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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini menghasilkan menghasilkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. PPA Eklesia Salatiga sudah memiliki program 

perlindungan anak, hanya dilihat dari perencanaan, 

pelaksanaan sampai kepada evaluasi belum berjalan 

secara maksimal. Beberapa faktor yang menyebabkan 

antara lain kualitas SDM, alokasi anggaran, perangkat 

program perlindungan dalam hal ini belum adanya  salah 

satu faktornya adalah belum dimiliki buku panduan 

program perlindungan. 

2. PPA Eklesia Salatiga memerlukan Buku Panduan Program 

Perlindungan Anak untuk menjalankan program 

perlindungan anak di PPA Eklesia. Produk akhir berupa 

Buku Panduan Program Perlindungan Anak di PPA Eklesia 

Salatiga. Hasil uji coba validitas dari ketiga pakar dengan 

memberikan penilaian terhadap tiga aspek yaitu desain, 

substansi dan yuridis dinyatakan bahwa produk ini bisa 

digunakan untuk melakukan uji coba terbatas. 

Selanjutnya dari uji coba terbatas dinyatakan bahwa buku 

panduan ini bisa diterima dan digunakan untuk sebagai 

panduan dalam menjalankan program perlindungan anak 

di PPA Eklesia Salatiga.  

3. Pada hasil akhir produk didapatkan buku panduan yang 

memuat tentang: Mengapa Perlu Perlindungan Anak, Apa 

Dasar Pertimbangan Hukum Perlindungan Terhadap 
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Anak, Apa Yang Dimaksud Dengan Kekerasan Pada Anak, 

Apa Maksud, Tujuan Dan Sasaran Buku Panduan 

Disusun, Apa Landasan Hukumnya, Pengertian-

Pengertian, Lingkup Kekerasan Terhadap Anak. Bentuk-

Bentuk Kekerasan Terhadap Anak, Faktor Penyebab 

Kekerasan Terhadap Anak, Dampak Kekerasan Terhadap 

Anak, Langkah-Langkah Perlindungan, Tindakan 

Preventif, Tindakan Kuratif. Dalam hal ini secara garis 

besar dapat dinyatakan bahwa dalam proses pelindungan 

anak, terdapat dua tindakan yaitu tindakan preventif 

adalah tindakan perlindungan anak yang dilakukan 

sebelum ada tindak kekerasan, sedangkan tindakan 

kuratif adalah tindakan perlindungan setelah adanya 

tindak kekerasan terhadap anak. 

 

5.2. Implikasi  

Pengembangan Buku Panduan Program 

Perlindungan Anak di PPA Eklesia Salatiga dapat 

diimplementasikan sebagai panduan bagi PPA Eklesia 

Salatiga terutama bagi SPA dalam menjalankan program 

perlindungan anak di PPA Eklesia Salatiga.  

 

5.3. Saran-Saran 

1. Bagi SPA dan pengurus PPA, buku panduan ini 

disarankan dapat menjadi panduan dalam 

menjalankan program perlindungan anak di PPA 

Eklesia Salatiga. 
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2. Bagi PPA Eklesia, buku panduan ini perlu dicetak dan 

didistribusikan kepada seluruh pengurus PPA, 

seluruh anak yang sudah bisa membaca dan seluruh 

orang tua anak PPA sehingga mereka memiliki 

pemahaman yang sama tentang pentingnya 

perlindungan terhadap anak-anak. 

3. Bagi GBI Buksuling dan Yayasan Compassion 

Indonesia buku panduan ini hendaknya dijadikan 

pijakan untuk menentukan arah kebijakan tentang 

program perlindungan anak, dalam pengertian 

menciptakan buku panduan program perlindungan 

anak merupakan salah satu kebijakan yang akan 

diambil dalam rangka kemajuan PPA Eklesia 

Salatiga. 
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