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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan serta analisis yang dilakukan peneliti yang 

berjudul Penanganan Anak Jalanan di Kabupaten Tulungagung, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penanganan anak jalanan di Kabupaten Tulungagung sampai saat ini 

masih tidak optimal. Tindakan yang diambil berupa razia anak jalanan 

di lokasi dimana biasa mereka berkeliaran pun tidak memberikan efek 

jera. Sehingga tidak menutup kemungkinan ketika mereka di lepas, 

mereka akan kembali lagi dan turun ke jalanan untuk mengamen 

ataupun bergabung dengan anak-anak punk. 

2. Berdasarkan Perbup No.1 Tahun 2019 tentang Penanganan Anak 

Jalanan di Kabupaten Tulungagung oleh Dinas Sosial Kabupaten 

Tulungagung yakni melakukan rehabilitasi tidak berjalan secara 

optimal pula. Hal ini sangat disayangkan karena beberapa penyebab, 

sebagai berikut : 

a) Kurangnya anggaran dana dalam program pemberdayaan dan 

pembinaan Anak Jalanan, terbatasnya anggaran yang diperoleh dari 

alokasi anggaran sangat minim, maka penertiban, pemberdayaan 

dan pembinaan terkendala. 
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b) Sumberdaya di manusia dari Dinas Sosial sendiri hanya sedikit dan 

sangat kurang untuk diturunkan dalam membina dan membimbing 

Anak Jalanan. 

3. Ditinjau dari Siyasah Syar’iyyah  tentang penanganan Anak Jalanan di 

Kabupaten Tulungagung belom sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

Islam. Dalam Islam sendiri banyak ayat-ayat yang tercantum dalam 

Kitab Allah untuk mengajak umat manusia senantiasa selalu berada di 

jalan yang benar. Dan tidak ada kata terlambat untuk berbenah diri. 

Sesungguhnya Allah senantiasa menerima hambanya yang mau 

bertobat. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang 

peneliti ajukan : 

1. Untuk Dinas Sosial sendiri hendaknya lebih aktif dalam memberikan 

pembinaan-pembinaan bagi Anak Jalanan. 

2. Pemerintah Kota Tulungagung seharusnya meningkatkan jumlah 

anggaran terhadap Dinas Sosial dalam program pembinaan Anak 

Jalanan supaya bisa berjalan secara optimal. 

3. Untuk Anak Jalanan sendiri seharusnya tidak bekerja dijalanan, 

mereka bisa meneruskan pendidikan supaya bisa mengembangkan 

potensi yang mereka punya. 

4. Untuk orang tua supaya lebih memperhatikan, mendampingi dan 

mengawasi anaknya, supaya anak tidak salah pergaulan. 


