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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Dampak 

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SDN 47/IV Kota Jambi telah 

berjalan dengan baik, untuk itu secara khusus dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut:  

1.  Kepala sekolah menekankan pentingnya memberikan hak anak dalam 

pendidikan tanpa diskriminasi dan tanpa kekerasan secara fisik maupun 

psikis terhadap peserta didik sehingga peserta didik lebih merasa aman 

dan nyaman saat berada di lingkungan sekolah dan peserta didik lebih 

merasa nyaman dalam menyalurkan kreatifitas yang dimiliki oleh 

peserta didik. 

2. Peneliti menganalisis bahwa sarana prasarana yang disediakan di SDN 

47/IV Kota Jambi sudah memenuhi kriteria dalam program sekolah 

ramah anak. Dari bidang kesehatan disediakan Unit Kesehatan Siswa 

(UKS), selain itu, Perpustakaan yang dimiliki SDN 47/IV Kota Jambi 

memiliki koleksi buku terbitan terbaru sehingga dapat menarik 

perhatian peserta didik dalam berkunjung ke perpustakaan. 

B. Implikasi  

 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berguna untuk memberikan 

motivasi kepada sekolah mengenai penerapan sekolah ramah anak. Penelitian ini 

juga diharapkan mampu memberikan evaluasi bagi sekolah dalam memenuhi hak-
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hak peserta didik, dengan adanya program yang bermutu ini akan menghasilan 

hal-hal yang bermutu pula. 

C. Saran 

Selama penelitian yang dilakukan penulis diperoleh beberapa temuan 

yang dapat dijadikan sabagai bahan masukan bagi penyempurnaan dalam 

implementasi program sekolah ramah anak di SDN 47/IV Kota Jambi. 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis dapat memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Sarana prasarana pembelajaran di sekolah ini belum sepenuhnya memadai 

sehingga pembelajaran kurang berjalan dengan efektif, sebaiknya sekolah 

memberikan sarana prasarana yang memadai sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif agar peserta didik 

mendapatkan hak-hak untuk belajar dan juga guru dapat melaksanakan 

proses pembelajaran dengan baik. 

2. Kurangnya fasilitas sekolah dalam pembelajaran olahraga yang berupa 

lapangan dan ruang olahraga untuk peserta didik, sebaiknya pihak sekolah 

atau pemerintah memberikan fasilitas yang memadai dalam pembelajaran 

materi olahraga. 

 


