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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sosial, tidak ada kedamaian dan ketentraman yang benar-

benar absolut. Selalu ada saja pertentangan dan pertikaian, baik antar sesama 

anggota di dalam masyarakat maupun antar golongan. Tidak hanya pertentangan 

yang mengusik ketentraman, terdapat pula tindakan kriminal yang meresahkan 

dan mengkhawatirkan masyarakat, misalnya pencurian, penculikan, 

penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. 

Setiap hari media massa tidak pernah sepi dari pemberitaan mengenai 

kasus-kasus kejahatan. Jika diakumulatifkan selama satu tahun, angka kejahatan 

yang terjadi sangatlah besar. Pada Desember 2008, di wilayah hukum Polda Jabar 

tercatat 2.168 kasus kriminalitas. Sedangkan di bulan Januari 2009 naik menjadi 

2.236 kasus (Galamedia, 17 Februari 2009). 

Tindakan kriminal yang lebih menyeramkan adalah pembunuhan karena 

telah mengakhiri nyawa seseorang dengan cara yang keji. Pelaku pembunuhan 

terkadang tidak hanya membunuh, namun dapat pula sebelumnya ia melakukan 

pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Ada pula yang 

memutilasi korbannya menjadi beberapa bagian setelah korban dibunuh. 

Data dari Bareskrim Mabes Polri menunjukkan, pada Januari-Mei 2008, 

pembunuhan di Indonesia secara kuantitas menunjukkan tren meninggi yaitu, 

sudah mencapai 559 kasus. Sementara di sepanjang tahun 2007, terjadi 941 
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pembunuhan. Dengan demikian, dalam lima bulan di 2008, jumlah kejadian 

pembunuhan sudah melampaui 50 persen jumlah di tahun 2007 (Kompas, 6 

Agustus 2008). 

Sepanjang tahun 2008 di wilayah hukum Polda Metro Jaya, kasus 

pembunuhan menurut data Direktorat Polda Metro Jaya terjadi 76 kasus, dimana 

70 kasus atau 92 persennya telah terungkap. Dibanding pada 2007 kasus 

pembunuhan relatif lebih tinggi yaitu terjadi 173 kasus namun hanya 60 kasus 

atau 34 persennya yang terungkap (Pangaribuan & Musrifah, 2008). 

Badan Pusat Statistik Jatim mencatat, dalam 5 tahun terakhir, kasus 

pembunuhan rata-rata mencapai di atas 150 kejadian. Selain pembunuhan, kasus 

penganiayaan berat yang sering mengakibatkan korbannya mengalami luka 

permanen atau cacat tercatat di atas 1.000 kasus dalam 5 tahun terakhir (Kompas, 

6 Agustus 2008a). 

Di wilayah hukum Polwiltabes Bandung, terjadi 7 kasus pembunuhan 

sepanjang 2008 (Detik Bandung, 31 Desember 2008). Dari rentetan jumlah kasus 

pembunuhan tersebut, 4 kasus belum terungkap. Masing-masing 1 kasus di 

Polresta Bandung Barat, 1 kasus di Polresta Bandung Tengah dan 2 kasus di 

Polresta Bandung Timur (Detik Bandung, 31 Desember 2008). Berdasarkan data 

tahanan dan narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Sukamiskin 

Bandung bulan Maret 2009, jumlah tahanan dan narapidana dari kasus 

pembunuhan sebanyak 161 orang atau 31,5 persen dari total keseluruhan tahanan 

dan narapidana yaitu 511 orang.  
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Angka statistik di atas menunjukkan betapa banyaknya kasus pembunuhan 

yang telah terjadi di beberapa kota besar secara khusus dan di Indonesia secara 

keseluruhan. Selain kuantitasnya, kasus-kasus pembunuhan yang telah terjadi juga 

meningkat kualitasnya. Artinya, para pelaku pembunuhan lebih berani 

berkeputusan untuk membunuh dan lebih kejam dalam melakukan aksinya. 

Sebagai contoh, Very Idam Heryansyah alias Ryan telah melakukan pembunuhan 

terhadap Heri Santoso dengan menikamnya sebanyak 11 kali dan kemudian 

memutilasinya menjadi tujuh bagian (Kompas, 22 Juli 2008). Selain itu Ryan juga 

telah membunuh 10 orang lainnya dan dikubur di pekarangan rumahnya 

(Bachtiar, 2009). Di Temanggung, Jawa Tengah, karena kesulitan ekonomi 

seorang ibu bernama Walsiyem memenggal kepala bayi yang baru saja ia lahirkan 

(Kompas, 6 Agustus 2008b). Di Indramayu, Nawangsih dibunuh dan diperkosa 

keponakannya sendiri hanya karena pelaku kesal terhadap korban lantaran 

mengambil daun pohon pisang di sekitar rumahnya dan kemudian menjualnya  

(Radar Cirebon, 28 Februari 2009). Di Bandung, seorang pemulung tewas oleh 

dua orang pengamen yang berawal dari pertikaian karena pelaku tidak 

menanggapi permintaan korban untuk menyanyikan lagu (Galamedia, 3 Maret 

2009). Di Bandung, Lia seorang pembantu di Salon Ajat tewas mengenaskan 

dengan puluhan luka tusuk di perutnya (Detik Bandung, 4 Maret 2009). 

Kekejian yang dilakukan seorang pembunuh dengan menghabisi nyawa 

seseorang akan menimbulkan komentar masyarakat yaitu di mana hati nurani para 

pelaku pembunuhan tersebut? Apalagi Indonesia sebagai negara yang percaya 

kepada Tuhan di mana semua agama melarang untuk melakukan pembunuhan 
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yang apabila dilakukan tergolong pada perbuatan berdosa besar. Dengan begitu, 

masyarakat akan menganggap para pelaku pembunuhan secara sengaja sebagai 

orang yang tidak berprikemanusiaan, kejam, sadis, tak bermoral, dan sebagainya. 

Namun masyarakat biasanya memberikan pengecualian terhadap pembunuhan 

yang dilakukan secara tidak sengaja, misalnya atas dasar pembelaan diri. Terlepas 

dari hal tersebut, tentu pelaku pembunuhan memiliki alasan mengapa mengambil 

keputusan untuk membunuh orang lain.  

Manusia memiliki predisposisi untuk melakukan tindakan membunuh.  

Dalam buku The Leviathan, Thomas Hobbes (Nashori, 2008b) mengatakan bahwa 

manusia adalah homo homini lupus. Manusia adalah pemangsa bagi manusia 

lainnya. Sigmund Freud (Krahé, 2005; Nashori, 2008a, 2008b) beranggapan 

bahwa manusia lahir dengan dua sifat dasar, yaitu eros (dorongan hidup) dan 

thanatos (dorongan mati). Agresi dan kekerasan adalah salah satu wujud 

kehendak untuk mati. Konrad Lorenz (Nashori, 2008b) berpendapat bahwa agresi 

adalah naluri untuk mempertahankan hidup. Karena bersifat naluriah, maka setiap 

saat sifat tersebut bisa muncul, terlebih dalam situasi yang mengancam eksistensi 

kehidupan seseorang.  

Berbeda dengan pandangan di atas, Psikologi Islam memandang manusia 

diciptakan dengan sifat asli yang suci, berkecenderungan kepada Tuhan, kebaikan 

dan kebenaran (Nashori, 2008b). Apabila sifat baik dan benar ini mendapat 

persemaian yang baik, maka manusia akan tumbuh menjadi manusia sempurna. 

Tetapi, jika tidak mendapat persemaian yang baik, maka manusia akan bertindak 

kasar dan kejam terhadap sesamanya (Nashori, 2008b). 
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Selain predisposisi tersebut, Feldman mengatakan bahwa perilaku membunuh 

yang merupakan perilaku agresi dihasilkan dari interaksi berbagai faktor, baik 

yang dimiliki oleh individu (kognisi, afeksi, dan gugahan/arousal) dan kondisi 

lingkungan (media massa, penegakan hukum) (Markum, dkk., 2008a). Model 

umum afektif agresi (general affective aggression model) yang diajukan oleh 

Anderson (Baron & Byrne, 2005) mengungkapkan bahwa agresi dipicu oleh 

aspek-aspek dari situasi saat ini (frustasi, serangan, pemaparan terhadap tingkah 

laku agresif orang lain, munculnya tanda-tanda yang berhubungan dengan agresi, 

dan hal lainnya yang menyebabkan ketidaknyamanan) atau kecenderungan yang 

dibawa individu (trait, sikap dan belief terhadap kekerasan, keterampilan spesifik 

yang terkait agresi). Ruth Benedict dan Brown (Nashori, 2008a) berpandangan 

bahwa lingkungan sosial lah yang membentuk perilaku agresif atau kekerasan. 

Deaux berpendapat (Nashori, 2008b) bahwa faktor lingkungan penyebab 

agresivitas manusia adalah hasil belajar dari lingkungan sosialnya.  

Teori Integrated Cognitive Antisocial Potential (ICAP) oleh Farrington 

(Markum, dkk., 2008b)  mengasumsikan bahwa manusia memiliki potensi 

berperilaku antisosial. Perubahan dari antisocial potential menjadi tindakan 

antisosial dan kekerasan bergantung para proses kognitif (berpikir dan 

pengambilan keputusan) yang juga memperhitungkan kesempatan (criminal 

opportunity) dan adanya korban (victim) (Markum, dkk., 2008b).  

Pengambilan keputusan pada dasarnya berkaitan erat dengan pemecahan 

masalah. Agresi seringkali digunakan manusia sebagai jalan untuk 

“mengungkapkan perasaan” dan “menyelesaikan persoalan” hidup mereka 
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(Nashori, 2008b). Namun, mengapa para pelaku pembunuhan mengambil 

keputusan membunuh untuk menyelesaikan persoalan mereka? Pengambilan 

keputusan adalah pemilihan tindakan dari sejumlah alternatif yang ada (Mansyur 

dan Lukman, 2005). Artinya, terdapat beberapa alternatif tindakan atau solusi 

yang dimiliki para pelaku pembunuhan sebelum melakukan aksinya.  

Berdasarkan fenomena banyaknya jumlah kasus pembunuhan dan uraian di 

atas, dinamika pengambilan keputusan ketika melakukan pembunuhan menjadi 

sangat menarik untuk diteliti. Untuk itu, penelitian ini ingin mengetahui 

bagaimana dinamika pengambilan keputusan dari pelaku pembunuhan.   

 

B. Fokus Penelitian 

Merenggut nyawa orang lain mewakili bentuk kekerasan paling ekstrem 

yang masuk akal. Pembunuhan terhitung jarang dibandingkan bentuk-bentuk 

agresi lain (Krahé, 2005). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan 

pada dinamika pengambilan keputusan pelaku pembunuhan berencana ketika 

melakukan pembunuhan karena pembunuhan berencana membutuhkan 

perencanaan sebelumnya, intensi, dan kebencian di pihak pembunuh, sedangkan 

pembunuhan tanpa rencana dilakukan sebagai akibat dari provokasi atau tindakan 

”ngawur” yang bersifat kriminal (criminal negligence) (Krahé, 2005). Penelitian 

ini akan dilakukan pada satu orang narapidana di Lembaga Permasyarakatan 

Kelas I Sukamiskin Bandung.  

Subjek penelitian difokuskan pada narapidana dewasa dengan tuduhan 

pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP). Batas umur pidana anak menurut 
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Pasal 4 Undang-undang Peradilan Anak (Undang-undang no. 3 Tahun 1997) 

adalah 18 tahun. Narapidana dewasa yang berusia di atas 18 tahun memiliki tahap 

pemikiran operasional formal. Pada tahap ini seseorang sudah dapat berpikir logis, 

berpikir dengan pemikiran teoretis formal berdasarkan proposisi-proposisi dari 

apa yang dapat diamati saat itu (Piaget dalam Suparno, 2001). Menurut Santrock 

(2002) pada usia dewasa awal seseorang memiliki kemampuan kognitif yang 

sangat baik, termasuk dalam hal ini yaitu proses pengambilan keputusan.  

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Bagaimana dinamika proses pengambilan keputusan pelaku untuk 

melakukan pembunuhan? 

2. Mengapa pelaku mengambil keputusan membunuh korbannya? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

membunuh? 

  

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empirik 

mengenai dinamika pengambilan keputusan ketika melakukan pembunuhan. 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan memahami dinamika proses pengambilan 

keputusan pelaku pembunuhan saat melakukan pembunuhan. 
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2. Untuk mengetahui dan memahami alasan-alasan mengapa pelaku 

membunuh korbannya. 

3. Untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan membunuh. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara ilmiah dan 

praktis. Manfaat-manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Menambah kekayaan keilmuan psikologi terutama berkenaan dengan 

agresi dan pengambilan keputusan. 

2. Menambah literatur penelitian mengenai dinamika pengambilan 

keputusan khususnya pada pelaku pembunuhan. 

3. Menjadi bahan literatur bagi masyarakat untuk memahami dinamika 

pengambilan keputusan membunuh. 

4. Memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk memahami alasan 

pelaku membunuh korbannya. 

5. Memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa perilaku agresi 

bukan sebagai jalan keluar dari masalah sehingga penelitian ini 

diharapkan dapat mencegah hal tersebut. 
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F. Metode Penelitian 

1. Desain penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dengan rancangan studi kasus 

dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam mengenai situasi 

dan makna sesuatu/subjek yang diteliti (Alsa, 2007). Studi kasus menyelidiki 

banyak variabel dan banyak kondisi pada sampel yang kecil (Azwar, 2007). 

2. Instrumen dan teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat pengumpul data 

adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2007). Selanjutnya peneliti akan 

mengembangkan pedoman wawancara semi terstruktur. Data dikumpulkan 

dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dengan bantuan 

pedoman wawancara semi terstruktur dan dengan alat perekam suara (voice 

recorder). 

3. Teknik analisis data 

Aktivitas analisis data yang peneliti lakukan yaitu reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan 

(conclusion drawing/verification). Langkah-langkah analisis tersebut 

ditunjukkan pada gambar berikut:  

 

 

 

(Sumber: Sugiyono, 2007) 

Data Collection 

Data Reduction 

Conclusion 

Data Display 
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Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh seperti yang disarankan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007). 

4. Pengujian keabsahan data 

Untuk menguji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas 

penelitian ini, peneliti melakukan beberapa cara, yaitu melakukan member 

check (Sugiyono, 2007), melakukan triangulasi (Sugiyono, 2007), 

memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di 

lapangan (Bungin, 2008), comprehensive data treatment  (Silverman, 2005), 

constant comparative method (Silverman, 2005), peer debriefing (Bungin, 

2008), dan melakukan auditing (Moleong, 2008) dengan  auditor Dra. Titin 

Kartini, M.Si dan Hani Yulindrasari, S.Psi, M.Gendst. 

 

G. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Sukamiskin 

Bandung. Pemilihan subjek berdasarkan purpossive sampling. Subjek pada 

penelitian ini adalah seorang narapidana kasus pembunuhan berencana dengan 

masa tahanan yang belum akan berakhir. Inisial subjek adalah D. Ia dipidana 

hukuman penjara selama 17 tahun dan mendekam di LP Sukamiskin sejak 29 

April 2008. Korban yang dibunuh D adalah seorang rentenir yang juga memiliki 

kaitan persaudaraan dengan motif pembunuhan yang disebabkan dendam. D 

melakukan pembunuhan tersebut dengan empat alat atau senjata, yaitu palu, pisau, 

batang pohon singkong, dan bambu.   


