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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang berbanding lurus dengan 

fokus permasalahan penelitian, dapat ditarik kesimpulan mengenai keterampilan 

bercerita anak usia dini dengan menggunakan media pembelajaran audio visua 

(film kartun) di kelompok B1 dan keterampilan bercerita anak usia dini dengan 

menggunakan media buku cerita bergambar di kelompok B2 TK Plus Lestari. 

Adapun kesimpulannya sebagai berikut:  

1) Keterampilan bercerita anak sebelum mendapatkan perlakuan. Pada kelas 

eksperimen keseluruhan anak mendapatkan kategori belum berkembang. 

Sedangkan kelas kontrol terdapat dua anak dalam kategori mulai 

berkembang.  

2) Keterampilan bercerita anak  sesudah mendapatkan perlakuan Pada kelas 

eksperimen terdapat lima anak dalam kategori mulai berkembang. 

Sedangkan pada kelas kontrol terdapat empat anak dalam kategori mulai 

berkembang.  

3) Keterampilan bercerita anak pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

setelah melakukan uji perbedaan rerata uji non parametik Mann-Whitney 

pretest memperoleh lebih besar  dari taraf signifikansi, maka keputusan 

H0 diterima, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

perkembangan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan 

keterampilan bercerita anak antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

setelah melakukan uji perbedaan rerata uji non parametik Mann-Whitney 

postest memperoleh lebih besar dari taraf signifikansi, maka keputusan H0 

diterima, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan perkebangan 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah melakukan perlakuan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara keterampilan bercerita anak di kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol. Dengan kata lain, keterampilan bercerita anak dapat 

diasumsikan setara. 
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5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, menunjukkan 

bahwa kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran audio 

visual (film kartun) berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan 

keterampilan bercerita anak usia dini.. Berdasarkan hasil tersebut, maka implikasi 

dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1) Penerapan media pembelajaran audio visual pada pembelajaran anak 

usia dini harus dipersiapkan dengan baik. Pastikan alat-alat yang akan 

digunakan sudah terpasang sebelum pembelajaran dilakukan, agaer 

fokus anak tidak teralihkan dengan pemasangan alat-alat yang akan 

digunakan. Selain itu pastikan alat-alat terpasang dengan aman bagi 

anak, karenakondisi ruang TK yang biasanya terbatas untuk memasang 

infocus harus benar agar terhindar dari tersandung ataupun kecelakaan 

lainnya.. 

2) Media pembelajaran audio visual juga dapat dijadikan media alternatif 

untuk pembelajaran, yang dimana dalam media audio visual dapat 

menampilkan gambar yang lucu dan menarik untuk pembelajaran. Dan 

melalui media audio visual guru dapat menyampaikan pesan secara 

cepat, ringkas dan dapat diingat oleh anak, karena penyampaian guru 

menarik perhatian anak.  

Sedangkan rekomendasi didasarkan pada hasil peneletian yang telah dilakukan, 

peneliti mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1) Rekomendasi untuk Guru Taman Kanan-kanak 

Guru hendaknya memperhatikan penggunaan metode dan media yang 

disesuaikan dengan tema atau kegiatan yang akan dilaksanakan, agar kegiatan 

belajar menjadi lebih menarik dan beragam. 

2) Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya 

Disarankan untuk merancang penggunaan media dengan lebih baik. 

Penelitiana ini perlu memperhatikan pengaturan strategi pebelajaran, seperti 

pengaturan waktu, dan persiapan media yang lebih baik misalnya 

menambahkan layar infocus, agar kualitas gambar semakin terlihat jelas dan 

pastikan ruangan tidak terlalu banyak cahaya.  
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3) Rekomendasi untuk Sekolah 

Sekoah diharapkan dalam proses kegiatan pembelajaran menggunakan 

media-medai pembelajaran yang beragam, agar anak tidak merasa bosan 

dengan kegiatan pembelajaran yang cenderung monoton sehingga menjadi 

lebih menarik, menyenangkan dan lebih mudah untuk diingat. 

 


