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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian, hasil pengelolaan data 

penelitian, dan pembahasan penelitian. Adapun simpulan pada penelitian ini, yaitu: 

1. Hasil analisis studi pendahuluan, studi pustaka, dan expert judgement dalam 

kegiatan penyuluhan penyuluh memerlukan media berupa video untuk 

memberikan pengetahuan pada orang tua dan anak usia pra sekolah agar dapat 

lebih memahami pesan yang disampaikan. Pesan pada video yang berbentuk 

animasi dikemas dalam bentuk cerita tentang tahapan perawatan kebersihan 

diri rambut, kebersihan diri kuku, dan kebersihan diri mulut. 

2. Pembuatan video berbentuk animasi untuk memberikan pengetahuan pada 

anak usia pra sekolah dalam masyarakat dilakukan melalui tahapan 

perancangan naskah yang terdiri atas sinopsis, treatment, storyboard dan 

skenario, dilanjutkan dengan tahap pengumpulan materi, animasi, suara serta 

editing video. 

3. Validasi dari pembuatan video perawatan kebersihan diri anak berbasis life 

skill untuk anak pra sekolah sebagai media penyuluhan melalui tahapan expert 

judgement yang dilakukan oleh akademisi ahli media, akademisi ahli anak, 

dan praktisi dinyatakan layak sesuai dengan aspek penilaian serta indikator 

penilaian. Video yang telah di validasi oleh validator memiliki keunggulan 

berupa tokoh karakter yang berbentuk animasi (kartun), tokoh karakter 

animasi sesuai dengan usia anak pra sekolah, terdapat kombinasi warna dan 

gerak yang baik, dan bahasa yang digunakan sederhana sehingga dapat lebih 

menarik perhatian anak-anak dan lebih mudah dimengerti oleh anak-anak. 
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5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, pembuatan video layak digunakan untuk 

anak pra sekolah dalam kegiatan penyuluhan. Oleh karena itu rekomendasi yang 

dapat dikemukakan ialah: 

1. Bagi Penyuluh 

Bagi penyuluh, hendaknya video ini digunakan sebagai media dengan 

tujuan untuk memperluas wawasan yang konkrit tentang perawatan 

kebersihan diri berbasis life skill pada anak usia pra sekolah dalam 

kegiatan penyuluhan. 

2. Bagi Peneliti Selajutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kajian pada 

variabel lain terkait penggunaan video, yaitu implementasi video 

berbentuk animasi ini dalam kegiatan penyuluhan. 

 


