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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa: terdapat pengaruh permaianan kooperatif terhadap perkembangan 

sosial anak usia 5-6 Tahun di TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) IV Kota 

Jambi. Ini dapat dilihat pada  pengujian hipotesis menggunakan uji-t. Hasil 

uji-t terhadap hasil tes eksperimen diperoleh thitung ≤ ttabel dimana -4.947 > 

2.1314 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh 

permainan kooperatif terhadap perkembangan sosial anak usia 5-6 Tahun di 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) IV Kota Jambi. Pada kelompok 

eksperimen dan pada kelompok kontrol ditemukan nilai thitung > ttabel 

dimana -4.915 > 2.1314 maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

pengaruh permainan kooperatif terhadap perkembangan sosial anak usia 5-6 

Tahun di TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) IV Kota Jambi pada kelompok 

kontrol  

Dimana  hasil kesimpulan ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian. Terdapat perbedaan hasil penelitian kelas eksperimen dan 

kontrol dimana kelas eksperimen pada kelompok pretest didapatkan hasil  

101.81 dan postest 116.69 dan pada kelas kontrol pada kelompok pretest 115 

dan postest 132.94 
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Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa permainan kooperatif dapat 

mempengaruhi perkembangan sosial anak. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata 

nilai selisih antara  pretest dan postest kelompok eksperimen dan nilai pretest 

dan postest kelompok kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa permainan 

kooperatif yang diterapkan memiliki perbedaan pengaruh yang signifikan 

terhadap perkembangan sosial anak. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka disarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Bagi Sekolah:  

Hendaknya memanfaatkan berbagai permainan kooperatif dalam 

pembelajaran 

2. Guru 

Guru hendaknya sedini mungkin membiasakan anak untuk saling 

berbagi, dan bekerjasama dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan 

bekal yang baik bagi anak untuk berinteraksi dengan orang dewasa 

maupun dengan seusianya 

3. Peneliti Lain 

a. Sebagai acuan untuk melakukan penelitian dengan metode yang 

sama 

b. Hendaknya dijadikan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya 
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c. Sebagai acuan untuk membuat bahan penelitian tentang pengaruh 

permainan kooperatif terhadap perkembangan sosial anak 


