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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan maka dapat 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Metode Bermain peran (Mikro dan Makro) dapat mempengaruhi kemampuan 

sosial anak usia 5-6 Tahun di TK An-Nisa Medan, dengan perolehan nilai 

signifikansi 0.000 < 0.05 pada uji nava dua jalur. 

2. Konsep diri anak dapat mempengaruhi kemampuan sosial anak di TK An-Nisa 

Medan, dengan perolehan hasil uji anava dua jalur nilai signifikan untuk 

Konsep lebih kecil dari taraf signifikan = 0.05 yaitu sebesar 0.041.  

3. Metode Bermain Peran dan Konsep diri anak tidak memiliki interaksi dalam 

mempengaruhi kemampuan sosial anak di TK An-Nisa Medan, dengan 

perolehan hasil uji anava dua jalur nilai signifikan untuk metode pembelajaran 

lebih besar dari taraf signifikan = 0.05 yaitu sebesar 0.961. 

 

5.2 Implikasi 

 Sebagai sebuah penelitian yang telah dilakukan di lingkungan pendidikan 

maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang 

pendidikan dan juga penelitian-penelitian, berikut implikasi secara teoritis dan 

praktis: 

 



130 
 

1. Implikasi Teoritis 

a. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat berpengaruh 

terhadap perkembangan kemampuan sosial anak. Selama pembelajaran 

dengan metode bermain peran Makro lebih berhasil dari pada 

pembelajaran bermain Peran Mikro dan teori yang mendasari 

pembelajaran dengan metode bermain peran  melibatkan keaktifan 

anak-anak dalam transfer pengetahuan dan keterampilan melalui kerja 

kelompok, bahwa metode bermain peran  merupakan model yang tepat 

untuk membuat siswa memahami pentingnya belajar dalam 

bekerjasama dan saling membantu. Sehingga, melalui penekanan 

dalam pembelajaran aktif secara bersama tersebut maka kemampuan 

sosial anak menjadi lebih bermakna. 

b.  Konsep diri anak mempunyai pengaruh terhadap kemampuan sosial 

anak. Anak dengan karakter konsep diri positif memiliki kemampuan 

sosial yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mempunyai 

konsep diri negatif. Diharapkan guru perlu memberikan lebih perhatian 

kepada siswa yang memiliki konsep diri negatif. Hal ini karena konsep 

diri memiliki peranan penting dalam menentukan perilaku individu 

sebagai cermin bagi individu dalam memandang dirinya. Individu akan 

bereaksi terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep dirinya 

pembentukan konsep diri memudahkan interaksi sosial sehingga 

individu yang bersangkutan dapat mengantisipasi reaksi orang lain. 
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c. Meskipun tidak terdapat interaksi antara metode bermain peran Makro 

dan bermain peran mikro dengan konsep diri anak dalam 

mempengaruhi kemampuan sosial anak. Guru harus tetap lebih 

memaksimalkan pembelajaran dengan metode bermain peran Makro 

agar kemampuan sosial anak PAUD berkembang. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon guru. 

Membenahi diri sehubungan dengan pengajaran yang telah dilakukan dan 

kemampuan sosial anak yang telah dikembangkan dengan memperhatikan 

metode pembelajaran yang tepat dan konsep diri yang dimiliki pada anak. 

 

5.3  Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini, maka peneliti 

memiliki beberapa saran antara lain sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan masukan bagi guru untuk memilih metode pembelajaran yang 

tepat dalam mengajar di PAUD/TK. Salah satunya adalah dengan 

menerapkan metode bermain peran, karena dengan metode bermain peran 

kemampuan sosial anak lebih baik dibandingkan dengan metode 

pembelajaran konvensioanl. 

2. Siswa dapat menumbuhkan Konsep diri yang positif pada dirinya karena 

dengan adanya konsep diri yang positif dapat membantu anak untuk lebih 

percaya diri dan aktif dalam pembelajaran, sehingga kemampuan sosial anak 

tercapai dengan maksimal. 
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3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengalokasikan waktu lebih 

banyak sehingga pelaksanaan penelitian dengan metode bermain peran  lebih 

optimal. Dan hendaknya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menjangkau faktor lain yang mempengaruhi kemampuan sosial anak.  


