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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Simpulan pada bab ini dibuat dengan memperhatikan tujuan, hasil 

pengolahan data dan pembahasan penelitian. Berikut uraian hasil simpulan 

penelitian pembuatan program home-based childcare untuk stimulasi 

perkembangan kognitif anak usia dini: 

Program home-based childcare dirancang berdasarkan analisis kebutuhan 

dengan wawancara kepada pengelola childcare. Hasil analisis kebutuhan 

menunjukkan bahwa belum ada program pengelolaan proses kegiatan di childcare 

dengan fokus untuk menstimulasi perkembangan kognitif anak usia dini. 

Program home-based childcare yang dirancang dengan pengembangan 

karakteristik home-based childcare lingkungan childcare seperti di lingkungan 

rumah, fleksibilitas, hubungan yang terbina serta memperhatikan kebutuhan masing 

– masing individu. Program ini terdiri dari komponen program yaitu: jenis layanan, 

tujuan program, sasaran program, waktu layanan, pendamping layanan kegiatan, 

perencanaan kegiatan program, pengelolaan proses kegiatan dan laporan kegiatan 

program. 

Pelaksanaan validasi expert judgment dalam dua tahap penilaian dengan 

melibatkan tiga orang validator, yaitu ahli pendidikan anak usia dini, ahli 

pendidikan keluarga dan praktisi childcare. Hasil penelitian tahap 1 menunjukkan 

bahwa program yang dirancang layak dengan revisi pada komponen tujuan 

program, perencanaan kegiatan program, pengelolaan proses kegiatan dan laporan 

kegiatan program. Hasil penelitian tahap 2 menunjukkan bahwa program home-

based childcare untuk stimulasi perkembangan kognitif anak usia dini berada pada 

kriteria sangat layak, sehingga dapat di implementasikan di childcare untuk 

menstimulasi perkembangan kognitif anak usia dini. 

Penelitian ini adalah menghasilkan program home-based childcare untuk 

stimulasi perkembangan kognitif anak usia dini yang telah dilakukan validasi dan 

layak diterapkan oleh lembaga childcare. 
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5.2 Rekomendasi 

 Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pengelola Lembaga Childcare  

Program home-based childcare dapat diimplementasikan di lembaga childcare 

untuk menstimulasi perkembangan kognitif anak usia dini. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai laporan 

kegiatan program home-based childcare dalam bentuk digital. 


