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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari data hasil penelitian tentang 

pengaruh media permainan puzzle huruf terhadap kemampuan membaca 

dan menulis anak maka, menarik peneliti menarik kesimpulan “Hasil 

analisis data dengan menggunakan Uji Mann Whitney diperoleh nilai Z 

sebesar -3.746 hasil yang signifikan yaitu (p = 0,000), dan taraf 

signifakannya 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga 

ada pengaruh media permainan puzzle huruf terhadap kemampuan literasi 

(membaca dan menulis) anak di TK Al Hidayah Karangbendo Ponggok 

Blitar Tahun Ajaran 2018/2019. Artinya media permainan puzzle huruf 

dapat mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis anak kelompok 

A di TK Al Hidayah Karangbendo Ponggok Blitar, sehingga media puzzle 

huruf perlu dapat dilakukan anak secara optimal, agar kemampuan 

membaca dan menulis anak dapat meningkat dan berkembang sesuai 

dengan harapan. 

 

 

 

 



76 

 

 

 

B. Saran 

Demi kemajuan proses pembelajaran khusunya meningkatkan 

mutu pendidikan, peneliti menyarankan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan untuk beberapa pihak : 

1. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

membaca dan menulis sebagai bekal ke tahap sekolah selanjutnya 

melalui media permainan puzzle huruf yang menarik dan menyenangkan. 

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kreativitasnya 

dalam pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna serta menambah 

wawasan guru tentang pengaruh media permainan puzzle huruf terhadap 

kemampuan literasi (membaca dan menulis) anak di TK Al Hidayah 

Karangbendo Ponggok Blitar. 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru 

dan meningkatkan mutu pendidikan di TK khususnya dalam 

meningkatkan kemampuan literasi (membaca dan menulis) pada anak 

pada proses pembelajaran. 
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4. Bagi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan koleksi 

dan referensi sumber belajar atau bacaan untuk mahasiswa lainnya. 

5. Bagi Peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi  untuk 

mengembangkan pengetahuan tentang penelitian yang berhunungan 

dengan penelitian ini agar penelitian ini bisa berkembang dikemudian 

hari dan dijadikan dasar penelitian selanjutnya. 


