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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini berkaitan dengan penguasaan pengetahuan 

peserta BKB mengenai stimulasi perkembangan anak sebagai hasil dari mengikuti 

kegiatan program BKB berada pada kategori baik. Tingkat penguasaan ini berkaitan 

dengan aspek kognitif meliputi pengetahuan aspek perkembangan, pemahaman 

pertumbuhan dan perkembangan anak, serta penerapan stimulasi pada perkembangan 

anak.  

1. Penguasaan pengetahuan peserta BKB tentang pengetahuan stimulasi 

perkembangan anak sebagai hasil dari program BKB lebih dari setengahnya 

menguasai aspek pengetahuan perkembangan yang harus distimulasi pada anak 

berada pada kategori baik. 

2. Penguasaan pengetahuan peserta BKB tentang stimulasi perkembangan anak 

sebagai hasil dari program BKB lebih dari setengahnya menguasai aspek 

pemahaman pertumbuhan dan perkembangan anak berada pada kategori baik. 

3. Penguasaan pengetahuan peserta BKB tentang stimulasi perkembangan anak 

sebagai hasil dari program BKB lebih dari setengahnya menguasai aspek 

penerapan stimulasi pada perkembangan anak berada pada ketegori baik. 

 

 

B.  Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Kepengurusan BKB 

Lebih meningkatkan lagi kegiatan BKB dengan menambah kader, melengkapi 

sarana dan prasarana yang kurang, lebih mensosialisasikan kegiatan BKB agar 

masyarakat yang memiliki anak usia dini lebih antusias dalam mengikuti kegiatan 

BKB. 
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2. Bagi Ibu Balita 

Kepada ibu yang memiliki balita diharapkan dapat meningkatkan penguasaan 

pengetahuan mengenai stimulasi perkembangan anak meliputi pengetahuan, 

pemahaman, dan penerapan yang berkaitan dengan jenis-jenis stimulasi yang 

dapat diberikan kepada anak dengan cara memperluas pengetahuan melalui buku-

buku, media cetak maupun elektronik, dan mengasah kemampuan salah satunya 

dengan aktif mengikuti kegiatan BKB dan menerapkan hasil dari kegiatan BKB 

dalam memberikan stimulasi kepada anak untuk meningkatkan perkembangan 

anak. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka untuk selanjutnya 

disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut pada ruang lingkup masalah 

yang lebih luas, misalnya berkaitan dengan dampak kegiatan BKB terhadap pola 

pengasuhan anak oleh ibu balita atau pengaruh stimulasi yang diberikan orang tua 

terhadap perkembangan anak. 

 

 

 

 

 


