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Kabupaten gresik yang memiliki tipografi wilayah berbukit dengan batas garis pantai pesisir 

utara pulau jawa , mempunyai banyak potensi dan bagi bahan baku pembangunan industri 

pemerintah daerah cukup gencar mempromosikan daerah ini sebagai lahan yang cocok untuk 

menanamkan investasi. Para investorpun seolah berlornbah menanamkan modalnya digresik . 

bergam segmen produksi awalnya memang menjadi pementik bagi bergairahnya roda ekonomi 

masyarakat masyarakat gresik namun tanpa disadari banyak perubhan yang cukup 

memprihatinkan jika tidak segera disikapi secara efektif oleh seluruh pihak 

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau di tempat - 

tempat lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: berusia antara 5 sampai 

dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran dl jalanan, penampilannya kebanyakan 

kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi 

Permasalahan yang di hadapi anak jalanan adalah tidak bisa melanjutkan sekolah karena faktor 

biaya yang mahal 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu dimakstidkan 

untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah veriabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.  

Peneliti menggunakan Purposive Sampling yaitu teknik yang dilakukan dengan cara ditentukan 

oleh peneliti menurut pendapatnya sendiri dengan mempertimbangkan karakteristik dari sifat 

sampel. ti-letode pengtnnpulan data adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh atau 

mengntmpulkan data yang sebaik-baiknya, sehingga dengan begitu data van- diperoleb dapat 

diklasifkasikan dan diolah serta dianalisa sesuai dengan kerangka metode penelitian. 

peneliti menggunakan metode observasi, dengan mengglmakan panca indra yang di miliki oleh 

peneliti 

Dokumentasi merupakan ieknik pengumPidan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek 

penelitian. 

Bedasarkan dari hasil penelitian menunjukan bahwa kebutuhan masyarakat gnesik yang meliputi 

kebutuhan fisik, psikis dan sosial dapat terpenuhi meskipun scara kualitas antara mas_yarakat 

yang satu dengan yang lain sangat berbeda 

Pernerintah berupaya menanggulangi anak jalanan di kabupaten gresik melalui . 

1. Permasalahan anak jalanan di panti asuhan.  

2. Permasalahan pendidikan anak jalanan  

3. Fungsi tumah singgah 

4. Karakteristik anak jalanan 

 

 

a Bantuan makan 

b Bantuan kesehatan 

c Bantuan pendidikan. 



Dari pelaksaan progam - progam tersebut diatas dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat 

setempat , hal ini dikarenakan tingakat pendidikan masih rendah, sehingga menghambat dari 

beberapa pelaksanaan progam yang telah dilakukan. 

 


