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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1.   Motif-motif yang dilakukan para Terdakwa dalam melakukan perbuatan 

jahatnya didasarkan oleh motif cemburu, sehingga motif tersebut mendorong 

para terdakwa untuk melakukan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama 

baik melalui SMS dan media sosial (facebook). Motif tersebut dilakukan para 

terdakwa dengan maksud, supaya saksi korban (Novi) dan keluarganya benci 

terhadap Terdakwa I, sehingga putuslah talisilaturahmi Terdakwa I dengan 

saksi korban (Novi). 

2.   Pandangan teori kriminologi mengenai motif perbuatan terdakwa pada putusan 

nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg dapat dikategorikan ke dalam teori anomie 

yang mengarah pada teori Psychoanalysis, bahwa perlu kepekaan dan 

ketajaman dalam mengamati gejala-gejala sosial yang sedang berlangsung, 

artinya seberapa jauh perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial 

berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan. Gejala yang terjadi akibat dari 

perilaku yang diciptakan oleh masyarakat, dimana ada interaksi sosial melalui 



75 
 

gadget sebagai sarana berbuat jahat yang menyimpang dari norma-norma yang 

berlaku di masyarakat sehingga mengakibatkan tekanan-tekanan yang 

mendorong para terdakwa melakukan kejahatan. Upaya mempelajari kejahatan 

tersebut dapat ditinjau dari: 

a. Faktor Sosiologi, yaitu faktor yang menempatkan gejala sosial sebagai 

penyebab utama timbulnya berbagai kejahatan. 

b. Faktor Biologis, yaitu faktor yang mencari sebab-sebab kejahatan dengan 

ciri-ciri fisik. 

c. Faktor Psikologis, yaitu faktor yang mempelajari kepribadian seseorang 

dengan mengarah pada teori Psychoanalysis. 

3. Keterkaitan antara motif perbuatan dengan pertimbangan hakim, dalam hal ini 

sangatlah penting. Khususnya pada kasus-kasus berat seperti cybercrime, 

hakim membutuhkan motif pelaku pada perbuatan jahatnya untuk menentukan 

berat ringannya suatu hukuman. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan, yakni: 

a. Faktor Yuridis yaitu, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, fakta hukum di 

persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, dan barang bukti. 
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b. Faktor Non-Yuridis yaitu, memperhatikan sifat baik dan buruk dari 

terdakwa dalam persidangan, memperhatikan ada atau tidaknya 

perdamaian antara terdakwa dan korban, faktor ekonomi. 

B. SARAN 

Sehubungan dengan hasil penelitian, saran yang sekiranya dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi motif perbuatan pelaku kejahatan diperlukan adanya 

ahli kriminologi, dan ahli psikologi.  

2. Sebaiknya hakim perlu menguasai kembali teori-teori kriminologi. 

3. Dalam upaya menentukan, menanggapi, menafsirkan fenomena kejahatan baru 

seperti halnya kasus cybercrime. Diperlukan teori kriminologi, yang dapat 

ditelaah ke dalam ilmu sosiologi, ilmu biologi, dan ilmu psikologi dalam 

penyelesaiannya. 

 

 

 

 

 


