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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai motivasi 

orang tua dalam menitipkan anaknya di Taman Penitipan Anak di Kecamatan 

Binjai Utara, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Indikator Faktor Motivasi Intrinsik diperoleh hasil jawaban tertinggi yaitu 

rata-rata 21,1. Hal ini berarti motivasi orang tua dalam menitipkan anak 

tentang faktor motivasi intrinsik adalah Sangat Setuju yaitu sebanyak 

70,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa  motivasi orang tua dalam 

menitipkan anak usia dini di Taman Penitipan Anak di Kecamatan Binjai 

Utara pada Faktor Motivasi Intrinsik di kategorikan “Sangat Setuju” dan 

berarti orang tua sangat termotivasi menitipkan anaknya di taman 

penitipan anak di kecamatan binjai utara karena kebutuhan dari orang tua 

dan anak itu sendiri sudah tercukupi dengan menitipkan anaknya di TPA, 

harapan dan minat orang tua yang menitipkan anaknya di TPA di 

Kecamatan Binjai Utara tercapai dengan baik. 

2. Indikator Faktor Motivasi Ekstrinsik diperoleh hasil jawaban tertinggi 

yaitu rata-rata 18,7. Hal ini berarti motivasi orang tua dalam menitipkan 

anak tentang faktor motivasi ekstrinsik adalah Setuju yaitu 62,3%. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa motivasi orang tua dalam menitipkan anak usia 

dini di Taman Penitipan Anak di Kecamatan Binjai Utara pada Faktor 

Motivasi Ekstrinsik di kategorikan “Setuju” dan berarti orang tua setuju 
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dan termotivasi menitipkan anaknya di Taman Penitipan Anak di 

Kecamatan Binjai Utara karena adanya dorongan dari keluarga maupun 

lingkungan yang juga berpartisipasi dalam menitipkan anaknya di TPA 

tersebut, dan bukan hanya itu saja mungkin dengan fasilitas yang 

memadahi, pengasuh yang berpengalaman, jarak yang di tempuh dekat 

biaya yang murah dan anak juga senang di TPA maka dari itu orang tua 

begitu tinggi nya termotivasi dalam menitipkan anak usia dini nya ke 

dalam Taman Penitipan Anak Tersebut. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat 

penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pengelola secara umum, hendaknya tidak hanya puas dengan suasana 

TPA yang sekarang ini dan harus lebih berinovatif dan lebih kreatif lagi 

dalam mengembangkan layanan Lembaga Taman Penitipan Anak serta 

mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, serta menjalin 

hubungan yang lebih baik lagi kepada semua pihak dan lembaga-lembaga 

anak usia dini pada umumnya, serta masyarakat sekitar TPA. 

2. Sebaiknya Pengasuh Taman Penitipan Anak di Kecamatan Binjai Utara 

juga harus mengikuti pelatihan atau pengembangan kemampuan dalam 

mengasuh anak/ mendidik anak supaya dapat meningkatkan kulaitas 

layanan TPA dan semakin banyak masyarakat yang berminat menitipkan 

anaknya di lembaga tersebut. 

 

 


