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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 
Kesimpulan dan rekomendasi akan diuraikan pada bab lima, yang disusun 

berdasarkan seluruh kegiatan penelitian tentang “Pendapat Orang Tua tentang 

Program Rumah Sampah sebagai Pembentukan Karakter pada Anak Usia Dini di 

PAUD Al-Ikhlas”. 

 
A. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan tujuan penelitian, hasil 

penelitian dan pembahasannya mengenai tujuan, sasaran, jenis-jenis kegiatan, dan 

manfaat program rumah sampah. Kesimpulan penelitian dapat dikemukakan 

sebagai berikut.   

1. Secara umum orang tua berpendapat sangat setuju dengan program rumah 

sampah sebagai salah satu upaya pembentukan karakter pada anak usia dini di 

PAUD Al-Ikhlas. 

2. Orang tua berpendapat sangat setuju dengan tujuan program rumah sampah 

dalam kaitannya dengan pembentukan karakter pada anak usia dini di PAUD 

Al-Ikhlas, yang berarti mereka sudah memahami bahwa program rumah 

sampah bertujuan untuk membuang sampah pada tempatnya. 

3. Orang tua berpendapat sangat setuju dengan sasaran program rumah sampah 

dalam kaitannya dengan pembentukan karakter pada anak usia dini di PAUD 

Al-Ikhlas, yang berarti mereka sangat menyambut baik program rumah 

sampah karena di samping untuk anak usia dini juga untuk masyarak luas. 

4. Orang tua berpendapat sangat setuju dengan jenis-jenis kegiatan program 

rumah sampah dalam kaitannya dengan pembentukan karakter pada anak usia 

dini di PAUD Al-Ikhlas  meliputi:  

a. Menabung sampah sebagai kegiatan rutin program rumah sampah dapat 

membentuk karakter tanggung jawab dan mandiri, terutama karakter 

disiplin.  
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b. Membuang sampah pada tempatnya sebagai kegiatan spontan program 

rumah sampah dapat membentuk karakter peduli lingkungan hidup, rendah 

hati dan kepemimpinan, terutama karakter disiplin.   

c. Kerja bakti, pawai kesehatan lingkungan, menanam pohon, membuat 

kerajinan tangan dari sampah sebagai kegiatan terprogram program rumah 

sampah dapat membentuk karakter tolong menolong, percaya diri, kerja 

keras, terutama karakter kreatif. 

d. Kegiatan orang tua, guru, dan anak sebagai tindakan keteladanan yang 

dapat membentuk karakter tanggung jawab dan kerja sama, serta dapat 

menjadi contoh bagi orang lain dalam kebiasaan membuang sampah pada 

tempatnya. 

5. Orang tua berpendapat sangat setuju dengan manfaat program rumah sampah 

dalam kaitannya dengan pembentukan karakter pada anak usia dini di PAUD 

Al-Ikhlas, karena telah dirasakan oleh orang tua pada putera-puterinya 

diantaranya: 

a. Anak lebih peduli terhadap lingkungan hidup. 

b. Menjadi inspirasi untuk dicontoh. 

c. Anak lebih banyak belajar membuang sampah secara disiplin. 

 

B. Rekomendasi   

Rekomendasi hasil penelitian disusun berdasarkan kesimpulan hasil 

penelitian di atas. Rekomendasi penelitian diharapkan akan bermanfaat bagi 

berbagai pihak diantaranya ditujukan kepada: 

1. PAUD Al-Ikhlas 

PAUD Al-Ikhlas harus mempertahankan kerja sama dengan orang tua 

anak usia dini dalam pelaksanaan program rumah sampah, sehingga anak dapat 

lebih aktif mengikuti berbagai kegiatan pada program tersebut.   

2. Orang Tua Anak Usia Dini 
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Orang tua seyogyanya harus memberikan lebih banyak contoh dalam 

membiasakan anak untuk membang sampah pada tempatnya dan meningkatkan 

motivasi anak dalam keikutsertaan pada kegiatan program rumah sampah.      

3. Peneliti Selanjutnya 

Kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide maupun inspirasi 

bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai program rumah 

sampah. Misalnya mengenai dampak program rumah sampah terhadap 

pembentukan karakter anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


