
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan terhadap anak 

kelompok B TK Telkom Schools Kecamatan Kedamaian Kelurahan Tanjung 

Agung Bandar Lampung dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen dalam mengenal 

konsep sains dapat meningkatkan kemampuan mengenal konsep sains, hal ini 

terbukti adanya peningkatan aktivitas pengenalan konsep sains dalam proses 

kegiatan pembelajaran pada setiap siklusnya. Pada siklus I rata-rata persentase 

aktivitas mengenal konsep sains mencapai 25,2 % dan meningkat pada siklus 

II menjadi 36,7 %, pada siklus III mengalami peningkatan 76,1 %. Dari hasil 

berikut maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode 

eksperimen dapat meningkatkan kemampuan mengenal konsep sains pada 

anak usia dini. 

b. Pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen dapat meningkatkan 

kinerja guru. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan keratifitas guru 

dalam memahami konsep sains melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

pada setiap siklusnya, 
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5.2  Saran  

Berdasarkan penelitian dan kondisi lapangan temapat penelitian saran yang di 

berikan dalam meningkatkan kemampuan mengenal konsep sains pada anak 

kelompok B di TK Telkom Schools Kecamatan Kedamaian Kelurahan Tanjung 

Agung Bandar Lampung yang di implementasikan melalui aktivitas mengenal 

konsep sains melalui metode eksperimen sebagai berikut : 

a. Saran Bagi Guru  

Membantu guru dalam mengatasi masalah dalam pembelajaran kemampuan 

mengenal konsep sains melalui metode eksperimen yang baik sesuai dengan 

tahapan usia dan perkembangan anak usia dini di PAUD, guru memperoleh 

pengalaman baru dalam melaksanakan pembelajaran atau kegiatan dalam 

kemampuan mengenal konsep sains yang berpusat pada anak dan menyenangkan 

bagi anak dan dapat memilih metode yang tepat dan kreatif dalam mencoba ide 

baru agar proses pembelajaran berhasil dengan baik dan tidak membosankan bagi 

anak, misal metode eksperimen. 

Dalam proses belajar mengajar sebaiknya guru melakukan suatu tindakan untuk 

mengetahui kemampuan mengenal konsep sains pada anak didiknya kemudian 

mencoba melakukan kegiatan percobaan sebelum memulainya kepada anak, guru 

sebaiknya lebih memahami terlebih dahulu tentang apa itu sains sehingga ketika 

melakukan kegiatan percobaan guru dapat memberi jawaban yang dapat 

dimengerti anak apabila anak bertanya. 
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Guru sebaiknya menjalin kerjasama dengan orang tua anak didik agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik karena keluarga merupakan faktor utama 

yang mempengaruhi perkembangan anak didik. 

b. Saran Bagi Sekolah 

Menjadikan lembaga atau sekolah yang dapat memberikan pembelajaran yang 

sesuai dengan perkembangan alamiah anak, dan sekolah yang menyenangkan baik 

dalam kualitas maupun kuantitasnya. 

c. Saran Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) untuk lebih memahami dan 

menguasai setiap tahapan perkembangan anak usia dini berdasarkan usia anak 

sehingga ketika anak diberi arahan ataupun kegiatan sudah sesuai menurut usia 

perkembangannya, dapat lebih memahami tugas seorang guru serta dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran dengan mengetahui permasalahan-

permasalahan di sekolah dan semoga pengalaman penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi rekan-rekan yang terjun ke dunia pendidikan. 


