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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan terhadap anak

kelompok B TK Insan Mandiri Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung

dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pembelajaran dengan menggunakan metode permainan taplak menggunakan

kartu huruf dapat meningkatkan kemampuan mengenal lambing huruf. Hal ini

terbukti dengan adanya peningkatan aktivitas pengenalan lambing huruf dalam

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

persentase aktivitas pengenalan lambing huruf mencapai 30,00% dan

meningkat sebesar 20,00%, pada siklus II menjadi 50,00%, pada siklus III

mengalami peningkatan 24,00% menjadi 74,00%. Dari hasil tersebut maka

dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan permainan taplak

menggunakan media kartu huruf dapat meningkatkan kemampuan mengenal

Lambang huruf.

b. Pembelajaran dengan menggunakan permainan taplak kartu huruf dapat

meningkatkan kinerja guru. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan kinerja

guru pada setiap siklusnya. Pada siklus I kinerja guru “cukup” dan meningkat

pada siklus II menjadi kategori “baik”, pada siklus III mengalami peningkatan
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dari siklus I dan siklus II menjadi “baik sekali”. Dari hasil berikut maka dapat

diambil kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode

permainan taplak kartu huruf dapat meningkatkan kinerja guru pada

pembelajaran di kelas.

5.2 SARAN

Berdasarkan penelitian dan kondisi lapangan tempat penelitian saran yang di

berikan dalam meningkatkan kemampuan bahasa pada anak kelompok B TK Insan

Mandiri Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung yang di implementasikan

melalui aktivitas pengenalan lambang huruf melalui permainan taplak sebagai

berikut:

a. Saran bagi Guru

Membantu guru dalam mengatasi masalah dalam pembelajaran kemampuan

mengenal lambing huruf yang baik dan sesuai dengan anak usia dini di PAUD.

Guru memperoleh pengalaman baru dalam melaksanakan pembelajaran

/kegiatan dalam kemampuan mengenal lambing huruf yang berpusat pada anak

dan menyenangkan bagi anak.

Dalam proses belajar mengajar sebaiknya guru melakukan suatu tindakan untuk

mengetahui kemampuan membaca anak didiknya kemudian membuat pemetaan

terhadap anak-anak yang berkesulitan mengenal huruf. Guru sebaiknya

menggunakan metode belajar efektif pada anak misalnya dengan permainan

taplak huruf.
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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 kualitas maupun kuantitasnya.

c. Saran Bagi Mahasiswa

Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), untuk lebih memahami tugas

seorang guru serta dapat meningkatkan mutu pembelajaran dengan mengetahui

permasalahan-permasalahan di sekolah.


