BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pendidikan adalah suatu hak dan kewajiban yang harus
dilaksanakan setiap manusia. Dari pendidikan seseorang akan belajar
menjadi seorang yang berkarakter dan mempunyai ilmu pendidikan dan
sosial yang tinggi. Jika pendidikan tidak dimanfaatkan maka akan tidak
terkontrol dengan baik. Dari hasil riset pembuatan film dokumenter
Kepedulian Tak Harus Uang, pengingkatan dalam pendidikan terjadi
setiap tahun, pijar aksara binaan Mas Prasetya Indra Wicaksono
memberikan timbal balik bagus bagi peserta didik yang mengikuti dimana
timbal balik tersebut berupa kebersihan lingkungan, dan jam belajar
lingkunga sekitar menjadi teratur. Metode yang dilakukan komunitas pijar
aksara member jam beralajar anak usia dini dengan waktu yang
semaksimal mungkin, yang dapat menarik atau menuntun peserta didik
untuk aktif mengikuti program pembelajaran di Pijar Aksara, keuntungan
materi bagi setiap individu menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam
hal ini, untuk mendorong dan memotivasi setiap individu agar bergerak
mengikuti
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53

dengan

senang

hati

54

B. REKOMENDASI
Berdasarkan urutan kesimpulan diatas, penulis merumuskan bahwa
penanggulangan anak dengan sistem dan konsep yang membimbing dan
dapat menimbulkan timbal balik nyata bagi masyarakat atas jerih payah
yang sudah diberikan Pijar Aksara, feedback yang dapat diberikan bisa
beragam bentuknya seperti kebersihan lingkungan, dan banyaknya orang
tua yang peduli dengan jam belajar anak. Selain itu sosialisasi tentang
pendidikan anak juga fasilitas/tempat pembelajaran bagi anak-anak yang
ingin mengikuti waktu belajar di pijar aksara dengan nyaman mereka
(masyarakat/orang tua) harus memahami apa yang sudah menjadi
tanggung jawab pengurus di pijar aksara. Berdasarkan urutan tersebut
kemudian penulis mencoba memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kepada komunitas Pijar Aksara untuk selalu menjalin hubungan
baik dan selalu memberikan pembelajaran tentang cara berbudaya,
bersosial dari cara mendidik. Juga membangun mitra yang
berpotensi mampu member materi kepada anak-anak didik yang
mengikuti pendidikan di pijar aksara.
2. Masyarakat hendaknya lebih peka terhadap lingkungan terutama
perkara pendidikan, dan ikut serta membentuk wadah pendidikan
seperti pijar aksara yang dikelola oleh Mas Praditya Indra
Wicaksono, karena banyak manfaat yang akan didapatkan.

