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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Simpulan yang dibuat pada bab ini dibuat dengan memperhatikan tujuan 

penelitian, hasil pengolahan data penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Adapun 

simpulan pada penelitian ini yaitu:  

1. Pengembangan program pelatihan pengasuhan anak usia 3-5 tahun di Panti Asuhan 

Se-Kota Bandung merupakan pengembangan dan hasil analisis kebutuhan  program 

yang sudah ada di Panti Asuhan Bayi Sehat dan Panti Asuhan Al-Fien. Hasil 

pengembangan program pelatihan pengasuhan anak berada pada kriteria sangat layak. 

Hasil ini menunjukan bahwa program pelatihan pengasuhan anak yang dikembangkan 

sudah dapat diimplementasikan di Panti Asuhan Se-Kota Bandung.  

2. Hasil analisis kebutuhan berdasarkan program pelatihan pengasuhan anak usia 3-5 

tahun, menyatakan bahwa belum lengkapnya komponen identitas program, tujuan, 

materi, sumber belajar dan skenario. Komponen-komponen tersebut perlu 

dikembangkan secara lebih detail.  

3. Pengembangan program pelatihan meliputi identitas program, tujuan, materi, 

metodologi dan skenario pelatihan. Materi pengembangan yang cukup signifikan 

yaitu pada komponen tujuan yang difokuskan pada capaian hasil penelitian. 

Pengembangan materi pelatihan diarahkan lebih khusus pada konsep pengasuhan 

anak. Pengembangan skenario pelatihan dibuat lebih detail sehingga pelatihan lebih 

terstruktur.  

4. Hasil expert judgment kepada lima validator yang terdiri dari satu ahli pelatihan, dua 

ahli pendidikan anak, dan dua pengelola panti asuhan menyatakan bahwa rancangan 

program pelatihan dinyatakan pada kriteria sangat layak. Komponen pelatihan yang 

divalidasi meliputi identitas program, tujuan, materi, metodologi, dan skenario 

pelatihan dan rancangan program pelatihan pengasuhan anak sudah sangat layak 

untuk diimplementasikan.  
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5. Hasil penelitian ini menghasilkan program pelatihan pengasuhan anak serta modul 

pelatihan pengasuhan anak yang telah divalidasi.  

 

B. Rekomendasi 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dikemukakan beberapa 

saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbanga bagi berbagai pihak terkait 

yang berhubungan dengan rancagan program pelatihan pengasuhan usia 3-5 tahun 

yaitu: 

1. Bagi pengelola program 

Program pelatihan pengasuhan anak usia 3-5 tahun yang telah di expert judgment 

kepada para ahli dapat dijadikan bahan atau panduan pelaksanaan pelatihan 

pengasuhan anak terutama di panti asuhan Se-Kota Bandung. 

 

2. Pengelola panti asuhan 

Program pelatihan yang dikembangkan oleh peneliti dapat diimplementasikan 

pada pelatihan pengasuhan anak untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap pengasuh anak.  

 

3. Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat ditindak lanjuti dengan mengimplementasikan program 

pelatihan pengasuhan usia 3-5 tahun di panti asuhan Se-Kota Bandung dan 

merancang media pelatihan pengasuhan anak di panti asuhan Se-Kota Bandung.  

 

 

 


