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BAB  V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1   Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Bermain 

sambil belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Posyandu Abadi Penawar 

Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, berjalan dengan baik, 

secara terperinci kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Terjadi peningkatan kualitas Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang disusun 

guru/kader melalui berbagai pendekatan, dibuktikan dengan peningkatan 

nilai, dari siklus pertama dengan skor 61 masuk kategori sedang, siklus 

kedua meningkat menjadi baik dengan skor 72 atau mengalami peningkatan 

sebesar 11 poin, dan siklus ketiga menjadi baik lagi dengan skor 83 atau 

mengalami peningkatan lagi sebesar 11 poin.

2) Proses pembelajaran berjalan dengan berajar kelompok, dimana pada siklus 

pertama terlaksana 8 indikator atau tercapai 44 %, masuk dalam kategori 

sedang, siklus kedua terlaksana 12 indikator atau tercapai 66,6% masuk 

dalam kategori baik, dan pada siklus ketiga terlaksana 14 indikator atau 

tercapai 77,7 % masuk dalam kategori baik.

3) Sistem evaluasi yang dilaksanakan menggunakan sistem nontes yaitu

membuat lembar observasi dengan 11 indikator, dari 11 indikator, pada 

siklus I terlaksana 5 indikator. Pada siklus II tercapai 7 indikator, dan pada 

siklus III terlaksana 10 indikator.

4) Terjadi peningkatan aktivitas bermain melalui belajar kelompok, ini 

dibuktikan dengan perolehan nilai yang selalu meningkat, siklus pertama 
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pada kelompok 4 anak data menunjukkan 3 anak masuk kriteria rendah dan 

hanya 1 yang masuk kriteria cukup, pada siklus II mengalami pengingkatan, 

data diperoleh sebaliknya, 1 anak kriteria kurang dan 3 anak kriteria cukup, 

dan pada siklus III data menunjukkan semua anggota kelompok masuk 

kriteria cukup. Pada kelompok 5 anak, peningkatan aktivitas juga sangat 

baik, pada siklus I diperoleh data 1 anak kriteria rendah, 4 anak masuk 

kriteria cukup, pada siklus II terjadi peningkatan aktivitas pada anggota 

kelompok dimana data menunjukkan semua anggota masuk kriteria cukup, 

dan pada siklus III data dari hasil observasi menunjukkan 1 anak kriteria 

cukup dan 4 anak masuk dalam kriteria tinggi.

5.2  Saran

a.  Agar dalam pembelajaran guru lebih menyiapkan perangkat pembelajaran dengan 

lebih teliti yang meliputi; bahan pengajaran, metode, media, kondisi anak-anak 

serta sarana dan prasarana dan dalam menyiapkan kesemua hal tersebut harus 

disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari.

b.  Akan lebih baik jika dalam pembelajaran melibatkan peran lingkungan, terutama 

orang tua siswa yang hadir dalam proses pembelajaran serta melibatkan factor 

alam sebagai materi tambahan.

c.   Untuk orang tua agar lebih proaktif dalam mengikuti perkembangan pengetahuan 

dan mental anak, agar anak-anak dapat tumbuh sesuai dengan yang seharusnya, 

jadi dapat kiranya materi dalam bermain bersama dengan rekan-rekannya di 

PAUD untuk dapat di implementasikan di rumah. 


