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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

 

A.  Simpulan  

 Setelah data lapangan diperoleh, dianalisis, dan dibahas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Keterampilan menyimak awal anak TK Assalafiyah berkategori sedang. 

Kriteria sedang tersebut didapat dari skor anak pada masing-masing kelompok 

yang dibuktikan dari  hasil pretest keterampilan menyimak anak pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol dalam penelitian ini diperoleh gambaran 

yang tidak jauh berbeda.  

2. Keterampilan menyimak anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, 

setelah diberi perlakuan melalui pemberian metode cerita dengan menggunakan 

gambar pada kelompok eksperimen yang dibuktikan dari adanya peningkatan 

terhadap skor posttest.  

3. Terdapat pengaruh yang signifikan  terhadap keterampilan menyimak anak, 

dibuktikan dari pengujian hipotesis dengan p-value < α , yang berarti  hipotesis 

penelitian diterima yang menyatakan metode cerita dengan menggunakan media 

gambar efektif dalam meningkatkan keterampilan anak.  

B. Implikasi 

 Temuan-temuan dari hasil penelitian ini, memberikan implikasi sebagai 

berikut: 

1. Pengaplikasian metode cerita dengan menggunakan media gambar sebagai 

suatu kegiatan dalam pembelajaran anak TK terbukti dapat meningkatkan 

keterampilan menyimak anak, sehingga dapat berimplikasi pada meningkatnya 

kemampuan bahasa anak yang merupakan syarat bagi kemampuan akademis 

anak sehinga sangat berpotensi bagi kesuksesan anak di sekolah.  
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C. Rekomendasi 

 Hasil penelitian ini memberkan rekomendasi kepada kepala sekolah, para 

guru, dan peneliti selanjutnya seperti: 

a. Kepala sekolah TK/RA 

 Bedasar pada temuan penelitian,hendaknya memperhatikan fasilitas yang 

menunjang dalam pembelajaran bercerita bergambar seperti buku-buku cerita 

bergambar dan media-media pembelajaran yang lain, juga menyarankan agar 

metode cerita sering-sering diterapkan dalam pembelajaran dengan menggunakan 

berbagai media dan disampaikan kepada para guru. 

b. Para guru PAUD 

  Optimalisasikan kegiatan pembelajaran melalui metode cerita dengan 

menggunakan berbagai media minimal gambar karena dapat menarik minat anak 

sehingga menimbulkan antusias bagi mereka, melakukan pendekatan kepada 

anak-anak yang malu atau kurang berani dalam menyampaikan jawaban, 

pandangan, atau pengulangan cerita, dan memberikan reward seperti stiker 

bintang atau permen  kepada anak yang telah berani tampil ke depan sehingga 

dapat memacu semangat bagi anak yang kurang berani tampil ke depan dalam 

menjawab atau menceritakan kembali. 

c. Peneliti selanjutnya 

  Bagi mereka dipersilahkan untuk melakukan penelitian yang serupa, 

namun dengan materi dan pendekatan yang berbeda atau pada lokasi yang 

berbeda, seperti: permainan bahasa, sandiwara boneka, becakap-cakap, tanya 

jawab, dramatisasi, menguapkan syair, bermain peran, dan karya wisata untuk 

meningkatkan  keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan 

menulis anak usia dini.   

 

 


