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BAB  V 

  KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat di dalam bab IV, tentang 

peningkatan keterampilan berbicara anak usi a4-5 tahun melalui metode bercerita 

dengan media sequencing pictures di RA Al-Annur Permata Kota Jambi dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Sebelum adanya pemberian tindakan, maka terlihat bahwa keterampilan 

berbicara anak usia 4-5 tahun masih dalam kategori tidak terampil dengan nilai 

rata-rata 26. 

2.  Setelah dilaksanakan tindakan pada siklus I pertemuan 1 keterampilan 

berbicara anak usia 4-5 tahun mulai mengalami sedikit peningkatan melalui 

metode bercerita dengan media sequencing pictures nilai rata-rata menjadi 

54,3. Siklus I pertemuan 2 mulai mengalami peningkatan sedikit demi sedikit 

nilai rata-rata menjadi 58,8. Siklus I pertemuan 3 mulai meningkat kembali 

nilai rata-rata berubah  menjadi 61,4. Siklus I pertemuan 4 mulai sedikit 

meningkat nilai rata-rata menjadi 64,2. Setelah dilaksanakan siklus I secara 

keseluruhan memperlihatkan adanya peningkatan keterampilan berbicar aanak 

usia 4-5 tahun namun belum memasuki kriteria ketuntasan maka penulis 

melaksanakan tindakan selanjutnya pada siklus II pertemuan 1 anak mengalami 

peningkatan mulai mampu melakukan perintah yang diberikan guru secara 

bersamaan, anak terlihat baik dalam keterampilan berbicaranya ketika 

mengajukan dan menjawab pertanyaan dalam kegiatan bercerita dengan media 

sequencing pictures dan anak berbicara lancar dengan kalimat sederhana dalam
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menceritakan pengalamannya serta penulis memberikan tindakan kegiatan 

bercerita dalam kelompok kecil dengan tetap menggunakan media sequencing 

pictures  yang telah dimodifikasi sesuai dengan tema pembelajaran dengan 

adanya media pendukung berupa video pembelajaran atau media bantuan 

lainnnya dan reward kepada anak sehingga peningkatan terjadi dengan nilai 

rata-rata 82,5. Siklus II pertemuan 2 mencapai nilai rata-rata 83,3, siklus II 

pertemuan 3 anak mengalami peningkatan nilai rata-rata menjadi 86,7, siklus 

II pertemuan 4 peningkatan keterampilan berbicara anak usia 4-5 tahun 

meningkat dengan kategori sangat terampil terlihat dari nilai rata-rata mencapai 

88,2 melebihi batas ketuntasan yaitu 81. 

3. Metode bercerita dengan media sequencing pictures dapat meningkatkan 

perkembangan bahasa pada keterampilan berbicara anak usia 4-5 tahun dengan 

peningkatan yang sangat baik pada hasil akhir melebihi batas ketuntasan 81 

yaitu 88,2 dan berada pada ketegori sangat terampil. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat 

disampaikan penulis dalam skripsi antara lain sebagai berikut:   

1. Bagi guru   

 Dalam kegiatan pembelajaran guru disarankan dapat mencoba 

menerapkankan metode bercerita dan media sequencing pictures terhadap 

pengembangan keterampilan berbicara anak. 

2. Bagi orang tua   

 Dalam kegiatan bermain anak di rumah bersama orang tua disarankan dapat 

menstimulus anak melalui metode bercerita dengan media sequencing pictures 
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guna ikut serta membantu meningkatkan perkembangan anak terkhusus 

keterampilan berbicara anak .  

3. Bagi sekolah  

Sekolah disarankan dapat menerapkan metode bercerita dan media 

sequencing pictures pada setiap kelas dan menerapkan dalam kegiatan 

pembelajarannya sehingga lebih menyenangkan untuk menstimulasi 

keterampilan berbicara anak.  

4. Bagi penulis selanjutnya  

Penulis selanjutnya disarankan dapat melanjutkan penelitian dengan topik 

yang sama ataupun memodifikasi penelitian ini agar menjadi lebih baik dan 

menarik untuk menstimulasi keterampilan berbicara anak dan membuat 

pembaharuan dalam mencapai keberhasilan penelitian yang lebih maksimal.
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