BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diungkapkan
diatas penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bermain peran dapat
mengurangi perilaku agresif pada anak pra sekolah di TK Perwanida Madiun.
Hasil observasi pada penelitian ini menunjukan bahwa dari 11 anak terdapat 3
anak yang menunjukan agresivitas terbesar. Dalam penelitian dapat dilihat
bahawa sebelum adanya tindakan perilaku subjek Rev menurun dibanding
sebelumnya. Setelah adanya pelaksanaan tindakan sikap agresivitas anak
inisial Ad terjadi penurunan. Subjek ketiga berinisial Zo mencapai penurunan
agresifitas. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan yang dilakukan telah
mencapai keberhasilan peneliti yaitu dibawah dari yang terbesar. Bahkan
subjek terlihat berkurang dari terendah itu artinya kriteria penelitain berhasil
dicapai.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti menyampaikan saran
untuk semua pihak agar dapat berkembang penelitain selanjutnya, saran-saran
tersebut yaitu:
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1. Bagi Guru
a. Saran untuk guru agar lebih memberikan kebebsan anak saat belajar,
bebas disini maksudnya memberikan kesempatan anak untuk
menyampaikan apa yang diraskan anak. Selain itu guru juga dapat
sesekali menggunakan metode bermain peran untuk menangani setiap
tingkah laku agresif anak.
b. Bagi pihak guru saat mengajar harus menggunkan metode lain untuk
membuat anak lebih tertarik dan lebih memperhatikan apa yang
disampaikan oleh guru.
2. Bagi Sekolah
Saran bagi sekolah yaitu agar dari pihak sekolah secara
keseluruhan lebih belajar mencari metode-metode yang membuat anak
tertarik dan perilaku yang sering ditunjukkan anak menjadi berkurang.
3. Bagi orang tua
Saran untuk orang tua, agar dapat memberikan model yang baik
untuk anak ketika sedang dirumah sehinngga anak pun dapat menampilkan
tingkah dan sikap yang baik pula. Selain itu orang tua juga tidak boleh
terlalu memberikan fasilitas yang belum usianya menggunakan fasilitas.
4. Bagi peneliti selanjutnya
Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu dalam memberikan durasi
bermain peran untuk diperhatikan. Selain itu untuk penelitian selanjutnya
bisa menggunakan variabel penelitian yang lain misalnya pola asuh orang
tua yang dapat menimbulkan agresivitas anak.
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