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Kata kunci: Balapan Liar
	Peneletian yang berjudul: â€œPersepsi Masyarakat Terhadap Balapan liar yang Dilakuakan Oleh remaja Aceh Timurâ€• (studi
penelitian di Desa Mantang Kumbang Kec.Simpang ulim Kab.Aceh timur). Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah
bagaimana persepsi,apa saja keluhan dan solusi adanya balapan liar yang dilakukan oleh kalangan remaja di Desa Mantang
Kumbang Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui persepsi, keluhan dansolusi adanya
balapan liar yang dilakukan oleh kalangan remaja di Desa Mantang Kumbang Kec. Simpang ulim Kab. Aceh Timur.yang berusia di
atas 30 Tahun sampai 40 Tahun dan di anggap tepat untuk mewakili ya itu:110 orang sampel dalam penelitian ini adalah  sebesar
10% yang berjumlah 11 orang warga desa Mantang Kumbang Kec.Simpang Ulim Kab. Aceh Timur.Teknik pengambilan sampel
yang dilakukan dengan teknik SIMPEL RANDOM SAMPLING, yakni Kec.teknik untuk mendapatkan sampel yang lansung
dilakukan pada unit sampling. Pengumpulan data yang di gunakan dalam pemelitian ini adalah wawancara dan dukumentasi, data di
olah di gunakan dalam penelitian ini wawancara dan dukumentasi, Data di olah dengan mengunakan adalah teknik analisi induktif,
ya itu analisis yang ber pangkal dari kenyataan-kenyataan khusus sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Hasil
penelitian yang di peroleh adalah: Persepsi Masyarakat di Desa Mantang Kumbang Kec.Simpang Ulim Kab.Aceh timur tentang
balapan liar yang dilakukan oleh kalaangan remaja di daerah tersebut, sangat lah tidak di sukai dan di senangi.kuluhan masyarakat
di Desa Mantang Kumbang Kec. Simpang Ulim Kab.Aceh timur dengan adanya balapan liar yang di lakukan oleh kalangan remaja
di daerah tersebut di sebabkan kebisingan, tawuran dan Kecelakaan yang dapat merenggut nyawa remaja orang lain.Solosi agar para
remaja tidak melakukanlagi balapan liar di daerah tersebut harusalah melibatkan semua pihak baik orang tua,aparatur Desa dan
pihak Kepolisian dalam menesehati,Membina dan mengarahkan kea rah yang positif.


