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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam dalam Bab IV dapat 

dirangkum sebagai berikut: 

Pada siklus I dapat diketahui skor tertinggi adalah 33 (82,5 dalam skala 

100), skor terendah 27 (67,5 dalam skala 100) dengan rata-rata 30 (75 dalam 

skala 100) sehingga siswa yang telah dinyatakan mampu berkembang sesuai 

harapan (memiliki nilai lebih 75 dalam skala 100) ada 12 anak dari 24 anak (50 

%), sedangkan yang belum mampu berkembang sesuai harapan ada 12 anak dari 

24 anak (50 %). Pada siklus II dapat diketahui skor tertinggi adalah 37 (92,5 

dalam skala 100), skor terendah 30 (75 dalam skala 100) dengan rata-rata 33 

(82,5 dalam skala 100) sehingga siswa yang telah dinyatakan mampu 

berkembang sesuai harapan (memiliki nilai lebih 75 dalam skala 100) ada 24 

anak  dari 24 anak (100 %), sedangkan yang belum  mampu berkembang sesuai 

harapan ada 0 anak dari 24 anak (0 %) 

Berdasarkan data di atas terlihat adanya peningkatan dari pra siklus ke 

siklus 1, dari pra siklus  ke siklus 2 maupun siklus 1 ke siklus 2 ditinjau dari 

rata-rata skor kemampuan berlomunikasi, rata nilai dalam skala 100, jumlah 

anak yang tuntas maupun prosentase ketuntasan ana k dalam belajar. 

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai 

berikut: Melalui penggunaan media audio visual dapat mengembangkan 

berkomunikasi  anak TK Kemala Bhayangkari 70 Masaran  Karanganyar  tahun 

2013/2014. 
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B. Saran-saran   

Dari beberapa kesimpulan tersebut di atas, penulis menyumbangkan 

saran sebagai berikut:  

1. Kepala Sekolah  

a. Kepala sekolah diharapkan dapat memberikan perhatian dan himbauan  

kepada guru agar senantiasa memacu siswanya yang kemampuan 

berkomunikasi nya renda h dengan selalu mengadakan bimbingan bai 

secara kelompok maupun perorangan. 

b. Kepala sekolah diharapkan mengadakan pelatihan, analisis pengubahan  

tingkah laku guru ke arah yang positif.  

2. Kepada Guru : 

a. Perlu memberikan motivasi dan pengarahan bagi siswa yang kurang 

dalam hal prestasi belajarnya, serta memberikan pendidikan disiplin dan 

rasa tanggung jawab terhadap diri siswa. 

b. Perlu memiliki variasi mengajar serta dapat memenuhi keingintahuan 

siswa dengan cara yang menarik, jika perlu mempergunakan alat peraga . 

c. Untuk siswa yang daya tangkapnya kurang, maka menjadi kewajiban 

guru untuk memberikan bimbingan dan layanan khusus bagi siswa 

tersebut.  

3. Kepada Siswa  

a. Perlu memperbanyak latihan soal sehingga akan dapat menguatkan 

kemampuan. Hal ini dapt ditempuh dengan belajar kelompok maupun 

belajar bersama orang yang lebih dewasa dan mampu membimbing. 

b. Perlunya pengendalian diri terhadap keinginan bermain dan menonton 

televisi secara berlebihan. 


