
PEMAHAMAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT DESA 

(Studi Kasus Jual Beli Sepeda Motor Hasil Curian di Masyarakat Desa 

Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Tahun 2013) 

 
 
 

NASKAH PUBLIKASI  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai  

Derajat Sarjana S-1 Program Studi Pendidikan  
Pancasila dan Kewarganegaraan 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Diajukan Oleh:  
SAKIN ARIPAH 

A220100165 
 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014 



 

 
 
 
 
 

 
  



PEMAHAMAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT DESA  
(Studi Kasus Jual Beli Sepeda Motor Hasil Curian di Masyarakat Desa Ngrandu  

Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Tahun 2013) 
 

Sakin Aripah1, Achmad Muthali’in2,  
1Mahasiswi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

2Staf Pengajar UMS Surakarta 
 
 

ABSTRAK 
 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan proses pemahaman 
ketaatan hukum masyarakat desa pada kasus jual beli sepeda motor hasil curian  
di masyarakat Desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berikut 
kendala dan solusinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen 
atau arsip. Teknik untuk menguji validitas atau keabsahan data dilakukan dengan 
cara triangulasi, khususnya triangulasi sumber data dan triangulasi teknik 
pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan dengan menerapkan model 
analisis interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian ini penelitian ini menunjukkan bahwa 1) kasus 
penadahan sepeda motor memuat ketaatan hukum masyarakat desa. Pemahaman 
dan ketaatan hukum masyarakat desa dalam kasus tersebut dimuat dalam 
perbuatan, ilustrasi, gambar, maupun sikap. Pemahaman ketaatan hukum 
masyarakat desa yang dimaksud meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan 
para pihak, klausula halal, dan sebab tertentu, 2) walaupun sudah berusaha 
mentaati hukum yang berlaku namun masih terdapat kendala dalam pemahaman 
ketaatan hukum dalam jual beli motor yang muncul dari masyarakat diantaranya 
yaitu rasa pemalu, kurang percaya diri, dan malas  pada masyarakat, 3) solusi 
untuk menghadapi kendala dalam pemahaman ketaatan hukum pada masyarakat 
yaitu dengan cara berkomunikasi dengan masyarakat lainnya tentang masalah 
yang dihadapi, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk melakukan 
segala sesuatu sendiri tanpa bergantung dengan orang lain, melatih anak untuk 
bertanggun jawab terhadap segala keputusannya, dan konsistensi masyarakat 
dalam perbuatannya. 

 
 
Kata kunci: penadahan sepeda motor, pemahaman, ketaatan hukum, dan 

masyarakat desa. 
 

 
 
 
 
 



PENDAHULUAN 

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah 

laku manusia agar dapat terkontrol, selain itu hukum juga merupakan aspek 

terpenting  dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.  Kemajuan 

suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat ketaatan hukum warganya. Hukum 

merupakan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam 

suatu masyarakat, yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat 

karena dapat menimbulkan tindakan pelanggaran oleh pemerintah atau penguasa 

(Utrecht, 2012:11). Semakin tinggi ketaatan hukum warga suatu negara, akan 

semakin tertib kehidupan bermasyarakatnya. Sebaliknya, jika ketaatan hukum 

warga suatu negara rendah, yang berlaku adalah hukum rimba. Pentingnya 

ketaatan hukum  dalam suatu negara sangat diperlukan untuk dijadikan pedoman 

oleh masyarakat sebagai aturan yang harus ditaati.  

Akhir-akhir ini telah terjadi pelanggaran hukum, hal tersebut dimuat dalam 

surat kabar yang beritanya tentang pelanggaran-pelanggaran hukum, baik yang 

berupa pelanggaran, kejahatan, maupun perbuatan melawan hukum, dan ingkar 

janji atau penyalah gunaan hak. Maraknya aksi kejahatan di Indonesia, terutama 

untuk kasus pencurian sepeda motor dibuktikan dengan setiap tahunnya 

mengalami peningkatan. Data Mabel Polri dari tahun 2010-2013 peningkatannya 

mencapai 1000 sepeda motor setiap tahunnya. Sedangakn data kriminalitas Polres 

Grobogan tahun 2002-2004 tercatat 133 sepeda motor hilang yang dilaporkan 

masyarakat kepada pihak berwajib atau kepolisian. Dari jumlah kendaraan 29 

buah (21,8%) ditemukan masih ditangan pencuri, sisanya sebanyak 104 (78,2%) 

tidak dapat ditemukan yang kemungkinan masih ditangan penadah sepeda motor. 



Sedangkan penadah sepeda motor yang berhasil diungkap sebanyak 4 orang yang 

semuanya dikenakan sanksi pasal 480 sebagai penadahan biasa. 

Seorang penadah merupakan salah satu perbuatan yang menolong dalam hal 

kejahatan karena menampung suatu barang yang diperoleh dengan cara haram, 

maka dari itu sebagai umat beragama tidak boleh melakukan perbuatan tersebut. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bab XXX yang berjudul 

“pertolongan (jahat)” Pasal 480 ayat (1) dan 482 melarang tegas dan mengancam 

dengan hukuman penjara denda. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai “Pemahaman dan 

Ketaatan Hukum Masyarakat desa (Studi Kasus Jual Beli Sepeda Motor Hasil 

Curian di Masyarakat Desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan 

Tahun 2013)”. Oleh karena itu ketaatan hukum masyarakat dipandang sangat 

penting bagi semua warga negara karena sebagai bekal ataupun pegangan untuk 

menaati segala peraturan khususya diterapkan pada sekolah-sekolah dalam 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terkait dengan visi, misi, dan 

tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai ketaatan hukum dalam jual 

beli sepeda motor di masyarakat desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten 

Grobogan tahun 2013? 

2. Bagamana kendala ketaatan hukum dalam pembelian sepeda motor hasil 

curian pada masyarakat desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten 

Grobogan tahun 2013? 



3. Bagaimana solusi mengatasi kendala ketaatan hukum dalam jual beli sepeda 

motor hasil curian pada masyarakat desa Ngrandu Kecamatan Geyer 

Kabupaten Grobogan tahun 2013? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan pemahaman mengenai ketaatan hukum jual beli 

sepeda motor hasil curian di masyarakat desa Ngrandu Kecamatan Geyer 

Kabupaten Grobogan tahun 2013. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan ketaatan hukum dalam 

jual beli sepeda motor hasil curian pada masyarakat desa Ngrandu 

Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan tahun 2013. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala ketaatan hukum 

dalam jual beli sepeda motor hasil curian pada masyarakat desa Ngrandu 

Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan tahun 2013. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan waktu penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di Desa Nrandu Kecamatan Geyer Kabupaten 

Grobogan. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatannya sejak persiapan sampai 

penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih 

empat bulan, yaitu sejak bulan November 2013 sampai bulan Februari 2014. 

Jenis dan Strategi Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian naturalistik/kualitatif. Penelitian 

ini menggunakan analisis fenomena dan dalam datanya berupa kata-kata tertulis 

dan lisan serta perilaku yang diamati karena dalam penelitian ini yang dianalisis 

adalah fenomena pemahaman dan  ketaatan hukum pada penadahan sepeda motor. 

Subjek dan Objek Penelitian 

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi subjek penelitian ini 

adalah masyarakat terhadap kasus jual beli motor hasil curian di masyarakat desa 



Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Penelitian ini yang menjadi 

subjek utama adalah masyarakat setempat terutama pelaku jual beli sepeda motor 

hasil curian tersebut. 

Sumber Data 

Berdasarkan patokan sumber data di atas, maka yang menjadi sumber 

penelitian ini yaitu: 

1. Informan  

Informan adalah orang yang paling mengerti tentang dirinya sendiri 

(Sugiyono, 2012:138), atau siapa saja orang yang tepat, kompeten, dan bisa 

memberi informasi dan informasinya bisa dipercaya kebenarannya dan akurasinya 

(Hamidi, 2010:77). Jadi informan dalam penelitian ini yang dimanfaatkan sebagai 

informasi yang diperlukan adalah masyarakat setempat dan pelaku jual beli 

sepeda motor hasil curian. 

2. Tempat dan peristiwa 

Tempat atau lokasi penelitian dimisalkan, seperti penelitian di suatu 

perusahaan, lembaga, organisasi, program studi, atau suatu jurusan suatu 

universitas, partai politik di suatu daerah, peneliti tidak sulit mencari, 

mendapatkan, mengidentifikasikan responden yang memenuhi criteria (Hamidi, 

2010:78), atau secara singkatnya yaitu tempat berlangsungnya kejadian dalam 

situasi sosial sedang berlangsung (Spradley dalam Sugiyono. 2012:68). Biasa 

Desa Ngrandu, sedangkan peristiwanya adalah penadahan sepeda motor di 

masyarakat desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. 

 



3. Arsip atau Dokumen 

Dokumen dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang (Sugiyono 2012:240). Jadi dokumentasi adalah arsip atau catatan 

peristiwa yang terjadi. Berdasarkan uraian yang telah digunakan dalam penelitian 

adalah profil desa dan foto hasil wawancara. 

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang telah ditetapkan dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara tak berstruktur, instrumen ini menggunakan kisi-kisi 

wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi untuk mendokentasikan setiap 

kegiatan dari peneliti. Instrumen pengumpulan data tersebut terkait dengan teknik 

dan sumber yang penulis gunakan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Instrumen Pengumpulan Data 

Sumber Data Teknik Pengumpulan 
Data 

Instrumen Pengumpulan 
Data 

Narasumber/Informan Wawancara tak 
berstruktur 

Kisi-kisi wawancara 

Peristiwa Observasi Kisi-kisi observasi 
Dokumen Telaah Dokumen Kisi-kisi telaah 

dokumen 
 

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis dan model interaktif. 

Langkah-langkah analisis data model interaktif adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan 

melakukan observasi, wawancara, dan tes dengan menentukan strategi 

pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta 

pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. 



2. Reduksi data, yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan. 

3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam 

penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan 

atau tabel. 

4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti 

dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan 

menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat (Miles dan Huberman, 

1992:20). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pemahaman masyarakat mengenai ketaatan hukum yang berlaku sangat 

kurang, banyak masyarakat yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang 

melanggar hukum. Masyarakat tidak sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu 

termasuk perbuatan yang melanggar hukum, rendahnya pemahaman ketaatan 

hukum dalam masyarakat terlihat dari berbagai kegiatan atau perbuatan yang 

dilakukan, salah satu perbuatan yang melanggar hukum yaitu masyarakat membeli 

dan menjual barang dari hasil kejahatan contohnya jual beli sepeda motor yang 

sengaja dilakukan oleh  seseorang warga masyarakat. 

Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehiduan manusia 

dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah 



masyarakat. Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya 

undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan 

secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang 

Hukum Dagang. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pasti 

melakukan jual beli terutama dilakukan di pasar, kegiatan itu dilaksanakan untuk 

mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan saling menguntungkan bagi pihak yang 

bersangkutan tersebut. 

Terdapat kendala dalam pemahaman dan ketaatan hukum masyarakat desa 

khususnya pada kasus jual beli sepeda motor hasil curian yang terjadi dalam 

lingkungan masyarakat adalah kondisi biaya hidup yang kurang berkecukupan, 

dalam melakukan perbuatan atau mengambil keputusan tidak memikirkan 

resikonya terlebih dahulu selalu terburu-buru, sifat malas dan tidak giat bekerja, 

depresi, mudah terpengaruh lingkungan luar baik dewasa maupun yang sudah tua, 

dan pola hidup yang konsumtif boros. Sehingga memunculkan solusi dari kendala 

tersebut yaitu seseotrang jika ingin mendapatkan hal yang diinginkan harus lebih 

giat bekerja, selalu memperhatikan hal-hal yang kecil sehingga tidak merugikan 

diri sendiri, kesempatan untuk mendapatkan barang dengan harga sedikit, 

tanggungjawab, dan konsistensi. 

SIMPULAN  

Dalam penelitian ini, terdapat simpulan penelitian sebagai berikut ini: 

1. Peran Bapak Sutiyo sebagai pelaksana/pelaku penadahaan sepeda motor 

adalah sebagai orang yang tidak taat pada hukum karena telah melakukan 



perbuatan melanggar hukum yang diakibatkan oleh keadaan ekonomi yang 

kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya selaku kepala 

keluarga yang wajib memberikan nafkah kepada keluarga.  

2. Bapak Sutiyo tersebut menghadapi berbagai kendala dalam pemahaman 

ketaatan hukum dalam kasus penadahan sepeda motor, diantaranya kondisi 

keluarga sendiri (Bapak Sutiyo), Bapak Sutiyo kurang percaya diri dalam 

mengambil keputusan, rasa malas, mudah terpengaruh dalam pergaulan, 

depresi, mudah menyerah, berkurangnya perhatian dari anak dan istri, dan 

pola hidup konsumtif oleh pelaku. 

3. Solusi untuk menghadapi kendala dalam pemahamana ketaatan hukum 

masyarakat desa dalam penadahan kendaraan bermotor adalah kesempatan 

untuk mengambil dan melaksanakan keputusan/perbuatan tersebut, 

pertanggungjawaban kepala keluarga terhadap anak dan istrinya, serta 

konsistensi. 
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