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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana yang populer dengan nama KUHAP sejak diundangkannya pada 

tanggal 31 Desember 1981, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan 

tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.
1
 Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) merupakan ketentuan Undang-undang yang memberikan 

perubahan yang fundamental dari tertib hukum kolonial ke arah tertib hukum 

nasional, khususnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan-ketentuan hukum 

acara pidana yang tercantum dalam KUHAP bukan hanya mengatur tentang tata 

cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam 

upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekaligus diatur pula mengenai 

prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam 

upaya melindungi hak-hak asasi manusia dan menemukan kepastian hukum. 

Adapun ciri utama KUHAP adalah perlindungan hak-hak asasi manusia dalam 

semua tingkat pemeriksaan perkara yaitu dengan menempatkan manusia sesuai 

dengan harkat dan martabatnya. 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki 

rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian 
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tersebut adalah untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk 

mencari dan memperoleh atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. 

Kebenaran meteriil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu 

perkara dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, 

dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan 

pelanggaran hukum, melalui pemeriksaan dan putusan pengadilan guna 

menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan 

apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan. 

Untuk mendukung sistem pembuktian tersebut, harus berpedoman pada asas-

asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, yaitu asas praduga tak bersalah 

(presumpsion of innocence), asas persamaan di depan hukum (equality before the 

law), dan asas pemeriksaan akusatoir, dimana tersangka atau terdakwa 

ditempatkan sebagai subyek pemeriksaan dan diberikan kebebasan untuk 

pembelaan dirinya. Sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah, maka di dalam 

Pasal 66 KUHAP ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa sebagai subjek 

dalam setiap tingkatan pemeriksaan tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian. 

Hal tersebut merupakan perlindungan hak asasi manusia sebagai konsekuensi dari 

dianutnya asas pemeriksaan akusatoir dalam KUHAP. 
2
  

Sebagaimana diketahui, bahwa tahap pemeriksaan perkara dalam proses 

pelaksanaan pidana meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta 

pemeriksaan di depan persidangan. Adapun menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP 

Penyelidikan adalah:  
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”Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang”.  

Penyelidikan itu sendiri dilakukan oleh penyelidik. Menurut Pasal 1 butir 4, 

penyelidik adalah:  

”Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh 

undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan” 

 Sedangkan proses pemeriksaan selanjutnya adalah penyidikan, menurut Pasal 1 

butir 2 KUHAP Penyidikan adalah:  

”Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam 

Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 

bukti tersebut dapat membuat terang mengenai tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangkanya”  

 Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 adalah:  

”pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan” 

Penyelidikan dan penyidikan merupakan proses pemeriksaan yang bertujuan 

untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang nantinya akan 

digunakan jaksa dalam pembuatan surat dakwaan maupun surat tuntutan. 

Berkas-berkas yang telah disusun oleh Kejaksaan yang berupa surat dakwaan 

akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri untuk selanjutnya diselesaikan 

melalui proses persidangan. Dalam persidangan tersebut terdapat proses 

pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan di depan persidangan yang dipimpin 

oleh majelis hakim yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta dalam 
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persidangan. Masing-masing proses atau unsur pemeriksaan yaitu penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan didepan persidangan merupakan proses 

yang saling terkait. Proses-proses tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai 

dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan, sehingga proses 

pemeriksaan tersebut harus dilakukan tahap demi tahap dalam pemeriksaan 

perkara tindak pidana apapun, termasuk tindak pidana pencurian.  

Proses pemeriksaan terhadap tindak pidana pencurian merupakan bagian dari 

upaya penegakan kebenaran dan perlindungan terhadap harkat dan martabat 

manusia. Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling 

banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan 

yang terjadi dalam masyarakat (kurang lebih 50% dari total tindak pidana yang 

terjadi dalam masyarakat). Jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap 

daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak 

pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta 

kekayaan yang lain.
3
 

Tindak pidana terhadap harta kekayaan, terutama pencurian pada umumnya 

dilakukan atas dasar desakan dari kebutuhan hidup yang memaksa seseorang  

bereaksi selalu siap untuk melakukan apapun agar kebutuhan hidupnya dapat 

terpenuhi. Menurut ajaran Determinisme yang mengatakan bahwa hal-hal seperti 

bakat, kelaparan, kemiskinan, pengangguran, penderitan ataupun pengaruh 

lingkungan merupakan sebab yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat 

tanpa memikirkan akibat yang akan mereka tanggung apabila perbuatan tersebut 
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tetap dilakukan. Akan tetapi manusia dapat menentukan secara bebas apakah 

perbuatan jahat itu akan mereka lakukan atau tidak.
4
  

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan, menurut teori hukum pidana 

dikategorikan sebagai tindak pidana dengan kualifikasi. Dikatakan demikian oleh 

karena, unsur utama tindak pidana pencurian dengan pemberatan, adalah 

pencurian yang disertai dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan 

pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) yang berbunyi:  

1. Pencurian ternak; 

2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, 

gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, 

kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, 

pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana 

perang; 

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau 

pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman 

dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di 

kehendaki yang berhak; 

4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau 

untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan 

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak 

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pencurian dengan 

pemberatan ditinjau dari timbulnya korban kejahatan, merupakan tindak pidana 

yang menimbulkan kerugian yang bersifat ganda. Dikatakan demikian, pencurian 

dengan pemberatan selain menimbulkan yang bersifat materiil, yaitu hilangnya 

harta benda dari pihak korban, juga menimbulkan kerugian lain berupa hak-hak 
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pada tubuh korban, bahkan kemungkinan paling parah yaitu bisa berakibat 

matinya korban akibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. 

Menanggapi permasalahan tersebut, Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan 

yang berperan dalam menegakkan hukum formil dalam memeriksa dan memutus 

perkara, berusaha memberikan putusan yang adil terhadap tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan . 

Penjatuhan putusan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian 

dengan pemberatan dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang 

ditemukan pada saat pemeriksaan dalam persidangan. Salah satunya adalah 

dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, yang kemudian dijadikan dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara, hal tersebut menurut Pasal 182 ayat 

(3) KUHAP secara tersirat menyatakan bahwa dalam musyawarah majelis hakim 

untuk mengambil atau menentukan putusan yang akan dijatuhkan terhadap 

terdakwa didasarkan pada surat dakwaan. Dengan demikian putusan pengadilan 

harus didasarkan pada tuduhan atau dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut 

umum.
5
 

Pengambilan putusan juga harus didasarkan pada pembuktian yang akan 

dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan juga pembuktian pada saksi, dan alat 

bukti di dalam persidangan. Majelis hakim dalam mengambil putusan harus 

mempunyai dasar pertimbangan yang kuat agar putusan yang akan diambil oleh 

majelis hakim tersebut merupakan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum 

yang berlaku. Dalam kasus pencurian dengan pemberatan, dimana sanksi dari 
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pencurian dengan pemberatan lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian 

biasa, hukum yang akan ditegakkan oleh hakim dalam pengambilan putusan harus 

dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, agar putusan yang akan 

diambil dapat dipertanggungjawabkan kebenaran serta putusan yang diambil 

merupakan putusan yang berkualitas.   

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul : “Analisis 

Terhadap Putusan Hakim Atas Perkara-Perkara Tindak Pidana Pencurian 

Dengan Pemberatan”. 

B. Perumusan Masalah 

Agar dapat melaksanakan penelitian dengan baik dan terarah sehingga 

penelitian yang dikehendaki dapat tercapai maka disini penulis memandang perlu 

untuk merumuskan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun 

perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan 

pidana terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan? 

2. Apa yang menyebabkan adanya disparitas putusan Hakim dalam menjatuhkan 

putusan pidana terhadap perkara-perkara tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan? 

3. Upaya apa yang dilakukan oleh Hakim agar hasil putusannya tersebut 

berkualitas dan dapat di pertanggungjawabkan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang 

dikemukakan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan 

pidana terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 

2. Untuk mengetahui sebab-sebab disparitas putusan Hakim dalam menjatuhkan 

putusan pidana terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 

3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Hakim agar hasil 

putusannya berkualitas dan dapat di pertanggungjawabkan. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya suatu manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Manfaat atau kegunaan 

yang diperoleh  dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum terutama yang 

berhubungan dengan putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian 

dengan pemberatan. 

b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani 

kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. 
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c. Hasil Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pertimbangan 

Hakim  dalam memutus atas perkara tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal 

untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait 

dengan masalah yang diteliti.  

E. Kerangka Pemikiran 

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa 

dan bernegara yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum 

mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh 

masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan 

(Preambule) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945) terdiri dari empat alinea. Alinea keempat memuat rumusan tujuan 

negara dan dasar negara. Dasar Negara adalah Pancasila, sedangkan keempat 

pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya untuk mewujudkan 
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cita hukum yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis.
6
 

Hakim adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang  untuk 

mengadili sebuah perkara. Hakim mempunyai wewenang penuh dalam 

menjatuhkan putusan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.
7
 Dalam 

menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dalam 

persidangan sehingga didapat fakta-fakta dalam persidangan. Dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kewajiban hakim 

adalah : 

a. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat, 

b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
8
  

Dalam lingkup Pejabat peradilan, Hakim sebagai lembaga otonom yang 

berdiri sendiri dan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), Hakim di dalam proses persidangan sebagai Pemimpin. Kekuasaan 

Kehakiman adalah kebebasan yang merdeka lepas dari pengaruh badan Negara 
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yang lain, Pemerintah ataupun dari pihak manapun yang akan mempengaruhi 

dalam melaksanakan wewenangnya.
9
 

Hakim dalam menjatuhkan putusan pasti disertai dengan pertimbangan-

pertimbangan. Pengertian Pertimbangan itu sendiri  adalah pendapat tentang baik 

dan buruk.
10

 Dengan demikian Pertimbangan Hakim adalah pendapat dari Hakim 

tentang baik atau buruknya hal-hal yang di dapatkan dalam pemeriksaan 

persidangan untuk menjatuhkan putusan. Pada Bab I tentang Ketentuan Umum 

Pasal 1 angka 11 KUHAP, Putusan Pengadilan adalah: 

“Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, 

yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam 

Undang-Undang ini” 

Mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan persidangan salah 

satunya adalah surat dakwaan yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilakukan 

oleh seorang terdakwa pada hari, tanggal, jam, serta tempat sebagaimana yang 

didakwakan. Oleh karena itu yang dibuktikan dalam persidangan adalah 

perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar 

ketentuan tindak pidana.
11

      

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pencurian adalah proses, cara 

perbuatan mencuri. Mencuri berarti mengambil barang Orang lain tanpa ijin atau 
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dengan tidak syah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.
12

 Sedangkan menurut 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di atur dalam Pasal 362 yaitu  

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 

paling lama kima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”  

Ada 5 jenis kategori Pencurian dalam  Hukum pidana di Indonesia 
13

: 

1. Pencurian Biasa : Terdapat dalam Pasal 362 KUHP, di namakan pencurian 

biasa karena dalam pencurian ini hanya terdapat unsur mengambil suatu 

barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud 

untuk dimiliki secara melawan hukum saja, dan tidak ada unsure yang lainnya. 

2. Pencurian dengan Pemberatan : Terdapat dalam Pasal 363 KUHP dinamakan 

“Pencurian dengan kualifikasi”. Di sebut juga dengan “pencurian khusus”
14

 

Dan istilah yang digunakan dengan “Pencurian Dengan Pemberatan” 

disebabkan karena sifatnya maka Pencurian ini diperberat dengan ancaman 

pidananya.  

3. Pencurian dengan kekerasan: terdapat dalam Pasal 365 KUHP, Dinamakan 

pencurian dengan kekerasan karena dalam pencurian tersebut didahului, 

disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan 

maksud untuk mempermudah pencurian.  

4. Pencurian ringan: terdapat dalam Pasal 364 KUHP, dinamakan pencurian 

ringan karena dalam pencurian tersebut hanya mengambil barang yang tidak 
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hal. 35 
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begitu berharga dan tidak memenuhi salah satu unsur yang tercantum dalam 

pasal 362, 363, 365, dan 367  

5. Pencurian dalam keluarga Pasal 367 KUHP, dinamakan pencurian dalam 

keluarga karena dalam pencurian tersebut, pembuat maupun pembantu dari 

kejahatan tersebut adalah suami, istri atau keluarga dari orang yang terkena 

kejahatan.   

Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana di perlukan adanya 

pertimbangan-pertimbangan yaitu dakwaan dari penuntut umum serta fakta-fakta 

yang ditemukan dalam persidangan. Dimana Putusan Hakim Pada Bab I tentang 

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP, Putusan Pengadilan adalah 

Pernyataan Hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal 

serta menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini. Pertimbangan-

pertimbangan tersebut yang nantinya akan menjadikan putusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah 

atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.
15

 Sedangkan 

penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, 
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sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa 

gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.
16

  

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan 

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau 

gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas 

hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam 

kerangka menyusun teori-teori baru.
17

 Dari pengertian tersebut dapat diartikan 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan 

atau melukiskan keadaan objek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan 

fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jadi dari pengertian tersebut 

penulis berusaha untuk melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan 

permasalahan yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam memeriksa dan 

memutus perkara tindak pidana. 

2. Metode Pendekatan 

                                                 
16

 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 43 
17

 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal. 10  
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif 

atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder.  

3. Jenis Data  

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Bahan hukum Primer, 

antara lain mencakup keterangan dari Ahli hukum dan juga keterangan dari 

Hakim. Dan juga menggunakan Sumber data dan metode pengumpulan data 

sebagai berikut :   

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat 

mengikat.
18

 Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah 

Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman.  

b. Bahan hukum sekunder   

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer.
19

 Bahan hukum sekunder ini 

meliputi : jurnal, literatur, buku, koran, laporan penelitian dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

                                                 
18

 Ibid, hal. 13 
19

 Ibid, hal. 13 
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c. Bahan hukum tertier 

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
20

 Bahan hukum 

tertier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam 

pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
21

 Teknik 

analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu dengan 

kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, 

untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya 

kualitatif.  

Penganalisisan data merupakan tahap yang paling penting dalam 

penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan 

kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis.
22

  

Dalam kaitannya dengan data yang digunakan yaitu putusan hakim, 

teknik analisis data dalam penelitian ini adalah mempergunakan model 

analisis interaktif (interactive model of analysis). Analisis dalam penelitian 

                                                 
20

 Ibid, hal. 13 
21

 Lexi J. Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya., hal. 183 
22

 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal. 251 
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kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu: reduksi data, sajian data, 

dan penarikan simpulan dengan verifikasinya.
23

  

Model Analisis Interaktif tersebut digambarkan sebagai berikut : 

 

         

 

 

 

 

 ↔   

  

  

 

 

                             

 

 

 

 Adapun penjelasan dari tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Merupakan proses pemulihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transportasi data yang muncul dari 

catatan tertulis. Kegiatan reduksi data berupa menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data. 

b. Sajian Data 

                                                 
23

 H.B. Sutopo, 1988, Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS, hal. 94 

PENGUMPULAN DATA 

PENYAJIAN DATA 

PENARIKAN KESIMPULAN 

REDUKSI DATA 



18 

 

 

 

Merupakan pengujian data, dimana data adalah sekumpulan informasi 

yang tersusun dalam suatu kesatuan bentuk yang disederhanakan, 

selektif dalam konfigurasi yang mudah dipakai sehingga memberi 

kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah memahami arti dari berbagai 

hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan 

pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat. 

Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak di antara empat 

sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak balik di 

antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama sisa 

waktu penelitian. Aktivitas yang dilakukan dengan  proses itu komponen-

komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya 

akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan  apa adanya sesuai dengan  

masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data 

dikumpulkan, kemudian penulis ambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak 

harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus.
24

  

 

 

                                                 
24

 Ibid, hal. 13 
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G. Sistematika Skripsi 

Penelitian ini disusun secara sistematis, dimana di antara bab saling 

berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, yang 

tersusun dalam empat bab. 

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, 

sistematika skripsi. 

Tinjauan Pustaka menjadi judul Bab II yang menguraikan tentang  tinjauan 

umum tentang pidana dan pemidanaan, Putusan dan pertimbangan Hakim, Dan 

tentang disparitas pidana. 

Hasil penelitian dan pembahasan dituangkan dalam Bab III dimana penulis 

akan menguraikan dan membahas tentang dasar pertimbangan Hakim dalam 

menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan, sebab-sebab adanya disparitas putusan Hakim dalam menjatuhkan 

putusan pidana terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, 

Upaya  yang dilakukan oleh Hakim agar hasil putusannya tersebut berkualitas dan 

dapat di pertanggungjawabkan. 

Kesimpulan dan saran di Bab IV yang berisikan kesimpulan dari uraian 

skripsi pada bab-bab sebelumnya, serta saran menjadi penutup. 

 

 

 


