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Kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan
huleum clan norma sosial lainnya, sehingga masyarakat mencelanya.
Kejahatan itu sendiri bisa dilaleukan oleh orang laki-lald, 
wanita, dewasa, remaja atau anak-anak. Bentuk "kejahatan itu 
sendtri bisa bermacam-macam, miaalnya pencurian, pengao1ayaan,
peo1puan, pembunuhan clan lain-lain. 

Bertitiktolak dari hal teraebut, dalam penelitian io1 
akan dicsri tentang kejahatan apa yang cenderung dilakukan oleb 
anak-anak, dan di sisi yang ~ain juga ingin diclapatkan ja",aban 
tentaog apa latar belakang merek. melakukan tinkad pidana atau 
kejahatan tersebut. 

Dalam penelitisn io1 permasalahan tereebut akan dijawsb
dengan jalan melakukan tatap muka langsung dengan aparat pe
tugas LPAN Bli tar. Di LPAN Eli tar io1, lIerupakan salah satu 
tempat ysng menampung mereks yang tergolong anak-anak yan~ 
dikenai piclana berupa pidana penjara. Dengan kata lain. LPAN 
ini merupakan lembaga pelllasyarakatan yang khusus menampung
narapidana yang maaih aoak-aoak. 

A. Lacaasagne, seorang guru besar ilmu kedokteran 
kehakiman di Lion. menulis bah",a sebaba musabab kejahatan 
yang paling utama ialah: lingkungan sosial. Khususnya kelu
arga sebagai unit sosial terkecil, lIemberikan stempel dan 
fundssi bag! perkellbangan anak. Tingkah laku krimio1l dar! . 
orang tua atau salah seorang anggota keluarga. 1 tu Ilemberikan 
pengaruh yang Ilenular dsn infeksius Il:epads lingkungan.

Di sisi yang lain ada teori yang ,en;ratakan bahwa 
timbulnya kejahatan i tu disebabkan oleh: )tombioasi dari 
kondisi 1ndividu (kondiai psikho-tisik) dan kondisi aosial. 
Pads satu eaat uoaur yang satu lebih berpengaruh dsripada 
unsur lainnya. Namun taktor lndividuallah yang paling do
..ioan dalam penentuan pola-pola kriminil itu. Dan masih ba
nyak lagi teori-teori tentang sebab ausabab kejahatan. 
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Berdasarkan hasil penelitian, ternyata d1 LPAN Blitar,
tindak pidana yang oenderung dilakukan oleh para narapidana,
yaitu tindak pidana penourian. Hal in1 biss dilihat bahwa: 
8. pads tahun 1989, ada eeki tar 53,5:' :rang melakukan pencurian;
b. pada tahun 1990, ada sekitar 58~; . 
c. pada tahun 1991, ada sekitar 57,~; 
d. pada tahun 1992, ada sekitar 56,2:'; 
e.	 pada tahun 1993, ada sekitar 46,1~. 

Sedangkan latar belakang atau slasan mereka melakukan 
pencurian adalah sebagai berikut: 
e , taktor ekonomi; 
b. broken home (orang tuanya cerai); 
c. kurangnya pengawasan dar!. orang tua;
d. lingkungan. 
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