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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melalui beberapa proses penelitian, pengkajian dan pembahasan 

baik secara teoritis maupun empiris mengenai penelitian yang berjudul Peran 

Program Kampung Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kesejehteraan Anak di 

Kampung Dukuh RW 13 Gedongkiwo Mantrijeron Yogyakarta. Dari hasil 

penelitian tersebut memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat kesejahteraan anak di Kampung Dukuh RW 13 saat ini sudah 

mengalami peningkatan. Terlihat dari kegiatan anak yang dilakukan setiap 

minggu sangat membantu anak berinteraksi dengan masyarakat serta 

memberikan waktu bermain anak. Tidak hanya itu data yang diperoleh Tim 

Gugus Tugas menunjukkan berkurangnya kekerasan yang dialami oleh 

anak. Keterlibatan Program Kampung Ramah Anak ini juga terlihat dari 

pendata kebutuhan anak yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas. 

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan anak ini juga didukung penuh oleh 

tokoh masyarakat dan orang tua anak. Namun meskipun sudah meningkat 

kesejahteraan pada anak harapannya Program ini tetap dijalankan dengan 

baik oleh masyarakat dan orang tua anak. Sehingga anak tetap merasa 

nyaman dengan temapt tinggalnya dan kesejahteraan anak lebih meningkat 

lagi. 
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2. Peran Program Kampung Ramah Anak Dukuh RW 13 dalam mewujudkan 

kesejahteraan anak terbagi menjadi dua yaitu peran ideal dan peran aktual. 

Dari peran idela pada program tersebut diperoleh pendata kebutuhan anak 

dan masalah sosial anak. Pendataan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas 

yang nantinya anak akan memperoleh hak-haknya. Tidak hanya itu 

pemahaman orang tua melalui sosialisasi terhadap program ini juga 

diberikan agar ada kerjasama yang baik antar orang tua anak dan Tim Gugus 

Tugas dalam memenuhi hak-hak anak. Untuk peran aktualnya yaitu 

program kerja yang sudah dirancang oleh Tim Gugus Tugas dan Forum 

Anak belum terlaksana semua. Hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga 

pengurus Kampung Ramah Anak dan sempitnya ruang bermain anak untuk 

saat ini. Upaya untuk terus memenuhi hak dan kewajiban anak dilakukan 

tim gugus tugas melalui program-program yang masih dapat dilakukan. 

Tempat bermain yang diupayakan tim gugus tugas untuk kegiatan setiap 

minggunya yaitu dengan menutup jalan selama setengah hari.  

B. Saran  

1. Kepada Tim Gugus Tugas Kampung Ramah Anak Dukuh RW 13 yaitu 

diharapkan dapat meningkatkan lagi kegiatan penunjang kesejahteraan anak. 

Beberapa kegiatan yang massih terkendala agar segera dapat dikaji ulang 

dengan tokoh masyarakat dan Forum Anak. Karena kegiatan pemenuhan hak 

dan kewajiban anak nantinya sangat berpengaruh pada tumbuh kembang 

anak. 
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2. Kepada Forum Anak 13 diharapkan bisa mengajak anak-anak di Kampung 

Dukuh RW 13 untuk mengurangi kegiatan didalam rumah agar dapat 

bersosialisasi dengan baik. Kegiatan yang diadakan setiap minggunya 

sebaiknya lebih digiatkan kembali karena nantinya akan mempengaruhi 

kehadiran anak-anak untuk berbaur.  

3. Kepada peneliti yang akan mengembangkan penelitian ini perlu diadakan 

penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Sehingga nantinya dapat lebih 

mengetahui kesejahteraan anak pada lingkup sempit dan luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


