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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan 

tidak mantap. Di samping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh 

pengaruh-pengaruh negatif, seperti narkoba, kriminal, dan kejahatan seks.
1
 

Kejahatan kriminal yang dimaksud bisa berupa pencurian, tawuran, 

penganiayaan, bahkan juga pembunuhan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan BNN dan UI pada Tahun 2012 sebanyak 3,8 sampai 4,2 juta 

pengguna Narkoba, 50-60 persennya adalah remaja. Data dari komnas anak, 

pada tahun 2011 ada 339 kasus tawuran yang menyebabkan 82 anak 

meninggal dunia. Lembaga pengawas kepolisian (IPW) mencatat aksi brutal 

yang dilakukan geng motor di Jakarta telah menewaskan sekitar 60 orang 

setiap tahunnya.
2
  

Khusus mengenai kejahatan seks tentu tidak terlepas dari perkembangan 

hormon yang dialami oleh kaum remaja yang membuat mereka mulai tertarik 

dengan lawan jenis yang apabila tidak bisa dikendalikan tentu akan terjadi 

kejahatan seks. Sebuah penelitian mengungkapkan fakta bahwa setelah krisis 

moneter, jumlah anak dan remaja yang terjebak di dunia prostitusi di 

Indonesia semakin meningkat. Base line survey yang dilakukan oleh BKKBN 

LDFE UI pada tahun 2000, di Indonesia terjadi 2,4 juta kasus aborsi per 

                                                             
1 Sofyan S. Willis, 2005, Remaja dan masalahnya, Bandung: Alfabeta, hal. 1. 
2 Al Fakir Adriansah, “Kenakalan Remaja di Negeri ini Kian Merajalela”, diakses dari 

http://www.syababindonesia.com/2012/11/kenakalan-remaja-di-negeri-ini-kian.html, pada tanggal 

23 September 2015 pukul 18.31 

http://www.syababindonesia.com/2012/11/kenakalan-remaja-di-negeri-ini-kian.html
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tahun dan sekitar 20 persen (700-800 ribu) dilakukan oleh remaja. Gerakan 

moral Jangan Bugil di Depan Kamera (JBDK) mencatat pada Tahun 2010 ada 

800 jenis video porno asli produksi dalam negeri dimana 90 persennya 

diperankan oleh pelajar dan mahasiswa.
3
 Angka-angka itu hanyalah angka 

dari kenakalan yang diketahui saja, belum termasuk kenakalan-kenakalan lain 

yang tidak diketahui. Ibarat fenomena gunung es, dimana jumlah kenakalan 

yang diketahui lebih sedikit jumlahnya dari yang tidak dikeahui. 

Selain pengaruh-pengaruh negatif tersebut, masa remaja sekarang ini 

juga dipenuhi dengan berbagai tuntutan dan stress. Sebagai contoh, 

menemukan pekerjaan di dalam kondisi yang kompetitif, mengembangkan 

hubungan dengan orang lain, tuntutan untuk self-organization, dan adaptasi 

dengan teknologi. Di samping itu, banyak remaja mengalami kecemasan dan 

stres yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pribadi.
4
 Mengenai 

keselamatan dan keamanan pribadi biasanya tidak terlepas dari faktor 

lingkungan dan juga perkembangan jaman. Faktor lingkungan dapat berupa 

keluarga maupun masyarakat tempat remaja tinggal. Faktor perkembangan 

jaman dapat berupa internet maupun teknologi yang dari hari ke hari terus 

berkembang. Disinilah teori imitasi berlaku, dimana manusia cenderung 

untuk meniru perbuatan orang lain, semata-mata karena hal itu merupakan 

bagian dari sifat biologis mereka untuk melakukan hal tersebut.
5
 Remaja yang 

                                                             
3 Loc.Cit 
4 Kathryn Geldard, 2012, Intervensi Praktis Bagi Remaja Beresiko, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

hal. 7-8. 
5 Tri Nugroho Adi, “TEORI YANG MENJELASKAN PENIRUAN DARI MEDIA MASSA”, 

diakses dari https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2011/10/16/teori-yang-menjelaskan-peniruan-

dari-media-massa/, pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 11.53 

 

https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2011/10/16/teori-yang-menjelaskan-peniruan-dari-media-massa/
https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2011/10/16/teori-yang-menjelaskan-peniruan-dari-media-massa/
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tumbuh dalam keluarga yang sering mempraktekkan KDRT (Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga) tentunya cenderung bertemperamen keras dan kasar 

juga. Begitupun dengan film-film yang mengandung unsur kekerasan semisal 

Crows Zero, yang tokoh utamanya adalah remaja yang sering berkelahi 

dengan cara yang keren, hal itu seperti membuat para remaja terangsang 

untuk ikut mempraktekkannya di kehidupan nyata. Apalagi jika ditambah 

dengan lingkungan yang sama-sama keras dan dasar agama yang minim, 

tentunya hal itu membuat rentan terjadinya perkelahian antar remaja yang 

sering berbuntut dengan tawuran antar kelompok remaja sehingga membuat 

keselamatan pribadi menjadi terganggu.     

Sebenarnya kenakalan remaja tersebut dapat dicegah. Adapun 

pencegahan tersebut dapat dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, organisasi atau perkumpulan pemuda. Di lingkungan keluarga 

kenakalan remaja dapat dicegah dengan menjaga keutuhan dan keharmonisan 

keluarga, serta tidak membiasakan penyamarataan remaja dengan saudara-

saudaranya. Di lingkungan sekolah, pencegahan terhadap kenakalan remaja 

dapat dilakukan oleh walikelas, guru BP, maupun seluruh korps guru di 

sekolah. Jika para guru itu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka anak-

anak didik di sekolah itu yang berada dalam usia remaja akan cenderung 

berkurang kemungkinannya untuk terlibat dalam masalah yang bisa 

menyebabkan perilaku yang menyimpang. Di lingkup organisasi atau 

perkumpulan remaja, kenakalan remaja tentu dapat dicegah dengan 

menggiatkan kegiatan-kegiatan yang positif, atau kegiatan yang dapat 

meningkatkan kemampuan remaja dalam bidang-bidang tertentu sesuai minat 
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dan bakat.
6
 Namun tetap saja banyak kenakalan remaja yang terjadi di 

Indonesia saat ini yang secara tidak langsung membuktikan bahwa 

lingkungan di sekeliling remaja sudah rusak dan tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. Untuk  itu dibutuhkan peran dari pemerintah untuk menanggulangi 

kenakalan remaja tersebut. 

Dalam menanggulangi kenakalan remaja, terdapat sarana penal dan non 

penal yang dapat dilakukan. Adapun sarana penal dilakukan dengan 

memberlakukan ketentuan hukum pada remaja yang bermasalah. Sementara 

itu, sarana non penal dilakukan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. 

Kebijakan tersebut antara lain:
7
 

1. Gerakan anti narkoba, melalui Badan Narkotika Nasional (BNN). 

2. Gerakan kondomisasi, melalui Pekan Kondom Nasional yang dilakukan 

setiap tanggal 1 Desember oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 

(KPAN) yang bekerjasama dengan produsen kondom DKT Indonesia 

atas persetujuan Kementerian Kesehatan Indonesia. 

3. Razia tawuran pelajar, melalui Kepolisian Indonesia. 

Kebijakan diatas tentunya sudah dilakukan, namun berita mengenai 

kenakalan remaja seperti tidak ada habisnya. Meskipun begitu kiranya hal itu 

bukan menjadi alasan bagi semua pihak untuk pasrah saja menangani 

kenakalan remaja. Bisa jadi ketidak berhasilan tersebut dikarenakan kebijakan 

dalam penanganannya yang salah. Sebagai contoh adalah gerakan anti 

narkoba oleh BNN. Selama ini sudah banyak penyuluhan Narkoba yang 

                                                             
6 Sarlito Wirawan, 2001, Psikologi Remaja, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 280-283. 
7 Gyo Mar Gyo Nanlessy, “Kebijakan Pemerintah mengatasi masalah kriminalitas”, diakses dari 

http://bahtnuhannanlessy.blogspot.co.id/2014/06/kebijakan-pemeritah-mengatasi-masalah.html, 

pada tanggal 30 November 2015 pukul 11.30 

http://bahtnuhannanlessy.blogspot.co.id/2014/06/kebijakan-pemeritah-mengatasi-masalah.html
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diadakan oleh BNN. Namun dari banyaknya penyuluhan tersebut kebanyakan 

membahas mengenai bahayanya, jarang yang membahas jenis-jenis dari 

Narkoba. Jenis Narkoba yang kebanyakan diketahui publik hanyalah ganja, 

heroin, dan ekstasi. Jenis Narkoba yang lainnya semacam Metilone bahkan 

baru diketahui kebanyakan orang saat terkuaknya kasus Raffi Ahmad 2013 

silam. Kondisi semacam ini sebenarnya membahayakan masyarakat, karena 

para pengedar narkoba bisa dengan leluasa memanfaatkan ketidaktahuan 

mereka untuk menjual barang dagangannya. Berdasarkan hal-hal diatas, 

penulis tertarik untuk mengetahui jenis kenakalan apa saja yang dilakukan 

para remaja di Kota Surakarta ini dan bagaimanakah Kepolisian 

menanggulanginya. Untuk itu Penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja di 

Surakarta”. 

 

B. Perumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan kenakalan remaja oleh Polresta 

Surakarta? 

2. Apakah hambatan dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja oleh 

Polresta Surakarta? 

 

 

 



6 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kenakalan remaja oleh 

Polresta Surakarta 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam upaya penanggulangan kenakalan 

remaja oleh Polresta Surakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data 

sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan 

untuk memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam 

ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 

c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama 

menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta serta untuk memberikan landasan untuk penelitian lebih 

lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi 

masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan masalah yang diteliti. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JENIS KENAKALAN REMAJA 

Kenakalan sosial yang 
tidak menimbulkan 

korban di pihak orang 

lain 

Kenakalan 

yang 

menimbulkan 

korban materi 

Penanggulangan oleh 

Kepolisian 

Kenakalan yang 

menimbulkan 

korban fisik pada 

orang lain 

Penanggulangan secara 

Kuratif 

Penanggulangan secara 

Preventif 

Kenakalan 

yang melawan 

status 

KENAKALAN REMAJA 

Tidak melanggar hukum 

dan tidak ditangani 

Kepolisian 
Kebijakan Kepolisian 

Penal Non Penal 

Hambatan Kepolisian dalam 

penanggulangan Kenakalan 

Remaja 

Diserahkan ke 

Pengadilan 
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Kenakalan remaja adalah gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan 

remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka 

itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.
8
 

Jensen membagi kenakalan remaja menjadi 4 jenis, seperti dikutip oleh 

Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya, yaitu:
9
 

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, 

perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. 

2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, 

pencopetan, pemerasan, dan lain-lain. 

3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: 

pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat juga 

dimasukkan hubungan seks sebelum menikah dalam jenis ini. 

4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak 

sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orangtua 

dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka, 

perilaku-perilaku mereka memang belum melanggar hukum dalam arti 

yang sesungguhnya karena yang dilanggar adalah status-status dalam 

lingkungan primer (keluarga) dan sekunder (sekolah) yang memang tidak 

diatur oleh hukum secara terinci. Akan tetapi kalau kelak remaja ini 

dewasa, pelanggaran status ini dapat dilakukannya terhadap atasannya di 

kantor atau petugas hukum di dalam masyarakat. Karena itulah 

                                                             
8 Kartini Kartono, 2008, Kenakalan Remaja, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 6 
9 Jensen dalam Sarlito Wirawan Sarwono, Op.Cit.,  hal. 200 
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pelanggaran status ini oleh Jensen digolongkan juga sebagai kenakalan 

dan bukan sekedar perilaku menyimpang. 

Tindak delinkuen anak remaja banyak menimbulkan kerugian materiil 

dan kesengsaraan batin baik pada subyek pelaku sendiri maupun pada 

korbannya, maka masyarakat dan pemerintah dipaksa untuk melakukan 

tindak-tindak preventif dan penanggulangan secara kuratif.
10

 Tidak terkecuali 

dalam hal ini pihak Kepolisian.  

Tindakan preventif yang dilakukan antara lain berupa:
 11

 

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, 

2. Perbaikan lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin. 

3. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki 

tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka. 

4. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja. 

5. Membentuk badan kesejahteraan anak-anak. 

6. Mengadakan panti asuhan. 

7. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, 

pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-

anak dan para remaja yang membutuhakan. 

8. Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak 

delinkuen, disertai program yang korektif. 

9. Mengadakan pengadilan anak. 

                                                             
10

 Kartini Kartono, Op.Cit, hal. 95. 
11 Ibid, hal. 95-96 
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10. Menyusun undang-undang khusus untuk pelanggaran dan kejahatan yang 

dilakukan oleh anak dan remaja. 

11. Mendirikan sekolah bagi anak gembel (miskin). 

12. Mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja. 

13. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok untuk 

membangun kontak manusiawi di antara para remaja delinkuen dengan 

masyarakat luar. Diskusi tersebut akan sangat bermanfaat bagi 

pemahaman kita mengenai jenis kesulitan dan gangguan pada diri para 

remaja. 

14. Mendirikan tempat latihan unuk menyalurkan kreativitas para remaja 

delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya berupa latihan vokasional, 

latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, 

dan lain-lain. 

Selanjutnya tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen 

antara lain berupa:
12

 

1. Menghilangkan semua sebab-musabab timbulnya kejahatan remaja, baik 

yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis dan kultural. 

2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orangtua 

angkat/asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi 

perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja. 

3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke 

tengah lingkungan sosial yang baik. 

                                                             
12 Ibid, hal. 96-97 
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4. Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib dan 

berdisiplin. 

5. Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri 

bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi. 

6. Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan 

vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen itu bagi pasaran 

kerja dan hidup di tengah masyarakat. 

7. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan 

pembangunan. 

8. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan 

konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya. 

9. Memberikan pengobatan medis dan terapi psikoanalitis bagi mereka yang 

menderita gangguan kejiwaan. 

Tindakan preventif maupun kuratif diatas tidak akan bisa terwujud jika 

dilakukan oleh Kepolisian saja. Dibutuhkan juga peran serta dari masyarakat 

dan juga Pemerintah untuk ikut serta dalam menanggulangi kenakalan 

remaja. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari Pemerintah, Kepolisian, maupun 

masyarakat untuk bisa mewujudkannya. 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian deskriptif,  yaitu penelitian yang bertujuan untuk 
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menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, 

atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala 

dengan gejala lain dalam masyarakat.
13

 Dalam hal ini penulis akan 

mendeskripsikan secara objektif mengenai upaya penanggulangan 

kenakalan remaja di Surakarta oleh Polresta Surakarta. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan 

penelitian Non Doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris 

unuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai 

proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
14

 Dalam hal ini penulis 

akan meneliti kenakalan remaja di Surakarta serta penanggulangannya 

oleh Polresta Surakarta. 

3. Lokasi Penelitian  

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis 

melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kepolisian Resor Kota 

(Polresta) Surakarta. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan kepada 

pertimbangan bahwa di Polresta Surakarta tersedia data-data yang 

berkaitan dengan aksi kenakalan remaja di kota Surakarta dan letaknya 

dekat dengan penulis. 

 

 

                                                             
13 Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 

hal. 25. 
14 Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 42 



13 
 

 
 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. 

1) Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
15

 

2) Data Sekunder 

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan 

dan sebagainya.
16

 

b. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Sumber Data Primer 

Penulis mengambil sumber data primer ini di Polresta 

Surakarta. 

2) Sumber Data Sekunder 

Penulis mengambil sumber data sekunder ini dari 

kepustakaan, yang terdiri dari: 

a) Bahan Hukum Primer, yang meliputi: 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

                                                             
15 Amiruddin & Zainal Asikin, Op. Cit., hal. 30. 
16 Ibid. 
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(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan; 

(3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak; 

(4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

(5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan 

(6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika;  

(7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak; 

(8) Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta Nomor 4 

Tahun 1972 Tentang Peenjualan dan Pemungutan Pajak 

Atas Izin Penjualan Minuman Keras; 

(9) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual 

Komersial; 

b) Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi: 

(1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan 

dengan topik penelitian; 

(2) Hasil penelitian dari para sarjana; 

(3) Literatur dan hasil penelitian. 
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c) Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan-bahan dari media 

Internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Studi Lapangan 

Dalam hal ini melalui wawancara dengan sumber data yang 

berhubungan dengan objek penelitian, yaitu Polresta Surakarta. 

b. Studi Kepustakaan 

Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data dengan jalan 

membaca dan mempelajari buku-buku, majalah, internet, peraturan 

perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis 

kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan 

analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada 

dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan 

logika ilmiah. Ini bukan berarti bahwa analisis kualitatif sama sekali 

tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, tetapi penekanannya tidak 

pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan 

penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.
17

  

                                                             
17 M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 133. 
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Penulis akan menggunakan analisis data kualitatif untuk 

menjabarkan data-data di lapangan dan dari kepustakaan, yang kemudian 

disusun dan diolah sehingga menghasilkan satuan data yang dapat ditarik 

kesimpulan tentang penanggulangan kenakalan remaja oleh Polresta 

Surakarta beserta hambatan-hambatannya. 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Bab I adalah Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini dijelaskan mengenai 

tinjauan umum tentang remaja, tinjauan umum tentang kenakalan remaja, 

tinjauan umum tentang penanggulangan kejahatan,  tinjauan umum tentang 

kepolisian.  

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan 

disajikan hasil penelitian disertai dengan pembahasannya yang menjelaskan 

upaya penanggulangan kenakalan remaja oleh Polresta Surakarta dan 

hambatan yang diemui dalam upaya penanggulangan tersebut. 

Bab IV adalah Penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian dan 

pembahasan serta saran bagi para pihak yang terkait sehingga bisa bermanfaat 

bagi semua pihak. 

Selanjutnya adalah Daftar Pustaka, dan yang terakhir adalah Lampiran. 


