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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil pengelolaan dan analisis data hasil penelitian yang 

penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode pemberian 

tugas dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan bahasa anak di TK Islam 

Al-Fajar Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari uji test t yang menyatakan nilai 

thitung = 104,872 dengan Sig = 0,000. Karena nilai sig < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak Ha diterima. Berarti dalam penelitian ini terdapat 

pengaruh penggunaan metode pemberian tugas terhadap perkembangan 

kemampuan  bahasa anak di TK Islam Al-Fajar Pekanbaru, dengan hasil 92,75% 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka penulis 

memberikan rekomendasi sebagai berikut : 

 

1. Bagi pihak Penyelenggara TK Islam Al-Fajar 

Berdasarkan hasil penelitian (posttest) yang menyatakan tingkat 

perkembangan kemampuan bahasa anak di TK Islam Al-Fajar Pekanbaru 

berada pada kategori berkembang sangat baik. Maka pihak penyelenggara TK 

atau pihak sekolah memiliki kewajiban untuk meningkatkan perkembangan 

kemampuan bahasa anak didiknya. Salah satu caranya yaitu penggunaan 
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kemampuan bahasa anak didiknya. Salah satu caranya yaitu penggunaan 

metode dengan berbagai teknik belajar yang menarik dan mengesankan bagi 

anak. salah satunya yaitu menggunakan metode pemberian tugas yang 

digunakan oleh peneliti. 

2. Bagi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian (posttest) yang menyatakan tingkat 

perkembangan kemampuan bahasa anak  di TK Islam Al-Fajar Pekanbaru 

berada pada kategori berkembang sangat baik. Maka guru memiliki kewajiban 

untuk meningkatkan perkembangan kemampuan bahasa anak didiknya. 

Sebaliknya metode pemberian tugas ini dapat digunakan sesuai dengan 

kebutuhan dan dikembangkan sebagai sarana untuk meningkatkan 

perkembangan kemampuan bahasa anak di TK Islam Al-Fajar Pekanbaru. 

 

3. Bagi orang tua anak didik 

Berdasarkan hasil penelitian (posttest) yang menyatakan 

perkembangan kemampuan bahasa anak di TK Islam Al-Fajar berkembang 

sangat baik. Hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua, yakni agar mau 

bekerja sama dengan pihak sekolah dan guru untuk perkembangan 

perkembangan kemampuan bahasa anak didik. Orang tua harus 

memperhatikan perkembangan kemampuan bahasa anak dalam kesehariannya 

berada di rumah. 
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4. Bagi lembaga lain 

Dapat dijadikan referensi terkait metode pemberian tugas untuk 

meningkatkan perkembangan kemampuan bahasa anak didik. Hasil penelitian 

ini diharapkan memberikan kontribusi dalam beberapa cara untuk peningkatan 

pemahaman tentang perkembangan kemampuan bahasa anak didik dan dapat 

menjalin kerjasama dengan orang tua dalam meningkatkan perkembangan 

kemampuan bahasa anak. 

5. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya 

Dapat dijadikan acuan untuk meneliti terkait perkembangan 

kemampuan bahasa anak dan harapan peneliti agar memilih metode yang 

lebih baik lagi dan sesuai dengan karakter anak usia dini dan waktu penelitian 

yang digunakan lebih lama sehingga penelitian diharapkan lebih efektif. Studi 

literatur dan studi pendahuluan yang lebih mendalam agar penelitian lebih 

mengungkapkan dan menemukan fenomena baru terkait dengan 

meningkatkan perkembangan kemampuan bahasa anak  

 

 

 

 

 

 


