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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada anak kelompok 

A di RA Harapan Ibu Aluh-Aluh dalam kegiatan menceritakan kembali 

gambar dari media Pop-Up Book, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan bahasa anak kelompok A di RA. Harapan Ibu Aluh-Aluh 

dapat ditingkatkan melalui media Pop-Up Book. Aktifitas anak dalam 

penelitian ini meliputi: keaktifan, perhatian dan minat. Langkah-

langkah pembelajaran yang dilakukan dalam upaya meningkatkan 

kemampuan bahasa pada anak kelompok A meliputi: menerima isi 

cerita yang disampaikan oleh guru (mendengarkan cerita dengan posisi 

melingkar, sehingga gambar dalam media Pop-Up Book dapat terlihat 

oleh semua anak), menyampaikan kembali dari isi cerita yang didengar 

(menceritakan kembali gambar timbul yang terdapat dalam media Pop-

Up Book). 

b. Penggunaan media Pop-Up Book dapat meningkatkan kemampuan 

bahasa anak kelompok A di RA Harapan Ibu dengan dapat menerima 

cerita dan dapat menyampaikan cerita dari gambar timbul hewan darat 

pada media Pop-Up Book. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

peningkatan persentase kemampuan menceritakan kembali gambar dari 

media pada tiap siklus. Dalam kegiatan pra siklus hanya ada 1 anak atau 

7,69% dari 13 anak yang dapat dikatakan tuntas. Hasil kemampuan 

bahasa anak juga terjadi peningkatan pada siklus I dan II yaitu dari 

53,85% menjadi 92,31%. Hal ini menunjukan bahwa media Pop-Up 
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Book yang digunakan dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

perkembangan bahasa anak. 

b. Saran 

1. Bagi sekolah 

a) Memberikan dan  menyediakan fasilitas pendukung dalam proses 

pembelajaran  

b) Mendukung upaya guru dalam membuat media pembelajaran  

2. Bagi Guru 

a) Penggunaan media pembelajaran hendaknya lebih sering digunakan 

untuk menghindari kebosanan anak saat proses pembelajaran serta 

membantu anak untuk mengeksplorasi pengetahuan baru.  

b) Menambah dan mengembangkan pengetahuan serta wawasan dalam 

mengembangkan keterampilan, khususnya keterampilan dalam 

membuat media pembelajaran yang kreatif dan menarik. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengalaman dan 

pengetahuan bagi peneliti untuk mengembangkan berbagai aspek 

perkembangan anak usia dini sehingga anak dapat berkembang secara 

optimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


