
ABSTRAKSI 

Problematika kehidupan yang semakin .komplcks pada saat ini menuntut 

adanya suatu perhatian yang harus scrius untuk rncncari dan melaksanakan suatu 

solusi yang tepat dan benar, sebagai antisipasi terhadap pertumbuhan masalah-

masalah sosial khususnya masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan. 

Salah satu masalah sosial yang tejradi dalam rnasyarnkat pcrkotaan yang 

dirnaksud adalah pencurian-pencurian di pasar, yang dalam hal ini Pusat Pasar di 

Medan. Penclitian yang clilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah penyebab 

lerjadinya pcncurian tcrscbut, jenis pcncurian scrta apakah ada pihak yang 

mc11gorga11isasi pc11curia11 itu. 

Untuk mcnjawab rnasalah scbligus rncmenuhi tujuan penelitian rnaka 

dilakuka11 waw�111cara scrta pe11ga111bila11 data dari POl..SEKT/\ Medan Kota unluk 

111rngct;1hui jumlah pc11curia11 ynng sudah pcmah tcrjadi. Sclain itu, jugn dilnkukan 

pcngisian angkct pcrtanyaan kcpada scpuluh rcspondcn. Rcspondcn adalah ornng 

yang dipcrkirnkan rn asih aktif' 111clakuka11 pcncur ian atau sctidaknya sudah pernal1 

mcncuri di Pusat Pasar. Kcdua sumber data terscbut ditarnbah clcngan basil bincang-

bi11ca11g dcngan para pcdagang se rta pcngunjung di Pusat Pasar. Kescluruhan data 

dia1ialisis sccara kuaiitatif yuridis kcmudian disusun dalam s1iatu tulisan sebagai 

suatu hasil penelitian. 

l'L�11clitian ya11g dilakukan pada akhirnya mcnu11jukka11 basil bahwa latar 

bclaknng pencurian bcrbeda menurut masing-masing pihak. Pihak diluar pelaku 
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satu masalah sosial yang tejradi dalam rnasyarnkat pcrkot

adalah pencurian-pencurian di pasar, yang dalam hal ini 

clitian yang clilakukan bertujuan untuk mengetahui apa

pcncurian tcrscbut, jenis pcncurian scrta apakah ada 

ga11isasi pc11curia11 itu. 

Untuk mcnjawab rnasalah scbligus rncmenuhi tujuju uan penelitian 

waw�111cara scrta pe11ga111bila11 data dari POl..SEKT/\ Medan 

jumlah pc11curia11 ynng sudah pcmah tcrjadi. Sclain itu, jugn 

angkct pcrtanyaan kcpada scpuluh rcspondcn. Rcspondcn 

dipcrkirnkan rn asih aktif' 111clakuka11 pcncur ian atau sctidaknya 
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pcncunan menrpunyai latar bclakang pencunan yaitu : kurangnya jumlah petugas 

keanrnnan, kelala ian para pedagang menjaga bamng-barang dagangan karena terlalu 

sibuk mclayani para pcmbeli, serta kelalaian para pembcli. Scdang mcnurut pihak 

pelaku pencurian, latar belakangnya adalah : kesulitan ekonomi, pengangguran, ikut

ikutan clan kare1n diajak. 

Jenis pen�urian yang te1jacli menurut K cpol isian Polsekta Medan Kota adalah 

curbis atau pcncurian biasa, curat atau pencurian dengan pernberatan, curas atau 

pencurian ccngan kekerasan seria curanmor atau pcncurian kenderaan bermotor. 

SGdangkn11 rncnurut pelnku pencurian, jcnis pcncurian dapnt bcrupa : Pcncopctan, 

Pejambretan. Tentang yang mengorg<1nisir pcncurian di Pusat Pasar, hasil pcnelitinn 

rncnunjukkan bahwa tidak ada yang mengorganisir pencurian maupun pelaku 

pcncur1an. 
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pen�urian yang te1jacli menurut K cpol isian Polsekta Meda
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Tentang yang mengorg<1nisir pcncurian di Pusat Pasar, hasil 
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