BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh data bahwa partispasi
masyarakat dalam hal ini Kopasude (Komunitas Peduli Anak dan Sungai Deli)
sudah melakukan pemenuhan hak tumbuh dan berkembang anak di Kampung
Badur sampai saat ini. Keberadaan sekretariatan Kopasude berada di jalan Bajak 1
gang Suka Cipta, Medan. Adapun data yang diperoleh bahwasanya:
1. Peran Kopasude dalam perlindungan dan pemenuhan hak tumbuh dan
berkembang anak di Kampung Badur meliputi segala kegiatan untuk anak
itu sendiri dan lebih utamanya yaitu edukasi pendidikan, karakter, moral
kesehatan lingkungan. Karena itu yang tidak didapatkan oleh anak yang
berada di Kampung Badur, walaupun mereka berpendidikan formal.
Kopasude memliki dua peran yaitu:
a. Perubahan lingkungan, dan
b. perubahan masyarakat.
2. Hambatan dan tantangan yang dirasakan Kopasude.
Hambatan dan tantangan itu ada di internal sendiri dan masyrakat di
sekelilingnya. Di internal sendiri dari finansial, tenaga dalam hal
keprofesionalan karena dalam hal ini anggota Kopasude di katakan
relawan karena masih bentuknya rasa peduli, keikhlasan hati dan tanpa
bayaran. Kalo dari eksternal itu sendiri contohnya dari masyarakat, karena
sulit merubah satu kaum jika mereka tidak mau berubah, Ketika
menghindarkan anak anak dari narkoba dan merokok , berharap anak-anak
terlindungi dari fisik dan verbal, namun terkadang orang tua nya sendiri
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sudah terbiasa dengan hal-hal yang merusak mental anak. Contoh nya
memaki tindakan, hal ini sudah melakukan kekerasan kepada anak
walaupun bukan fisik tetapi verbal, psikolginya terganggu, jadi mereka
sudah terbiasa menghadapi hal yang seperti itu.
3. Upaya

Konkrit

yang

dilakukan

Kopasude

lebih

memberikan

pendampingan, dimana melalui penduidikan itu lah Kopasude mencoba
merubah karakter anak-anak yang berada di Kmampung Badur, dan untuk
mewujudkan lingkungan yang baik kita juga sering melakukan aksi sungai
bersih sosialasi keada masyarakat. Kepada ibu-ibu yang berada di
Kampung Badur Kopasude pernah melakukan sosialisasi KDRT yang
disampaikan langsung oleh ketua bidang hukum dan HAM. Bentuknya
lebih kepada memberikan pemahaman tentang KDRT, Konseling Anak
dan menekankan dengan tegas bahwa dilarang untuk melakukan kekerasan
kepoada anak-anak. Selanjutnya dalam sosialisasi ini juga diajarkan
bagimana melakukan perlakuan yang baik kepada anak-anak.
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B. Saran
Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan pada penelitian ini, ada
beberapa saran yang berhubungan dengan kontribusi kegiatan yang dilakukan
Kopasude.
1. Untuk memudahkan kegiatan proses belajar mengajar di Sanggar
Pendidikan Sialhturahmi, ada baiknya Kopasude berkolaborasi dengan
mahasiswa lain atau organisasi lain dalam membantu pengajaran yang di
laukan di setiap hari senin-kamis. Agar kiranya membantu relawan yang
ada di Kopasude. Sehingga anak-aak juga dapat mengenal orang-orang
disekitaran kampung, dan memotivasi anak-anak untuk semangat belajar.
Tujuannya agar bisa menjadi seperti orang yang berada didepannya.
2. Kepada para peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan
penelitian dengan subjek penelitian yang sama dapat memberikan kajiankajian yang dapat menggenapi ataupun memberikan masukan pada
penelitian ini karena disadari dalam penelitian ini masih banyak memiliki
keterbatasan, baik isi maupun segi keilmuan lainnya.

