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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara yang merdeka, 

berdaulat dan mempunyai berbagai kebudayaan yang berbeda-beda 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa 

dan bernegara, Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun untuk 

meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. 

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas 

manusia, dan masyarakat Indonesia, yang dilakukan secara berkelanjutan, 

berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan 

global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai 

luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, 

mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etika. 

Pembangunan  yang dilaksanakan di berbagai kehidupan tersebut pada 

akhirnya menimbulkan dampak positif, yaitu meningkatkan intensitas 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Akan tetapi di samping 

tercapainya keadaan tersebut, kemajuan yang dicapai negara dalam bidang 

pembangunan ekonomi dan perkembangan teknologi juga mengakibatkan 

timbulnya permasalahan di dalam masyarakat. Salah satu permasalahan yang 
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timbul adalah meningkatkan frekuensi terjadinya tindak kriminalitas atau 

kejahatan dalam masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Di setiap masyarakat manapun pasti mengenal adanya kejahatan. 

Kejahatan adalah merupakan fenomena sosial yang menarik untuk dikaji. 

Sebagai fenomena sosial, kejahatan atau kriminalitas tumbuh dan berkembang 

di dalam masyarakat, sehingga dengan demikian maka tidak ada masyarakat 

yang bebas dari kriminalitas. Sehubungan dengan hal ini kiranya akan lebih 

tepat apabila kita melihat dahulu apakah yang dimaksudkan sebagai 

kriminalitas. 

Seperti yang dinyatakan oleh Barnes H.E dan Teeters N.K dalam 

bukunya yang berjudul "New Horizon's In Criminologi". Crime adalah 

persoalan lokal dan melekat di tempat masyarakat itu ada, manusia sepanjang 

kita ketahui lahir dan hidup dalam kelompok-kelompok. Namun demikian 

crime tersebut kita anggap saja tidak akan dapat dihapuskan sama sekali, 

kecuali dalam pikiran utopsitis yang sebenarnya tidak akan ada.1 

Dengan melihat pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dijelaskan bahwa kejahatan itu tidak lepas dari masyarakat karena kejahatan 

sudah melekat dalam masyarakat. Jadi di mana ada masyarakat maka di situ 

ada kejahatan dan kejahatan akan selalu berulang-ulang dari tahun ke tahun. 

Dengan demikian maka dianggap bahwa kejahatan tidak dapat dihapuskan 

sama sekali. Hal ini dapat dilihat pada peristiwa-peristiwa kriminalitas yang 

                                                
1 Soedjono D, 1983, Penanggulangan Kejahatan, Bandung. Alumni, Hal. 10 
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dimuat dalam surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya, termasuk di 

dalamnya tindak pidana kesusilaan (pornografi). 

Tampaknya masalah kriminalitas atau kejahatan ini akan selalu 

meningkatkan dan mengalami perkembangan, baik ditinjau secara kuantitas 

maupun kualitasnya. Realita ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Arif Gosita yang mengatakan bahwa di daerah perkotaan, kriminalitas 

atau kejahatan berkembang terus sejalan dengan berkembangnya atau 

bertambahnya penduduk, pembangunan, modernisasi, dan urbanisasi. 

Sehingga dikatakan bahwa pembangunan kota selalu disertai dengan 

perkembangan kuantitas dan kualitas kriminalitas, akibat perkembangan ini 

menimbulkan keresahan pada masyarakat dan pemerintah.2 

Fenomena kasus tindak pidana kesusilaan (pornografi) tidak dapat 

dilepaskan dari era globalisasi dunia, mengingat terjadinya pergaulan antar 

bangsa menempatkan Indonesia dalam posisi keterbukaan untuk menyerap 

budaya bangsa asing dengan didukung kemajuan teknologi komunikasi 

mutakhir. Hal ini dapat kita lihat pada pemberitaan media cetak, yaitu majalah 

dan tabloid yang memuat foto-foto artis dalam keadaan setengah telanjang, 

misalnya pemuatan foto Kiki Amelia pada majalah For Him Men (FHM) yang 

terbit di Jakarta dan foto Fla Tofu yang menghiasi sampul majalah Playboy 

yang baru terbit satu tahun di Jakarta. 

Mengenai Majalah Playboy Indonesia yang baru saja mendapatkan 

putusan bebas dari Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada 

                                                
2 Arif Gosita, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Akademi Presindo, Hal. 1 
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Pemimpin redaksi majalah tersebut. Majelis Hakim menjelaskan bahwa 

Playboy Indonesia adalah produk pers. Sebagaimana dinyatakan oleh Dewan 

Pers karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

tidak cermat karena hanya menggunakan KUHP tetapi tidak menggunakan 

UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.3 

Penjelasan di atas apakah KUHP memang tidak efektif dalam masalah 

kesusilaan terutama masalah pornografi yang sampai sekarang Undang-

Undang tentang pornografi masih tetap berupa rancangan, dikarenakan pro 

kontra akan diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Sementara itu pada 

media elektronik, tindak pidana kesusilaan (pornografi) muncul dalam video 

casette disc, laser disc, dan internet, yang memungkinkan para penggunanya 

untuk menyimak foto-foto sensual. 

Dengan cara mengakses websites (situs-situs) tertentu. Belum lama ini 

kasus Rahma Azhari dengan pose telanjang di salah satu website muncul dan 

opini masyarakat muncul dengan berbeda-beda.4 

Dalam menelaah kasus kesusilaan (pornografi) ini terdapat dualisme 

perbedaan pandangan untuk menginterprestasikan bagaimana sesungguhnya 

pornografi. Pada satu pihak mengatakan bahwa permasalahan mengenai foto 

artis-artis di atas jelas dapat dikategorikan porno, sedangkan pihak yang lain 

berpendapat sebaliknya memandangnya sebagai suatu karya seni yang dibuat 

                                                
3 Anggara First, 2007, Bebasnya Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Indonesia, Google.com, 
Free Legal Information For All,  
4 Anggara First, 2007, Foto Bugil "Rahma Azhari" Dan Aspek Hukum Dalam Pornografi, 
Google.com, Free Legal Information For All,  
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dengan menggunakan permainan cahaya teknik fotografi ataupun hasil 

rekayasa teknologi komputer belaka. 

Bertolak pada masalah pro dan kontra dalam memandang kasus 

tersebut menimbulkan pendapat, bahwa untuk dapat dikategorikan porno atau 

tidak ternyata akan berubah dari masa ke masa. Bahwa sebelum tahun 1986 

kita tidak akan melihat adegan ciuman apalagi adegan ranjang dalam film-film 

Indonesia, sedangkan dewasa ini, seakan-akan menjadi hal wajib dalam 

adegan di film-film Indonesia, bahkan melebihi adegan film-film barat tahun 

lima puluhan.5 

Di kota Surakarta sebagai salah satu bagian wilayah pemerintahan 

Indonesia, ternyata masalah pornografi ini cukup merebak. Hal ini dapat 

diindikasikan dengan beredarnya berbagai macam media pornografi, baik 

berupa buku porno atau majalah yang memuat foto-foto porno maupun laser 

disc serta VCD yang salah satunya adegan mesum yang dilakukan oleh Maria 

Eva dan Yahya Yaini. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat 

masalah pornografi sebagai topik penelitian, selain disebabkan masih 

terbatasnya orang yang membahas masalah tindak pidana kesusilaan 

(pornografi). Dengan demikian maka penulis mencoba mengangkat masalah 

tersebut dengan judul "PELAKSANAAN PENYIDIKAN DAN 

HAMBATANNYA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA 

                                                
5 A. Hamzah, 1987, Pornografi Dalam Hukum Pidana Studi Perbandingan, Jakarta, Bina Mulia, 
Hal. 16 
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KESUSILAAN (PORNOGRAFI) DI SURAKARTA (STUDI KASUS DI 

POLTABES SURAKARTA)". 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis akan mengadakan pembatasan masalah 

agar jelas, terarah dan tidak menyimpang dari pokok persoalan. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini penulis membatasi pada masalah proses penyidikan tindak 

pidana kesusilaan (pornografi) di Surakarta yang dilakukan di Poltabes 

Surakarta. 

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang 

dihadapi penyidik dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan 

(pornografi) serta cara mengatasi hambatan tersebut. 

 

C. Perumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut di atas dan korelasinya 

dengan tindak pidana kesusilaan (pornografi), maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pornografi di Poltabes 

Surakarta? 

2. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam terhadap tindak pidana 

kesusilaan (pornografi) di Poltabes Surakarta? 
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D. Tujuan Penelitian 

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan 

tertentu. Tujuan penelitian adalah dirumuskan secara deklaratif dan 

merupakan penyertaan-penyertaan tentang apa yang hendak dicapai dalam 

penelitian tersebut.6 

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Objektif: 

a. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana 

kesusilaan (pornografi) di Poltabes Surakarta. 

b. Untuk mengetahui hambatan dan cara mengatasi hambatan yang 

dihadapi penyidik dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan 

(pornografi) di Surakarta. 

2. Tujuan Subjektif: 

a. Untuk mencari data-data yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

b. Guna menyusun skripsi. 

c. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di 

bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

d. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak dapat di bangku 

perkuliahan. 

                                                
6 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Us Press, Hal. 9 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: 

Penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan tambahan literatur 

dan khasanah dunia kepustakaan, khususnya mengenai tindak pidana 

kesusilaan (pornografi) di Surakarta. 

2. Manfaat Praktis: 

Harapan bahwa penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan 

manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

1. Arti Penting Penegakan Hukum Secara Umum 

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak 

pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di 

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.7 

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya 

merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang 

tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur 

penilaian pribadi. LavFre menyatakan, bahwa hakikatnya diskresi berada 

di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).8 

                                                
7 Soeharjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta: 
Rajawali, hal 3 
8 Ibid, hal. 4 
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Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan 

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai 

keinginan-keinginan disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan 

pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan 

hukum itu. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini 

menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum, kini sudah mulai agak 

jelas. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam 

peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu 

dijalankan.9 

Atas dasar uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan, bahwa 

gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada 

ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. 

Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai 

yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang 

bersimpangsiur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu 

kedamaian hidup.10 

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan 

perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia 

kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "law 

enforcement" begitu popular. Selain dari itu, maka ada kecenderungan 

                                                
9 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru, 
hal. 24 
10 Soerjono Soekanto, Op. Cit: hal. 4 
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yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan 

keputusan-keputusan hakim.11     

Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini 

menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum, kini sudah mulai agak 

jelas. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam 

peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu 

dijalankan. Dalam kenyataannya, maka proses penegakan hukum itu 

memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu 

sendiri. 

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut 

mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi 

tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-

sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu 

wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. 

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena 

itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya 

dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan 

wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban untuk 

berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.12 

 

 

 

                                                
11 Ibid, Hal 5. 
12 Ibid, Hal 13. 
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2. Arti Penting Penegak Hukum Dalam Bidang Kesusilaan (Pornografi) 

Penegak hukum dalam konteks kepolisian dalam peranannya di 

berbagai bidang termasuk di bidang kesusilaan sangat penting. Kepolisian 

merupakan sarana paling awal dalam penyelidikan dan penyidikan dalam 

sebuah perkara. Hal yang menarik dalam hubungan dengan bekerjanya 

hukum di sini adalah, bahwa polisi bekerja dengan cara memberikan 

pembatasan-pembatasan.  

Khusus dalam hubungan dengan pekerjaan kepolisian itu, 

pembatasan-pembatasan ini berupa kontrol terhadap keleluasaan polisi 

untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada pemeliharaan 

ketertiban atau untuk menghentikan kejahatan. 

Tindak pidana kesusilaan (pornografi) untuk sekarang ini dalam 

penegakan hukumnya sudah mengalami perkembanganan yang sangat 

pesat. Misalnya rancangan undang-undang yang sedang diproses di 

pemerintahan. Dengan kata lain baik penegakan hukum dari pembuat dan 

pemegang peranan dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan 

penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Kehakiman) telah banyak memegang 

peranan penting guna mencegah dan memberantas hal-hal yang 

mengandung unsur tindak pidana kesusilaan (pornografi). 

 
G. Metode Penelitian 

Suatu metode merupakan cara kerja atau kerja untuk dapat memahami 

objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami 
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lingkungan-lingkungan yang dihadapi.13 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang dengan jalan 

mengumpulkan data dan kemudian menyusun atau mengklasifikasikan 

untuk kemudian diperoleh suatu hasil.14 

Manfaat menggunakan penelitian deskriptif ini adalah : 

a. Dapat mengetahui masalah-masalah yang sebenarnya dan dapat 

dengan mudah membuktikan kebenarannya; 

b. Dapat memecahkan masalah-masalah yang sedang berlaku sekarang 

ini atau bersifat actual. 

Dalam hal penulis mempergunakan metode deskriptif karena 

penulis berkeinginan menggambarkan suatu keadaan yang berkaitan 

dengan judul skripsi ini. 

2. Metode Pendekatan 

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode 

pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan 

yang memakai peraturan hukum positif Indonesia yang dijadikan dasar 

bagi tindakan-tindakan tertentu, atau sebagai pedoman utama dalam 

                                                
13 Soenaryo, 1990, Metodologi Riset, Surakarta, UNS Press, Hal. 26. 
14 Ibid  
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perbuatan hukum oleh pelaku hukum dalam masyarakat. Semantara ini 

pendekatan sosiologis merupakan cara untuk menemukan kebenaran yang 

menjadi dasar pengetahuan yang diperoleh melalui cara berpikir rasional 

dari gejala-gejala sosial yang muncul di masyarakat. Dengan metode ini 

kebenaran akan benar-benar ditemukan dengan memberikan tafsiran.15 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di 

Poltabes Surakarta. Penilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa 

berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis di Poltabes Surakarta, 

di kota Surakarta pernah terjadi beberapa kasus tindak pidana kesusilaan 

(pornografi). Hal ini dengan sendirinya. 

4. Jenis Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama 

atau data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, dalam hal ini 

adalah Poltabes Surakarta. Data primer yang dimaksudkan berupa hasil 

wawancara antara penulis dengan Kepala Poltabes Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan 

yang berupa sejumlah keterangan yang didapat dari studi kepustakaan, 

artikel, dokumen, buku-buku literatur, peraturan perundangan, berkas-

                                                
15  Ronny Hanintijo Soemitro, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 
Hal. 12 
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berkas perkara, ataupun bahan pustaka lain yang berkorelasi dan 

mendukung penelitian ini. 

5. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Sumber Data Primer 

Merupakan sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara penulis dengan Kepala Poltabes Surakarta 

b. Sumber Data Sekunder 

Dalam penelitian ini data sekunder mencakup antara lain berkas-berkas 

perkara, buku-buku literatur, artikel, dokumen, hasil penelitian 

terdahulu serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti penulis 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut :  

a. Interview atau Wawancara 

Dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Wawancara merupakan 

komunikasi yang bersifat langsung, yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi dari obyek penelitian baik secara lesan maupun tertulis 

b. Studi Kepustakaan 

Dipergunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara 

mempelajari berkas perkara buku-buku literatur, dokumen, artikel, 
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yang mempunyai kaitan dengan obyek yang diteliti. 

7. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan telah diperoleh dan terkumpul, maka 

diperlukan suatu teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan 

tahap yang penting karena pada tahap ini data yang sudah terkumpul akan 

diolah dan dianalisis untuk memecahkan atau menjelaskan masalah yang 

dikemukakan penulis. 

Untuk analisis data dalam penelitian ini penulis mempergunakan 

metode analisis data kualitatif yang merupakan suatu tata cara penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lesan dan juga pelakunya yang nyata, yang 

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.16 

Di dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu beraneka ragam dan 

tidak dapat dikualifikasikan, maka analisis data yang dipergunakan adalah 

analisis kualitatif dengan model interaktif (Interactive Model of Analysis). 

Menurut HB. Sutopo, ada 3 komponen utama yang menjadi dasar 

dari tahap analisis data yang harus benar-benar dipahami oleh seorang 

penulis yaitu:  

a. Reduksi Data 

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan abstraksi data 

dari field note. Proses ini berlangsung terus sampai proses akhir 

laporan penelitian selesai ditulis. 

                                                
16  H.B. Sutopo, 1988, Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta, Pusat Penelitian UNS, Hal. 34-
36. 



16 

 

Reduksi data adalah bagian analisis yaitu bentuk analisis yang 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal 

yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan akhir dapat terlaksana. 

b. Sajian Data 

Adalah suatu rakitan organisir informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilaksanakan. Sajian data dapat meliputi 

berbagai jenis matrik, gambar/ skema, jaringan dan juga tabel. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Dari awal pengumpulan data penulis harus sudah memahami apa arti 

dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan 

peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-

konfigurasi yang memungkinkan arahan sebab akibat dan proporsi-

proporsi kesimpulan yang perlu diverifikasi, yang berupa suatu 

pengulangan dengan gerak cepat. Sebagai pikiran kedua yang timbul 

melintas dalam benak penulis pada waktu menulis dengan melihat field 

note. 

Ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk transaksi, 

interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Sesudah 

mengumpulkan data kemudian bergerak diantara reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Aktivitas yang dilakukan 

dengan suatu siklus antara komponen-komponen tersebut, sehingga akan 
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didapatkan data-data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan 

masalah yang diteliti. 

 

H.  Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing 

terbagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut: 

Bab Satu pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah,  

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika skripsi. 

Bab Dua kajian pustaka, kajian pustaka ini memuat segala macam 

teorisasi yang berwujud penjelasan umum terhadap permasalahan yang 

dihadapi, yakni mengenai teori-teori tentang kesusilaan (pornografi) yang 

meliputi pengertian pornografi, sejarah pornografi, teknologi dan pornografi, 

batasan pornografi, peraturan-peraturan mengenai tindak pidana kesusilaan 

(pornografi) dipandang dari segi agama, adat dan hukum. 

Bab Tiga menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini 

dijelaskan mengenai proses penyidikan dan hambatan yang dihadapi penyidik 

terhadap tindak pidana kesusilaan (pornografi) di Surakarta. 

Bab Empat penutup, dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan-

kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. 

 

 


