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BAB V 

KESIMPULAN 
 

5.1.   KESIMPULAN 

Perkembangan minat dan bakat anak sangat penting dimulai dari sejak dini 

karena minat tersebut dapat mempengaruhi masa kanak-kanak hingga dewasa yang 

berujung pada bakat anak yang sebenanya. Namun dalam kasus ini banyak sekali 

orang tua yang menganggap ringan akan perkembangan minat dan bakat anak dari 

sejak dini karena orang tua masih menganggap hal tersebut masih kurang dapat 

dipahami anak dan masih dapat berubah-ubah. Menurut hasil penelitian dari Nucklos 

dan Banducci, macam-macam pekerjaan dan pandangan anak mengenai pekerjaan 

berdasarkan pada pengetahuan mereka, yang baik atau tidak baik dapat menjadi 

dasar akan ada tidaknya minar terhadap pekerjaan tersebut. Dan ini menjadi hal yang 

penting karena dapat mempengaruhi kehidupan anak kedepannya dalam menemukan 

pekerjaan. 

Orang tua jaman sekarang menjadi sangat sibuk karena faktor ekonomi dan 

kebutuhan yang sangat banyak. Oleh karena itu mereka juga tidak punya waktu untuk 

mengenali anak dan mencari tau apa yang anak suka dan tidak suka.  Dan 

berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan banyak sekali anak jaman 

sekarang yang kurang bisa mengenali akan minat dan bakat mereka karena kurang 

adanya dukungan dari orang tua yang disebabkan oleh waktu yang sangat terbatas, 

sehingga anak menjadi memiliki kendala dalam menemukan jati dirinya sendri yang 

berfokus pada minat dan bakat. 

Maka dari itu dukungan dari orang tua terhadap minat dan bakat anak itu 

sangat penting dimulai dari sejak dini. Karena dengan adanya dukungan dari orang 

tua dari sejak dini anak menjadi memiliki kemudahan dalam menemukan jati dirinya 

melalui minat dan bakat yang sudah terarah dan terasah dari sejak dini. Dukungan 

orang tua yang paling tepat adalah kasih sayang yang diwujudkan melalui waktu yang 

diberikan orang tua untuk anak. Dan oleh karena itu anak akan  menjadi lebih 

semangat untuk mengejar masa depannya karena anak karena merasa mendapat 

dukungan dari orang tuanya. 
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5.2.   SARAN 

Melalui gerakan kampanye yang dibuat diharapkan orang tua dapat tidak 

menganggap ringan akan dukungan anak terhadap minat dan bakat dari sejak dini. 

Karena dukungan tidak semata-mata berupa materi atau pembelajaran namun dapat 

terwujud dari hal sederhana yaitu pemberian cnta kasih dan perhatian dari orang tua 

yang ditimbulkan melalui waktu terbaik yang diberikan orang tua untuk anak.  


