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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian, peneliti dapat 

mengambil simpulan sebagai berikut: 

Peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak usia dini dalam bidang 

pendidikan di pemukiman pemulung (studi kasus di TPA Basirih Kota 

Banjarmasin) 

Sebagian besar keluarga yang bekerja sebagai pemulung kebanyakan 

waktu mereka dihabiskan diluar rumah, jadi mereka kurang memberikan kasih 

sayang serta waktu luang yang cukup untuk mendidik anak mereka dengan 

baik.Maka peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak usia dini dalam bidang 

pendidikan belum dapat terpenuhi sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari 

keseharian dan kesibukan di keluarga pemulung sebagai orang tua yang bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. 

Faktor pendukung orang tua untuk memenuhi hak anak dalam 

bidangpendidikan di Pemukiman Pemulung TPA Basirih adalah keinginan orang 

tua agar anaknya bersekolah dan sukses serta mampu mengubah keadaan mereka, 

serta harapan orang tua yang menginginkan anak mereka tumbuh menjadi anak 

yang cerdas sehingga mampu menjadi kebanggan bagi orang tua. Orang tua juga 

menyadari bahwa pendidikan untuk anak mereka sangat penting bagi masa depan 

anak mereka. Sedangkan untuk faktor penghambat adalah latar belakang orang tua
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dengan pengetahuan minim, ekonomi yang hanya cukup untuk keseharian 

mereka, jarak tempuh sekolah yang jauh dan sekolah yang cukup mahal, serta 

waktu luang yang sangat minim untuk menemani anak mereka belajar karena 

sebagai orang tua mereka harus bekerja keras di tempat pembuangan akhir (TPA) 

untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga untuk dapat bertahan 

hidup. 

B. Saran-saran 

1. Untuk orang tua, hendaknya dapat meluangkan sedikit waktu untuk 

mendampingi anak belajar, dengan memberikan motivasi dan 

menanamkan pendidikan agama yang harus mereka dapatkan sesuai 

tahap kembang usinya. 

2. Untuk Ketua RT setempat, hendaknya dapat mengajukan permohonan 

kepada pihak pemerintah daerah untuk membangun sekolah Gratis 

bagi anak-anak pemulung yang tidak jauh dari pemukiman mereka, 

agar mereka mendapatkan pendidikan sesuai dengan hak yang harus 

mereka dapatkan. 

3. Untuk pemerintah, agar dapat membantu memperhatikan kondisi 

ekonomi masyarakat sehingga hak anak mereka terpenuhi terutama 

pada bidang pendidikan. 

4. Untuk lingkungan sekitar, berbagilah terhadap orang-orang sekitarmu 

yang membutuhkan uluran tanganmu, karena mereka adalah bagian 

dari saudaramu yang mungkin kurang terlihat keberadaannya. 


