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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka dari akhir dari penelitian ini yaitu :

Berdasarkan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh responden pada

tahap kemampuan sendiri dalam program Paket B dapat disimpulkan bahwa

program yang disusun sudah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dalam

pelaksanaan program sudah berdasarkan kemampuan yang dimiliki masyarakat

tetapi dalam pelaksanaan program masih ada yang belum sesuai dengan

kemampuan yang dimiliki masyarakat.

Penyelenggaraan paket B belum diselenggarakan secara bertahap sebab

dalam satu kelompok satu kelompok hanya ada satu kelas jumlahnya 25 orang

padahal masih banyak teman-teman saya belum melanjutkan ke SMP dan ada

juga yang putus SMP tetapi program Paket B selama ini sudah berkembang

dengan adanya kegiatan lanjutan

Dalam pembelajaran pada Paket B selalu memperhatikan keserasian

kebutuhan masyarakat tetapi terkadang dalam pelaksanaan pembelajaran pihak

penyelenggara dan tutor bingung menyerasikan kebutuhan masyarakat karena

masing-masing-warga belajar mempunyai keinginan yang berbeda. Mengenai

kebutuhan lembaga penyelenggaraan program paket B tetap memperhatikan

kebutuhan lembaga tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat karena itu

tujuan utama penyelenggaraa program.
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Program yang disusun sudah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan

dalam pelaksanaan program sudah berdasarkan kemampuan yang dimiliki

masyarakat tetapi dalam pelaksanaan program masih ada yang belum sesuai

dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat.

Penyelenggara Paket B belum melaksanakan kaderisasi karena tidak

dilakukan tindak lanjut terhadap program tersebut, Hal ini dilakukan karena

masyarakat sulit direkrut untuk dijadikan warga belajar karena mereka memahami

betul betapa pentingnya pembeajaran yang ada di Paket B dan dipandang bahwa

program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana

diharapkan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka dapat dirumuskan saran-

saran sebagai berikut :

Disarankan kepada penyelenggara program Paket B Dalam pelaksanaan

dan evaluasi program saling kerjasama dengan tutor dan masyarakat agar dapat

berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Disarankan kepada ketua PKBM dan penyelenggara program paket B

diselenggarakan secara bertahap dan dilakukan kegiatan lanjutan program Paket B

selama ini sudah berkembang dengan adanya kegiatan lanjutan.

Disarankan kepada tutor pada paket B dalam pembelajaran agar selalu

memperhatikan keserasian kebutuhan masyarakat agar tidak menimbulkan

kejenuhan pada warga belajar dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki

warga belajar.
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Disarankan kepada kepada orang tua hendaknya harus memahami

penyelenggaraan program Paket B bagi anak usia wajib belajar merupakan

sesuatu yang mutlak. Karena program paket B merupakan salah satu upaya untuk

membimbing anak untuk menemukan jati dirinya dan sekaligus untuk

mempersiapkan diri guna menjadi manusia yang berguna dalam kehidupan

bermasyarakat.

Bagi tenaga-tenaga PLS khususnya yang berada di Desa Padengo,

diharapkan untuk lebih aktif mensosialisasikan kepada masyarakat dan orang tua

karena hasil penelitian ini masih menunjukan bahwa intensitas putus sekolah bagi

anak usia sekolah di desa ini masih tergolong tinggi.


