
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki jumlah anak terlantar cukup tinggi, sebanyak 5,4 juta.  

Dari jumlah tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) baru mampu menangani 

sekitar 200.000 anak.Jumlah anak jalanan juga tidak sedikit yakni sekitar 420.000 

anak seluruh Indonesia.
1
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas 

PA), Arist Merdeka Sirait menyatakan bahwa jumlah anak jalanan tidak sedikit 

yakni 420.000 anak di seluruh Indonesia. Upaya sekeras apa pun masih sulit 

mengatasi ribuan anak tersebut. Mencari solusi untuk anak jalanan tidaklah 

mudah.Kendala terbesar ialah kurangnya komitmen dari berbagai pihak untuk 

menekan angka anak jalanan di Indonesia.Kalau seluruh pihak mulai dari 

Kemensos, Kementerian Pendidikan, Ketenagakerjaan, LSM-LSM dan 

masyarakat bergandengan tangan mungkin masalah anak jalanan lebih bisa 

diatasi.Semua pihak tersebut harus punya komitmen.2Bahkan menurut data 

Kementerian Sosial, 17% dari jumlah anak-anak Indonesia berpotensi menjadi 

anak jalanan.3 

 

                                                        

 
1 Ucanews, 26 Agustus 2014, 5,4 Juta Anak Indonesia Telantar, 

http://indonesia.ucanews.com/2014/08/26/54-juta-anak-indonesia-telantar/ 
2 Liputan 6, 25 Maret 2014, Komnas PA: Omong Kosong Indonesia Zero Anak Jalanan di 2014, 

http://health.liputan6.com/read/2027546/komnas-pa-omong-kosong-indonesia-zero-anak-jalanan-

di-2014 
3 Bisnis, 15 Agustus 2013, 17 Persen Anak Indonesia Berpotensi Jadi Anak Jalanan, 

http://inforial.bisnis.com/read/20130815/366/156926/17-persen-anak-indonesia-berpotensi-jadi-

anak-jalanan 
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Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyak anak jalanan yang 

melakukan tindak pidana, penganiyaan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain 

sebagainya.Di Indonesia, kenakalan anak telah menjadi perhatian dan pembahasan 

yang sangat serius. Pada hakikatnya terjadinya kenakalan anak jalanan 

inimerupakan pencerminan, pantulan dari keadaan masyarakat secara 

keseluruhan.Baik buruknya masyarakat suatu bangsa di kemudian hari 

sepenuhnya tergantung dari baik buruknya generasi muda di masa kini.
4
 

Kenakalan anak jalanan bukan hanya merupakan gangguan terhadap 

keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan 

bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Langkah-

langkah positif tersebut memerlukan partisipasi banyak pihak agar manfaat 

maksimal dapat dicapai.Upaya preventif dan upaya-upaya lain yang relevan perlu 

keikutsertaan masyarakat agar penyebarluasan tersebut dapat mencapai sebagian 

terbesar anggota masyarakat, khususnya anak.Tugas pembinaan dan pembentukan 

kondisi dalam lingkungan keluarga yang berdampak positif bagi perkembangan 

mental anak sebagian besar menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Kondisi 

intern keluarga yang negatif atau tidak harmonis akan merusak perkembangan 

mental anak, terutama broken home dan quasi broken home dalam segala bentuk 

dan jenisnya menghambat pertumbuhan mental anak. Keadaan ini sama sekali 

tidak memberi jaminan sehatnya perkembangan dan pertumbuhan mental anak. 

                                                        

 
4Romli Atmasasmita, 1998,Problema Kenakalan Anak/Remaja, Armico, Bandung, hlm. 14 
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Pembentukan kondisi yang baik dalam kehidupan intern keluarga perlu 

diwujudkan sedini mungkin.
5
 

Kenakalan anak jalanan merupakan persoalan aktual hampir di semua 

negara-negara di dunia, termasuk juga Indonesia terutama di Kabupaten 

Pamekasan.Keberadaan anak jalanan cukup banyak terlihat di Terminal 

Pamekasan.Anak-anak jalanan tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan 

yang serius dari semua pihak seperti pemerintah, LSM, akademisi dan masyarakat 

secara keseluruhan.Salah satu bentuk penanganan anak jalanan adalah melalui 

pembentukan rumah singgah.Rumah singgah didefinisikan sebagai perantara anak 

jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Rumah singgah 

merupakan proses informal yang memberikan suasana pusat realisasi anak jalanan 

terhadap sistem nilai dan norma di masyarakat.Secara umum tujuan dibentuknya 

rumah singgah adalah membantu anak jalanan mengatasi masalah-masalahnya 

dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.
6
 

Perhatian dan penanganan yang menunjukkan kepedulian masyarakat 

terhadap keberadaan anak jalanandapat dilakukan dengan mendirikan rumah 

singgah oleh berbagai yayasan.Kebanyakan rumah singgah juga didukung oleh 

Kementerian Sosial (Kemensos) dari segi pendanaan dan penyediaan tenaga ahli 

untuk beragam pelatihan teknis yang kerap diberikan oleh rumah singgah (seperti 

pelatihan komputer dan pengenalan internet).Rumah singgah memiliki manfaat 

yang besar kepada anak jalanan ini sebab sebagian besar mereka menghabiskan 

                                                        

 
5Sudarsono, 2004, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7 
6 Khotimah Suci, 29 Juni 2011, Upaya Penanganan Anak Jalanan dengan Rumah Singgah dan 

Sekolah Rumah, http://khotimahsucipls.blogspot.co.id/2011/06/upaya-penanganan-anak-jalanan-

denngan.html 
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waktu dijalanan guna mencari uang dengan beragan tekanan fisik atau mental 

yang mereka terima dijalanan.Adanya rumah singgah membantu mereka 

mendapat pelayanan sosial seperti pendidikan non formal, kesehatan, pelatihan, 

santunan, kegiatan rekreasi dan ketrampilan.
7
 

Perhatian terhadap anak jalanan juga diberikan oleh pihak swasta yang 

kerap mengucurkan dana melalui CSR perusahaan, seperti yang dilakukan 

oleh Telkomselyang memberikan pelatihan teknisi ponselbagi anak anak binaan 

yang berasal dari Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi di Jakarta Selatan dan 

Rumah Singgal Anak Kurnia di daerah Jakarta Timur. Kegiatan ini, menurut 

Telkomsel, dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan diri bahwa 

mereka juga memiliki potensi untuk berkarya dan mandiri.Setelah pelatihan, 

peserta memiliki kesempatan untuk magang di sejumlah gerai Telkomsel Siaga 

untuk mempraktikkan keahlian baru mereka.
8
 

Anak-anak jalanan juga membutuhkan perlindungan hak dan 

pemberdayaan menjadi tanggung jawab semua pihak, seperti pemerintah 

setempat, masyarakat, dan orang tua tentunya.Kata "perlindungan" menjadi 

tekanan dalam upaya pemenuhan hak anak yang diartikan sebagai segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartiipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan atas tindakan kekerasan dan 

                                                        

 
7 Widya Anggraini, 2015, Memandirikan Anak Jalanan, http://urb.im/ca130805jki 
8Ibid. 

http://www.telkomsel.com/
http://tekno.kompas.com/read/2010/08/19/23494081/Anak.Jalanan.Dilatih.Menjadi.Teknisi.Ponsel
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diskriminasi.
9
Selama masih di jalanan, mereka membutuhkan "perlindungan". 

Anak-anak jalanan sering dikejar petugas Trantib atau Satpol PP, karena dinilai 

merusak keindahan kota. Begitupun dengan ulah para preman, yang memeras 

anak-anak jalanan.
10

 

Perlindungan hak bagi anak jalanan contohnyaadalah hak untuk 

mendapatkan hak atas perlindungan khusus (Undang-Undang No. 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak Pasal 13),11 dimana anak berhak mendapatkan 

perlindungan dari segala eksploitasi. Anak jalanan rentan sekali diekploitasi dari 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sebagai contoh yaitu eskploitasi 

seksual.Contoh lainnya dalam kasus yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta, 

dimana terdapat sepuluh anak jalanan yang berprofesi sebagai penyemir sepatu 

diduga bermain judi dan ditangkap oleh aparat keamanan yang bekerja di sekitar 

Bandara Soekarno Hatta.Kasus tersebut berakhir di Pengadilan.12 

Pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah 

dengan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).Dalam bentuk 

rumah singgah atau saat ini telah berganti nama menjadi Rumah Perlindungan 

Sosial Anak (RPSA).
13

Untuk pemberdayaan anak jalanan tidak cukup hanya 

                                                        

 
9Ellys Sudarwati, 1 November 2012, Bertambahnya Anak Jalanan, Salah 

Siapa?http://gkj.or.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=635 
10 Social Development Center Departemen Sosial RI, 27 Agustus 2010, Kekerasan Terhadap Anak 

Jalanan, http://sdc.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=20 
11 Pasal 13 ini tidak berubah di dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
12 Rena Dewi Satiti, 2012, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Berdasarkan 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=181053 
13Yoga Purnama, Zainal Hidayat, dan Rihandoyo, 2012, Strategi Pemberdayaan Anak Jalanan 

pada Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang, 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=72966&val=4925 
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diberikan stimulus materi, tetapi yang paling penting adalah diberikan hak untuk 

memperoleh ”akses” bagi perubahan kehidupan. Kehidupan anak jalanan dapat 

dirubah dan dirintis apabila mereka dapat memperoleh pendidikan ketrampilan 

minimal yang dapat meningkatkan ” harga diri ” dan ” martabat ” anak jalanan. 

Pemberdayaan anak jalanan tidak cukup hanya diberikan stimulan berupa uang 

dan makan yang cukup, tetapi harus diberikan ”kail” untuk meningkatkan 

kemampuan ketrampilannya. Salah satu bentuk kemampuan ketrampilan yang 

perlu diberikan kepada anak jalanan adalah pengoperasian dan penggunaan 

komputer dalam bentuk pendidikan informal.
14

 

Menjadi anak jalanan sebenarnya bukanlah menjadi pilihan hidup yang 

menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus diterima karena adanya sebab 

tertentu.Hasil wawancara pendahuluan peneliti dengan beberapa pemilik kios 

(makanan, minuman, oleh-oleh) di dalam Terminal Pamekasan sebagian besar 

memiliki pandangan negatif terhadap anak jalanan yang ada di Terminal 

Pamekasan.Pandangan negatif tersebut misalnya anak-anak jalanan dianggap 

sering berbuat semaunya tanpa memperdulikan kepentingan sekitar, hidup liar dan 

sering melakukan perbuatan kriminal dan melanggar hukum seperti berkelahi 

danmencuri.Hasil pengamatan peneliti terdapat setidaknya lebih dari 15 orang 

anak jalanan yang berkeliaran di Terminal Pamekasan.Jumlah ini biasanya 

                                                        

 
14 Bambang Sugestiyadi, 2009, Pemberdayaan Anak Jalanan di Malioboro Yogyakarta dengan 

Pelatihan Komputer, 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/ARTIKEL%20ANAK%20JALANAN%20(1).pdf 
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semakin bertambah ketika di bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran karena 

kebanyakan dari anak-anak jalanan tersebut menjadi pengemis dan pengamen.
15

 

Anak jalanan sebagaimana anak-anak Indonesia yang lain semestinya 

mendapatkan perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-

UndangNomor 35tahun 2014tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurutpasal 1 ayat (2) undang-

undangtersebut berbunyi:“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”.Melihat undang-undang tersebut, maka seharusnya setiap anak 

mendapatkan hak yang sama, tidak terkecuali bagi anak jalanan. Tetapi fenomena 

yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa hak tersebut belum didapatkan oleh 

anak jalanan. 

Anak jalanan seperti halnya anak-anak lain, memiliki hak yang sama, 

yakni mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak. Namun fenomena-

fenomena keterlantaran yang terjadi di masyarakat tersebutmembuat anak jalanan 

harus hidup di jalanan yang jauh dari kesejahteraan yang seharusnya mereka 

dapatkan. Dalam perkembangannya menuju kedewasan, tiap anak masih sangat 

membutuhkan dukungan dan pendampingan dari orang tua dan orang-orang 

sekitar agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara optimal. Begitu 

halnya dalam proses perkembangan menuju kedewasaaan. 

                                                        

 
15Hasil wawancara dan observasi awal Peneliti di Terminal Pamekasan tanggal 22 Oktober 2015. 
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Anak jalanan yang masih berusia remaja sangatlah rawan untuk 

mendapatkan pengaruh yang tidak baik dari kehidupan jalanan yang keras. 

Mereka akan lebih berpotensi untuk melakukankenakalan-kenakalan remaja, 

yakni melakukan perbuatan dalam bentuk penyelewengan atau penyimpangan 

tingkah laku yang dilakukan oleh remaja, berupa pelanggaran hukum menurut 

undang-undang hukum pidana, norma agama maupun norma sosial yang berlaku 

di dalam masyarakat. Kenakalan-kenakalan yang banyak dilakukan oleh anak 

jalanan remaja seperti mencuri, mencopet, minum-minuman keras, perjudian, 

kekerasan fisik, eksploitasi seksual, pecandu narkotika, penjarah toko atau 

menjadi pelacur.Padahal idealnya masa ini adalah suatu periode kehidupan 

dimana kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara 

efisien mencapai puncaknya.Hal ini adalah karena selama periode remaja ini, 

proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan.
16

 

Berdasarkan fenomena sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu adanya 

upaya penanggulangan kenakalan anak jalanan ditinjau dari aspek 

kriminologi.Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian 

tentang upaya penanggulangan kenakalan anak jalanan yang dilakukan oleh Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pamekasan melalui pendekatan 

yuridis kriminologis, khususnya pada anak jalanan yang ada di Terminal 

Pamekasan, sehingga penelitian ini diberi judul: Analisis Kriminologis Upaya 

Penanggulangan Kenakalan Anak Jalanan di Kabupaten Pamekasan (Studi 

Kasus Pada Unit PPAPolres Pamekasan). 

                                                        

 
16 Gilang Adi Pamungkas, 2015, Resiliensi Anak Jalanan di Terminal Cicaheum Bandung, 

http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/128/jbptunpaspp-gdl-gilangadip-6374-1-resilien-p.pdf 
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B. Rumusan masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana upaya penanggulangan kenakalan anak jalanan yang dilakukan 

oleh Unit PPA Polres Pamekasan? 

2. Apakah hambatan dalam upaya penanggulangan kenakalan anak jalanan yang 

dilakukan oleh Unit PPA Polres Pamekasan? 

3. Apakah faktor penyebab terjadinya kenakalan anak jalanan di Terminal 

Pamekasan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah maka tujuan penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui upayapenanggulangan kenakalan anak jalanan yang 

dilakukan oleh Unit PPA Polres Pamekasan. 

2. Untuk mengetahui hambatan upayapenanggulangan kenakalan anak jalanan 

yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Pamekasan. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tejadinya kenakalan anak jalanan 

di Terminal Pamekasan. 
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D. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat atas dilakukannya penulisan ini antara lain: 

1. Secara teoritis 

a. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam studi tentang tinjauan yuridis 

kriminologis terhadap upaya penanggulangan kenakalan anak jalanan oleh 

Unit PPA Polres Pamekasan. 

b. Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai 

aspek yuridis dan kriminologisatas upaya penanggulangan kenakalan anak 

jalanan oleh Unit PPA Polres Pamekasandan dapat menjadi acuan untuk 

penelitian berikutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka penanggulangan 

kenakalan anak jalanan di wilayah hukum Unit PPA Polres 

Pamekasanguna meminimalisir keresahan masyarakat atas kenakalan yang 

dilakukan oleh anak jalanan. 

b. Penulis dapat mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh di bangku 

kuliah di lapangan, khususnya tentang tindak pidana atau kenakalan yang 

dilakukan oleh anak jalanan.  

 

E. Metode Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yang sesuai 

untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan mempermudah 

analisa dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.  
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1. Metode Pendekatan 

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan 

tersebut dalam pengkajian hukum ada sisi lain yaitu hukum dalam kenyataannya 

di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan kenyataan dalam bentuk pasal-

pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum dioperasikan 

oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
17

 

Metode pendekatan dengan cara langsung turun ke masyarakat untuk 

mendapatkan data primer, yaitu menyangkut persoalan-persoalan hukum yang 

dianalisis dalam hubungannya dengan realita empiris yang berupa hubungan 

timbal balik antara hukum dengan realitaskenakalan anak jalanan dalam perspektif 

kriminologis.
18

 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penulisan hukum ini, yaitu: 

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pamekasan. Pemilihan 

lokasi ini dikarenakan ditemukan banyak anak-anak jalanan di Terminal 

Pamekasan dan lokasi ini merupakan wilayah kerja dari Unit PPA Polres 

Pamekasan. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penulisan hukum ini penulis memerlukan 2 (dua) jenis data yang 

meliputi: 

                                                        

 
17Nawawi, 1987, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 

hlm 35. 
18 Roni Haritijosoemitro, 1999, Metodologi Penelitian, Penerbit Juri Metri, Jakarta, hlm. 20. 
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a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian 

yang berfungsi sebagai data utama, yaituhasil wawancara peneliti Unit 

PPA Polres Pamekasan. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dan 

dokumentasi.Data dokumentasi berupa berita acara pemeriksaan (BAP) 

yang dimiliki oleh di Polres Pamekasanterkait dengan kasus kenakalan 

yang dilakukan oleh anak jalanan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan hukum ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Data primer akan dikumpulkan dengan: 

1) Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara dengan pihak yang 

diteliti.Informan yang akan diwawancarai adalah pihak Unit PPA Polres 

Pamekasan. 

2) Studi dokumen 

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

menggandakan, menyalin, atau menfotokopi sejumlah dokumen atau 

arsip tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
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b. Data sekunder akan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yaitu: 

mempelajari sumber data sekunder yang diperoleh dari pustaka yang 

berupa buku-buku literatur dan dokumentasi yang sumbernya berupa 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
19

 

5. Metode Penentuan Informan 

Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan kriteria tertentu, yakni informan yang merupakan Kanit PPA 

Polres Pamekasan.Teknik ini biasanya dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga, 

dan biaya.Informan sebagai sumber primer untuk mendapatkan jawaban atas 

faktor penyebabdan upaya penanggulangan kenakalan anak jalanan yang 

dilakukan oleh Unit PPA Polres Pamekasan serta hambatan dalam menjalankan 

upaya tersebut.Informan yang akan diwawancarai adalah Kanit Perlindungan 

Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pamekasan atau yang ditunjuk untuk 

mewakili.  

6. Analisa Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu 

analisa dengan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari data 

primer dan sekunder secara jelas, sehingga nantinya dapat ditarik suatu 

kesimpulan dari berbagai masalah yang ada.
20

Berdasarkan data tersebut penulis 

dapat melakukan analisis yuridis kriminologis tentang upaya penanggulangan 

                                                        

 
19 Sudikno Mertokusumo, 2004, Penemuan Hukum Sebagai Sebuah Pengantar, Penerbit Andi, 

Yogyakarta, hlm. 37 
20Ibid, hlm. 65 
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kenakalan anak jalanan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Pamekasan dan 

hambatannya dalam melakukan upaya tersebut. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sedermikian rupa 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan tinjauan umum tentang anak jalanan, 

kenakalan anak, upaya penanggulangan kenakalan anak, dan 

kriminologi. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasannya 

mengenai faktor penyebab, upaya penanggulangan kenakalan anak 

jalanan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Pamekasan dan 

hambatannyadi Terminal Pamekasan. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penulisan disertai 

saran dari penulis. 


