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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Simpulan  

Simpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian yang berjudul Persepsi Orangtua terhadap 

Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan RW 01 Dukuh Krajan Kota Salatiga yaitu orangtua 

memiliki persepsi yang baik terhadap pendidikan anak usia dini. Dapat dilihat pula tingkat 

partisipasi orangtua yang sudah menyekolahkan anaknya sebanyak 36,2% (21 orang) dan 

yang belum menyekolahkan anak sebanyak 63,8% (37 orang). Dari perhitungan nilai angket 

secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa pengetahuan orangtua terhadap pendidikan anak usia 

dini berada pada kategori baik (34,48%), pengalaman orangtua terhadap pendidikan anak usia 

dini berada pada kategori baik (44,83%), dan aspek pendidikan orangtua terhadap pendidikan 

anak usia dini berada pada kategori baik (34,48%). 

Kemudian diklasifikasikan lagi menjadi penghitungan nilai angket berdasarkan orangtua 

yang sudah menyekolahkan anak. Dari perhitungan nilai angket ini dilihat bahwa faktor 

pengetahuan orangtua berada dalam kategori baik, faktor pengalaman orangtua berada dalam 

kategori baik dan faktor pendidikan orangtua juga berada dalam kategori baik.  

Sedangkan dari hasil angket dari orangtua yang belum menyekolahkan anak terhadap 

pendidikan anak usia dini menunjukkan bahwa pengetahuan orangtua berada dalam kategori 

baik, pengalaman orangtua berada dalam kategori baik sedangkan pendidikan orangtua 

berada dalam kategori cukup. 

 

B. Saran  

Saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :  

1. Memberikan pendidikan sejak dini kepada anak bukanlah merupakan suatu hal yang 

harus ditakutkan karena usia anak yang menurut orangtua belum saatnya 

mendapatkan pendidikan, tetapi merupakan suatu permulaan yang baik bagi anak 

sebagai bekal untuk dapat memiliki kesiapan ketika bersekolah di jenjang pendidikan 

formal selanjutnya.  
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2. Untuk lembaga pendidikan seharusnya lebih mengadakan kegiatan sosialisasi tentang 

Program Pendidikan Anak Usia Dini. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut 

diharapkan tidak ada lagi persepsi yang belum sesuai tentang pendidikan anak usia 

dini di masyarakat serta dapat meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan usia 

dini. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan untuk meneliti mengenai persepsi 

orangtua terhadap pendidikan anak usia dini, untuk lebih dapat memperluas lokasi dan 

memperbanyak subjek penelitian agar lebih dapat memberikan informasi bagaimana 

persepsi masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini di masa ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


