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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian terhadap analis yang dilakukan peneliti dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Standarisasi pelayananLembaga TKdidasarkan kepada tujuan utama kegiatan 

TK yaitu kemandirian anak dan kemampuan bersosialisasi terhadap 

lingkungan sekitar. Kegiatan TKN bangetayuWetan sudah mampu 

mewujudkan capaian tersebut dengan adanya kemandirian yang dilakukan 

setiap PAUD dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan anak usia dini.  

2. Orang tua sudah merasakan cukup puas dengan pelayanan lembaga TK. 

Perkembangan anak sudah sesuai dengan tujuan para orang tua mendaftarkan 

ke TK 

3. Lembaga TK mampu membangun hubungan yang baik terhadap orang tua, 

kemitraan,dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan 

menunjang kegiatan pembinaan anak usia dini.  

4. Masih terdapat kendala yang dialami TKN BangetayuWetaterutama 

dukungan pemerintah seperti sarana dan prasarana dalam mensukseskan 

kegiatan pembinaan anak usia dini 
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4.2 Aspek Pendukung dan Penghambat 

Dari hasil penelitian tentang Kualitas Pelayanan TKN Bangetayu Wetan 

Kecamatan Genuk Kota Semarang. Standar Pelayanan yang diberikan oleh 

Lembaga TK tersebut dilihat dari 4 Standar menurutPeraturan Menteri No 58 

Tahun 2009 yaitu yaitu: (1) Standar tingkat pencapaian perkembangan; (2) Standar 

pendidik dan tenaga kependidikan; (3) Standar isi, proses, dan penilaian; dan (4) 

Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. 

Terdapat aspek-aspek yang mendukung dan mendukung pelaksanaan TK 

Negeri Bangetayu Wetan  

Aspek pendukung:  

1. Orang tua merasa puas dan menggangap kendala-kendala yang dialami 

lembaga-lembaga adalah hal yang wajar sebab orang tua merasakan 

keterbukaan lembaga TK dalam pelaksanaan kegiatannya dan ikut 

dilibatkan dalam proses pelaksanaan kegiatan TK 

2. Tenaga Pendidik sudah mengerti problematika dalam pelaksanaan TK 

terutama dalam pemahaman capain pelaksanaan kegiatan TK  

3. Usaha dalam menciptakan kompentensi yang lebih baik seperti 

pengajuan sertifikasi, melakukan pelatihan dan program sekolah 

lanjutan 

Aspek Penghambat 

1. Kurangnya tenaga kependidikan menyebabkan hal-hal lain banyak 

yang terabaikan 
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2. Perkembangan jaman mempengaruhi pola pikir masyarakat sehingga 

banyak nilai-nilai budaya yang berubah sehingga Tenaga Pendidik 

berusaha bertahan dan mencoba untuk tetap menanamkan nilai-nilai 

yang sesuai untuk pengembangan anak didik.  

3. Terdapat kekurangan yang dalam sarana dan prasarana dalam hal ini 

penyediaan alat-alat bermain yang belum lengkap. 

4. Dukungan pemerintah dinilai masih belum berjalan optimal dalam hal 

Saran dan Prasarana 

4.3 Saran 

1. Perlunya pemahaman sosialisasi terhadap pentingnya dan tujuan dalam 

kegiatan pembinaan anak usia dini. Diharapkan dengan ini proses belajar 

dan faktor-faktor pokok lainnya harus disesuaikan dengan tujuan dasar 

pembinaan anak usia dini 

2. Dukungan dari pemerintah terutama dalam Sarana dan Prasarana dalam 

menunjang kegiatan TK. 

3. Peningkatan kegiatan-kegiatan yang melibatkan Lembaga TK dalam 

mengukur capaian masing-masing. Misalnya lomba PAUD sehat, lomba 

baca tulis dan lainnya. 

 


