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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Medan Selayang Padang 

Bulan maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yakni : 

1. latar belakang terbentuknya Rumah Ceria Medan (RCM) karena memang 

informan sendiri awalnya menyukai dunia anak-anak dan informan juga 

merupakan pemerhati tentang pendidikan. Beliau suka memperhatikan 

keadaan dilapangan banyak yang beliau lihat di lingkungannya terdapat 

anak yang membutuhkan perhatian khusus karena anak-anak tersebut 

mengalami kondisi fisik dan mental yang tidak biasa pada umumnya, dan 

juga karena adanya rasa empati sehingga mendorong informan untuk 

membuat wadah dari mulai usaha sederhana semua itu dimulai dari nol 

mulai dari menyediakan sebagian rumahnya untuk dijadikan tempat 

belajar anak-anak khususnya pada anak berkebutuhan khusus dan 

sekaligus menyediakan tenaga bahkan pikiran untuk membangun wadah 

tersebut dengan ikhlas hati. 

2. Peran dari Rumah Ceria Medan (RCM) disini penulis bagi menjadi dua 

sisi dimana melihat pendapat orangtua si anak berkebutuhan khusus dan 

melihat dari segi pandangan dari relawan yang aktif dalam Rumah Ceria 

Medan (RCM) lalu, kebanyakan tutur dari informan melihat peran yang 

ditawarkan dari adanya Rumah Ceria Medan (RCM) di lingkungan Padang 
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Bulan Medan Selayang ini sangat mempengaruhi kondisi si anak spesial. 

Membantu berkembangnya dalam sisi akademik bahkan membantu dari 

sisi fisiknya mereka si anak spesial tersebut, karena memang pada 

hakikatya adanya sesuatu yang ingin dibuat sudah pasti akan ada niatan 

untuk mengubah atau memperbaiki apa yang ingin ditargetkan sama 

halnya dengan Rumah Ceria Medan (RCM) yang sengaja dibuat oleh 

pendiri karena adanya rasa empati yang amat dalam maka pendiri 

sekaligus sebagai informan mendirikan wadah tersebut sebagai perantara 

bagi anak berkebutuhan khusus dalam memproses suatu perubahan dan 

perkembangan bagi diri mereka menuju yang lebih baik.  

3. Pandangan masyarakat terhadap Rumah Ceria Medan (RCM) sebagai 

media pendidikan pada anak berkebutuhan khusus disini sangat positif 

karena dengan adanya wadah ini didaerah dimana tempat mereka tinggal 

sekarang merupakan hal yang tidak bisa mereka ungkapkan terlalu banyak, 

kemudian mereka merasa wadah ini jarang sekali terealisasi bahkan jarang 

terpikirkan oleh anak-anak muda zaman sekarang dan intinya memang 

masyarakat mendukung kegiatan yang sedang diprogramkan atau yang 

sedang berlangsung atau sedang berjalan untuk pendidikan terutama untuk 

anak berkebutuhan khusus. 

 

5.2 Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan dan melihat 

bagaimana kondisi yang dialami oleh para informan di Medan Selayang Padang 

Bulan maka penulis memberikan saran, diantaranya : 
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1. Untuk yang ingin mengikuti dalam kegiatan sukarela hendaknya ikutilah 

yang bermanfaat seperti kegiatan yang ada di Rumah Ceria Medan (RCM) 

yang menurut penulis memang jarang sekali ada yang membuat aksi dalam 

kegiatan peduli pendidikan khususnya pendidikan pada anak berkebutuhan 

khusus, dan untuk para pendiri dari Rumah Ceria Medan (RCM) 

hendaknya lebih banyak menorganisir pengrekrutan anggota yang ingin 

bergabung sebagai relawan di Rumah Ceria Medan (RCM) dengan gencar. 

Dan kepada relawan yang aktif semoga hendaknya selalu memberikan 

inovasi yang lebih baik untuk anak-anak yang ada di sanggar Rumah Ceria 

Medan (RCM) dengan tujuan agar akan tetap berjalannya dengan baik 

sebuah program kerja dari sanggar tersebut. 

2. Kepada orangtua dari anak berkebutuhan khusus juga harus 

memperhatikan kondisi anak-anaknya yang mana seorang orangtua juga 

harus mengetahui pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus (ABK) 

karena itu akan membantu sekali dalam menangani anak-anak mereka, dan 

selalu memberikan dukungan pada anak-anaknya hingga mereka bisa 

berbaur dengan masyarakat yang lain seperti pada umumnya. 

3. Kepada masyarakat juga seharusnya lebih peka pada kondisi anak 

berkebutuhan khusus dan mendukung mereka untuk survive terus bukan 

malah mengolok-ngolok dan mengucilkan mereka dan juga sebagai 

masyarakat yang baik hendaknya saling tolong menolong dalam hal 

kegiatan apapun yang menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan untuk 

lingkungan bermasyarakat. 


