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 BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan yang 

dapat disampaikan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian 

ini adalah penggunaan metode show and tell memiliki pengaruh terhadap 

perkembangan sosial emosional anak usia 4-5 tahun di TK Negeri Pembina 1 

Kota Jambi. Hal ini di dasarkan pada analisis data yang telah dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik non parametic Wilcoxon Match Pair Test (Uji Jenjang 

Bertanda Wilcoxon). Analisis ini diperoleh Thitung < Ttabel yaitu 0<9 dan Zhitung 

yaitu 2.66 > 1.96 sehingga Ho ditolak dan Ha dterima. Berdasarkan nilai 

interpretasi Cohen’s sebesar 2,1 yang berarti > 1.00 maka pengaruh tergolong  

Strong effect (kuat).   

 Dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi terdapat pengaruh 

metode show and tell terhadap perkembangan sosial emosional anak usia 4-5 

tahun di TK Negeri Pembina 1 Kota Jambi telah terbukti. 

 

5.2 Implikasi 

 Pembelajaran dengan  menggunakan metode show and tell  berpengaruh 

kuat terhadap  perkembangan sosial emosional anak  usia 4-5 tahun di TK Negeri 

Pembina 1 Kota Jambi. Ini mengimplikasikan bahwa hasil penelitian ini dapat 

menjadi masukan untuk lebih memanfaatkan metode pembelajaran, salah satunya 

metode show and tell.  Metode ini secara positif  dapat meningkatkan 
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perkembangan sosial emosional pada anak usia dini khususnya dalam penelitian 

ini anak usia 4-5 tahun. 

 

5.3 Saran 

 Setelah melakukan penelitian tentang metode show and tell terhadap 

perkembangan sosial emosional anak usai 4-5 tahun di TK Negeri Pembina 1 

Kota Jambi, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran: 

5.3.1 Pada pembelajaran di PAUD begitu banyak metode-metode yang dapat 

digunakan yang peneliti pikir dapat mengembangkan berbagai aspek 

perkembagan anak. Salah satu metode yang dapat digunakan adlaah 

metode show and tell ini. Sehingga peneliti menyarankan untuk lebih 

bisa menggunakan berbagai variasi metode agar pembelajaran pun tidak 

menoton dan membosankan bagi anak 

5.3.2 Pembelajaran menggunakan metode ini benar-benar menarik bagi anak 

jika penggunaanya sesuai dengan teori yang ada. 

5.3.3 Dengan adanya penggunaan metode show and tell ini dapat 

mempegaruhi nilai-nlai penanaman nilaikarakter pada anak didik. Anak 

akan lebih bisa menghargai orang lain baik itu teman seumuran mereka 

ataupun orang yang lebih tua dari mereka. 

 


