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Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama 

mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang- kadang seorang anak 

melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga 

merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam 

masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan 

pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak 

untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Sebagai contoh, banyak kenakalan anak yang menjadi 

tindak pidana atau kejahatan karena lepas kendali, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat 

ditolelir lagi. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan dan upaya pembinaan pelaku tindak 

pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Dimana pelaku 

pembunuhan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar cukup meningkat, sehingga 

menyebabkan keresahan dalam masyarakat.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang faktor-

faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Selain itu juga untuk 

mengetahui bagaimana cara pembinaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang di tempuh oleh 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. 

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dimana 

dalam mengulas permasalahan-permasalahan yang ada didasarkan pada peraturan 

perundangundangan yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Dengan menolah data baik berupa data primer maupun data sekunder yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di LP Anak Blitar dan sample 

responden yakni pihak-pihak yang berkaitan dengan pembinaan narapidana pembunuhan dengan 

metode analisa diskriptif kualitatif yang dimaksud metode diskriptif kualitatif yaitu hasil 

penelitian lapangan yang berupa data yang diyakini belum dapat memberikan pemecahan 

terhadap permasalahan yang dibahas, untuk itu data tersebut perlu diolah, pengolahanya 

didasarkan pada hasil penelitian lapangan yang kemudian dipadukan dengan yang didapat dari 

kepustakaan yang tujuanya adalah mendapatkan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan. 

Dari hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar diketahui bahwa factor mereka 

melakukan tindak pidana pembunuhan adalah dikarenakan balas dendam, karena pengaruh 

lingkungan, karena kurangnya perhatian orang tua dan karena cemburu. Selain itu dari hasil 

penelitian juga diketahui bahwa mengenai pola pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

Anak Blitar ada dua cara pembinaan, yaitu: pertama, Pembinaan kepribadian terdiri dari: 

Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa, Pembinaan kemampuann 



intelektual, Pembinaan kesadaran hukum, dan Pembinaan sosial; kedua, Pembinaan kemandirian 

yang diberika melalui program: Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, 

Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, Keterampilan yang dikembangkan sesuai 

dengan bakat masing-masing, Keterampilan untuk mendukung usaha industri atau pertanian dan 

perkebunan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan yang 

dilakukan oleh anak disebabkan karena anak tersebut mudah tersinggung dan mengingat adanya 

emosi pada anak yang belum stabil dan juga pengaruh pergaulan di dalam lingkungan yang 

komplek. Selain itu juga kurang maksimalnya pembinaan orang tua terhadap anaknya 

 

 


