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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kegiatan market day 

dalam menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaan pada anak usia dini di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal 1 Kota Sukabumi. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang 

dilakukan yaitu: 

1. Peserta didik mengetahui tentang transaksi jual-beli, bahkan mereka 

merasakan menjadi seorang penjual.  

2. Mereka belajar menjajakan produk-produk yang akan mereka jual pada 

pembeli, kemudian memberikan kembalian kepada pembeli.  

3. Implementasi kegiatan market day dilakukan melalui 3 Tahapan tahapan 

yakni pembuatan produk, pengemasan produk dan promosi.  

4. Membuat 1 produk setiap hari ternyata lebih efektif, tidak menggangu 

administrasi penilai kelas, pembelajaran lebih kondusif dan semua aspek 

perkembangan anak terpenuhi.  

5. Nilai – nilai kewirausahaan yang lebih dominan muncul adalah mandiri 

dan kreatif.  

6. G dan D, awalnya bersikap kurang bertanggung jawab dan malas 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik. Setelah mengikuti tahap-

tahapan kegiatan  untuk menyiapkan kegiatan market day, perlahan – lahan 

ia mulai mandiri dan bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan. 

Bahkan terlihat antusias mengikuti pembelajaran dan menanyakan tentang 

kegiatan market day. 

7. Meningkatnya nilai kreatifitas peserta didik  

8. Peserta didik begitu bersemangat untuk melaksanakan kegiatan market 

day. Peserta didik merasa senang ketika mereka akan menjual produk-

produk yang sudah mereka buat.  

9. Tumbuhnya nilai-nilai kewirausahaan pada peserta didik 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil saran peneliti yang dapat diberikan kepada pihak-pihak 

yang terkait dengan kegiatan market day di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Kota 

Sukabumi, yaitu : 

1. Sekolah 

a. Mengadakan sosialisasi kegiatan kepada orang tua mengenai 

kegiatan market day.  

b. Sebaiknya sekolah melaksanakan kegiatan market day secara 

mandiri setiap tahun.  

c. Bagi pendidik jika peserta didik mulai kelihatan bosan, pendidik 

bisa mengajak peserta didik untuk melakukn ice breaking, 

bernyanyi dan kegiatan lainnya yang mampu meningkatkan 

semangat mereka.  

d. Bagi seorang pendidik alangkah baiknya harus kaya dengan 

berbagai metode pembelajaran, agar dapat mengatasi hal-hal yang 

menjadi kendala atau hambatan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung.  

e. Bagi pendidik alangkah baiknya memilih produk-produk yang 

tahan lama, maksudnya produk yang dapat digunakan tidak cepat 

habis  atau tahan dalam jangka waktu yang lama dan tidak mudah 

rusak.  

f. Hendaknya sekolah menyedikan dan meningkatkan fasilitas sarana 

dan prasana sekolah yang lebih  memadai agar program market day 

dapat berjalan dengan lancar.  
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2. Pihak orang tua 

Perlunya keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan program market 

day sehingga penerapan nilai-nilai kewirausahaan pada anak usia dini 

dapat berkembang secara maksimal.  

 

 

 

 


