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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil analisa penelitian “Efektivitas Permainan Tebak 

Gambar Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Anak Di RA Mambaul 

Ulum Mantingan Tahunan Jepara” yang dilakukan peneliti, maka diperoleh 

simpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan berbahasa anak di RA Mambaul Ulum Mantingan 

Tahunan Jepara kelas B2 sebelum diterapkannya permainan tebak 

gambar memperoleh rata-rata sebesar 81,15 yang termasuk kategori 

baik. 

2. Kemampuan berbahasa anak di RA Mambaul Ulum Mantingan 

Tahunan Jepara sesudah diterapkannya permainan tebak gambar 

memperoleh rata-rata sebesar 93,25 yang termasuk kategori sangat baik. 

3. Efektivitas penggunaan media permianan tebak gambar  untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak usia dini dikategorikan 

efektif. Hal ini dibuktikan bahwa nilai sig diperoleh sebesar 0,00 yang 

berarti   0,05 maka H0 ditolak. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, maka 

peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

 Kepala sekolah diharpakan memberikan motivasi dan dukungan kepada   

pendidik anak usai dini untuk menggunakan media dan model 

pembalajaran yang ada di kelas anak usia dini untuk mengembangkan 

aspek perkembangan anak usia dini yang lebih aktif dan kongkrit. 

2. Bagi Guru 

 Prestasi belajar anak usia dini kelas B menunjukkan adanya 

peningkatan setelah diterapkannya permainan tebak gambar dalam 

meningkatan kemampuan berbahasa anak. Diharapakan model 

pembelajaran dan penerapan media tebak gambar dapat dijadikan 
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pembelajaran agar mampu menciptakan pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan. 

3. Bagi Peneliti Lain 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melanjutkan 

penelitian selanjutnya terkait permainan tebak gambar untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak usia dini dalam ruang 

lingkup yang lebih luas.  

5.3 Penutup 

 Puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta 

hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyusun skripsi ini dengan penuh 

perjuangan berupa pikiran, tenaga, dan waktu. Peneliti juga 

berterimakasih pada semua pihak yang telah mendukung dalam 

penysunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa masih ada kekurangan-

kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan 

saran yang konstruktif dari pembaca diperlukan untuk perbaikan di masa 

pendatang. 

 Pada akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penambah wawasan di 

masa depan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


