
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak 

adalah dengan stimulus. Stimulasi perkembangan bahasa anak dapat 

menggunakan media maupun metode pembelajaran yang menarik. Salah satu 

media yang menarik adalah media cerita Big Book. Oleh karena itu, dengan 

media cerita Big Book dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak.  

Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media 

cerita Big Book berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak Kelompok 

Bermain Fatimah Purbayan Baki Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Kesimpulan ini berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, 

memperoleh hasil skor observasi awal perkembangan bahasa anak sebelum 

dilakukan eksperimen dengan media cerita Big Book sebesar 130 dengan  rata-

rata 10,83, nilai tertinggi 13, nilai terendah 9, dan standar deviasi 1,19. Hasil 

observasi akhir perkembangan bahasa anak setelah eksperimen diperoleh skor 

156 dengan rata-rata 13, nilai tertinggi 16, nilai terendah 10, dan standar 

deviasi 1,54. Dari data tersebut dapat diperoleh thitung = 3,856, karena thitung > 

ttabel = 3,856>1,717 maka Ho ditolak dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan 

media cerita Big Book berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak 

Kelompok Bermain Fatimah Purbayan Baki Sukoharjo Tahun Pelajaran 

2013/2014. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diambil, 

dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Guru hendaknya memberi stimulus perkembangan bahasa anak agar 

anak dapat mengungkapkan atau mengekspresikan ide, pendapat, 

maupun gagasannya dengan baik. 

b. Guru hendaknya memberikan metode pembelajaran yang lebih 

bervariasi dengan permainan maupun media belajar yang menarik 

untuk menstimulasi aspek perkembangan bahasa anak 

c. Guru hendaknya lebih mencermati perkembangan anak saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung 

2. Bagi Orang Tua 

Sebaiknya orang tua menjalin komunikasi yang baik dengan guru. 

Orang tua bisa mengikuti kegiatan parenting di sekolah dengan guru untuk 

membahas perkembangan anak di sekolah sehingga orang tua bisa 

memantau perkembangan anak di sekolah. 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Sebaiknya kepala sekolah menyiapkan media pembelajaran yang 

menarik bagi anak untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan, 

salah satunya adalah aspek perkembangan bahasa.  


