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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

1.1 Simpulan  

Simpulan yang dapat dipaparkan dari hasil penelitian yang berjudul 

“Pembuatan Modul Kebersihan Rambut dan Kuku Pada Anak Sebagai Panduan 

Instruktur Penyuluhan Keluarga” beranjak dari hasil  

1. Analisis kebutuhan yang diperoleh bahwa modul dibutuhkan untuk dapat 

menjadi panduan atau acuan tertulis bagi instruktur penyuluhan keluarga dalam 

melaksanakan penyuluhan mengenai pentingnya orang tua dalam membiasakan 

kebersihan diri khusus dapat membantu instruktur penyuluhan dalam 

menyampaikan materi penyuluhan dengan baik dan benar.  

2. Pembuatan modul kebersihan rambut dan kuku merujuk pada hasil analisis 

kebutuhan dan didukung oleh sumber lain sebagai panduan dalam perancangan 

baik untuk struktur isi modul maupun materi kebersihan rambut dan kuku. 

Komponen modul yang disusun terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, 

bagian isi dan bagian penutup. Komponen modul maupun konsep materi dan 

evaluasi dari berbagai sumber agar dapat disesuaikan dengan format modul 

yang digunakan sebagai panduan bagi instruktur penyuluhan.  

1. Hasil validasi modul kebersihan rambut dan kuku melalui expert judgment 

kepada ahli pembelajaran dan ahli penyuluhan berada pada kriteria layak untuk 

digunakan sebagai acuan para instruktur penyuluhan keluarga, baik dilihat dari 

aspek kelayakan isi, aspek kelayakan bahasaan, aspek kelayakan penyajian dan 

aspek kelayakan kegrafikan serta perlu perbaiki pada beberapa indikator.  

1.2 Rekomendasi  

Rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil penelitian tentang “Pembuatan 

Modul Kebersihan Rambut dan Kuku Pada Anak Sebagai Panduan Instruktur 

Penyuluhan Keluarga” khususnya kepada:  

1. Bagi instruktur penyuluhan keluarga, diharapkan dapat memanfaatkan modul 

kebersihan rambut dan kuku pada anak yang peneliti buat sebagai panduan 

dalam melaksanakan program penyuluhan khususnya mengenai pentingnya 

orang tua dalam membiasakan perilaku dan hidup sehat di setiap harinya. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan 

mengimplementasikan modul kebersihan rambut dan kuku pada pelaksanaan 

kegiatan penyuluhan. 

 


