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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN  

 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan peneliti 

melalui beberapa tindakan dari siklus 1, 2, 3 serta dari hasil pembahasan dan 

analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

bercerita melalui media papan flanel dapat meningkatkan kemampuan 

membedakan perilaku baik dan buruk. Hal ini terbukti dengan adanya 

peningkatan prosentase kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk dari 

sebelum tindakan sampai dengan siklus 3. Dengan hasil siklus 1 sebesar 40,92 % 

dan siklus 2 sebesar 61,68 % sedangkan pada siklus 3 mencapai hasil 82,97 %. 

Hal ini membuktikan prosentase kemampuan anak dalam satu kelas meningkat 

secara signifikan. Kegiatan bercerita dengan media ini mampu memotivasi dan 

menarik perhatian anak juga mampu mengubah etika/ perilaku anak dalam 

memahami dan membedakan perilaku baik dan buruk.  

Dalam pelaksanaan tindakannya penelitian ini dimodivikasi atau 

dipadukan dengan berbagai variasi pembelajaran misal dengan demonstrasi, 

tanya jawab, permainan, juga penambahan dalam setting tempat bercerita yang 

berubah disetiap siklus sesuai dengan keinginan anak. Perpaduan gaya/ variasi 

pembelajaran inilah yang membuat kegiatan bercerita dengan media papan flanel 

ini mampu meningkatkan kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk 

pada anak TK Satu Atap Gondangrawe tahun pelajaran 2012/ 2013.  

 



102 

 

 

 

B.  Implikasi Hasil Penelitian  

Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang sudah diuraikan di atas, maka 

implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Melalui metode bercerita dengan media papan flanel dapat meningkatkan 

kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk, maka kesimpulan dapat 

berpengaruh positif pada guru dalam mempertimbangkan proses pengajaran 

untuk mencoba menerapkan metode bercerita untuk digunakan pada 

pembelajaran selanjutnya.  

2. Berdasarkan hasil simpulan yang mengalami peningkatan dari siklus ke siklus 

secara signifikan, maka hal ini menunjukkan bahwa melalui metode bercerita 

dapat meningkatkan kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk.  

3. Secara praktis hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi guru dan 

calon guru untuk meningkatkan kualitas siswa melalui metode bercerita dalam 

proses pembelajaran.  

 
C. Saran  

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang diuraikan di atas, dalam usaha 

untuk meningkatkan kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk dan 

sebagai penunjang dalam pembelajaran khususnya dalam pembelajaran bercerita, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :  

1. Bagi Kepala Sekolah   

Agar terus mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan mutu 

dalam proses pembelajaran yang menyeluruh kepada anak didik demi 
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peningkatan mutu dan kualitas sekolah yang dipimpin. Salah satunya dalam 

membedakan perilaku baik dan buruk.  

2. Bagi Guru Kelas  

a. Guru hendaknya menggunakan metode pembelajaran ini dalam 

meningkatkan kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk,  

mengingat metode ini mampu meningkatkan kemampuan tersebut.  

b. Guru hendaknya menerapkan metode ini dan melakukan pendekatan 

terhadap anak dengan memberi peneladanan yang baik. 

c. Guru hendaknya memberikan motivasi dan variasi dalam setiap 

pembelajaran agar anak antusias untuk mengikuti kegiatan bercerita.  

3. Bagi Orang Tua  

Orang tua hendaknya berperan aktif untuk memberikan perhatian 

kepada anaknya agar dapat mengontrol perkembangan perilakunya sehari–hari 

dan memberi tauladan yang baik bagi anak–anaknya, juga memenuhi 

kebutuhan anak dalam peningkatan pendidikan anak, agar anak dapat tumbuh 

dan berkembang secara optimal.  

4. Bagi Peneliti Berikutnya  

 Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian yang serupa tetapi 

dengan materi dan pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan temuan yang 

lebih baik lagi.  

 

 


