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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 
Berdasarkan Pengumpulan data dananalisis data terkait 

Implementasi Kegiatan Toilettraining dalam Pengenalan 
kebersihan diri pada anak usia dini di RA Tarbiyatul Islam 

Loram Wetan Jati Kudus. dapat peneliti simpulkan isi dari 

skripsi ini adalah : 
1. Pengenalan diri pada anak usia dini yang ada di RA 

Tarbiyatul Islam Loram Wetan Jati Kudus adalah 

dengancara: 
a. Pengenalan kebersihan badan dan baju 

b. Kegiatan toilettraining 

c. Melalui pembiasaan 

2. Implementasi Kegiatan Toilettraining dalam mengenalkan 
kebersihan diri pada anak usia dini di RA Tarbiyatul Islam 

Loram Wetan Jati Kudus dilaksanakan dengan cara: 

persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Melalui persiapkan 
guru menyiapkan RPPH (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Harian) sesudah RPPH disiapkan guru akan 

melaksanakan kegiatan Toilettraining dalam pengenalan 
pendidikan seksperspektif Islam pada anak usia dini sesuai 

dengan RPPH yang dipersiapkan. Pada akhirnya guru akan 

melakukan evaluasi tentang keberhasilan implementasi 

kegiatan Toilettraining dalam pengenalan kebersihan diri 
pada anak usia dini. 

3. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kegiatan 

Toilettraining dalam P engenalan kebersihan diri pada 
anak usia dini di RA Tarbiyatul Islam Loram Wetan Jati 

Kudus adalah factor sarana dan prasarana yang 

mendukung berupa  toilet serta faktor guru yang sudah 

berpengalaman di bidangnya. 
4. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kegiatan 

Toilettraining dalam Pengenalan kebersihan diri  pada 

anak usia dini di RA Tarbiyatul Islam Loram Wetan Jati 
Kudus adalah pengalaman anak belajar di rumah serta 

faktor orang tua yang kurang perhatian dalam 

mengenalkan kebersihan diri sejak dini kepada anaknya. 
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5. Solusi untuk Faktor Penghambat dalam Implementasi 

Kegiatan Toilettraining dalam Pengenalan kebersihan diri 
pada anak usia dini di RA Tarbiyatul Islam Loram Wetan 

Jati Kudus adalah dengan parenting dan pembiasaan. 

 

B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di RA 

Tarbiyatul Islam Loram Wetan Jati Kudus, maka peneliti 

mempunyai beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan 
dampak positif dan meningkatkan serta menambahkualitas 

dalam lembaga yaitu sebagai berikut:  

1. BagiLembaga 
Bagi lembaga supaya semakin gigih dalam 

mensosialisasikan pengenalan kebersihan diri sejak usia 

dini kepada orang tua siswa, guna bekal persiapan anak 

dalam bersosialisasi di dalam masyarakat. 
2. Bagi Guru 

Guru  dalam pengenalan pendidikan seksperspektif 

Islam sejak usia dini semakin berinovasi dan senantiasa 
memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana guna 

menunjang keberhasilan program. Guru juga senantiasa 

selalu menjalin komunikasi dengan orang tua sehingga 
mampu mencapai keselarasan dalam mendidik anak-

anak. 

3. Bagi Orang Tua Siswa 

Bagi orang tua siswa supaya mendukung dan 
melanjutkan apa yang sudah didapat anak di sekolah 

khususnya terkait pengenalan kebrsihan diri untuk 

diajarkan dan dibiasakan di rumah serta terus menjalin 
komunikasi dengan pihak sekolah terkait keselarasan 

pembelajaran anak di rumah. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
melakukan pengembangan penelitian dalam 

mengenalkan kebersihan diri kepada anak sejak usia dini 

dengan permasalahan atau variable-variabel yang 
dirasakan perlu diteliti sehingga menghasilkan simpulan 

yang lebih baik serta dapat menjadikan penelitian ini 

sebagai bahan acuan d alam penelitian selanjutnya terkait 
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pengenalan kebersihan diri kepada anak sejak usia dini 

khususnya dalam kegiatan toilettranning. 


