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BAB V 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang motivasi orang tua memasukkan 

anaknya ke taman kanak-kanak, ada tiga hal yang dapat disimpulkan antara 

lain sebagai berikut: 

1. Ketertarikan Orang Tua dalam Memasukkan Anaknya ke Taman Kanak-

Kanak 

Secara umum pemahaman orang tua sudah cukup baik, hal ini dilihat 

dari tingkat kesadaran orang tua terhadap pentingnya Pendidikan Anak 

Usia Dini untuk kepentingan masa depan anak-anaknya. orang tua 

menyadari bahwa dengan memasukkan anaknya ke taman kanak-kanak, 

aspek-aspek perkembangan dapat dikembangkan secara optimal. 

Pemahaman orang tua mengenai taman kanak-kanak pada akhirnya 

melahirkan motivasi atau latar belakang yang berbeda dalam memasukkan 

anaknya ke taman kanak-kanak. Hal ini karena orang tua ketika ditanya 

mengenai apa yang menjadi latar belakang atau motivasi memasukkan 

anaknya ke taman kanak-kanak, mereka memiliki jawaban motivasi yang 

sangat berbeda. Hal ini juga pada akhirnya mendasari pemikiran orang tua 

untuk memilih sekolah taman kanak-kanak yang seperti apa. 

2. Keyakinan Orang Tua dalam Memasukkan Anaknya ke Taman Kanak-

Kanak 

Berdasarkan hasil penelitian, dari pemahaman orang tua tentang 

Pendidikan Anak Usia Dini sudah cukup menjadi alasan keyakinan atau 

kesungguhan orang tua dalam memasukkan anaknya ke Taman Kanak-
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kanak. Hal ini dapat dilihat dari orang tua yang memasukkan anaknya ke 

taman kanak-kanak. Kesadaran akan pentingnya Pendidikan Anak Usia 

Dini sudah sangat dirasakan oleh orang tua, mengingat aspek 

perkembangan akan lebih optimal saat distimulasi sejak usia dini, serta 

akan bermanfaat semua stimulasi yang diberikan untuk masa depan anak. 

Walaupun salah satu orang tua belum memasukkan anaknya ke Taman 

Kanak-kanak, tetapi beliau sudah memiliki keyakinan suatu hari nanti 

akan memasukkan anaknya ke Taman Kanak-kanak. 

3. Harapan Orang Tua dalam Memasukkan Anaknya ke Taman Kanak-

Kanak 

Harapan orang tua dalam memasukkan anaknya ke taman kanak-kanak 

tentunya adalah supaya anak-anaknya dapat berakhlak mulia, berilmu, 

kreatif, dan mandiri. Orang tua juga berharap anak memiliki kesiapan yang 

optimal dalam memiliki pendidikan dasar, anak juga siap mencapai 

kesiapan belajar (akademik) di sekolah. Selain itu pula orang tua 

mengharapkan anaknya memiliki ciri dari kepribadian yang baik sesuai 

dengan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakatnya, nilai-nilai moral 

kebaikan. 

B. Rekomendasi 

Mengacu pada hasil temuan penelitian, peneliti akan mengemukakan 

beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak-

pihak yang terkait dengan Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun rekomendasi 

tersebut antara lain ditujukan bagi: 

1. Pihak Sekolah 

Keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak sebagai 

salah satu institusi pendidikan formal, hendaknya menunjukkan 

eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang bermutu baik kualifikasi 

gurunya, keadaan sarana dan prasarananya, maupun berbagai hal yang 
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dapat menunjang kelangsungan dan keberhasilan proses belajar mengajar. 

Sehingga mampu dipersepsi dan ditanggapi secara positif oleh warga 

masyarakat sekitarnya. 

2. Penelitian Berikutnya 

Penelitian ini masih dalam ruang lingkup yang terbatas, sehingga 

masih banyak aspek yang belum terungkap. Peneliti berharap penelitian ini 

dapat dikembangkan lebih lanjut, beberapa rekomendasi yang dapat 

dilakukan untuk penelitian selanjutnya antara lain menambah faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi motivasi orang tua dalam memasukkan anaknya 

ke taman kanak-kanak, dan memperluas subjek penelitian sebagai data 

penelitian. 


