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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Bimbingan antisipasi bisa diartikan sebagai petunjuk yang harus ayah dan 

bunda ketahui dahulu supaya ayah dan bunda bisa langsung mengarahkan serta 

membimbing anaknya secara baik sehingga anak bisa untuk tumbuh serta 

berkembang sesuai dengan usianya. Beberapa cara dalam mengupayakan 

bimbingan serta mengarahkan ketika ada suatu masalah yang bisa saja sering 

muncul di tiap pertumbuhan serta perkembangan anak. Oleh karena itu ayah dan 

bunda bisa membantu dengan tujuan untuk mengatasi serta mencegah masalah 

yang terjadi pada anak dalam fase pertumbuhan ataupun perkembangannya tentu 

ayah dan bunda melakukannya dengan cara yang baik dan dalam batas yang 

wajar. Kecelakaan sudah menjadi penyebab dari kesehatan umum yang terjadi di 

negara Indonesia dan merupakan faktor utama terjadinya kematian. Contohnya 

anak-anak dari kelompok usia yang rentan terhadap kecelakaan. Pencegahan 

kecelakaan memiliki kekuatan kepercayaan bahwa mencegah lebih baik daripada 

mengobati. Pencegahan kecelakaan adalah penurunan kemungkinan anggota 

keluarga untuk terluka, mengurangi jumlah orang yang dapat terluka atau 

pencegahan tingkat keparahan akibat yang terjadi karena kecelakaan tersebut. 

Dengan adanya booklet ini diharapkan upaya penanganan antisipasi keselamatan 

anak ketika dirumah serta cara mengajarkan toilet training pada anak nantinya 

dapat digunakan orangtua agar dapat lebih mempermudah orang tua dalam 

mengantisipasi kecelakaan pada anak dan toilet training ketika di rumah. 

 

V.2 Saran 

Berikut ini ialah beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai masukan 

untuk pihak terkait yang sesuai dengan topik produk Karya Ilmiah Akhir Ners ini, 

yaitu 

V.2.1 Bagi Tenaga Kesehatan 
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Bimbingan antisipasi bisa diartikan sebagai petunjuk yang harus ayah dan 

bunda ketahui dahulu supaya ayah dan bunda bisa langsung mengarahkan serta 

membimbing anaknya secara baik sehingga anak bisa untuk tumbuh serta 

berkembang sesuai dengan usianya. Beberapa cara dalam mengupayakan 

bimbingan serta mengarahkan ketika ada suatu masalah yang bisa saja sering 

muncul di tiap pertumbuhan serta perkembangan anak. Oleh karena itu ayah dan 

bunda bisa membantu dengan tujuan untuk mengatasi serta mencegah masalah 

yang terjadi pada anak dalam fase pertumbuhan ataupun perkembangannya tentu 

ayah dan bunda melakukannya dengan cara yang baik dan dalam batas yang 

wajar.  

Kecelakaan sudah menjadi penyebab dari kesehatan umum yang terjadi di 

negara Indonesia dan merupakan faktor utama terjadinya kematian. Contohnya 

anak-anak dari kelompok usia yang rentan terhadap kecelakaan. Pencegahan 

kecelakaan memiliki kekuatan kepercayaan bahwa mencegah lebih baik daripada 

mengobati. Pencegahan kecelakaan adalah penurunan kemungkinan anggota 

keluarga untuk terluka, mengurangi jumlah orang yang dapat terluka atau 

pencegahan tingkat keparahan akibat yang terjadi karena kecelakaan tersebut. 

Dengan adanya booklet ini diharapkan upaya penanganan antisipasi keselamatan 

anak ketika dirumah serta cara mengajarkan toilet training pada anak nantinya 

dapat digunakan orangtua agar dapat lebih mempermudah orang tua dalam 

mengantisipasi kecelakaan pada anak dan toilet training ketika di rumah. 

 

V.2.2 Bagi Pasien Masyarakat 

Booklet ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta meningkatkan 

motivasi orangtua dan keluarga untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang 

bimbingan antisipasi dan cara penanganan toilet training yang  dirumah. 

Diharapkan dengan adanya informasi pada booklet ini orangtua dan keluarga 

dapat mempraktekan cara bimbingan antisipasi dan penanganan anak mengenai 

keselamatan anak dan toilet training ketika di rumah. Berbekal pengetahuan 

bimbingan antisipasi ini, orangtua dan keluarga dapat lebih mengoptimalkan 

keselamatan anak dirumah dan penanganan toilet training yang sederhana dirumah 

untuk pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai usianya.  
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