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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam bab ini, peneliti akan mengemukakan kesimpulan dan saran 

berdasarkan temuan hasil penelitian dan uraian bab-bab sebelumnya mengenai 

masalah yang diteliti yaitu : “Pemanfaatan ponsel cerdas sebagai media belajar 

bagi orangtua dalam mendukung stimulasi perkembangan anak usia dini.” 

 

A. Simpulan 

Secara umum penelitian ini telah menggambarkan pemanfaatan ponsel cerdas 

yang dilakukan oleh orangtua dalam mendukung stimulasi perkembangan anak 

usia dini. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan ponsel cerdas bagi orangtua anak usia dini di wilayah Kelurahan 

Ledeng lebih cenderung memanfaatkan ponsel cerdas dalam aspek 

kemanfaatannya di banding dengan efektivitas dari ponsel cerdas tersebut. 

Kemanfaatan dalam indikator menjadikan pekerjaan lebih mudah yang 

menonjol dalam pemanfaatan ponsel cerdas. Dengan menggunakan ponsel 

cerdas, orangtua anak usia dini di wilayah Kelurahan Ledeng merasa 

memanfaatkan ponsel cerdas menjadikan pekerjaan lebih mudah dengan 

persentase tertinggi, selanjutnya ponsel cerdas bermanfaat dan menambah 

produktivitas. Pada aspek efektivitas, ponsel cerdas bermanfaat untuk 

mengembangkan kinerja dengan persentase tertinggi dan menambah 

efektivitas. 

2. Stimulasi perkembangan anak usia dini bagi orangtua di kelurahan Ledeng 

melakukan stimulasi yang menghasilkan ranah perkembangan kognitif dalam 

indikator berpikir. Dalam penelitian ini, hasil pengolahan data stimulasi 

perkembangan anak yang paling tinggi adalah ranah kognitif dalam indikator 

berpikir. Stimulasi dalam ranah psikomotor berada dalam kategori sedang, 

artinya secara tidak langsung, sebagian orangtua memberikan stimulasi pada 

anak dalam ranah psikomotor dan kategori rendah adalah ranah afektif. 
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3. Berdasarkan hasil wawancara, orangtua berpendapat bahwa pemanfaatan 

ponsel cerdas dapat melatih daya pikir anak dan gerak respon anak. Untuk 

mengajarkan sikap dan perilaku pada anak perlu adanya komunikasi secara 

langsung dengan anak dengan cara memberikan contoh yang baik pada anak. 

Hasil wawancara tersebut memiliki kesamaan dengan hasil analisis data 

statistik. Stimulasi perkembangan anak dalam kategori tinggi adalah pada 

aspek kognitif dalam indikator berpikir, selanjutnya dalam kategori sedang 

adalah pada aspek psikomotorik dan kategori rendah pada aspek afektif. 

Dengan memanfaatkan ponsel cerdas akan membuat pekerjaan lebih mudah 

dalam menstimulasi perkembangan anak usia dini. Pemanfaatan ponsel cerdas 

dapat digunakan untuk menstimulasi perkembangan anak usia dini dalam 

mengenal warna, mengenal angka, mengenal huruf, melatih daya ingat anak, 

melakukan gerakan tarian, disiplin waktu, memecahkan masalah. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dibuat rekomendasi untuk para pihak 

terkait diantaranya : 

1. Bagi Orangtua 

Diharapkan dari hasil penelitian ini, orangtua dapat memanfaatkan ponsel 

cerdas sebagai media belajar dalam menstimulasi perkembangan anak usia 

dini. Dengan memanfaatkan ponsel cerdas, orangtua lebih aktif dan 

menambah informasi yang luas mengenai perkembangan anak sehingga dapat 

memberikan bimbingan kepada anak secara dini. 

2. Bagi Kebutuhan Pendidikan 

Hendaknya lembaga pendidikan non formal khususnya lembaga PAUD 

melakukan kegiatan parenting secara rutin dan menggali informasi mengenai 

pemanfaatan ponsel cerdas sebagai media belajar untuk menstimulasi 

perkembangan anak usia dini. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang berminat mengkaji lebih dalam mengenai pemanfataan 

ponsel cerdas sebagai media belajar bagi orangtua dalam menstimulasi 



64 
 

Devi Cahya Permata, 2015  

PEMANFAATAN PONSEL CERDAS SEBAGAI MEDIA BELAJAR BAGI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG 
STIMULASI PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

perkembangan anak usia dini dipersilahkan untuk meneliti lebih lanjut 

tentang stimulasi secara fisik pada anak usia dini, seperti stimulasi motorik 

kasar, motorik halus yang dilakukan dengan memanfaatkan ponsel cerdas 

sebagai media belajarnya kemungkinan patut dipertimbangkan untuk diteliti 

lebih lanjut untuk memperkaya wawasan tentang pemanfaatan ponsel cerdas 

dan stimulasi perkembangan anak usia dini. 


