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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Simpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh persepsi orangtua terhadap 

kontribusi di PAUD se kecamatan Anjir Pasar kabupaten Barito Kuala sebagai 

berikut: 

1. Persepsi orangtua di PAUD se Kecamatan Anjir Pasar sudah baik dengan 

persepsi orangtua tentang memasukkan anak ke PAUD karena PAUD 

adalah tempat untuk mengembangkan perrtumbuhan dan perkembangan 

anak usia dini dan orangtua juga berpersepsi bahwa pentingnya bagi anak 

untuk bersosialisasi dengan teman sebaya seperti di PAUD. 

2. Kontribusi orangtua di PAUD se kecamatan Anjir Pasar baik seperti selalu 

membayar spp, walaupun beberapa dari mereka ada yang kurang 

memperhatikan dalam pembayaran spp dan untuk kontribusi seperti 

menghadiri pertemuan yang dilakukan setiap sekolah, lebih banyak 

orangtua yang mehadiri dan ikut berkontribusi dengan acara yang di adakan 

sekolah. 

3. Persepsi orangtua berpengaruh secara parsial, dilihat dari hasul uji t dengan 

nilai t- hitung sebesar 2,278 lebih besar dari t-  tabel sebesar 2,002 dengan 

signifiikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat dikatakan bahwa persepsi orangtua berpengaruh positif secara 
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siginifikan terhadap kontribusi. Dengan demikian Ha dalam penelitian ini 

diterima. Berarti variabel persepsi orangtua terdapat pengaruh signifikan 

terhadap kontribusi.   

4. Variabel independen persepsi orangtua secara simultan berpengaruh 

terhadap kontribusi di PAUD se kecamatan Anjir Pasar kabupaten Barito 

Kuala. Dengan uji ANOVA atau F test yang didapat, nilai Fhitung adalah 

sebesar 5,189 lebih besar dari nilai Ftabel yang sebesar 4,01 dan nilai 

signifikan 0,000 lebih besar dari α = 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel persepsi orangtua secara 

simultan berpengaruh terhadap kontribusi di PAUD se kecamatan Anjir 

Pasar kabupaten Barito Kuala.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka 

selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihka-pihak yang terkait atas hasil penelitian 

ini. Adapun saran-saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah, diharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan 

mengenai perluasaan informasi (sosialisasi) yang dilakukan di setiap 

desa tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. 

2. Bagi orangtua, hasil penelitian ini diharapkan orangtua dapat 

meningkatkan perhatiannya terhadap pendidikan anak usia dini, 

mengingat bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pondasi atau 
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dasar dalam pembentukan karakter dan membangun kemampuan atau 

keterampilan anak. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan para peneliti dapat mengbangkan 

penelitian untuk variabel lain dan memperluas area populasi, agar hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan pada lingkup yang lebih luas. 


