
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap anak kelompok B TK 

Negeri Pembina Sukarame Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1) Pembelajaran dengan menggunakan model permainan kartu huruf dapat 

meningkatkan kemampuan mengenal lambang huruf. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan adanya peningkatan aktivitas pengenalan lambang huruf dalam proses 

pembelajaran pada setiap siklusnya. Setelah diadakan tindakan dalam tiga 

siklus yang dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2014-2015, 

didapatlah peningkatan dari lima aspek penilaian yang telah ditetapkan. Pada 

siklus I rata-rata hanya mencapai 39,99 persen meningkat menjadi 41,33 

persen pada Siklus II, dan meningkat menjadi 77,13 persen pada siklus III. 

Dengan demikian, maka tindakan penelitian tindakan kelas ini dapat dikatakan 

berhasil karena telah mencapai lebih dari 66,66 persen yang ditetapkan. 

2) Pembelajaran dengan menggunakan permainan kartu huruf dapat 

meningkatkan kinerja guru, hal ini terbukti dengan adanya peningkatan kinerja 

guru pada setiap siklusnya. Dari bukti hasil tesebut, dapat diambil kesimpulan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode permainan kartu huruf 

dapat meningkatkan kinerja guru pada setiap siklusnya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kondisi dilapangan tempat penelitian, saran yang 

diberikan dalam meningkatkan kemampuan bahasa pada anak kelompok B TK 

Negeri Pembina Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang 

diimplementasikan melalui aktivitas pengenalan lambang huruf melalui 

permainan kartu huruf adalah sebagai berikut: 

1) Saran bagi Guru 

a. Dalam proses belajar mengajar hendaknya guru mempersiapkan dengan 

maksimal metode dan media pembelajaran agar anak dapat cepat 

menangkap setiap inti tujuan dari pembelajaran yang diberikan oleh guru. 

b. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan yang terjadi pada anak, 

terutama pada anak yang mengalami kesulitan belajar. Berikan perhatian 

dan bimbingan yang lebih pada anak tersebut agar dia dapat mengejar 

ketinggalan dari temannya yang lain. 

2) Saran bagi Sekolah 

a. Berilah dukungan penuh bagi guru yang sedang mencoba menerapkan 

permainan pada setiap proses pembelajaran disekolah. 

b. Mencoba memberikan pengertian pada setiap orang tua wali murid bahwa 

tiada metode pembelajran yang tepat selain bermain bagi anak usia dini. 

3) Saran bagi Mahasiswa 

a. Setelah memilih menjadi seorang guru, berusahalah selalu untuk menjadi 

guru yang baik dan memahami setiap pola perkembangan anak.  

b. Selalu peka terhadap permasalahan yang dihadapi anak pada setiap proses 

pembelajaran yang berlangsung. 


