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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian 

sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran umum perkembangan bahasa anak usia dini di TK Putra II 

menunjukan bahwa dari keseluruhan anak yang menjadi sampel 

penelitian sebesar 14,2 % berada dalam kategori optimal, 85,7 % berada 

dalam kategori cukup optimal, dan 0 % berada dalam kategori kurang 

optimal. 

2. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran dengan metode 

bercerita adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan tujuan dan tema yang dipilih; 

b. Menetapkan bentuk bercerita yang dipilih; 

c. Menetapkan rancangan bahan dan alat yang diperlukan untuk 

kegiatan bercerita; 

1) Bercerita dengan menggunakan ilustrasi gambar 

2) Bercerita dengan membaca buku/majalah 

3) Bercerita dengan menggunakan papan flanel 

d. Menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita; 

1) Mengkomunikasikan tujuan dan tema dalam kegiatan bercerita 

kepada anak. 

2) Mengatur tempat duduk anak dan mengatur bahan serta alat 

yang dipergunakan sebagai alat bantu bercerita sesuai dengan 

bentuk bercerita yang dipilih. 
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3) Menggali pengalaman-pengalaman anak dalam kaitan dengan 

cerita yang akan dibacakan sebagai kegiatan pembuka. 

4) Pengembangan cerita seperti dikaitkan dengan fakta-fakta yang 

terjadi di lingkungan sekitar berkaitan dengan tema dan cerita 

yang dibacakan. 

5) Menetapkan rancangan cara-cara bertutur yang dapat 

menggetarkan perasaan anak. 

6) Penutup kegiatan bercerita dilakukan dengan mengajukan.  

3. Berdasarkan hasil uji wilcoxon dengan menggunakan bantuan aplikasi 

SPSS 21 (Statistics Passage for the Social Science) dapat disimpulkan 

bahwa nilai sig. (2-tailed) yaitu 0,001. Nilai sig. tersebut di bawah taraf ɑ 

0,05. Sesuai dengan kriteria, diperoleh Ho ditolak berarti terdapat 

perbedaan antara nilai pre-test dan post-test dilihat dari nilai sig. 0,001 ≤ 

0,05. Dengan demikian terdapat perbedaan tingkat perkembangan bahasa 

anak sebelum dan sesudah diberikan perlakuan atau treatment dengan 

menggunakan metode bercerita. 

 

B. REKOMENDASI 

Rekomendasi penelitian diberikan kepada beberapa pihak sebagai 

berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini berupa 

data untuk mengadakan pelatihan bagi para guru tentang metode 

bercerita dalam mengoptimalkan perkembangan bahasa anak usia dini, 

penelitian ini juga dapat digunakan untuk membantu meningkatkan 

kualitas pembelajaran di sekolah. 

 

2. Bagi Guru 
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Penelitian ini menghasilkan RPPH untuk digunakan oleh guru 

sebagai bahan acuan untuk mengajar di kelas dengan menggunakan 

metode bercerita dalam mengoptimalkan perkembangan anak, khususnya 

perkembangan bahasa. 

3. Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini berupa langkah-langkah penggunaan metode 

bercerita untuk mengoptimalkan perkembangan bahasa yang bisa 

dimanfaatkan oleh orang tua sebagai upaya untuk meningkatkan 

perkembangan bahasa anak di rumah. 

 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya memperbaiki keterbatasan 

penelitian dengan menggunakan instumen atau data yang telah ada untuk 

mendapatkan hasil data yang diperoleh lebih lengkap dan komprehensif 

atau menyeluruh. 

 

 


