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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian yang diuraikan dalam bab terakhir ini mencakup 

berbagai permasalahan yang telah dianalisis dalam pembahasan yang mencakup : 

1. Perencanaan program peningkatan kompetensi pendidik PAUD dilakukan melalui 

proses analisis identifikasi kebutuhan dan hambatan, perumusan tujuan, 

penyusunan program, rekrutmrn peserta dan penyediaan sarana prasarana. 

Perencanaan dilakukan oleh para pengurus HIMPAUDI dalam rapat pegurus 

yaitu pada tanggal 1 setiap bulannya.  Keseluruan langkah tersebut dilakukan 

berbasis pada kebutuhan pendidik PAUD. Kebutuhan belajar yang diidentifikasi 

seperti teknik pembelajaran AUD, pengembangan tema pembelajaran, 

penggunaan media pembelajaran pengasuhan dan parenting.  

2. Pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik PAUD oleh HIMPAUDI 

Kecamatan Lembang secara garis besar dilakukan melalui seminar, kursus, dan 

pelatihan dimana dalam pelaksanaannnya HIMPAUDI memiliki peran berbasis 

internal dan berbasis eksternal. Peran internal dimana HIMPAUDI merupakan  

penyeleggara utuh program peningkatan kompetensi pendidik PAUD sedangkan 

peran eksternal HIMPAUDI hanya sebagai mitra kerjasama atau HIMPAUDI 

melakukan kerjasama dengan pihak penyelenggara program peningkatan 

kompetensi pendidik PAUD untuk mengikutsertakan anggotanya menjadi peserta 

pada program peningkatan kompetensi pendidik tersebut.  
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3. Tindak lanjut peningkatan kompetensi pendidik PAUD oleh HIMPAUDI 

dilakukan dengan cara melakukan evaluasi antar pengurus HIMPAUDI mengenai 

program yang sudah dilaksanakan namun belum melakukan penialain secara 

terstruktur dengan format penilaian yang masih belum tersedia namun 

HIMPAUDI melakukan penilaian hasil program peningkatan kompetensi 

pendidik PAUD dengan menggelar kegiatan lomba dalam memperingati HUT 

HIMPAUDI Kecamatan Lembang yang diperuntukan bagi pendidik, tenaga 

kependidikan juga AUD di Kecamatan Lembang, selanjutnya HIMPAUDI 

melakukan sosialisasi program peningkatan kompetensi pendidik PAUD yang 

lainnya pada seluruh peserta melalui pertmuan rutin HIMPAUDI yaitu setiap 

tanggal 12. 

B. Saran 

Setelah mengkaji hasil penelitianini, khususnya mengenai peran HIMPAUDI 

dalam meningkatkan kompetensi pendidik PAUD sangatlah penting karena melalui 

program peningkatan kompetensi pendidik PAUD yang diselenggarakan oleh 

HIMPAUDI mampu memberi bekal pada pendidik PAUD agar mampu menjadi 

pendidik yang profesional sehingga mampu menghasilkan anak didik yang 

berkualitas. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh HIMPAUDI dalam 

melaksanakan perannya dalam program peningkatan kompetensi pendidik PAUD dan 

bagi pendidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik AUD yaitu : 

1. Bagi HIMPAUDI : 

a. Pengurus HIMPAUDI perlu mengembangkan diri dengan mengikuti program 

peningkatan kompetensi yang diperlukan agar mampu memberdayakan diri 



109 
 

 
Dessy Asri Astrianty, 2013 
Peran Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Dalam 
Meningkatkan Kompetensi Pendidik PAUD (Studi Deskriptif Pada HIMPAUDI Kecamatan Lembang 
Kabupaten Bandung Barat) 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

 
 
 
 

sebagai narasumber dalam program peningkatan kompetensi pendidik PAUD 

dan tidak harus selalu mengandalkan narasumber dari luar. 

b. Pengurus HIMPAUDI perlu merancang serangkaian materi yang diperlukan 

oleh para pendidik PAUD dalam program peningkatan kompetensi pendidik 

PAUD agar program yang dilaksanakanmampu memberi makna bagi para 

peserta. 

c. Pengurus HIMPAUDI mampu membuat instrumen yang baku yang 

dibutuhkan untuk menilai berbagai komponen dalam setiap program 

peningkatan kompetensi pendidik PAUD sehingga pada akhirnya HIMPAUDI 

dapat melakukan pengembangan program sebagai tindak lanjut dari program 

peningkatan kompetensi pendidik PAUD yang telah dilaksanakan. 

b. BagiPendidik PAUD : 

a. Para pendidik sebagai anggota HIMPAUDI perlu terlibat aktif dalam 

perumusan tujuan dari program peningkatan kompetensi pendidik PAUD 

yang akan diselenggarakan agar program tersebut benar-benar dapat 

memberikan makna bagi para pendidik itu sendiri. 

b. Diharapkan para pendidik mampu mengimplementasikan dan 

mengembangkan ilmu yang telah didapatkan dari program peningkatan 

kompetensi pendidik disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. 

c. Para pendidik mau membagi ilmu yang telah didapat pada rekan kerja yang 

belum sempat mengikuti program peningkatan kompetensi pendidik PAUD. 

 

 


