
 

 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang didapat dari analisis data yang 

terkumpul dapat disimpulkan : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua guru SD Negeri 2 

Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, 

mengetahui UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak walaupun 

semua guru belum secara mendetail dan terperinci membaca UU tentang 

perlindungan anak tersebut.  

2. Guru SD Negeri 2 Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten 

Pringsewu, memahami UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 

pasal 2. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para informan mengenai 

pemahaman tentang non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, 

hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan yang terbaik bagi 

anak, dan penghargaan terhadap pendapat anak. 

3. Terdapat empat poin di dalam UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak pasal 2 yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, 

hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta 

penghargaan terhadap pendapat anak. Poin pertama non diskriminasi 

adalah tidak membeda-bedakan anak atas dasar agama, suku, ras, etnik, 
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kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, 

keyakinan, politik, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Artinya semua 

anak harus diberlakukan sama tanpa harus ada yang dibeda-bedakan. Poin 

kedua kepentingan yang terbaik bagi anak adalah mementingkan sesuatu 

yang menyangkut kepentingan bagi anak diusahakan harus sesuatu yang 

baik untuk kelangsungan hidup anak, seperti memberikan motivasi untuk 

belajar kepada anak, memberikan pelayanan akademik maupun non 

akademik yang terbaik bagi anak, melayani anak sesuai dengan kebutuhan 

yang diperlukannya, memberikan pendidikan formal dan informal kepada 

anak dan selalu membangun komunikasi dengan siswa guna untuk 

mengetahui kemajuan siswa. Diharapkan dengan adanya kepentingan yang 

terbaik bagi anak, anak akan terpenuhi apa yang seharusnya diterima. Poin 

ketiga hak untuk hidup adalah memberikan perhatian khusus kepada anak 

berupa kasih sayang yang sama dengan orang tuanya. Kasih sayang yang 

diberikan kepada anak, diharapkan bisa menjalin hubungan baik antara 

guru dan siswa. Kelangsungan hidup adalah bentuk pendidikan atau 

perhatian yang diberikan kepada anak agar bisa berguna nantinya seperti 

pendidikan keterampilan yang diberikan kepada anak. Pendidikan 

keterampilan ini diharapkan dapat berguna waktu dewasanya nanti. 

Perkembangan bagi anak adalah bentuk perhatian yang diberikan kepada 

anak dalam bentuk pemantauan yang berkala. Diharapkan anak bisa 

berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangannya. Serta poin 

keempat penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghargaan atau 

hadiah yang diberikan kepada anak baik itu berupa materi atau kata 
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sanjungan. Diharapkan anak bisa lebih bersemangat dan termotivasi dalam 

segala hal. Manfaat dari UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 

adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan yang 

dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal ini sesuai 

dengan teori kepribadian implisit, yaitu guru mampu menerapkannya di 

lingkungan sekolah dimana sesuai dengan hasil observasi mengenai hak 

untuk hidup, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, 

kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap 

pendapat anak. 

 

Selain itu sesuai dengan teori penetrasi sosial yaitu proses dimana orang 

saling mengenal satu dengan lainnya. Guru juga mampu mendekatkan diri 

serta mengubah siswa kearah yang lebih baik. Baik itu di dalam kelas 

maupun di luar kelas, guru selalu berusaha mendekatkan diri kepada 

siswa. Dengan cara ini guru mampu memahami sifat dan karakter siswa 

guna untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa. 

Dengan memahami sifat dan karakter siswa, maka guru akan 

mempermudah dan memperlancar komunikasi dengan mereka. 

 

6.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini maka dapat disumbangkan saran kepada guru di SD 

Negeri 2 Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu 

berkaitan dengan pemahaman tentang UU perlindungan anak sebagai berikut : 

1. Perlu adanya sosialisasi dan seminar mengenai UU No.23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak kepada guru. Gunanya agar para guru dalam 
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mendidik siswa lebih memahami secara detail bukan hanya sekedar tahu 

bahwa UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak itu ada. 

2. Adanya pendekatan hubungan, khususnya bagi siswa yang bermasalah. 

Sebagai antisifasif hal-hal yang negatif sebelum terjadi masalah yang 

berdampak besar. 

3. Intensifitas hubungan guru dan siswa lebih ditingkatkan, agar 

mempermudah dan berjalannya komunikasi yang lebih baik dan efektif. 

4. Memperluas jaringan komunikasi dengan orang tua siswa, supaya pihak 

sekolah terutama guru bisa mendapatkan informasi yang akurat demi 

mendukungnya motivasi siswa dalam melaksanakan pendidikan. 


