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      BAB V 

     PENUTUP 

 

A. Simpulan 

   Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang menggunakan 

teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan 

dokumentasi terkait dengan asesmen perkembangan bahasa anak 

usia dini dalam upaya kesiapan sekolah di RA Al-Washliyah 

Kabupaten Cirebon, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan asesmen perkembangan bahasa anak usia dini pada 

masa pandemi di RA AL-Washliyah Kabupaten Cirebon sudah 

diterapkan. Melalui perencanaan ini, guru akan lebih mudah 

dalam proses pelaksanaan asesmen agar tujuan yang hendak 

dicapai berjalan dengan optimal. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam perencanaan asesmen perkembangan bahasa 

diantaranya yaitu menetapkan tujuan yang spesifik, bersifat 

reliabel dan valid, dalam hal ini guru telah menetapkan tujuan 

yang akan dicapai, termasuk pembuatan prosem, RPPM-BDR, 

kompetensi dasar yang mencakup 6 aspek perkembangan yang 

sudah tertuang di dalam RPPM-BDR, selanjutnya yaitu menyusun 

kisi-kisi instrumen yang memuat indikator dan item yang 

mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak, 

menyiapkan alat penilaian, dan merencanakan asesmen autentik 

yang mana dalam hal ini guru telah menerapkan penilaian 

terhadap anak dilakukan secara konsisten setiap hari dengan bukti 

autentik seperti portofolio anak atau hasil karya anak. 

2. Pelaksanaan asesmen perkembangan bahasa yang dilakukan di 

RA Al-Washliyah mengimplementasikan pendekatan asesmen 

informal dan portofolio, terbukti guru telah melakukan 

pengumpulan pekerjaan peserta didik dalam bentuk foto, video, 
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maupun voice note. Hal ini karena pembelajaran dilakukan secara 

daring. Pelaksanaan asesmen perkembangan bahasa juga 

menggunakan tahapan yang dilakukan oleh guru meliputi, 

menentukan objek asesmen atau siapa yang akan diasesmen, 

menetapkan metode dan teknik asesmen, yang mana dalam hal ini 

guru menggunakan metode observasi dan portofolio, selanjutnya 

yaitu memantau dan mengamati hasil karya anak, mengumpulkan 

data dan memproses informasi yang diimplementasikan pada 

penilaian harian yakni catatan anekdot, penilaian checklist, 

penilaian karakter, kemudian menyusun dan menyimpulkan hasil 

asesmen yang diimplementasikan melalui penilaian bulanan yakni 

kompilasi data bulanan serta penilaian semester yaitu raport, dan 

terakhir mengkomunikasikan atau melaporkan hasil asesmen 

kepada orang tua peserta didik berupa laporan tentang deksripsi 

perkembangan anak berupa raport. 

3. Hasil asesmen perkembangan bahasa anak usia dini kelompok RA 

Al-Washliyah pada masa pandemi yang berjumlah 18 orang anak 

dengan kisaran usia 5-6 tahun dinyatakan bahwa perkembangan 

bahasa memperoleh kategori nilai berkembang sesuai harapan 

(BSH) dengan presentase pencapaian rata-rata kelas diperoleh 

92,5%, maka dari itu perkembangan bahasa pada kelompok B di 

RA Al-Washliyah sudah berkembang dengan baik sesuai dengan 

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STTPA). Hal 

ini menunjukan bahwa perkembangan bahasa melalui indikator 

capaian yang ditetapkan oleh peneliti menunjukan perkembangan 

bahasa yang cukup baik. 

4. Kesiapan sekolah anak usia dini pada masa pandemi di RA Al-

Washliyah Kabupaten Cirebon hampir semua anak kelas B 

dinyatakan sudah pada kategori siap untuk sekolah. Berdasarkan 

hasil asesmen perkembangan bahasa peneliti kepada 18 anak, 15 

siswa telah berada pada posisi siap bersekolah terlihat dari 
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rentang perolehan hasil perkembangan bahasa dengan presentase 

75% sampai dengan 85% juga beberapa aspek kesiapan sekolah 

yang dimiliki oleh anak. Namun terdapat  3 orang anak yang 

masih belum siap untuk bersekolah karena salah satu faktornya 

usia yang masih 6 kurang 4 bulan dan kemampuan membacanya 

masih dikategorikan kurang. Berdasarkan hal tersebut ketiga anak 

tersebut tetap melanjutkan sekolah dasar karena keputusan orang 

tua yang memilih untuk lanjut sekolah dasar.  

B. Saran 

   Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka 

ada beberapa saran peneliti mengenai Asesmen perkembangan 

bahasa anak usia dini pada masa pandemi dalam upaya kesiapan 

sekolah di RA Al-Washliyah Kabupaten Cirebon, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Kepala Sekolah 

 Bagi praktisi pendidik sebaiknya memanfaatkan instrumen 

asesmen harus dioptimalkan karena hasilnya akan cukup krusial 

dalam menentukan hasil observasi yang berkaitan dengan 

perkembangan peserta didik. 

2. Bagi Guru 

    Diharapkan guru-guru RA AL-Washliyah dapat memberikan 

bimbingan dengan mengadakan workshop dalam melakukan 

penilaian peserta didik kepada guru RA lainnya. Serta 

menggunakan landasan yang kuat sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan pada hasil akhir yang akan diperoleh oleh 

peserta didik melalui raport. 
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