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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai 

“Dampak Aplikasi Youtube Terhadap Perkembangan Kognitif dan Sosial 

Emosional Anak di Pemajatan Kabupaten Banjar”, aplikasi youtube bisa saja 

berdampak baik dalam perkembangan kognitif dan sosial emosional anak dan ada 

dampak negatif nya jika orangtua terus menerus memberikan aplikasi tersebut 

kepada anak dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penggunaan aplikasi youtube dapat memberikan stimulus terhadap 

perkembangan kognitif anak usia 4-6 tahun di Komplek Dinar Mas 3 

Pemajatan dan berdampak baik kepada 6 anak tersebut seperti, mengenal 

huruf abjad, huruf hijaiyah, mengenal warna, mengenal angka dan bisa 

berhitung, bisa menghapal, mudah meniru, belajar melalui lagu-lagu, 

mengenal benda besar maupun kecil, dan mengelompokkan gambar.  

2. Penggunaan aplikasi youtube juga dapat memberikan dampak baik 

terhadap perkembangan sosial dan emosional anak usia 4-6 tahun di 

Komplek Dinar Mas 3 Pemajatan kepada 6 anak seperti, mandiri, disiplin, 

senang, mudah bergaul, tidak mengganggu teman, dan berkomunikasi 

dengan baik. Adapun sedikit dampak buruk dari aplikasi youtube terhadap 

emosional anak seperti, mudah marah dan menangis.  
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B. Saran-saran  

Berdasarkan analisa yang telah menghasilkan kesimpulan sebelumnya, 

bahwa aplikasi youtube bisa memberikan dampak baik terhadap anak dan membuat 

anak belajar dengan menyenangkan melalui aplikasi tersebut tanpa ada hambatan 

yang dialaminya, maka dengan ini peneliti menyarankan kepada:  

1. Bagi Orangtua  

Orangtua tetap harus mendukung anak untuk selalu bergerak aktif dan 

memberikan banyak pembelajaran baik di buku maupun media sosial seperti 

youtube ini dari sejak dini agar anak memiliki banyak pengetahuan ketika 

menuju kejenjang sekolah berikutnya. Meski youtube mempunyai dampak 

positif, tetap orangtua perlu mengawasi dan membatasi tontonan anak untuk 

mehindari efek negatifnya. Dengan demikian, dapat mencegah anak terpapar 

dari konten-koten yang berbahaya.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

penulis lainya dalam melakukan penelitian selanjutnya. Diantaranya 

penelitian yang berhubungan dengan dampak aplikasi youtube terhadap 

perkembangan kognitif dan sosial emosional anak usia dini. 


