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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang diajukan 

serta hasil penelitian yang didasarkan pada analisis data dan pengujian 

hipotesis, maka kesimpulan yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara penerapan permainan 

bahasa melalui media kartu kata bergambar terhadap penguasaan 

kosakata anak kelompok B di RA Perwanida Selorejo Ringinrejo Kediri 

Tahun Ajaran 2018/2019. Pengaruh yang diberikan terhadap penerapan 

media kartu kata bergambar yaitu adanya peningkatan rata-rata nilai 

sebesar 90% untuk penguasaan kosakata anak.  

2. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa d = 1,3729377, effect size 1,3 

percentile standing 90% maka interpretation adalah large. Dapat 

disimpulkan bahwa Besarnya pengaruh penerapan permainan bahasa 

melalui media kartu kata bergambar terhadap penguasaan kosakata anak 

kelompok B di RA Perwanida Selorejo Ringinrejo Kediri Tahun Ajaran 

2018/2019 adalah 90 % dan termasuk kategori besar.  
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B. Saran 

Demi kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar 

dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka penulis memberi saran sebagai 

berikut:  

1. Kepada Peserta Didik 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan anak mampu meningkatkan 

pembendaharaan kata, dan dapat meningkatkan kecerdasan bahasa.  

2. Kepada Guru  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan 

meningkatkan ketrampilan mengajar guru dikelas, serta menambah 

wawasan guru tentang pengaruh penerapan permainan bahasa melalui 

media kartu kata bergambar terhadap penguasaan kosakata anak 

kelompok B di RA Perwanida Selorejo Ringinrejo Kediri  

3. Kepada Kepala Sekolah  

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu menyelesaikan 

masalah yang terjadi selama proses belajar mengajar berlangsung 

terutama pada masalah meningkatkan pembendaharaan kata.  

4. Kepada Pembaca  

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi dan dapat 

menambah wawasan ilmu pengetahuan berupa hasil penelitian ilmiah 

5. Bagi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan 

kepustakaan sebagai wujud keberhasilan belajar mengajar yang 
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dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan 

untuk menambah literatur di bidang pendidikan terutama pada jurusan 

PIAUD yang berkaitan dengan penguasaan kosakata.  

6. Kepada Peneliti yang akan datang  

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat menjadi referensi 

untuk mengembangkan pengetahuan tentang penelitian yang 

berhubungan dengan penelitian ini agar penelitian ini dapat 

berkembang dikemudian hari dan dijadikan sebagai dasar dalam 

penelitian selanjutnya. 

 


