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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang 

Pengaruh Penggunaan Kartu Pintar Terhadap kemampuan Mengenal Huruf 

Siswa di TK PGRI Sumberagung Tulungagung, maka dikemukakan sebagai 

berikut : 

1. Dalam pengujian ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal 

ini bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pengaruh kartu 

pintar terhadap kemampuan mengenal huruf siswa di TK PGRI 

Sumberagung Tulungagung dengan signifikan Asymp. Sig  (2-tailed) > 

0,05 (0,91 > 0,05) sehingga dinyatakan normal dan terdapat pengaruh. 

2. Dalam pengujian ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hal ini bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pengaruh 

kartu pintar terhadap kemampuan mengenal huruf siswa di TK PGRI 

Sumberagung Tulungagung dengan signifikan Asymp. Sig (2-tailed) > 

0,05 ( 0,178 > 0,05) sehingga dinyatakan normal dan ada pengaruh antara 

2 variabel tersebut. 
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B. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi atau dampak 

terhadap kemajuan ilmu pengetahuan baik secara teorutis maupun praktis. 

Berikut ini implikasi penelitian yang diharapkan : 

1. Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan manfaat secara teoritis, sebagai 

sumbangan fikiran sehingga diketahui pengaruh kartu pintar terhadap 

kemampuan mengenal huruf siswa, semakin baik  kemampuan mengenal 

huruf smaka perkembangan bahasa anak juga semakin menngkat. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh antara kartu pintar 

dan kemampuan mengenal huruf anak. Bahwa kemampuan mengenal 

huruf . 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan segala 

kerendahan hati peneliti mencoba merekomendasikan hasil penelitian yang 

sekiranya dapat menjadi pertimbangan sebagai bahan masukan bagi beberapa 

pihak yang mempunyai keterkaitan dengan hasil penelitian ini.  

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Sekolah TK PGRI Sumberagung Tulungagung 

Diharapkan kepala sekolah TK PGRI Sumberagung Tulungagung 

untuk selalu mengawasi dan memantau kegiatan pembelajaran disekolah 



69 
 

 

dengan sebaik-baiknya, misalnya mengawasi kegiatan pembelajaran 

disekolah sehingga bisa berjalan dengan baik. 

2. Bagi Guru 

Hendaknya guru TK PGRI Sumberagung Tulungagung 

meningkatkan kompetensi sehingga perkembangan bahasa maupun 

seluruh aspek perkembangan anak semakin baik. Karena jika kompetensi 

guru baik maka pembelajaran yang diberikan ke anak akan semakin 

mudah untuk diterima oleh anak. 

3. Bagi Orang Tua 

Untuk orang tua anak di TK PGRI Sumberagung Tulungagung 

untuk memberikan perhatian pada perkembangan bahasa maupun aspek 

perkembangan lainnya agar anak mampu mengenal huruf dengan baik 

dan efektif. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini hendaknya  dapat dijadikan sebagai salah satu 

tambahan refrensi serta acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji 

lebih dalam hasil penelitian ini, selain itu agar peneliti selanjutnya dapat 

menjadikan penelitian ini sebagai wawasan untuk menyusun rancangan 

penelitian yang lebih baik lagi.  

  


