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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Tawuran pelajar merupakan suatu peristiwa perkelahian atau kekerasan 

yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Kata tawuran 

sepertinya tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Pada umumnya tawuran 

diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Tawuran pelajar 

merupakan perilaku yang agresi yang dilakukan oleh individu maupun 

kelompok, agresi itu sendiri sendiri secara singkat didefinisikan sebagai 

tindakan yang dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak fasilitas 

umum. Di indonesia sebagai bangsa indonesia dengan semboyan bhinneka 

tunggal ikanya di kenal dengan beragam budaya dari sabang sampai merauke. 

Keberagaman budaya tersebut tidak tidak hanya dimiliki oleh suku, namun 

juga dimiliki oleh pelajar di kota semarang sebagai generasi penerus bangsa, 

ternyata pelajar yang aktif di lingkungan sekolah juga memiliki identitas 

“BUDAYA” baru yaitu, “TAWURAN”. Kenapa ini dinamakan sebagai 

budaya, karena ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelajar, bahkan sudah 

menjadi tradisi yang turun temurun di kalangan pelajar, yang dilakukan 

sepulang sekolah dengan masih memakai seragam. Kondisi ini juga diiringi 

dengan pandangan yang keliru, seperti “kalau nggak tawuran banci”,atau 

masih banyak lagi anggapan-anggapan keliru di kalangan pelajar. 



2 
 

 

Tawuran antar pelajar selalu menjadi agenda pembicaraan setiap tahunnya, 

masalah ini bukanlah masalah yang baru dan bukan perkara yang remeh. 

Tawuran antar pelajar semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng 

sekelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran 

yang dilakukan sangatlah tidak terpuji. Seorang pelajar yang berpendidikan 

seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu. Pelajar 

adalah individu yang berada diantara masa kanak-kanak dan kehidupan 

dewasa, pada waktu transisi tersebut, para pelajar mulai berminat dengan diri 

sendiri dan kesadaran tentang dirinya sebagai individu berkepribadian, kaum 

pelajar adalah tunas-tunas harapan bangsa dan negara. Secara psikologis, 

perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah 

satu bentuk kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan 

kedalam 2 jenis delikuensi yaitu situasional dan sistematik. 

Pada delikuensi situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang 

mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat 

adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Sedangkan pada 

delikuensi sistematik, para remaja yang terlibat perkelahian itu berada di 

dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Di sini ada aturan norma dan 

kebiasaan tertentu yang harus diikuti anggotanya, termasuk berkelahi. Sebagai 

anggota, tumbuh kebanggaan apabila dapat melakukan apa yang diharapkan 

oleh kelompoknya. Dalam pandangan psikologi, setiap perilaku merupakan 

interaksi antara kecenderungan di dalam diri individu (sering disebut 

kepribadian, walau tidak selalu tepat) dan kondisi eksternal. Begitu pul dalam 
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perkelahian pelajar, bila dijabarkan sedikitnya 4 faktor psikologis mengapa 

seorang remaja terlibat perkelahian pelajar. 

Remaja yang terlibat perkelahian biasanya kurang mampu melakukan 

adaptasi pada situasi lingkungan yang kompleks. Kompleks di dini berarti 

adanya keanekaragaman pandangan, budaya, tingkat ekonomi, dan semua 

rangsang dari lingkungan yang makin lama makin beragam dan banyak. 

Situasi ini biasanya menimbulkan tekanan pada setiap orang. Tapi pada 

remaja yang terlibat perkelahian, mereka kurang mampu untuk mengatasi, 

apalagi memanfaatkan situasi itu untuk pengembangan dirinya. 

Mereka biasanya mudah putus asa, cepat melarikan diri dari masalah, 

menyalahkan orang/pihak lain pada setiap masalahnya, dan memilih 

menggunakan cara tersingkat untuk memecahkan masalah. Pada remaja yang 

sering berkelahi, ditemukan bahwa mereka mengalami konflik batin, mudah 

frustasi, memiliki emosi yang labil, tidak peka terhadap perasaan orang lain, 

dan memiliki perasaan rendah diri yang kuat. Mereka biasanya sangat 

membutuhkan pengakuan. 

Rumah tangga yang dipenuhi kekerasan (entah antar orang tua atau pada 

anaknya) jelas berdampak pada anak, ketika meningkat remaja, belajar bahwa 

kekerasan adalah bagian dari sirinya. Sebaliknya, orang tua terlalu melindungi 

anaknya, ketika remaja akan tumbuh sebagai individu yang tidak mandiri dan 

tidak berani mengembangkan identitasnya yang unik. Begitu bergabung 

dengan teman-temannya, banyak anak menyerahkan dirinya secara total 
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terhadap kelompoknya sebagai bagian dari identitas yang dibangunnya. Selain 

itu suasana keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak 

menyenangkan serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan 

bahaya psikologis bagi setiap usia terutama pada masa remaja. Berdasarkan 

hasil penelitian ditemukan bahwa salah satu penyebab kenakalan remaja 

dikarenakan tidak berfungsinya orang tua sebagai figure teladan yang baik 

bagi anak.
1
 Sehingga peran besar keluarga dituntut untuk memberikan contoh 

yang baik agar anak-anak tidak mencari perilaku menyimpang seperti tawuran 

pelajar. 

Sekolah pertama-tama tidak di pandang sebagai lembaga yang harus 

mendidik siswanya menjadi sesuatu 

Tetapi sekolah terlebih dahulu harus dinilai dari kualitas pengajarnya. 

Karena itu, lingkungan sekolah yang merangsang siswanya untuk belajar 

(misalnya suasana kelas yang monoton, peraturan yang tidak relevan dengan 

pengajaran, tidak adanya fasilitas praktikum, dsb., akan menyebabkan siswa 

lebih senang melakukan kegiatan diluar sekolah bersama teman-temannya. 

Setelah itu masalah pendidikan, dimana guru jelas memainkan peran paling 

penting sayangnya guru lebih berperan sebagai penghukum dan pelaksana 

aturan, serta sebagai tokoh atoriter yang sebenarnya juga menggunakan cara 

kekerasan (waktu dalam bentuk berbeda) dalam mendidik siswanya. 

                                                           
1 Hawari, D. 1997. Penyalahgunaan narkotika dan Zat Adiktif. Jakarta: Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia 
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 Lingkungan di antara rumah dan sekolah yang sehari-hari pelajar alami, 

juga membawa dampak terhadap munculnya perkelahian, misalnya 

lingkungan rumah yang sempit dan kumuh, anggota lingkungan yang 

berperilaku buruk. Begitu juga sarana transportasi umum yang sering 

menomor sekiankan pelajar. Juga lingkungan kota (negara) yang penuh 

kekerasan. Semuanya itu dapat merangsang remaja untuk belajar sesuatu dari 

lingkungannya, dan kemudian reaksi emosional yang berkembang mendukung 

untuk munculnya perilaku berkelahi. 

Lingkungan yang tidak menerima eksistensi para remaja juga menjadi 

salah satu faktor pemicu seorang pelajar melakukan perbuatan-perbuatan 

anarki. Padahal pada usia remaja tersebut remaja dalam taraf pencarian 

jatidiri, dan dibutuhkan sekali dukungan dan partisipasi warga masyarakat 

dilingkungan sekitar mereka berada. Hal itu bisa dilakukan dengan berbagai 

cara diantaranya mengadakan wadah organisasi pemuda, memberikan 

apresiasi terhadap pelajar yang berprestasi, melibatkan remaja dalam berbagai 

kegiatankemasyarakatan sampai dengan memberikan tanggung jawab yang 

lebih untuk menjadi panitia sebuah kegiatan yang diadakan oleh masyarakat. 

Hal-hal tersebut mungkin bisa diharapkan untuk meminimalisir remaja untuk 

mencari kegiatan-kegiatan negative di luar lingkungan mereka atau dengan 

kata lain untuk meminimalisir tawuran pelajar.  

Dampak yang merugikan orang lain yaitu: Warga atau masyarakat dan 

bahkan (keluarga tentunya) yang terlibat tawuran jelas mengalami dampaknya. 
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Contoh: apabila si pelajar tersebut terluka bahkan sampai tewas dalam 

kejadian dampak dari tawuran pelajar sangatmerugikan dari berbagai pihak, 

paling tersebut, rusaknya sarana dan fasilitas umum seperti: halte, bus, dll, 

yang mengkhawatirkan hilangnya kepercayaan masyarakat ia tinggal dengan 

si pelaku tawuran itu tadi, rusaknya citra baik sekolah pencitraan yang baik 

yang telah di bangun oleh perangkat sekolah, baik itu kepala sekolah, jajaran 

guru, dan karyawan, serta prestasi yang diraih oleh siswa lain akan pudar dan 

sirna apabila si pelajar yang lain masih mempertahankan tradisi tawuran. 

Hal terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk 

menyelesaikan persoalan ini. Seluruh lapisan masyarakat harus ikut berperan 

dalam menanggulangi kasus tawuran pelajar yang terjadi di kota semarang 

yaitu orang tua, guru/sekolah, memberikan pendidikan moral sesering 

mungkin untuk para pelajar, menghadirkan seorang figure yang baik untuk di 

contoh oleh para pelajar, memberikan perhatian yang lebih bagi para pelajar 

karena pelajar itu sedang mencari jati diri mereka yang sebenarnya, 

pemerintah termasuk juga apparat kepolisian yang menangani pelaku tawuran 

pelajar tersebut, LSM dan aparat kepolisian LSM dapat melakukan kegiatan 

penyuluhan di sekolah-sekolah mengenai dampak dan upaya yang perlu 

dilakukan agar dapat menanggulangi tawuran, pemerintah berperan 

menghapuskan tayangan yang berlaku kekerasan yang merajalela di layar 

kaca. Namun upaya tersebut belum bisa membuat jera para pelaku tawuran 

antar pelajar.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana tinjauan yuridis kriminologis kasus tawuran pelajar di kota 

Semarang? 

2) Bagaimana cara menanggulangi kasus tawuran pelajar yang terjadi di kota 

Semarang? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini 

adalah: 

1) Untuk mengetahui tinjauan kriminologis kasus tawuran pelajar di kota 

Semarang. 

2) Untuk mengetahui cara menanggulangi kasus tawuran pelajar di kota 

Semarang. 

1.4 Manfaat  

Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu 

pengetahuan dan memahami bagaimana tinjauan yuridis kriminologis kasus 

tawuran pelajar. Dan bagi masyarakat akan bisa mengetahui cara 

menanggulangi kasus tawuran pelajar yang marak terjadi. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

BAB .I. PENDAHULUAN 

 Pada BAB ini disajikan Latar Belakang permasalahan, perumusan 

masalah, Tujuan, Manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB.II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada BAB ini disajikan tentang norma-norma hokum, teori-teori hokum 

yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Disamping 

itu juga dapat disajikan mengenai berbagai asas hokum atau pendapat yang 

berhubungan dengan azas hokum atau teeori hokum yang benar-benar 

bermanfaat sebagai badan untuk melakukan analisis terhadap fakta-fakta atau 

kasus yang sedang diteliti pada BAB IV. 

BAB.III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menyajikan secara sederhana langkah-lngkah penelitian yang 

dilakukan. Dalam hal penelitian normative, disajikan bahan-bahan hokum 

yang relevan, dengan analisis deduktif interpretative. Sementara dalam hal 

penelitian hukum empiris, memuat tentang jenis data yang dikumpulkan serta 

teknik/cara mengumpulkan data. Di dalam bab ini diketengahkan antara lain: 

metode pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, metode penentuan 

sampel, hipotesa (kalua ada), metode pengumpulan data dan metode analisis 

data. 
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BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Di dalam BAB ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, 

ditafsirkan, dikaitkan dengn kerangka teoritik atau kerangka analisis yang 

dituangkan dalam BAB II, sehingga tampak jelas bagaimana data hasil 

penelitisn itu dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan pembahasan dalam 

kerangka teoritik yang telah dikonstatasisikan atau kerangka analisis yang 

telah dikemukakan terdahulu. Apakah terarah pada pengujian kerangka 

teoritik atau penjelasan konstektual masalah hokum yang menjadi 

permasalahan penulisan hokum yang bersangkutan. 

BAB V.SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam 

masing - masing bab sebelumnya. Tersusun atas kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 


