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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan dan rekomendasi disusun berdasarkan seluruh kegiatan penelitian tentang Upaya Ibu dalam 

Menstimulasi Keterampilan Sosial Anak Usia Sekolah (6-7 tahun) di Kelurahan Kebon Lega Kota Bandung 

sebagai berikut: 

 

A. SIMPULAN 

Simpulan dalam penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian, hasil pengolahan data, dan pembahasan hasil 

penelitian yang dikemukakan sebagai berikut: 

1. Upaya ibu dalam menstimulasi aspek perilaku interpersonal anak usia sekolah yang sering dilakukan yaitu 

membiasakan anak berbicara dengan teman di lingkungan rumah dan membiasakan anak tersenyum. Upaya 

ibu dalam menstimulasi aspek perilaku interpersonal anak usia sekolah yang jarang dilakukan yaitu ibu 

tidak memberikan kesempatan berinteraksi dengan saudara dan mengucapkan terima kasih.  

2. Upaya ibu dalam menstimulasi aspek perilaku self-related anak usia sekolah yang sering dilakukan yaitu 

membiasakan anak untuk mengungkapkan keinginannya dan memberikan contoh cara mengerjakan tugas. 

Upaya ibu dalam menstimulasi aspek perilaku self-related anak usia sekolah yang jarang dilakukan yaitu 

ibu memberikan pujian ketika anak mampu meminta izin ketika akan bermain dan mampu membersihkan 

kamar. 

3. Upaya ibu dalam menstimulasi peer acceptance anak usia sekolah yang sering dilakukan yaitu memberikan 

kesempatan menawarkan bantuan dan menjelasakan pentingnya mengantri. Upaya ibu dalam menstimulasi 

peer acceptance anak usia sekolah yang jarang dilakukan yaitu memberikan kesempatan anak bersedekah 

dan bermain dalam kelompok. 

4. Secara umum upaya yang dilakukan dalam menstimulasi keterampilan sosial anak usia sekolah di 

Kelurahan Kebon Lega Kota Bandung sebagian besar dilakukan dengan cara memberikan contoh cara 

memperkenalkan diri, mengerjakan tugas rumah dan bersedekah. Membiasakan anak berinteraksi dengan 

saudara dan membuang sampah pada tempatnya.  

Memberikan kesempatan anak bermain bersama serta memberikan penjelasan kelebihan dalam 

mengerjakan tugas kelompok. 

 

B. REKOMENDASI  

Rekomendasi dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian di atas sebagai berikut: 

1. Ibu 

Manfaat hasil penelitian tentang keterampilan sosial anak usia sekolah di Kelurahan Kebon Lega Kota 

Bandung dapat dijadikan gambaran untuk lebih meningkatkan upaya ibu dalam menstimulasi keterampilan 

sosial anak usia sekolah dan mencapai keterampilan sosial sesuai dengan tahap perkembangan anak. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini jauh dari sempurna dan masih dalam lingkup yang terbatas, masih banyak variabel lain yang 

belum diteliti. Penulis sangat mengharapkan penelitian ini ditindaklanjuti terutama tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterampilan sosial anak usia sekolah. 

 

 

 


