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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, ada 2 pertanyaan penelitian, yaitu (1) bagaimana 

pendidik PAUD ABA memaknai kehidupan kerja dan (2) mengapa pendidik PAUD 

ABA masih tetap mau berbakti di PAUD ABA. Dari kedua pertanyaan tersebut, 

maka dapat disimpulkan: 

1. Makna kerja bagi pendidik PAUD ABA adalah sebagai (1) 

ibadah/pengabdian kepada Allah SWT, (2) calling atau panggilan, yaitu 

untuk memperbaiki kedaan masyarakat, (3) hiburan, yaitu melakukan 

pekerjaan sesuai dengan yang disenangi, dan (4) Job atau pekerjaan, 

yaitu mengharapkan imbalan finansial dari apa yang telah mereka 

keluarkan baik berupa waktu maupun energi. Apabila kita merujuk 

kepada Peraturan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah mengenai kewajiban guru 

ABA, maka ini sudah sesuai. Di dalam peraturan tersebut dinyatakan 

bahwa guru sekolah ‘Aisyiyah berkewajiban melaksanakan tugas 

dengan sebaik-baiknya, dan menjadi  tuntunan untuk menunjukkan 

keteladanan diri, melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, 

memiliki kepedulian yang tinggi sebagai cerminan sikap ihsan, ikhlas, 

dan ibadah. Apapun orientasi pekerjaannya, baik pekerjaan (job), karir 

(career), maupun panggilan (calling), tidak ada yang mengabaikan 

pentingnya nafkah dalam kehidupan mereka. Hanya saja orang dengan 
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orientasi panggilan (calling orientation), sebagaimana yang 

diindikasikan oleh sebagian besar pendidik/guru PAUD ABA, akan 

lebih mengutamakan tujuan utamanya, yaitu untuk mengabdi kepada 

Allah dan turut serta membangun masyarakat dengan mempersiapkan 

generasi yang kuat secara fisik dan mental spiritualnya.  

2. Pendidik PAUD ABA masih tetap mau berbakti di PAUD ABA dengan 

alasan bahwa mereka merasakan (1) kepuasan, (2) kebanggaan, dan (3) 

kesejahteraan dalam bekerja.  Seseorang yang melakukan pekerjaan 

dengan yakin, bahwa yang dilakukannya itu sesuai dengan perintah 

Allah, maka tidak ada kekhawatiran padanya, karena ia yakin, Allah 

sudah mengatur segalanya, termasuk urusan rezeki. Rezeki dan 

pertolongan Allah akan datang pada saat dan dengan cara yang tepat. 

Saat melihat anak-anak yang dididiknya berhasil memahami ilmu, 

berkembang sesuai harapan, didukung teman sejawat yang saling 

membantu dan menyayangi, pengurus yayasan yang penuh perhatian, 

wali murid yang siap bekerja sama, ditambah lingkungan yang kondusif, 

menjadi kepuasan tersendiri bagi pendidik PAUD ABA. Kepuasan 

seperti ini tidak bisa diukur dengan materi. Kepuasan batin yang teramat 

dalam, yang sulit didapatkan di tempat lain. Karena itu, pendidik PAUD 

ABA merasa terpanggil untuk tetap berbakti di PAUD ABA, meski 

mungkin, secara finansial, tidak terlalu menjanjikan. Selalu bersyukur 

atas apa yang Allah berikan, akan membuat seseorang bahagia. 

Kebahagiaan akan membuat seseorang berpikir dan bertindak positif, 
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sehingga membuat sehat jasmani dan rohani. Karena kesehatan jasmani 

dan rohani merupakan harta yang tak ternilai harganya. Ternyata hal ini 

juga sesuai dengan Peraturan Pmpinan Pusat ‘Aisyiyah mengenai 

kesejahteraan guru ‘Aisyiyah. Di dalam peraturan tersebut dinyatakan 

bahwa setelah melaksanakan tugas, guru sekolah ‘Aisyiyah berhak 

memperoleh kesejahteraan dan hak-hak lain yang layak tanpa diikuti 

rasa ketidakpuasan, kehilangan rasa syukur, melalaikan kewajiban, dan 

bersikap berlebihan. 

 

6.2 Saran 

 Setelah mempelajari makna kerja dan keinginan untuk tetap berbakti di 

PAUD ABA bagi pendidik PAUD ABA, ada beberapa saran yang bisa 

dikemukakan. 

1. Bagi peneliti lain 

Mengingat berbagai keterbatasan yang ada, penelitian ini masih perlu dikaji 

lebih jauh lagi dengan area yang lebih luas dan dengan latar budaya yang 

lebih bervariasi. Misalnya di luar pulau Jawa, dengan karakter individu dan 

latar belakang budaya yang berbeda. Makna kerja, pengalaman, maupun 

fenomena yang ditemukan mungkin berbeda sehingga memperkaya 

khasanah pengetahuan mengenai makna kerja. 
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2. Bagi Pemerintah 

Saat melakukan penelitian, peneliti berusaha untuk menampung juga 

aspirasi dari guru PAUD ABA yang ingin disampaikan kepada siapapun. 

Hasilnya, beberapa guru PAUD memberikan usulan atau tepatnya harapan 

kepada pemerintah supaya lebih memperhatikan kesejahteraan dan 

peraturan administrasi bagi guru PAUD, dengan alasan karena mereka 

adalah pendidik pertama dan utama, karena yang dididik adalah generasi 

emas. Usia balita adalah masa berkembangnya otak secara pesat hingga 

mencapai 80%. Hal ini membuat para guru sadar bahwa tidak boleh ada 

kesalahan dalam mendidik anak, karena akhirnya bisa berakibat fatal. Untuk 

itu, sangatlah diperlukan konsentrasi, kreativitas, dan daya tahan tubuh para 

guru supaya tetap prima. Apabila tugas sepenting itu sampai terbengkalai 

karena harus mengejar kesejahteraan yang belum didapat, atau tugas 

adminstrasi yang terlalu ‘njelimet’, dikhawatirkan, tugas mempersiapkan 

generasi penerus bangsa tidak bisa maksimal. 

3. Bagi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah 

Terima kasih banyak kepada organisasi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah 

yang sudah berjuang memikirkan masa depan bangsa dengan memulai 

pendidikan anak usia dini sejak 1 abad yang lalu, juga atas kerja kerasnya 

membina para guru PAUD sehingga bisa tetap istiqomah dan ikhlas dalam 

beramal. Tetapi, melihat kesejahteraan beberapa guru PAUD yang masih 

belum memenuhi standard upah yang layak, sebaiknya diusahakan 

kerjasama dengan organisasi lain atau pun adanya usaha berorientasi profit 
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yang dimiliki, sehingga hasilnya bisa untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan guru PAUD. Salah satu informan malah mengusulkan untuk 

menjadikan salah satu PAUD ABA sebagai PAUD unggulan, dengan 

tampilan fisik dan fasilitas yang lebih baik dan modern, sehingga berani 

bersaing dengan PAUD mahal lainnya, yang hanya menjual bahasa asing 

sebagai unggulannya.  

4. Bagi sahabat-sahabatku, para pejuang PAUD, Jazakumullohu Khoir, 

terimakasih sudah memberikan banyak pelajaran keihklasan dan kesabaran 

kepada peneliti. Tetaplah istiqomah, tetaplah ikhlas, karena seperti 

keyakinan kita, Allah Maha Mencatat, Maha Melihat, Maha Adil, dan Maha 

segalanya, sehingga tidak ada perjuangan yang sia-sia. Karunia dan 

pertolongan Allah akan tiba pada saat dan cara yang paling tepat. 

 

6.3 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama dalam jumlah informan yang 

hanya didapatkan dari 5 kecamatan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Yogyakarta adalah kota tempat lahirnya Muhammadiyah-‘Aisyiyah. 

Peraturan PP ‘Aisyiyah mungkin akan bisa segera didapat dan dimengerti karena 

mudahnya sarana untuk berkomunikasi. Penelitian semacam ini akan lebih menarik 

jika dilakukan di tempat yang jauh dari kota tempat Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah 

berada, misalnya di pedalaman Papua, atau di pulau lain, yang kondisi alamnya 

mengharuskan pendidik PAUD ABA menempuh perjalanan berkilo-kilo meter 

menaiki bukit, menuruni lembah, dengan berjalan kaki, atau mungkin harus 
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menyebrangi sungai, dengan berbagai resiko yang harus diambil, karena memang 

tidak ada dan tidak mungkin menggunakan kendaraan. Penelitian ini juga dirasa 

kurang mendalam dalam menggali informasi, karena keterbatasan waktu. 

 

6.4 Rekomendasi 

 Penemuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa proses pengambilan 

keputusan untuk menjadi pendidik/guru PAUD ABA disebabkan oleh faktor 

internal (karena merupakan cita-cita sejak kecil maupun keinginan untuk merubah 

kondisi masyarakat saat melihat lingkungan di sekitarnya), faktor eksternal (karena 

pengaruh orang lain baik berupa tawaran, ajakan, atau anjuran kepada informan), 

dan faktor interaksional (karena berdasarkan pengamatan dan kesesuaian 

kebutuhan informan). Hasil penelitian ini bisa dijadikan dasar untuk penelitian 

selanjutnya yang terkait dengan pendidik/guru PAUD ABA. 

  


