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ABSTRAK SKRIPSI 

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP 

PERILAKU BALAP MOTOR LIAR DIKALANGAN REMAJA DAN UPAYA 

PENANGGULANGANNYA” ini secara umum bertujuan menjelaskan faktor-

faktor yang menyebabkan balap motor liar dikalangan remaja, balap motor liar 

dikalanhgan remaja termasuk perilaku menyimpang atau kejahatan serta upaya 

penanggulangan balap motor liar dikalangan remaja.  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris atau yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis 

menggunakan data primer dan data sekunder.  

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 

dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 

yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa faktor-faktor penyebab 

terjadinya balap motor liar dikalangan remaja adalah kondisi psikologis seseorang 

tergantung dari cara bergaul, terutama lingkungan sekitar, tanpa arahan yang 

membedakan baik buruknya suatu perbuatan seorang remaja akan menganggap 

apa yang dilihatnya itu baik,seperti balap liar yang marak di Kabupaten Kudus 

biasanya dipicu adanya stress, mendapat tekanan batin yang berlebih maupun 

kondisi keluarga yang kurang harmonis. 

Balap motor liar termasuk perilaku menyimpang karena balap motor liar 

dilakukan oleh kelompok yang beranggotakan anak muda dan anak sekolah. 

Perilaku balap motor liar ini termasuk perilaku menyimpang yang negatif, karena 

dinilai sudah melanggar kaidah sosial. Balap motor liar juga melanggar beberapa 

norma, yaitu norma kesusilaan dimana para pelaku balap motor liar sebenarnya 

sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tidak baik, namun mereka 

tetap saja melakukannya. Selain melanggar norma norma kesusilaan, juga 

melanggar norma kesusilaan karena mengganggu masyarakat sekitar. Dan yang 

terakhir melanggar norma hukum, karena sudah melanggar Undang-Undang No 

22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat dalam pasal 

48, 77, 115, dan 281. 

 Upaya penanggulangan  balap motor liar dilakukan dengan dua tindakan, 

yaitu tindakan preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dari berbagai 

lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dan upaya 

represif dilakukan dari pihak kepolisian.  

Kata Kunci: Balap motor liar, Remaja 
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