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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil temuan dan pembahasan, video animasi yang dipilih 

dari 8 episode dalam Channel Youtube BabyBus-Cerita & Lagu Anak-Anak dengan 

judul “Aku Ingin Pergi ke Toilet”, “Bayi Kucing Belajar Buang Air Kecil”, “Tolong 

Ingatlah Harus Mencuci Tangan Sebelum Makan Ya”, “Jangan Lupa Mencuci 

Tanganmu Sebelum Makan”, “Pentingnya Makan Sayur & Buah-Buahan”, “Akibat 

Terlalu Banyak Minum Soda”, “Bayi Kucing Membuang Sampah Pada 

Tempatnya”, dan “Bayi Kucing & Panda Suka Makan Sayur” terkait perilaku hidup 

bersih dan sehat, disimpulkan bahwa: 

5.1.1   Video animasi dalam Channel Youtube BabyBus – Cerita & Lagu Anak-

Anak berisi beberapa materi yang disampaikan melalui dialog, lagu dan 

cerita. Materi yang terdapat dalam video animasi tersebut terkait penanaman 

perilaku hidup bersih dan sehat bagi anak usia dini terdiri dari 4 aspek 

perilaku hidup bersih dan sehat, diantaranya aspek perilaku BAK dan BAB 

yang terdiri dari beberapa indikator yaitu sikap memberitahu ketika BAK 

dan BAB, membuka celana sendiri, menggunakan kloset, dan menyiram 

kloset setelah BAK dan BAB. Aspek mencuci tangan pakai sabun yang 

terdiri dari beberapa indikator yaitu sikap cara mencuci tangan, mencuci 

tangan sebelum makan, dan mencuci tangan setelah BAK atau BAB. Aspek 

minum dan makan yang sehat terdiri dari beberapa indikator yaitu sikap 

makan sayur dan buah-buahan, minum air mineral, dan minum susu dan 

indikator sikap membuang sampah pada tempatnya. 

5.1.2    Materi yang terdapat dalam 8 episode video animasi tersebut sudah sesuai 

dengan buku Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pendidikan Anak 

Usia Dini dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

Oleh karena itu dalam memberikan stimulasi dan pembelajaran pada anak 

usia dini, sangat perlu diperhatikan supaya dapat memberikan contoh 

perilaku yang positif serta sesuai bagi anak usia dini. 
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Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa video animasi dalam Channel 

Youtube tersebut sudah baik dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

terkait penanaman perilaku hidup bersih dan sehat bagi anak usia dini. Pendidik 

maupun orang tua dapat menjadikan video animasi tersebut sebagai salah satu 

media pembelajaran yang menarik dan bervariasi, serta menjadikan media 

pembelajaran untuk penanaman perilaku hidup bersih dan sehat bagi anak usia dini. 

5.2 Implikasi 

Implikasi dari video animasi terkait penanaman perilaku hidup bersih dan 

sehat bagi anak usia dini yaitu anak dapat belajar mengenai perilaku hidup bersih 

dan sehat secara menyenangkan dan tidak membosankan, dan anak dapat meniru 

dari gambaran perilaku tokoh yang menarik dengan beragam karakter pada video 

animasi tersebut, sehingga anak dapat mudah memahami perilaku dan materi dari 

video animasi tersebut. Oleh karena itu video animasi dapat dijadikan sebagai salah 

satu media pembelajaran untuk anak usia dini yang bervariasi, menarik dan 

menyenangkan termasuk dalam penanaman perilaku hidup bersih dan sehat. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terkait video animasi 

penanaman perilaku hidup bersih dan sehat. terdapat rekomendasi kepada beberapa 

pihak diantaranya sebagai berikut: 

5.3.1 Rekomendasi untuk pembuat konten video animasi untuk anak supaya 

memperhatikan kesesuaian materi termasuk kesesuaian yang berkaitan 

dengan tahapan dan perkembangan anak, agar anak dapat menangkap isi 

pesan yang disampaikan dengan baik dan tidak terlalu sulit serta dapat 

memberikan pengaruh baik kepada anak usia dini, sehingga video animasi 

tersebut bukan hanya sekedar tontonan namun menjadikan tuntutan bagi 

anak usia dini.  

5.3.2 Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya bahwa peneliti menyarankan untuk 

melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait video animasi 

penanaman perilaku hidup bersih dan sehat atau video animasi lainnya yang 

terdapat edukasi bagi anak usia dini. Sehingga mendapatkan hasil analisis 
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yang lebih kritis dan lengkap, dan semoga penelitian ini dapat menjadi 

bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya. 

 


