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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka peneliti 

menyimpulkan bahwa penggunaan metode bercerita dengan boneka tangan dapat 

meningkatkan kemampuan menyimak dan berbicara anak dalam dua  siklus. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab IV, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Metode bercerita dengan boneka tangan dapat meningkatkan kemampuan 

menyimak anak usia dini kelompok b TK Khairin Kids Tuamang Kec. Medan 

Perjuangan. Hal ini terlihat dari data yang didapatkan pada tahap prasiklus 

dimana dari 15 anak 6 anak atau 40% anak yang memiliki kategori 

mampu, lalu meningkat pada siklus I menjadi 7 anak atau 46.6% anak 

yang memiliki kategori mampu dan pada siklus II menjadi 96.3% atau 14 

anak yang memiliki kategori mampu. 

2. Metode bercerita dengan boneka tangan dapat meningkatkan kemampuan 

berbicara anak usia dini kelompok b TK Khairin Kids Tuamang Kec. Medan 

Perjuangan. Hal ini terlihat dari data yang didapatkan tentang kemampuan 

berbicara anak, pada tahap prasiklus tidak ada anak yang tergolong sangat 

mampu (0%), mampu 1 anak (6.6%), cukup mampu 6 anak (40%) dan 

kurang mampu 8 anak (53.4%). Pada siklus I kategori sangat mampu 2 

anak (13.4%), mampu 4 anak (26.6%), cukup mampu 4 anak (26.6%) dan 

kurang mampu 5 anak (33.4%). Pada siklus II kategori sangat mampu 8 

anak (53.3%), mampu 3 anak (20%), cukup mampu 3 anak (20%) dan 
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kurang mampu 1 anak (6.7%), dikarenakan anak tersebut tidak mampu 

melakukan apa yang dilakukan oleh teman sebanya ketika proses tindakan 

berlangsung.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan penelitian, maka dikemukakan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Guru, dalam rangka peningkatan kemampuan menyimak dan berbicara anak 

Taman Kanak-kanak memiliki banyak pilihan metode pembelajaran yang 

dapat dipergunakan salah satu diantaranya adalah dengan menerapkan 

metode bercerita dengan boneka tangan.  

2. Kepala sekolah memberikan pelatihan kepada guru-guru agar dapat 

menerapkan metode bercerita dengan boneka tangan sebagai salah satu 

metode dalam meningkatkan kemampuan menyimak dan berbicara anak. 

3. LPTK untuk dapat kiranya memasukkan metode bercerita dengan boneka 

tangan kedalam kurikulum sebagai salah satu metode yang dapat 

meningkatkan kemampuan menyimak dan berbicara anak. 

4. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di bidang yang sejenis atau 

mereplikasi penelitian ini hendaknya memperhatikan keterbatasan-

keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dan dapat menggantikan dengan 

variabel yang lain. 

 

 

 

 


