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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan dipaparkan 

mengenai penelitian tentang Penyelenggaraan program parenting 

kunjungan rumah dalam meningkatkan kapasitas pengasuhan orang tua 

siswa di PAUD Linuhung.  Maka pada bab ini peneliti membuat 

simpulan sebagai berikut: 

1) Perencanaan program parenting kunjungan rumah dalam 

meningkatkan kapasitas pengasuhan orang tua siswa di PAUD 

Linuhung dilakukan oleh pihak lembaga dari PAUD Linuhung 

dengan mengikutsertakan orang tua dalam pembuatan 

perencanaanya. Kemudian pada penentuan jadwalpun langsung 

diberikan dari sekolah serta penyampaian untuk tujuan pelaksanaan 

program ini tidak dijelaskan secara mendetail serta tujuan umum dan 

khusus pada perencanaan program telah terlaksana. Perencanaan 

yang dilakukan oleh lembaga telah dilakukan dengan baik, meskipun 

tenaga pendidik yang ada sedikit namun pengelola 

memaksimalkannya dengan baik.  

2) Pelaksanaan program parenting kunjungan rumah dalam 

meningkatkan kapasitas pengasuhan orang tua siswa di PAUD 

Linuhung pada pelaksanannya petugas kunjungan rumah 

melaksanakan kunjungan rumah secara fleksibel hal ini dikarenakan 

dengan sedikitnya pekerja yang mengharuskan setiap pendidik bisa 

melakukan berbagai tugas yang ada pada pelaksanaan kunjungan 

rumah, pada pendekatan yang dilakukan oleh petugas kunjungan 

rumah yaitu pendekatan kesejawatan hal ini untuk membangun 

kedekatan dengan orang tua dan memudahkan orang tua untuk 

terbuka kepada sekolah serta pendekatan yang digunakan lainnya ada 

pendekatan andragogi, mengingat yang dihadapi oleh petugas 

kunjungan rumah adalah orang tua yang telah memiliki banyak 

pengalaman sehingga petugas kunjungan rumah dan orang tua itu 

sama saling bertukar informasi tanpa seperti ada yang menggurui. 

Pelaksaan program ini dilaksanakan pada semester pertama setiap 

pertengahan bulan Oktober, November dan Desember. Pada 

pelaksanaannya setiap ibu- ibu sharing mengenai kesehatan, 

pemenuhan gizi, waktu istirahat anak dan pelayanan kesehatan anak 

dan keluarga serta pendataan siswa. Hal yang menjadi hambatan 

pada pelaksaan program ini adalah tenaga pekerja yang sedikit yang 
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menjadikan petugas kunjungan rumah memiliki tugas ganda. 

Pembinaan program parenting kunjungan rumah dalam 

meningkatkan kapasitas pengasuhan orang tua siswa di PAUD 

Linuhung yang dilakukan oleh Pengelola PAUD Linuhung telah 

dilakukan yaitu pembinaan yang dilakukan dengan briefing sebelum 

pelaksanaan  kunjungan rumah, serta dengan rapat yang dilakukan 

dengan pengajar PAUD Linuhung yang membahas mengenai proses 

pelaksanaan dan ketercapaian program sesuai atau tidak dengan yang 

telah ditetapkan. 

3) Evaluasi program parenting kunjungan rumah dalam meningkatkan 

kapasitas pengasuhan orang tua siswa di PAUD Linuhung yang 

dilakukan bukan dengan memberikan skor namun berupa penilaian 

tentang pengetahuan orang tua setelah diberikan pelayanan 

kunjungan rumah dengan cara diskusi secara kekeluargaan yang 

mencakup tentang diskusi sikap dan kegiatan orang tua, tentang 

efektivitas kegiatan yang sudah berjalan, penilaian orang tua tentang 

manfaat kegiatan yang dimiliki. Pada pelaksanan evaluasi ini 

lembaga tidak menyediakan instrumen apapun. Kemudian setelah 

dilakukannya evaluasi lembaga melakukan tindak lanjut yang 

disesuaikan dengan rekomendasi dari hasil dari kunjungan rumah, 

hal ini dilakukan agar pengetahuan yang dimiliki orang tua mengenai 

pengasuhan anak didapatkan secara optimal. 

4) Peningkatan Kapasitas Pengasuhan orang tua siswa di PAUD 

Linuhung. Peningkatan kapasitas pengasuhan orang tua dapat 

dilakukan apabila orang tua mendapatkan pelayanan pengasuhan, 

karena peningkatan akan bisa dengan ilmu pengetahuan yang 

memadai. Pada awalnya orang tua siswa PAUD Linuhung 

melaksanakan pengasuhan dengan hanya melaksanakan tanpa 

menimbang nilai- nilai lain seperti pada pemenuhan makanan orang 

tua hanya bertujuan anak bisa kenyang tanpa melihat kandungan gizi 

yang terdapat pada suatu makanan. Namun dengan adanya  

pelayanan parenting ini orang tua menjadi tahu pengasuhan yang 

harus dipenuhi oleh orang tua pada anak. Pada dimensi basic care 

terdapat pemenuhan kebutuhan makanan, kebutuhan pemenuhan 

istirahat, pemenuhan kebutuhan kebersihan diri dan lingkungan serta 

kebutuhan pemenuhan pelayanan kesehatan. Orang tua siswa PAUD 

Linuhung setelah mendapatkan pelayanan kunjungan rumah secara 

intens setiap pertengahan bulan Oktober, November dan Desember 

orang tua telah menunjukan dampaknya seperti orang tua telah sadar 

melakukan pemenuhan kebutuhan anak yang sudah baik 

pemenuhannya  adalah pemenuhan kebutuhan makanan, kebutuhan 



73 
 

 
Firda Permana, 2017 
PENYELENGGARAAN PROGRAM PARENTINGKUNJUNGAN RUMAH DALAM 
MENINGKATKAN KAPASITAS PENGASUHAN ORANG TUA DI PAUD LINUHUNG 
JATINANGOR SUMEDANG 
universitas Pendidikaan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

pemenuhan istirahat dan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri dan 

lingkungan. Hal ini dilihat dari orang tua telah sadar memberikan 

sarapan yang sehat, gizi yang seimbang, menjaga kebersihan dll. 

Namun untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan orang tua masih 

kurang dalam memberikan pemenuhan kebutuhan ini. Hal ini bisa 

saja dikarenakan memang pengetahuan orang tua yang belum 

sepenuhnya mengetahui akan pentingnya manfaat dari pemenuhan 

anak terhadap pelayanan kesehatan.  

 

5. 2 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi Program parenting kunjungan rumah dalam 

meningkatkan kapasitas pengasuhan basic care orang tua siswa di 

PAUD Linuhung sebagai berikut: 

1) Untuk PAUD Linuhung 

Pengelola sebaiknya membuat perencanaan program dengan 

melibatkan dari orang tua dengan tujuan agar orang tua merasa 

diakui dan memberikan keterikatan lebih orang tua dengan program 

yang akan dilaksanakan tersebut. Kemudian dengan kurangnya 

tenaga pengajar yang ada di PAUD Linuhung pengelola bisa 

membuka lowongan relawan pengajar, dilihat dari potensi tempat 

PAUD berada pada lingkungan pendidikan (banyaknya universitas 

seperti Ikopin, Unpad, ITB) maka ini berpeluang besar bagi pihak 

sekolah.  

2) Untuk Orang tua Siswa PAUD Linuhung 

Orang tua lebih berpartisipasi lagi dalam setiap kegiatan yang 

dilaksanakan oleh PAUD Linuhung. Serta orang tua diharapkan bisa 

menyampaikan masukan- masukan kepada pengelola mengenai 

penyelenggaraan program yang diadakan oleh pihak sekolah. 


