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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa motivasi orang berkelurga mengikuti program paket C di 

PKBM Tuntutan Ilmu Nagari Air Dingin didorong dua bentuk motif yaitu: 

1. Motif Sebab (Because of  Motive)  

a. Dukungan dari Pasanagan 

 Orang berkeluarga mau mengikuti program paket C karena adanya 

dukungan dan dorongan dari pasangan. Pasangan mereka mau membantu jika 

dalam mengikuti paket C terdapat kendala, seperti ibu-ibu yang mempunyai anak 

dibawah umur suami mereka mau menjaga anaknya selama istrinya mengikuti  

kegiatan belajar. Begitupun dengan bapak-bapak istri mereka bersedia membantu 

belajar dirumah dan mengingatkan suami untuk mengikuti proses belajar 

b. Latar Belakang Ekonomi Orang Tua 

Latar belakang  pendidikan warga paket C hanya sampai sekolah dasar, 

setelah itu mereka mengikuti program paket B, dan rata-rata mereka mengalami 

putus sekolah, atau tidak menyambung sekolah karena orang tua mereka tidak 

mampu membayar biaya pendidikan. Sehingga sekarang mereka mau mengikuti 

program paket C, karena program paket C ini merupakan peluang bagi mereka 

untuk dapat melanjutkan pendidikan. 
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C. Program Paket C tidak Dipungut Biaya/ gratis 

 Warga paket yang berkeluarga mau mengikuti  program paket C karena 

mereka mereka tidak dipungut biaya, jika mereka diharuskan untuk membayar 

kemungkinan besar mereka tidak akan mengikuti program paket C. 

d. Pengalaman  Mencari Pekerjaan 

 Pendidikan yang rendah membuat warga paket sulit untuk mencari 

pekerjaan termasuk menjadi perangkat nagari, karena saat ini persaingan mencari 

pekerjaan juga ketat karna yang mencari pekerjaan banyak lapangan kerja 

terbatas.  

e. Pengalaman Mengikuti Program Paket B 

  Mengikuti program paket B sebelumnya peserta tidak mengalami masalah 

dan hambatan yang dapat mengganggu prose belajar, dan mengikuti juga tidak 

mengganggu pekerjaan mereka sehari-hari sehingga mendorong mereka untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang paket C. 

2. Motif Akibat/tujuan (In Order To Motive) 

a. Keinginan Untuk Mendapat Pengetahuan dan Keterampilan 

  Di nagari Air Dingin kualitas sumberdaya manusia masih tergolong 

rendah karna sebagian besar penduduknya hanya tamat SD, sehingga sebagian 

masyarakat mencoba untuk menambah pendidikan melalui pendidikan nonformal. 

Seperti ikut program paket C karena mereka ingin menambah pengetahuan dan 

belajar keterampilan. Dengan pengetahuan dan keterampilan  yang didapat  
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mereka berharap bisa mencari pekerjaan atau membuka lapangan kerja sendiri 

untuk menambah penghasilan. 

b. Untuk Mendapat Ijazah. 

  Dalam penelitian ini untuk mendapatkan ijazah juga termasuk salah satu 

tujuan warga paket mengikuti Program paket C, dengan adanya ijazah warga 

paket C berharap dapat melamar pekerjaan di kantor Wali Nagari atau menjadi 

perangkat jorong.  

4.2 Saran. 

Kepada Pemerintah. 

  Pemerintah diharapkan terus melaksanakan Program Paket C, karna 

program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak yang mengalami putus sekolah, 

terutama yang berasal dari kalangan bawah. Adanya Program paket C dapat 

membantu mereka melanjutkan pendidikan tanpa harus mengeluarkan biaya. 

Kepada Peserta Program Paket B 

  Diharapkan bagi peserta Program Paket C lebih meningkatkan 

motivasinya dalam mengikuti proses belajar dan mengajak masyarakat lainnya 

yang putus sekolah untuk mengikuti program yang ada, dan diharapkan peserta 

paket dapat memamfaatkan ilmu dan keterampilan yang dimiliki untuk 

mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha sendiri. 

 


