:6). 

 Selanjutnya dapat pula ditinjau pengertian metode penelitian yang 

dikemukakan oleh Sutrisno Hadi : 

 “Metode adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan 

dengan menggunakan alat-alat tertentu. Penelitian adalah suatu usaha 

menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, usaha dimana 

dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu”.                     

(Sutrisno Hadi, 1979:3).  

 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

 Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

penelitian deskriptif yang sosiologis. 
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Penelitian deskriptif menurut Koentjoroningrat adalah sebagai berikut : 

 “Penelitian yang bersifat deskriptif memberi gambaran keadaan yang 

secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok 

tertentu, ada kalanya tidak”.(Koentjoroningrat, 1994:30) 

 Sedangkan pendapat Soerjono Soekanto mengenai penelitian 

deskriptif adalah sebagai berikut : 

“Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”.             

(Soerjono Soekanto, 1986:10) 

 Berkaitan dengan pengertian mengenai jenis penelitian, maka 

penulis hendak memaparkan tentang motif pelaku penganiayaan yang 

menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh ayah terhadap anak 

kandung dan hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi 

dalam pemeriksaan keterangan terdakwa yang berkaitan dengan motif 

tersebut. Apabila ditinjau dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam 

penelitian hukum Empiris atau non doktrinal. 

2. Lokasi penelitian 

 Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis mengadakan 

penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta yang berada di wilayah Kota 

Surakarta. 

3. Jenis Data 

 Data yang dipergunakan penulis dalam penyusunan penulisan 

hukum ini dapat di golongkan sebagai berikut : 

a.  Data primer 

Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yang berupa 

fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang 

bersangkutan, yakni dari hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang 

memahami tentang kasus ini. 

b. Data sekunder 

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan. 

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang meliputi bahan-bahan  
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perundang-undangan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber 

tertulis lainnya. 

 Dapat ditambahkan pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa data-

data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan 

seterusnya.(Soerjono Soekanto, 1983:10) 

4. Sumber Data 

 Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data, dan 

sumber data tersebut meliputi sumber data primer dan skunder. 

a.  Sumber data primer 

 Sumber data primer yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh 

dari  hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memahami perkara tentang 

penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh ayah 

terhadap anaknya yang pernah diputus di pengadilan Negeri Surakarta. 

b. Sumber data sekunder 

Berupa dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur, perundang-

undangan dan arsip-arsip yang berhubungan dan berkaitan dengan 

penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk 

memperoleh data dalam penelitian. Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa : 

 “Baik buruknya hasil research/penelitian tergantung pada teknik 

pengumpulan datanya dan untuk memperoleh data yang relevan, akurat dan 

reliabel pekerjaan research menggunakan teknik-teknik, alat serta kegiatan-

kegiatan yang depenable yang dapat diandalkan”.(Sutrisno Hadi, 1986:103) 

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah ; 

a.  Penelitian lapangan (Field Work Research) 

Yaitu penelitian terhadap suatu masalah yang diajukan atau 

direncanakan, untuk diteliti kebenaran menurut cara-cara yang dapat 
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dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah dan penelitian bersumber di 

lapangan.(Suharsini, 1987:17) 

Metode pendukung dalam melaksanakan studi lapangan tersebut adalah : 

1)  Wawancara (interview) 

Yang dimaksud wawancara adalah : 

“Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 

pewawancara dengan penjawab atau peresponden dengan menggunakan 

alat yang dinamakan panduan wawancara (Interview Guide)”. (Moh. 

Nasir, 1986:102) 

Penulis dalam hal ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, 

yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok 

permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam 

wawancara dan responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan 

permasalahan yang diajukan. 

2)  Pengamatan (Observation) 

Yaitu suatu studi yang sengaja dan sistematis tentang suatu 

keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan 

mengamati dan mencatat.(Mardalis, 1990:63) 

b. Penelitian Kepustakaan (library/Documentary research) 

Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengumpulkan dari data tertulis. Studi kepustakaan ini 

dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-

literatur, perundang-undangan, surat kabar, majalah, jurnal, dan dokumen 

resmi yang terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan dasar 

penyusunan penulisan hukum ini. 

6. Teknik Analisis Data 

 Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan 

dan membatasi data sehingga menjadi data yang tersusun secara baik. 

Berdasarkan jenis penelitian dan jenis data yang ada dalam penelitian ini 

maka selanjutnya dapat ditentukan teknik analisia data yang tepat. Analisis 
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data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif 

yaitu mengumpulkan data, mengklasifikasinya kemudian menghubungkan 

dengan teori yang signifikan dengan masalah, kemudian disimpulkan guna 

menentukan hasilnya. 

 Yang dimaksud analisis data kualitatif adalah sebagaimana 

pendapat dari Soerjono Soekanto, yaitu : 

 “Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, 

dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 

yang utuh”.(Soerjono Soekanto, 1986:250) 

 Analisis data kualitatif memberi gambaran tentang bagaimana 

motif pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang 

dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung dengan melakukan kajian 

analisis atas tindak pidana, dengan pendekatan deduktif yaitu menganalisis 

data dari permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan 

yang bersifat khusus. 

 Untuk melengkapi penelitian ini, penulis menggunakan model 

analisis dengan tujuan memudahkan penulis untuk menyusun penelitian 

secara sistematis dan efisien. Model analisis yang dipergunakan adalah 

model analisis interaktif (Interactive Model of Analysis) yang berarti : 

 “Data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu 

mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan. 

Selama ini dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, 

sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lain secara 

otomatis”.(H.B Sotopo, 1993:34) 

 Seperti yang dikemukakan diatas, model analisis interaktif adalah 

model analisis yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu :  

1) Reduksi data 

2) Sajian data 

3) Penarikan kesimpulan 
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Dalam proses analisis data, ketiga komponen saling berinteraksi 

membentuk siklus, dimana peneliti tetap bergerak di antara ketiga 

komponen dengan komponen pengumpulan data, kegiatan peneliti 

bergerak di antara reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Untuk memudahkan pengertian tersebut maka dapat dilihat dalam 

bagan di bawah ini  : 

 

Pengumpulan Data 

 

Reduksi data        Sajian Data  
 

Penarikan Kesimpulan/ 
 Verifikasi  
 

G.  SISTEMATIKA SKRIPSI 

 Sistematika dari suatu penulisan skripsi adalah merupakan suatu uraian 

mengenai susunan dari penulisan itu sendiri secara teratur dan terperinci yang 

disusun dalam pembabakan, sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang 

jelas tentang apa yang ditulis. Semua uraian-uraian itu merupakan suatu 

kesatuan, tiap-tiap bab mempunyai hubungan satu sama lain yang tidak dapat 

dipisah-pisahkan. Adapun dalam sistematika skripsi atau urut-urutan daripada 

skripsi ini nantinya akan memuat : 

Bab   I     :  Merupakan bab pendahuluan dari keseluruhan penulisan skripsi. 

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab   II    :  Merupakan tinjauan pustaka. 
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Pada bab ini dibahas tentang tinjauan umum tentang pengertian 

motif, istilah, dan tindak pidana; unsur-unsur tindak pidana; 

pertanggungjawaban pidana; kemampuan bertanggung jawab; 

beberapa teori tentang kausalitas; faktor-faktor penyebab tindak 

pidana; dan juga dibahas tentang tinjauan umum tentang tindak 

pidana penganiayaan beserta jenis-jenis penganiayaan dan sanksi-

sanksi  terhadap tindak pidana penganiayaan. 

Bab  III    :  Merupakan hasil penelitian dan pembahasan. 

Dalam bab ini dibahas tentang proses dan hasil pemeriksaan 

perkara pidana, motif pelaku penganiayaan yang menyebabkan 

matinya orang yang dilakukan ayah terhadap anak kandung, 

faktor dan kendala yang menjadi penghambat hakim dalam 

memperoleh keterangan terdakwa yang berkaitan dengan dengan 

motif penganiayaan tersebut. 

Hasil penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari 

obyek penelitian sedangkan pembahasan merupakan analisa yang 

menghubungkan antara teori dan praktek. 

Bab IV    :   Merupakan bagian penutup dari keseluruhan penulisan skripsi 

yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.  
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