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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

 A.  Kesimpulan 

Berdasarkan data dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

penyebab anak di bawah usia kerja bekerja sebagai penjual koran di Kecamatan 

Kedaton Kota Bandar Lampung yaitu : 

1) Minat anak yang tinggi merupakan faktor yang menyebabkan anak di bawah 

usia kerja bekerja sebagai penjual koran di Kecamatan Kedaton Kota Bandar 

Lampung. Karena sebanyak 31 responden (96,875%) anak di bawah usia 

kerja memiliki minat yang tinggi untuk berjualan koran. Hal ini disebabkan 

karena sebagian besar anak memiliki perhatian yang tinggi terhadap 

pekerjaannya jika dilihat dari lamanya bekerja dalam seminggu, sebagian 

besar anak memiliki perasaan suka terhadap pekerjaannya saat ini dan adanya 

keinginan untuk memiliki suatu benda.  

2) Lingkungan sosial anak yang mendukung untuk bekerja merupakan faktor 

yang menyebabkan anak di bawah usia kerja bekerja sebagai penjual koran di 

Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Karena sebanyak 30 reponden 

(93,75%) anak di bawah usia kerja berada pada lingkungan sosial anak yang 

mendukung untuk bekerja.  

3) Jarak yang dekat dari tempat tinggal menuju tempat aktivitas berjualan koran 

merupakan faktor yang menyebabkan anak di bawah usia kerja bekerja 

sebagai penjual koran di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Karena 
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sebanyak 30 responden (93,75%) anak di bawah usia kerja menempuh jarak 

yang dekat dari tempat tinggal menuju tempat aktivitas berjualan koran.  

4) Waktu yang sebentar untuk menempuh perjalanan dari tempat tinggal menuju 

tempat aktivitas berjualan koran merupakan faktor yang  cukup menyebabkan 

anak di bawah usia kerja bekerja sebagai penjual koran di Kecamatan 

Kedaton Kota Bandar Lampung. Karena sebanyak 22 responden (68,75%) 

anak di bawah usia kerja menggunakan waktu yang sebentar untuk 

menempuh perjalanan dari tempat tinggal menuju tempat aktivitas berjualan 

koran.  

5) Menggunakan sarana transportasi merupakan faktor yang kurang 

menyebabkan anak di bawah usia kerja bekerja sebagai penjual koran di 

Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Karena sebanyak 2 responden 

(6,25%) anak di bawah usia kerja menggunakan sarana transportasi untuk 

berjualan koran yaitu menggunakan sepeda dan angkutan kota. Namun 

sebanyak 30 orang atau 93,75% responden tidak menggunakan alat 

transportasi untuk berjualan koran (berjalan kaki).  

6) Bekerja karena disuruh oleh orang tua adalah faktor yang kurang 

menyebabkan anak di bawah usia kerja bekerja sebagai penjual koran di 

Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Karena sebanyak 2 responden 

(6,25%) anak di bawah usia kerja bekerja karena disuruh oleh orang tua. 

Namun sebanyak 30 anak (93,75%) anak di bawah usia kerja bekerja tidak 

karena disuruh oleh orang tua namun karena kemauan sendiri.  
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B. Saran 

1) Walaupun minat anak tinggi untuk bekerja, namun sebaiknya anak-anak 

memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar dan bermain. Karena pada 

usia ini, mereka memiliki hak untuk hal tersebut. 

2) Walaupun lingkungan sosial anak mendukung untuk bekerja, sebaiknya orang 

tua dapat mengontrol dan mengarahkan lingkungan teman bermain anak yang 

baik. Yaitu lingkungan teman bermain yang  lebih terfokus untuk sekolah 

daripada bekerja.  

3) Walaupun orang tua tidak menyuruh untuk bekerja, namun sebaiknya orang 

tua lebih mengarahkan anak untuk memilih lingkungan bermain yang baik. 

Dan menanamkan pemahaman bahwa pada usia ini mereka belum memiliki 

kewajiban untuk bekerja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


