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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMONDASI 

 

A.Simpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan pada penelitian tindakan kelas secara 

keseluruhan baik observasi maupun analisis yang telah dilakukan oleh peneliti 

yaitu melalui permainan pesan berantai dapat meningkatkan kepribadian social 

anak pada kelompok B PAUD Al-Ihsan 1 Kecamatan Bungbulang Kabupaten 

Garut  Tahun Ajaran 2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan 

peningkatan kemampuan menyimak anak selama observasi awal, siklus I, dan 

siklus II. Pada observasi awal diketahui anak berhasil 14,28% yang meningkat 

pada siklus I yaitu 42,86% dan meningkat pada siklus II sebesar 85,71%. Dari 

analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan hipotesis 

penelitian tentang peningkatan Kemampuan pendengaran anak melalui permainan 

pesan berantai pada kelompk B PAUD Al-Ihsan1 Kec.Bungbulang Kabupaten 

Garut Tahun Ajaran 2013/2013 dapat diterima. 

Dari pengertian diatas kita mengetahui bahwa dengan teknik pesan 

berantai yang bermakna pada anak usia dini dapat meningkatkan kemampuan 

menyimak pada anak yang dinyatakan oleh Haryati (2012 : 127) pesan berantai 

adalah penyampaian pesan dengan gangguan komunikasi lancar dengan 

berkonsentrasi dengan baik dan menyampaikan dengan jelas. 
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B. Rekomondasi 

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka peneliti mempunyai beberapa saran 

sebagai berikut : 

a. Bagi pendidik, pendidik dapat meningkatkan upaya-upaya yang ada dalam 

pembelajaran dan mampu memilih teknik dan media pembelajaran seperti 

permainan pesan berantai yang dapat meningkatkan proses pembelajaran. 

b. Bagi sekolah, sekolah dapat memberikan dukungan penuh pada pendidikdan 

bantuan yang diperlukan pendidik serta menyediakan fasilitas sarana dan 

prasarana yang sesuai seperti pendidik dalam menerapkan permainan pesan 

berantai yang mendukung dalam proses pembelajaran. 

c. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi pada penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan kepribadian social anak. 

 


