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BAB V  

PENUTUP  

5.1 Simpulan   

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dengan metode menyanyi  sebagai salah satu 

media pembelajaran belajar mengajar pada anak dapat meningkatkan kemampuan 

bahasa anak Kelompok A TK Masa Putra Bhakti Surabaya Tahun Ajaran 2018 / 

2019.  

Hal ini dapat dibuktikan dari adanya perkembangan anak didik yang mana pada 

pra siklus penelitian dikeahui anak didik mencapai standar penilaian berkembang 

sangat baik hanya ada 2 anak atau 13% saja dari keseluruhan anak didik yang 

berjumlah 15 anak. Kemudian pada pembelajaran dan pengamatan siklus I anak 

yang memiliki perkembangan bahasa sangat baik meningkat menjadi 4 anak atau 

setara dengan 27% dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 7 anak yang setara 

dengan 47%. Dan dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan media menyanyi 

perkembangan bahasa anak pada Kelompok A TK Masa Putra Bhakti Surabaya 

meningkat sebesar 80% yang berarti metode menyanyi terbukti memberikan efek 

atau pengaruh yang signifikan dalam mengasah kemampuan bahasa anak.  

5.2 Rekomendasi  

Mengacu pada hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, sebagai 

bahan rekomendasi dengan mempertimbangkan hasil temuan dilapangan maupun 

secara teoritis, maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan bahasn 

rekomendasi guna memberikan saran untuk peningkatan pembelajaran lebih lanjut 

untuk anak didik pada Kelompok A TK Masa Putra Bhakti Surabaya. Berikut adalah 

rekomendasi yang dapat disampaikan oleh peneliti :  

1. Bagi pihak sekolah hendaknya memberikan fasilitasi proses belajar 

mengajar dengan melengkapi sarana dan parsarana yang dibutuhkan agar 

dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih optimal.  
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2. Kepada semua pihak sekolah terutama guru, dapat meningkatkan 

kompetensi dan kualitas dalam melakukan pembelajaran di lingkungan 

sekolah. Kompetensi dapat dicapai dengan memperbanyak mencari 

pengetahuan luas dari berbagai media, karena kompetensi guru sangat 

mendukung dan mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar dan 

juga secara otomatis memberikan dampak keberhasilan membentuk anak 

yang berprestasi, berakhak mulia dan berbudi pekerti yang luhur.  

3. Kemampuan bahasa anak dapat terus berkembang dengan baik apabila 

dalam setiap pembelajaran menggunakan metode yang menyenangkan 

seperti permainan atau gerakan yang bervariasi dan selain itu juga dapat 

melalui kegiatan pembelajaran yang menarik sebagai salah satu alternatif 

yaitu melalui bernyanyi yang diiringi dengan musik serta tarian sederhana 

dapat membantu perkembangan bahasa anak secara efektif dan efisien.  

  

  

  

    


