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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Kesimpulan dan rekomendasi pada bab ini, disusun berdasarkan 

seluruh kegiatan penelitian tentang “Pelaksanaan Program Praktek 

Pelayanan Anak Di SMK Negeri 15 Bandung”. 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan pada tujuan 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut: 

1. Program Praktek Pelayanan Anak di SMK Negeri 15 Bandung 

merupakan kegiatan pembelajaran pelayanan anak yang bertujuan agar 

peserta didik dapat melaksanakan praktek pelayanan anak. Materi 

pelayanan anak yang dipraktekan oleh peserta didik meliputi belajar 

membantu perkembangan moral, motorik kasar dan halus, serta bahasa 

anak. Kegiatan praktek pelayanan anak dilakukan oleh peserta didik 

dengan  mengajak bermain, memotivasi dan menstimulasi dalam 

membantu mengembangkan motorik kasar dan halus anak, belajar 

bicara, dan belajar sosialisasi.  

2. Pelaksanaan praktek pelayanan anak oleh peserta didik di TPA Permata 

Hati belum sesuai dengan program keseluruhan, ditinjau dari aspek-

aspek yang telah dipelajari dalam mata pelajaran Pelayanan Anak. 

Pelaksanaan praktek untuk membantu perkembangan moral dan nilai 

agama, motorik kasar dan halus, kognitif, bahasa dan perkembangan 

sosial anak sangat baik, khususnya dalam pemberian stimulasi 

kemampuan motorik kasar dan halus anak. Pelaksanaan membantu 

perkembangan emosional dapat dikatakan cukup baik, karena peserta 

didik memerlukan pendekatan pada anak yang lebih baik. 
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B. Rekomendasi 

Rekomendasi berdasarkan kesimpulan di atas penulis sampaikan 

sebagai berikut: 

1. Rekomendasi untuk SMK Negeri 15 Bandung : 

a. Guru Mata Pelajaran Pelayanan Anak 

Arahan pembimbingan dan pengelolaan yang lebih baik pada 

peserta didik akan dapat melaksanakan praktek dengan efektif. 

 

b. Peserta Didik Pekerjaan Sosial Kelas XI  

 Peserta didik dalam pelaksanaan praktek pelayanan anak ini perlu 

memperhatikan dan mengacu pada aspek-aspek yang ada di program 

praktek pembelajaran pelayanan anak. Peserta didik perlu 

memperkaya sumber belajar dalam memperkuat wawasan dan 

pengetahuan. 

 

c. Pengelola TPA 

  Pelaksanaan praktek  memerlukan pengelolaan yang lebih intensif 

dilihat dari jumlah peserta didik dan waktu yang tersedia.  

 

2. Rekomendasi untuk Mahasiswa PKK 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk 

melaksanakan Praktek Industri khususnya pada konsentasi BPA 

(Bimbingan Perawatan Anak), di Panti Asuhan, Day Care, TPA 

(Taman Pengasuhan Anak), dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) 

 

3. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dikembangkan 

dengan pengambilan sampel penelitian dengan skala yang lebih besar 

dan aspek-aspek perkembangan anak yang perlu dikaji kembali untuk 

diteliti.    

 


