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Abstrak 
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 Anak-anak jalanan Anak- anak yang seharusnya mengenyam pendidikan 

sebagai bekal hidup, memilih mengais rezeki di jalan raya, serta bekerja  yang 

mebahayakan keselamatan jiwa dengan pekerjaanya yang beresiko untuk anak-anak, 

Anak jalanan ini.Anakjalanan  berhak mendapat perlindungan dari perlakuan 

diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran kekejaman, 

kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainya dan 

menyebabkan anak jalanan mengalami keadaan deprivasi relatif. Dari tindakan 

tersebut bahwa anak jalanan akan mengalami situasi yang mengancam perkembangan 

fisik dan mental.  

Melihat permasalahan di atas maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui  tingkat deprivasi relatif, tingkat perilaku  agresi  dan  

pengaruh  Deprivasi relatif terhadap perilaku agresi di (LPAN)  Lembaga 

pemberdayaan anak negeri Griya baca kota Malang. penelitian ini mengambil sampel 

dengan teknik simple random sampling sebanyak 40 anak jalanan di (LPAN) Griya 

Baca Kota Malang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah  skala 

(angket). 

Berdasarkan analisa data diketahui bahwa tingkat deprivasi relatif anak 

jalanan di  (LPAN) Griya baca kota Malang adalah sedang dengan prosentase sebesar 

dengan taraf 42% dan tingkat perilaku agresi masuk dalam taraf  sedang dari hasil 

analisis data nilai terbanyak masuk dalam kategori sedang dengan taraf 45%. 

Dari hasil analisa yang di ketahui  Pada hasil analisis regresi. diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,011. Nilai ini lebih kecil dari taraf nyata 5% yang digunakan 

pada penelitian.Hal ini berarti menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Deprivasi relatif terhadap agresi Berdasarkan analisis regresi sederhana yang 

telah dilakukandiperoleh nilai.prosentase pengaruh Nilai r-square yang diperoleh dari 

hasil analisis sebesar 0,158. Nilai ini menujukkan bahwa besarnya pengaruh 

deprivasirelatif  terhadap agresi sebesar 15,8% . Sedangkan pengaruh sisanya, yaitu 

sebesar 84,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari penelitian yang dilakukan. Hal 

tersebut dapat menguatkan dan membuktikan  hipotesis yang diajukan, bahwa 

terdapat pengaruh positif antara deprivasi relatif terhadap perilaku agresi pada anak 

jalanan di LPAN griya baca kota malang. Sehingga Ho ditolak berarti ada pengaruh 

yang signifikan antara deprivasi relatif terhadap perilaku agresi 


