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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan anak usia 

dini dalam upaya pemenuhan hak anak. 

Peraturan perundangan dalam penyelenggaraan PAUD sebagai upaya 

pemenuhan hak tumbuh kembang anak saling berkaitan yaitu pemenuhan hak 

anak dengan memberikan perlindungan terhadap anak yang tertuang dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2. Bentuk perlindungan anak 

menjamin kesejahteraan anak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.  

Berdasarkan Konvensi Hak Anak memiliki dasar pemenuhan hak anak 

mengatur tentang Hak untuk mendapatkan informasi, Hak untuk memperoleh 

pendidikan, Hak untuk rekreasi dan hak bermain, Hak untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan budaya, Hak untuk pengembangan kepribadian, Hak untuk 

memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik, hak untuk berpendapat, Hak 

untuk kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama. Hak atas pendidikan 

anak juga diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak pada Pasal 4 dan 9, kemudian Hak Pendidikan Anak 
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diperkuat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

Secara terperinci Pendidikan Anak Usia Dini telah diatur sesuai 

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini pada Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 diperkuat dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang 

Standar PAUD, peraturan ini salah satu implementasi dari kurikulum diatur 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 

tentang Kurikulum 2013 PAUD. PAUD merupakan payung dari semua anak 

usia dini yang dapat dilaksanakan pada jalur formal, nonformal dan informal 

yang memberikan kepastian hukum sebagai jaminan pemenuhan hak tumbuh 

kembang anak yang diselenggarakan di PAUD. 

2. Pemahaman sekolah terhadap standar penyelenggaraan pemenuhan hak anak 

sebagai pemenuhan hak tumbuh kembang pada PAUD 

Standar penyelenggraan PAUD tersebut di Kecamatan Banyumanik 

sudah dipahami oleh Kepala Sekolah dan guru, serta telah menerapkan sesuai 

dengan peraturan perundangan standar pendidikan PAUD, yang dibuktikan 

oleh pemahaman dari isi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, akan tetapi standar pendidikan PAUD terjadi 

ketidaksesuaian antara peraturan perundangan tersebut dengan pelaksanaan 

yang ada dilapangan salah satunya standar kualifikasi tenaga pendidik yang 

tidak sesuai dengan peraturan perundangan, minimnya anggaran dana yang 
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diperlukan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menunjang 

pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga menjadi salah satu hambatan 

dalam mendukung tumbuh kembang anak pada penyelenggaraan PAUD 

3. implementasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini untuk pemenuhan hak 

anak untuk tumbuh kembang di Kecamatan Banyumanik sudah berjalan cukup 

baik.  

Pemenuhan hak anak telah terpenuhi walaupun masih belum optimal, yang 

dibuktikan dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hambatan yaitu tenaga 

pendidik yang tidak sesuai kualifikasi seperti tenaga pendidik lulusan SMA, 

Sarjana PGSD, Sarjana Sastra Indonesia, dan SPD menjadi tenaga pendidik di 

PAUD, selanjutnya kurangnya anggaran dana untuk mendukung kegiatan 

tumbuh kembang anak dan minimnya kesadaran dan pengetahuan orangtua 

akan pentingnya pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang saat berada 

dilingkungan dan diluar rumah. Kerjasama Kepala Sekolah dan guru dengan 

orangtua belum terjalin secara optimal dalam mendukung tumbuh kembang 

anak, masih ditemukan orangtua yang agak sulit diajak bekerjasama 

mendukung pemenuhan hak tumbuh kembang anak.  
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B. SARAN  

1. Dinas Pendidikan Kota Semarang 

Sebagai pelaksanakebijakan pelayanan pendidikan melakukan pengawasan 

danevaluasi terhadap kinerja UPTD, agar UPTD dapat terusmelakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi di PAUD.  

2. UPTD Pendidikan Kecamatan Banyumanik 

Melakukan monitoring dan evaluasiterhadap pelaksanaan kegiatan PAUD dan 

melaporkan hasil evaluasi ke Dinas Pendidikan Kota Semarang, agar 

pelaksanaan kegiatan PAUD lebih optimal.  

3. PAUD 

Kepala Sekolah dan guru harus berpedoman dalam peraturan perundangan dan 

standar penyelenggaraan PAUD sebagai upaya meningkatkan kinerja yang 

optimal dan mengikuti pelatihan-pelatihan, sehingga dapat mendukung 

pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang di sekolah. 

4. Orangtua 

Meningkatkan pengetahuan tentang pemenuhan hak anak untuk tumbuh 

kembang dengan mengikuti workshop atau parenting yang dapat menambah 

wawasan tentang tumbuh kembang anak. Serta berperan besar dalam 

pemantauan tumbuh kembang di rumah. 

 


