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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa sikap tanggung jawab dapat ditingkatkan melalui metode bercerita. 

Sikap tanggung jawab anak mengalami peningkatan yang signifikan 

setelah dilakukannya metode bercerita. Sikap tanggung jawab meliputi 

empat aspek yaitu (1) Anak mengetahui cara bertanggungjawab, (2) Anak 

mengerjakan tugas hingga selesai, (3) Anak paham akan tanggung jawab, 

(4) Meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa sikap tanggung jawab dapat ditingkatkan melalui 

metode bercerita.  

Hal ini dikarenakan proses pembelajaran metode bercerita 

menekankan pada sikap tanggung jawab yang diberikan kepada anak, 

memberikan kepercayaan kepada anak untuk melakukan tanggung jawab 

secara mandiri, dan tanggung jawab yang dilakukan menyesuaikan dengan 

kemampuan anak. Penanaman tanggung jawab pada anak harus dimulai 

sejak dini, baik sebelum tamyiz (bisa membedakan mana yang berbahaya 

dan mana yang tidak) maupun setelah tamyiz. Sesuai dengan usia dan 

perkembangan berbagai keterampilannya (motorik kasar dan halus, 

berbahasa dan sebagainya). 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi 

meningkatkan sikap tamnggung jawab peserta didik melalui metode 

bercerita sangat berpengaruh bagi peserta didik terlihat saat peneliti 

mengobservasi 6 peserta didik yang belum memiliki sikap tanggung jawab 

kemudia setelah di lakukannya metode bercerita dari 6 peserta didik yang 

belum bertanggung jawab berkurang menjadi 6 peserta didik yang sudah 

mulai membiasakan diri untuk bertanggung jawab, bahkan ada salah satu 
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peserta didik yang selalu memberi memberitahukan temannya untuk selalu 

bertanggung jawab. 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Orang tua di rumah selalu memberikan contoh yang baik kepada 

anak, sehingga dapat membantu tugas guru dalam meningkatkan sikap 

tanggung jawab anak di sekolah. 

2. Bagi orang tua beri kepercayaan anak untuk melakukan tugasnya 

sendiri, agar anak berani untuk melakukannya sendiri. 

3. Bagi orang tua biasakan anak untuk merapihkan alat bermainnya di 

rumah. 

4. Bagi orang tua beri anak penghargaan ketika anak melakukan 

tanggung jawabnya agar anak mampu melakukan hal baik terus 

menerus. 

5. Peneliti lain, menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan acuan atau 

pertimbangan dalam merancang penelitian yang sama atau berbeda, 

baik fokus, metode, teknik pengumpulan data maupun analisisnya. 

6. Bagi guru di kelas selalu berikan anak cerita yang dapat merubah 

kebiasaan menjadi lebih baik. 

 

 


