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ABSTRAK 
 
 
 Perkembangan pembangunan saat ini ditandai dengan banyaknya peningkatan 

tindak pidana kejahatan. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan terjadi hamper pada 

setiap masyarakat, namun karena sifatnya merugikan , wajar pula bilamana masyarakat 

berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. 

 Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif,literatur-literatur dan 

pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah hukum 

primer,sekunder,dan tersier pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka. 

Observasi secara sengaja dan sistematika fenomena sosial serta gejala psikis. Dan 

dianalisa secara kualitatif. 

 Pada umumnya kejahatan lebih banyak dilakukan oleh kaum pria, tetapi oleh 

karena perkembangan didalam masyarakat dimana peran wanita lebih menonjol dari 

tahun – tahun sebelumnya, maka perilaku yang menyimpang dari kaum wanita dapat 

timbul. 

 Secara kodrati, wanita merupakan mahluk yang lemah, yang membutuhkan 

perlindungan dan di karuniai sifat khas kewanitaan yang banyak di tuntut dan di soroti 

yaitu keindahan, kelembutan, dan kerendahan hati yang merupakan sifat tradisional. 

Tetapi keadaan telah menunjukan bahwa di antara makhluk tuhan yang tergolong 

mempunyai sifat lemah lembut, terdapat juga mampu melakukan perbuatan-perbuatan 

yang dirasakan oleh kaum wanita suatu hal yang menyalahi perasaan lemah lembut 

yang di milikinya. Perbuatan mana telah melangkah pada hal-hal yang menusuk 

perasaan khususnya dari kalangan wanita itu sendiri. 

 Kejahatan-kejahatan banyak dilakukan bermacam-macam yaitu kejahatan 

terhadap nyawa antara lain pembunuhan, penganiayaan, abortus, perkelahian dan lain-

lain. Kejahatan terhadap harta benda antara lain pencurian, penipuan, pemerasan, 

penggelapan, penadahan, dan lain-lain. Kejahatan terhadap kesusilaan antara lain 

kejahatan melanggar kesusilaan , pornografi, dan lain-lain. 

 Salah satu kejahatan yang terjadi di masa kini adalah tindak pidana 

pembunuhan, biasanya kejahatan ini dilakukan oleh pria walaupun ada juga wanita 

yang melakukan hal tersebut bahkan ada juga pembunuhan yang dilakukan wanita 

yang lebih kejam dari pria. Kiranya perlu di sadari, masih banyak hal mengenai wanita 



yang masih merupakan teka-teki yang belum bisa dijawab, meskipun sepanjang 

sejarah, orang telah berusaha mencari pemecahannya. Hal tersebut disebabkan oleh 

masyarakan manusia mempunyai sifat dan bentuk yang beraneka ragam, sehingga 

selalu menimbulkan masalah. Dalam hubungan ini patut kiranya unuk di kemukakan 

pendapat yang mengatakan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak gadis yang 

disebabkan oleh emosi-emosi yang sangat kuat. Emosi yang sentimen kuat itu berupa 

rasa kerinduan terhadap kampung halaman dan orang tuanya di pedesaan. Oleh emosi 

yang meluap tersebut timbullah konflik-konflik batin dan ketegangan-ketegangan yang 

sangat tinggi, sehingga anak gadis tersebut melakukan tindak kriminal berupa 

pembunuhan/bunuh diri. 

Kata kunci:wanita, pelaku tindak pidana pembunuhan, latar belakang dan upaya 

penanggulangannya 

  



PENDAHULUAN 

 

 Masalah kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu menjadi perhatian, 

bagi aparat penegak hukum maupun masyarakan pada umumnya. Karena kejahatan 

mengancam  ketentraman masyarakatt, hal ini disebabkan karena kejahatan 

merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang timbul dalam pergaulan hidup 

manusia sebagai makhluk sosial di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 Dari sekian banyak jenis kejahatan yang akhir-akhir ini terus mendapat sorotan 

tajam adalah kejahatan yang menyangkut nyawa, karena jenis kejahatan ini 

menunjukkan gejala yang terus meningkat, baik secara kualitas maupu kuantitasnya. 

Hal tersebut terbukti dengan melihat data statistik kriminal yang terdapat di Lembaga 

Pemasyarakatan Khusus Wanita Malang. 

 Ika mendengar ”pembunuhan” sepintas lalu kita membayangkan pada si 

petindak pidana yang bersangkutan pada umumnya adalah kaum pria dengan tingkah 

laku yang agresif, pantang menyerah, berani dalam melakukan tindak pidana tersebut. 

Sehubungan dengan pelaku tindak pidana dalam hal kriminalitas,maka statistik dari 

berbagai negara menunjukkan bahwa kriminalitas dalam lingkungan wanita jauh lebih 

rendah daripada kriminalitas dalam lingkungan pria, lebih rendah 50%. 

 Dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh wanita maka kaum 

yang dikatakan sebagai makhluk lemah, dalam arti lemah lembut, halus perangai, 

bersikap lemah dan perasa ternyata sanggup pula melakukan tindak pidana 

pembunuhan, yaitu dengan meninggalkan segala ciri khas kepribadian yang dimiliki 

oleh seorang wanita. Sebagai gantinya muncul wanita jantan, pemberani dan penuh 

inisiatif dalam melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara kaumnya sendiri. 

 Menurut kenyataan yang ada bahwa kejahatan yang dilakukan oleh wanita, 

khususnya tindak pidana pembunuhan adalah lebih sedikit apabila dibandingkan 

dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pria. Walaupun demikian, 

kejahatan selalu bersifat mengganggu dan bahkan membahayakan ketertiban dalam 

masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka wajarlah jika dalam setiap 

masyarakat selalu di temui usaha-usaha untuk mencegah dan memberantas setiap 

kejahatan. 

  

 

 

 

 

 



PEMBAHASAN 

 

 Secara kodrati wanita dikaruniai sifat yang lemah lembut, penyabar, serta 

kerendahan hati, tetapi terdapat pula wanita yang mampu melakukan perbuatan-

perbuatan yang menyalahi perasaan lemah lembut yang dimiliki wanita pada umumnya. 

Perbuatan mana telah melangkah sampai pada hal-hal yang menusuk perasaan 

khususnya dikalangan kaum wanita itu sendiri. Untuk itulah penulis dalam bab ini akan 

mencoba menjelaskan tentang latar belakang wanita melakukan tindak pidana 

pembunuhan. 

 Berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas 

IIA Malang, faktor-faktor yang menyebabkan wanita melakukan tindak pidana 

pembunuhan meliputi faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Pengaruh umur. 

  Pada umumnya kejahatan dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa, 

sedang pada anak-anak kecil dan mereka yang sudah lanjut usia cenderung tidak 

terlibat dalam suatu kejahatan. Elmer Hubert Johnson dalam bukunya Crime 

Corection and Society mengetengahkan suatu penyelidikan yang pernah dilakukan 

di London pada tahun 1933 – 1937. Angka – angka menunjukkan suatu jumlah 

tertnggi dengan lingkuensinya adalah yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia 

13 tahun. Angka itu menurun lalu menanjak lagi pada usia 16 Tahun, puncak 

pertama disebabkan karena pada usia 13 tahun itu terdapat sekian banyak anak-

anak yang meninggalkan bangku sekolah dan puncak kedua disebabkan karena 

pada usia setingkat itu anak-anak mulai didorong oleh keinginan melakukan 

petualangan.Penyelidikan itu membagi peristiwa – peristiwa kejahatan atas 4 

(empat) golongan yaitu : 

- Remaja kurang dari 21 Tahun 

- Remaja Dewasa 21 – 34 Tahun 

- Dewasa separuh usia  35 – 49 Tahun 

- Dewasa senior 49 Tahun keatas 

  Selanjutnya beliau mengatakan bahwa remaja dewasa kebanyakan 

bertendesi kearah pelacuran, kejahatan ekonomi, narkotika, pembunuhan, 

pertikaian dilungkungan keluarga, pemalsuan, penipuan, penganiayaan dan 

perjudian. Pembunuhan yang dilakukan oleh wanita dapat digolongkan seperti 

tersebut diatas yaitu 27 orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan terdapat 

3 orang narapidana yang berumur kurang dari 21 tahun, yang berumur 21 – 34 

tahun terdapat 15 orang narapidana, 6 orang narapidana yang berumur 35 – 49 



tahun dan 3 orang yang berumur diatas 49 tahun yaitu masing – masing 50 tahun, 

51 tahun dan 80 tahun. 

   Jadi semakin tua umur seseorang semakin menurunlah kecenderungan 

untuk melakukan suatu kejahatan. Karena pada umur yang semakin tua ciri – ciri 

kedewasaannya semakin mengarah pada hal – hal yang positif disamping juga 

semakin melemahnya kekuatan fisik seseorang, walaupun kekuatan fisik bukan 

syarat mutlak untuk melakukan tindak pidana. Demikian pula halnya dengan tindak 

pidana pembunuhan. 

2. Lemahnya penghayatan pada agama 

  Setiap agama didunia ini mempunyai keyakinan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa . Agama selalu mengutamakan sifat – sifat kebaikan dan kebajikan, 

menjauhi kejahatan dan kemunafikan. Agama juga membukakan hati manusia 

kepada pengertian-pengertian cinta terhadap sesama manusia dan melarang orang 

melakukan kejahatan. Sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan 

menghayati makna agama diharapkan ia akan menjadi manusia yang baik, dalam 

arti tidak berbuat hal-hal yang merugikan atau menyinggung orang lain. 

  Apabila dihubungkan dengan pendapat W. Bawengan yang telah penulis 

kemukan dalam bab terdahulu, penulis setuju karena berdasar hasil penelitian yang 

penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas I Malang, ternyata semua 

narapidana yang melakukan tindak pidana adalah beragama, yang mengaku 

beragama islam ada 25 orang dan yang beragama kristen hanya ada 2 orang. 

Namun demikian hanya sebagian kecil dari narapidana yang beribadah dan patuh 

menjalankan perintah agamanya, sedangkan yang lainnya agama hanyalah 

merupakan simbol belaka, mereka mengaku beragama tetapi tidak pernah 

menjalankan ajaran agamanya, misalnya Sholat, Puasa dan lain sebagainya bagi 

yang beragama islam.  

  Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Endang 

Poernomowati bahwa pada masa awal mereka menjalani pidana dalam Lembaga 

Pemasyarakatan. Agama bagi mereka merupakan simbol belaka, tidak ada artinya . 

Hal ini terlihat bahwa mereka yang mengaku beragama Islam setelah diuji mereka 

tidak mengerti sama sekali tentang agamanya dan juga belum melaksanakan sholat 

yang merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam untuk melaksanakannya. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika seseorang tidak mendalami 

dan menghayati ajaran agamanya atau dengan kata lain lemahnya penghayatan 

terhadap agama yang dipeluknya  mengakibatkan mental seseorang akan lemah 

dan imannya mudah goyah sehingga mereka dengan mudah tergelincir dan hanya 

menuruti hawa nafsunya saja, melakukan tindak pidana pembunuhan.  



3. Pengaruh Pendidikan 

Pendidikan sebagai salahsatu faktor wanita melakukan tindak pidana 

pembunuhan, dimaksudkan adalah pendidikan formal yaitu pendidikan di sekolah. 

Sekolah telah dipandang sebagai lembaga yang mempunyai andil besar dalam 

rangka pembentukan watak manusia. 

  Dari uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa makin 

tingginya pendidikan seseorang makin sedikit kejahatan yang dilakukan. Demikian 

pula dengan tindak pidana pembunuhan, walaupun pendidikan itu bukan 

merupakan faktor utama dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Karena 

tidak jarang kejahatan juga dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi. 

4. harga diri atau malu. 

 Salah satu faktor wanita melakkan tindak pidana pembunuhan adalah 

perasaan malu/harga diri. Dimana menurut hasil penelitian,bahwa perasaan 

malu/harga diri ini pada umumnya merupakan suatu faktor wanita melakukan 

tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan pasal 341 dan 342 KUHP. 

Bahwa dari 27 orang narapidana, terdapat 3 orang narapidana yang 

melakukan tindak pidana pembunuhan yang di ancam dengan pasal 341 

KUHP dan hanya seorang yang diancam dengan pasal 342 KUHP. 

5. dendam dan Jengkel. 

 Kaum wanita yang sesungguhnya lebih banyak berperan sebagai makhluk 

pembawa kebaikan,ternyata juga banyak melakukan suatu tindak pidana. 

Wanita yang mempunyai pengarai lemah, lembut dan berperasaan halus 

juga mempunyai perasaan mudah marah dan emosi. Disini ia tampil bukan 

sebagai seorang wanita yang lemah tetapi sebagai manusia yang perkasa 

dengan kekuatan penuh. 

 Dari sekian banyak faktor penyebab wanita melakukan tindak pidana 

pembunuhan, faktor karena dendam/jengkel inilah yang paling dominan. 

 Jadi faktor dendam atau jengkel inipun merupakan faktor penyebab wanita 

melakukan tindak pidana pembunuhan, yang menurut Uuth S. Cavan 

dikategorikan sebagai Episodic Criminal yaitu perbuatan yang disebabkan 

emosi yang hebat sehingga ia kehilangan kontrol diri. 

  

3. Upaya-upaya penanggulangannya 

 Kejahatan itu tidak hanya mengganggu ketentraman dan ketertiban 

masyarakat, tetapi juga dapat merugikan pelaku itu sendiri. Misalnya ia 

dicela oleh masyarakat, diasingkan dari pergaulan masyarakat dan diberi 

pidana oleh negara. Kejahatan itu selalu ada dan senantiasa dihadapi 



oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk 

menghapuskannya, kegiatan itu tidak akan mungkin tuntas, karena 

memang kejahatan tidak dapat dihapus kecuali dikurangi intensitas dan 

kwalitasnya. 

 Walaupun kejahatan tidak dapat dhapus, bukan berarti manusia 

tidak harus berupaya mencegahnya sedapat mungkin atau 

menanggulanginya apabila gejala itu sudah terjadi. 

   Jadi cara penanggulangan kejahatan yaitu: 

1. Jika kejahatan belum terjadi, bagaimana upaya pencegahannya agar  

tidak terjadi. 

2.  Jika kejahatan sudah terjadi, bagaimana upaya dalam menghadapi 

penjahat itu. 

 Demikian halnya dengan upaya-upaya penanggulangan tindak 

pidana pembunuhan yang dlakukan oleh wanita, dapat juga dilakukan 

dengan dua cara, yaitu:   

a. Cara Preventif : 

 Dimaksudkan suatu upaya yang bertujuan untuk mencegah jangan 

sampai tindak pidana pembunuhan terjadi. 

b. Cara Represif : 

 Dimaksudkan setiap upaya untuk memperbaiki pelaku yang telah 

melakukan tindak pidana pembunuhan.  

 

a. Cara Preventif 

 Menurut Bapak Sudarto Wakil Kepala POLRESTA Malang, upaya-

upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh 

wanita adalah sama dengan laki-laki yaitu : 

 Diadakan penyuluhan dalam  bidang hukum dalam rangka 

peningkatan kesadaran hukum masyarakat, agar supaya masyarakat 

mengerti bahwa pembunuhan dilarang oleh hukum agama dan hukum 

formil. 

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan 

lingkungan. 

 

 Sedangkan menurut Ibu Endang Poernomowati Bc. Ip, untuk 

menanggulangi agar wanita tidak melakukan tindak pidana pembunuhan 

adalah : 



 Karena sangatlah sulit bagi kita untuk mengetahui bahwa seorang 

wanita akan melakukan tindak pidana pembunuhan, sebab oleh wanita 

tersebut memang dirahasiakan bukankah seorang wanita itu paling pintar 

untuk menyimpan suatu rahasia. Jadi mengenai tindakan preventif ini cara 

terbaik diserahkan pada masyarakat sekitarnya yang dapat memberi 

kontrol, juga pada pemuka-pemuka agama, ibu-ibu yang aktif dalam 

kegiatan sosial, seperti ibu-ibu PKK, petugas-petugas AMPI yang aktif 

mencari kader-kader terutama para generasi muda sehingga mereka 

terhindar dari suatu pergaulan yang kurang baik. Dimana dari semua 

kegiatan ini diharapkan dapat memberikan suatu pendidikan terutama 

pendidikan agamanya. 

 

 Cara preventif merupakan cara penanggulangan pendahuluan 

yang meliputi : 

1. Pembinaan mental agama, karena demikian pentingnya 

masalah agama maka sejak kecil anak sudah diberi 

pendidikan agama sebagai dasar keimanan yang kuat kelak 

dikemudian hari dan untuk memperteguh moral serta 

mental. Pembinaan mental ini dapat dilakukan dengan 

pemberian ceramah-ceramah agama. 

2. Juga pemberian pendidikan formal, sejak anak mencapai 

usia sekolah. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang semakin luas cara berpikirnya dan tidak akan 

hanya menuruti hawa nafsunya saja melakukan suatu 

perbuatan. 

3. Memberikan pendidikan kejuruan bagi wanita yang tidak 

bersekolah atau putus sekolah serta mengikut sertakan para 

remaja dalam segala macam kegiatan yang sehat sehingga 

mereka terhindar dari lingkungan yang kurang baik. 

4. Menyadarkan fungsi seorang wanita berhubungan dengan 

hal yang sangat diharapkan dalam keluarga yaitu sebagai 

pendidik dan pengatur rumah tangga, yaitu dengan jalan 

ceramah keagamaan, kegiatan-kegiatan PKK dan kegiatan 

organisasi sosial lainnya. 

5. Penyuluhan-penyuluhan hukum, terutama bagi mereka yang 

dipelosok pedesaan, karena kebanyakan dari pelaku tindak 

pidana pembunuhan ini berasal dari pedesaan yang tidak 



mengerti hukum, sehingga mereka mengerti bahwa 

melakukan tindak pidana pembunuhan itu dapat dikenai 

pidana. 

 

c. Cara Represif. 

  

 Menurut ibu Endang Poernomowati Bc. Ip cara represif ini meliputi 

pembinaan narapidana itu sendiri dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang 

meliputi : 

 

   - Sistim pembinaan narapidana melalui tahap-tahap : 

  a. Admisi Orientasi. 

 Semua narapidana harus masuk tahap ini yang lamanya maksimum 1 

bulan, ini merupakan pengenalan dengan lingkungan dalam Lembaga 

Pemasyarakatan. 

b. Pemberian tanggung jawab. 

 Hal ini diberikan pada narapidana yang telah menjalani pidananya 

minimal 1/3 dari masa pidananya. 

c. Assimilasi. 

 Diberikan pada narapidana yang telah menjalani ½ - 1/3 dari masa 

pidananya. Assimilasi ini dapat diberikan secara berkelompok. 

Misalnya sholat Jum’at di Masjid diluar lingkungan Lembaga 

Pemasyarakatan. Tetapi juga dapat diberikan secara perorangan, 

misalnya ikut pada salah satu keluarga yang memerlukan, biasanya 

mereka ini dijadikan pembantu rumah tangga. 

d. Integrasi. 

 Diberikan pada narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa 

pidananya. Misalnya dalam hal ini narapidana diberi cuti bersyarat 

atau bebas bersyarat. 

 Selain pembinaan tersebut di atas, masih ada suatu pembinaan lain yaitu 

pembinaan yang meliputi : 

 

1. Pendidikan Umum, terdiri dari : 

 Sekolah yaitu pelajaran membaca dan menulis. Pembinaan ini dapat 

dibedakan : 

a. Kursus Pendidikan Dasar I : khusus untuk para narapidana yang buta 

huruf. 



b. Kursus Pendidikan Dasar II : bagi narapidana yang sekolah kelas I 

sampai kelas IV SD. 

c.  Pengetahuan Umum : Pelajaran P4 dengan jalan simulasi dan PKK. 

2. Pendidikan Khusus, terdiri dari : 

a. K.R.T.I yaitu Kurusus Rumah Tangga I berupa masak-memasak. 

b. K.R.T.II yaitu Kursus Rumah Tangga II yang berupa kerajinan tangan, 

menjahit, menyulam dan lain-lain. 

 

3. Pendidikan Mental/Agama. 

 Dengan tujuan untuk memperteguh iman seseorang, meliputi : 

a. Pelajaran Sholat, membaca Al Qur’an, baca tulis huruf Arab bagi 

narapidana yang beragama islam. 

b. Madrasah I, untuk narapidana yang masih buta huruf terhadap masalah 

agama. 

Madrasah II, untuk narapidana yang beragama islam dan bersekolah 

kelas IV SD 

c. Penyuluhan-penyuluhan agama yang diadakan seminggu dua kali. 

- Diberikan oleh ibu-ibu Aisyiah dan dari Departemen Agama bagi 

yang beragama islam 

- Juga bagi narapidana yang beragama nasrani dari gereja. 

4. Rekreasi. 

a. Olahraga   : - bulu tangkis 

          - bola volley 

          - tenis meja 

          - juga setiap pagi diadakan senam pagi. 

   b. Kesenian    :  - tari 

             - karawitan 

   c. Hiburan       : - nonton televisi  

 

 sedangkan menurut bapak Mayor Polisi Sudarto Wakil Kepala POLRESTA 

Malang, penanggulangan secara represif ini adalah : 

 Melaksanakan penyidikan secara tuntas terhadap kasus-kasus hingga akan di 

peroleh kebenaran materiil, dengan berdasarkan kebenaran materiil maka hakim dapat 

memberikan sanksi semaksimal mungkin dengan adanya sanksi yang berat maka 

masyarakat akan jera melakukan pidana tersebut. 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Setelah penulis membaca dan memecahkan masalah faktor-faktor penyebab 

wanita melakukan tindakan pidana pembunuhan seperti yang telah penulis uraikan 

dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir sebagai penutup daripada 

penulisan penelitian ni akan penulis kemukakan beberapa kesimpulan dan saran 

sebagai berikut: 

a. Tindak pidana pembunuhan yang merupakan salah satu bentuk 

kejahatan dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana kita 

diatur dalam Ba XIX Buku II. Kejahatan ini tidak saja 

mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga 

merugikan negara, masyarakat bahkan merugikan pelaku itu 

sendiri. 

b. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang 

dapat menimbulkan akibat kematian orang yang dibunuh. 

Akibat ini yang dilarang dan diancan oleh Undang-undang maka 

tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana materiil. 

c. Secara kodrati wanita mempunyai sifat yng khas (keindahan, 

kelembutan serta kerendahan hati) yang sangat berbeda 

dengan pria. Salah satu diantara perbedaan yang nyata antara 

pria dan wanita yaitu bahwa wanita lebih bersifat heterosentris 

dan lebih bersifat sosial sesuai dengan kodrat alaminya serta 

akan lebih tertarik pada penderitaan orang lain, berbeda 

dengan pria dimana merekan lebih bersifat ogosentris dan lebih 

suka berpikir pada hal-hal zakelijk, lebih obyektif. 

d. Karena perbedaan inilah maka didalam melaku kan perbuatan-

perbuatan yang menyimpang dari nirma-norma, latar 

belakangpun berbeda. Tetapi jenis kejahatannya tidak jauh 

berbeda. 

e. Dalam kenyataannya tindak pidana pembunuhan tidak saja 

dilakukan oleh pria, namun juga dilaukan  oleh wanita walaupun 

kuantitasnya rata-rata lebih rendah. Wanita yang lebih dikenal 

sebagai makhluk pembawa kebaikan, lemah, lembut 

perangainya, berani dan tega melakukan pembunuhan 

terhadapr orang yang dicintainya bahkan terhadap darah 

dagingnya sendiri. 



f. Sebab wanita melakukan tindak pidana pembunuhan tentu 

dipengaruhi oleh bebrapa faktor yang slaing berkaitan faktor 

tersebut merupakan gabungan dari faktor-faktor yang meliputi 

lemahnya penghayatan pada agamanya, pengaruh umur, 

pengaruh pendidikan, dendam/jengkel serta faktor harga 

diri/perasaan malu. 

g. Masalah kejahatan pada umumnya dan masalah tindak pidana 

pada khususnyanyang dilakukan oleh wanita tidak dapt 

dihapuskan, tetapi hanya dapat dikurangi kualitas dan 

kuantitasnya ini, maka aparat penegak hukum maupun 

masyarakat telah berupaya untuk menanggulanginya, 

baiksecara preventif maupun represif dengan memperhatikan 

faktor-faktor penyebabnya. 

Saran 

 Setelah penulis mengemukakan tentang kesimpulan faktor-faktor penyebab 

wanita melakukan tindak pidana pembunuhan, akhirnya penulis dapatlah emmgberikan 

saran-saran yang merupakan sumbangan pikiran terhadap masalah tersebut yaitu: 

a. Masalah pendidikan supaya lebih ditingkatkan bai bagi wanita yang telah 

melakukan tindak pidana atau yang belum melakukan tindak pidana, karena hal 

ini dapat meningkatkan kesadaran masyrakat dan mempengaruhi cara berfikir 

mereka. 

b. Mengadkan pembinaan uang lebih terarah bagi semua warga masyarakat, 

sehingga mereka mempunyai kesibukan dan keterampilan yang dpat 

menghasilkan tmabahan ekonomi dlam keluarganya. 

c. Mengajak seluruh warga masyarakat untuk ambil bagia dalam suatu kegiatan 

organisasi, khususnya oranisasi kewanitaan, misalnya PKK. Dan juga mengikut 

sertakan para generasi mudanya untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sehat 

dan baik, misalanya ikut aktif dalam kegiatan karang taruna dan lain sebagainya. 

d. Untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama warga yang 

bertempat tinggal di pelosok pedesaa, merupakan tugas dan kewajiban para 

aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan pejabat desa memberikan 

pwnyuluhan-penyuluhan hukum. 

e. Mengusahakan adanya penambahan tenaga ahli psikologi khususnya pada 

bagian pembinaan, mengingat dalam eksistensinya mempunyai sifat yang khas 

dan sangat berbeda dengan lawan jenisnya. 

f. Menghimbau agar warga masyarakat pada umumnya dan warga masyarakat 

disekitar tempat tinggal narapidana pada khususnya, apabila nanti narapidana 



tersebut telah selesei menjalani pidananya dan kembali menjadi anggota 

masyarakatnya untuk diterima dengan baik dalam arti tidak dikucilkan dlam 

pergaulan. Hal ini menjadi agar supaya bekas narapidana ini tidka mengulanig 

lagi perbuatannya dan tidak akan melakukan tindak pidana dalam bettuk lain. 
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