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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Simpulan pada bab ini, dibuat dengan memperhatikan tujuan penelitian, hasil 

pengelolaan data penelitian dan pembahasan penelitian. Adapun simpulan pada 

penelitian ini, yaitu: 

1. Analisis kebutuhan perancangan program day care berbasis experiential 

learning bagi day care laboratorium Prodi PKK, menyatakan bahwa: 

a. Lembaga day care membutuhkan profil lembaga yang lengkap untuk 

mengetahui keberadaan lembaga, ciri khas lembaga, dan dapat dikenal oleh 

masyarakat dengan mudah. 

b. Tujuan lembaga menjadi acuan bagi pengelola, pengasuh, dan orang tua 

untuk memberikan pelayanan dan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak 

di day care. 

c. Perlu adanya pedoman untuk pengasuhan dan pembelajaran bagi anak, 

dengan memperhatikan aspek-aspek kognitif, fisik-motorik, sosial-

emosional, agama, bahasa, dan seni. 

d. Kebutuhan penyelenggaraan day care terdiri dari pengasuh, pendidik, 

sumber daya manusia atau tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta 

hubungan yang baik antara pihak pengelola day care dengan orang tua anak. 

2. Program day care berbasis experiential learning terdiri dari profil lembaga, 

tujuan, komponen penyelenggaraan day care, interaksi dan komunikasi, serta 

proses pelaporan perkembangan anak di day care. 

3. Hasil expert judgment mengenai program day care berbasis experiential 

learning pada pelayanan pengasuhan dan perawatan, berada pada kriteria 

sangat layak. Kriteria tersebut divalidasi oleh para ahli yang terdiri dari aspek 

profil lembaga, tujuan, komponen penyelenggaraan day care, interaksi dan 

komunikasi, serta proses pelaporan. 

4. Hasil program day care berbasis experiential learning terdiri dari aspek profil 

lembaga, tujuan, komponen penyelenggaraan day care, interaksi dan 

komunikasi, serta proses pelaporan. 
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B. Rekomendasi 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dikemukakan 

beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi berbagai 

pihak terkait yang berhubungan dengan rancangan program day care berbasis 

experiential learning, yaitu: 

1. Bagi Pengelola Day Care 

Program day care berbasis experiential learning dapat diimplementasikan di 

day care Prodi PKK dan day care yang lainnya dengan memfasilitasi sarana 

dan prasarana yang dapat menunjang kebutuhan anak untuk terlaksananya 

pengasuhan dan pembelajaran berbasis experiential learning. 

2. Bagi Konsumen (Orang Tua) 

Pelayanan program day care merupakan salah satu alternatif bagi ibu yang 

memiliki peran ganda. Banyaknya program day care yang ada, orang tua perlu 

selektif dalam memilih program  yang terbaik yang ditawarkan di day care. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Program day care belum diimplemntasikan di lapangan secara langsung. 

Peneliti selanjutnya dapat melakukan uji coba di day care laboratorium Prodi 

PKK ataupun di day care yang lain dengan menyesuaikan karakteristik anak 

usia dini, sarana dan prasarana yang ada di day care. 

b. Program pembelajaran berbasis experiential learning dapat diterapkan di day 

care atau di lembaga PAUD, seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok 

Bermain (KB), dan Sekolah PAUD Sejenis (SPS) sebagai  program 

pembelajaran untuk anak usia dini.   

 


