
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa implementasi pendidikan karekter melalui 

budaya melayu di PAUD Cendana Kecamatan Pantai Labu dinyatakan 

berhasil dalam kegiatan kelompok belajarnya, baik dipandang dari segi 

religius, jujur, disiplin, mandiri serta semangat dan cinta tanah air. 

Penyelenggara kelompok bermain mempelajari model pelaksanaan 

kelompok bermain dalam menumbuhkan karakter anak melalui budaya 

melayu.Selanjutnya diidentifikasi bentuk-bentuk budaya melayu mengenai 

makanan, terian, permainan, tokoh, lagu-lagu yang selanjutnya dijadikan 

dasar penyusunan kurikulum. 

 Dari pelaksanaan kegiatan kelompok belajar dapat dilakukan dengan 

persiapan setting ruangan dan juga bahan-bahan yang diperlukan dalam 

proses kegiatan yang memanfaatkan budaya melayu. Dalam pelaksanaannya 

juga terdapat strategi membangun kotmitmen antara orangtua, 

penyelenggara, pengelola, pendidik kelompok bermain serta dinas/instansi 

terkait.Kepada pendidik diberikan pemahaman untuk dapat melakukan 

persiapan kegiatan pembelajaran di kelompok sesuai dengan kurikulum 

yang telah disusun dan kepada orang tua diberikan pemahaman setiap 



kegiatan yang dilakukan oleh anak dikelompok bermain sesuai dengan tema 

yang telah ditetapkan sehingga dapat ditindak lanjuti di dalam keluarga. 

B. SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan penelitian berikut ini 

diuraikan saran peneliti sebagai berikut : 

1. Tutor harus lebih terampil lagi dalam menyesuaikan  metode 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam membangun karakter 

anak melalui budaya melayu seperti bercerita/mendongeng, 

menyanyi, permainan tradisional dan tarian; 

2. Dalam penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar, tutor harus bisa 

memahami pertumbuhan dan perkembangan anak seperti memahami 

tanda-tanda kelainan pada tiap aspek perkembangan anak, mengenal 

kebutuhan gizi anak sesuai dengan usia, dan mengenal keunikan 

anak; 

3. Untuk lebih membangun karakter anak, sebaiknya pihak 

penyelenggara dan para orang tua harus saling  berpartisipasi dalam 

menerapkan karakter melalui budaya melayu seperti meminta orang 

tua menghadiri acara pertemuan orang tua atau memperlengkapi 

anaknya dengan pakaian dan makanan yang berciri khas budaya 

melayu pada hari-hari tertentu. 

 



4. Untuk media  alangkah baiknya kalau dilengkapi lagi dengan media 

yang berciri khas dengan budaya melayu, yaitu memanfaatkan 

Sumber Daya Alam yang ada di pesisir pantai seperti cangkang 

kerang, ciput, kepiting dan lainnya, untuk dijadikan media 

pembelajaran. 

 


