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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Setelah tahapan-tahapan penelitian telah di jalani oleh penulis 

dimulai dari bab-bab sebelumnya. maka dengan hal tersebut diatas penulis 

ingin menyimpulkan hasil penelitian yang telah disusun oleh penulis dari 

bab 1 sampai dengan 4 sebagai berikut ini :  

Pemenuhan pendidikan anak jalanan masih belum semaksimalnya 

efektif dikarenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu : 

Ketidak perhatiannya keluarga anak terhadap betapa pentingnya 

pendidikan, Masalah ekonomi keluarga anak yang masih memiliki stigma 

bahwa sekolah mahal dan lain sebagainya, Masalah psikologi anak, 

Jangkauan anak terhadap sekolah, Masalah anak yang digunakan sebagai 

mesin pencari uang oleh keluarga, Stigma orang tua atau wali anak 

terhadap kerja seperti ngamen, jualan koran, dan lain sebagainya dapat 

menghasilkan uang dan sekolah menghabiskan uang, Lingkungan anak. 

Dikarenakan ketujuh faktor tersebut yang mana berkaitan terhadap 

pemenuhan perlindungan anak yang dapat diartikan juga sebagai 

perlindungan hukum kebebasan hak anak dan keefektifan hukum yang 

masih belum tercapai secara sempurna. 
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B. Keterbatasan 

Dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan oleh penulis untuk 

melengkapi penelitian skripsi tersebut masih terdapat kekurangan dan 

hambatan sehingga membatasi hasil yang diperoleh. Yang mana 

hambatan-hambatan yang dilewati oleh penulis sebagai berikut ini :  

1. Keterbatasan Penulis dalam memperoleh buku-buku, literatur-

literatur dan referensi yang bersifat memadai.    

2. Keterbatasan waktu yang dibutuhkan oleh penulis dalam menjalani 

penelitian. 

3. Susah memperoleh data dari anak-anak yang masih dibawah 

pengawasan orang tua, kebanyakan data berasal dari dinas yang 

berkaitan dengan objek penelitian.   

 

C. Rekomendasi 

Pada tahap akhir, penulis dengan kesempatan ini akan memberikan 

saran dan atau rekomendasi untuk pihak-pihak sebagai berikut ini : 

1. Meningkatkan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai betapa pentingnya penerapan pendidikan bagi 

anak di seluruh wilayah Indonesia terkhususnya Kota Batam. 

2. Pemerintah harus memberikan fasilitas-fasilitas serta mendorong 

partisipasi masyarakat dalam proses peninjauan pendidikan terhadap 

anak-anak yang membutuhkan bantuan terkhususnya anak yang dari 

keluarga kurang mampu, yaitu dengan membebaskan biaya yang 
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mana telah diatur didalam undang-undang dasar pada tahun 1945 

pasal 31 ayat 2. 

3. Pemerintah Daerah harus mengambil tindakan dengan tegas dalam 

menyelesaikan problematika yang sedang menghambat anak-anak 

jalanan untuk saat ini. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-

undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 6 ayat (1) yang berisi “bahwa anak-anak yang berusia tujuh 

tahun wajib untuk menjalani pendidikan dasar.” Dengan peraturan 

undang-undang yang mengatur maka setidaknya Pemerintah Daerah 

Kota Batam semestinya mengambil tindakan semisal melakukan 

suatu kegiatan perkumpulan anak-anak jalanan dan melakukan 

permainan yang dapat membangun kriteria anak-anak sebagaimana 

dimaksud diatas. Dan juga seperti yang telah pernah diterapkan oleh 

dinas sosial kepada anak-anak tersebut dengan melakukan acara 

perkumpulan dan berbagai kegiatan seperti belajar berhitung, belajar 

membaca, melukis, menjahit dan lainnya untuk membantu 

peningkatan kreatifan anak-anak tersebut.  
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