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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lingkungan VIII kelurahan 

Glugur Darat II dan yayasan Medan Generasi Impian maka penulis mengambil 

beberapa kesimpulan yakni : 

1. Hal yang melatar belakangi didirikannya yayasan Medan Generasi 

Impian yaitu adanya niat yang tulus dari Mr.Kang untuk membantu 

anak-anak kurang mampu dalam menggapai cita-citanya dan ingin 

memperbaiki moral anak-anak, karena Mr.Kang yakin bahwa anak-

anak yang nantinya jadi penerus bangsa. 

2. Ada beberapa program yang dijalankan yayasan Medan Generasi 

Impian yaitu NHC (New Hope Class), rumah baca impian (wish planet 

center), visting house (kunjungan kerumah siswa untuk memantau 

perkembangan anak), country side project ( service education untuk 

sekolah didaerah terpencil yang dilakukan bersama dengan volunteer), 

fellowship ( training kepemimpinan untuk volunteer) dan service 

school (membangun sarana dan prasarana bagi sekolah yang 

membutuhkan). Dalam menjalan program tersebut yayasan Medan 

Generasi Impian memiliki teknik yaitu kerjasama. Adapun teknik 

kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dengan volunteer, 

kerjasama dengan sekolah, dan kerjasama dengan instansi pendidikan. 
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3. Khususnya bagi masyarakat kurang mampu kehadiran yayasan Medan 

Generasi Impian ini dirasakan sangat bermanfaat karena anak-anak 

mereka memperoleh kemudahan untuk menerima pendidikan secara 

gratis yang dapat menambah wawasan anak-anak serta membantu 

orangtua dalam mengawasi anak-anak mereka, dan anak-anak juga 

diberikan asupan gizi demi tumbuh kembang anak yang baik. 

5.2 SARAN 

Setelah penulis melakukan penelitian langsung  di yayasan Medan 

Generasi Impian maka penulis memberikan saran, sebagai berikut: 

1. Yayasan Medan Generasi Impian diharapkan mengadakan sosialisasi 

kepada masyarakat sekitar, agar mereka  dapat mengetahui keberadaan 

maupun tujuan dari yayasan itu sendiri. 

2. Yayasan Medan Generasi Impian diharapkan mengadakan kegiatan 

yang mampu menciptakan manfaat keberadaan dari yayasan itu 

sendiri, contohnya gotong royong untuk membersihkan lingkungan 

VIII keluharahan Glugur Darat II, yang dilakukan bersama ana-anak 

maupun volunteer. Sehingga manfaat yayasan Medan Generasi Impian 

dapat dirasakan oleh masyarakat. 

3. Yayasan Medan Generasi Impian diharapkan mengadakan pelatihan 

atau seminar bagi para orang tua siswa, supaya terjadi keseimbangan 

dalam pengajaran dirumah maupun diyayasan sehingga anak-anak 
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mampu secara perlahan menerapkan ajaran-ajaran yang telah diberikan 

oleh yayasan Medan Generasi Impian . 

4. Yayasan Medan Generasi Impian diharapkan memberikan pelatihan 

kepada para alumni untuk menjadi seorang volunteer. 

 

 


