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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa 

pada dasarnya pemerintah menetapkan peraturan dalam pengadopsian untuk 

membantu masyarakat dalam mempermudah prosesnya, terutama dalam urusan 

kedepannya. Dimana sealam ini tindakan adopsi secara ilegal dilakukan karena 

adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai arti dari adopsi ilegal yang 

sesungguhnya, serta dampak-dampak yang dapat disebabkan melalui tindakan 

ilegal tersebut. Adanya pemikiran negatif juga dapat mengubah pikiran 

masyarakat untuk melalui jalan lain, bukan melalui peraturan yang benar, karena 

adanya anggapan bahwa peraturan dibuat hanya untuk mempersulit keadaan saja. 

Melalui penelitian ini, diketahui bahwa keadaan sebenarnya yang dimana 

peraturan yang ditetapkan dinas sosial DKI Jakarta mengenai pengadopsian 

dilakukan secara bertahap, dimana tahapannya dibuat dari tahapan mudah hingga 

ke tahapan yang cukup serius. Berbeda dengan anggapan amsyarakat bahwa 

prosesnya sulit, bertele-tele, dan membutuhkan biaya tambahan, serta tidak 

adanya perbedaan dari tindakan ilegalnya.  

Dengan adanya permasalahan tersebut, melalui kampanye sosial ini 

penulis bertujuan untuk menanamkan kepercayaan kepada masyarakat khususnya 

mereka yang ingin mengadopsi anak agar melakukannya secara sah dan legal, 

dimana nantinya keuntungan dari tindakan legal tersebut akan dirasakan 
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dikemudian hari. Kampanye sosial ini juga mengarahkan target untuk mencoba 

melakukan tindakan ini, untuk membuktikan secara langsung bahwa anggapannya 

selama ini hanya dugaan-dugaan negatif saja. 

5.2. Saran 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyarankan kepada pembaca untuk 

lebih mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah 

penelitian. Banyaknya tahapan penelitian yang dilakukan, akan semakin 

memantapkan penulis untuk mengetahui jenis permasalahannya, faktor 

penyebabnya, dampak positif dan negatif yang dihasilkan, serta solusi yang dapat 

dihasilkan dengan jelas. Dengan mengetahui jelas permasalahan tersebut, nantinya 

akan lebih memudahkan dalam penyusunan laporan tugas akhir atau skripisi ini. 
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