
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penggunaan media kartu hitung sebagai upaya untuk

meningkatkan kemampuan berhitung anak dilakukan dengan dua siklus.

2. Kemampuan berhitung anak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal setelah

digunakan media kartu hitung menunjukkan hasil bahwa secara umum

kemampuan anak berada dalam kondisi baik.

3. Skor tertinggi terjadi peningkatan deari pra siklus, skor tertinggi adalah 29

kemudian meningkat pada siklus I dan siklus II menjadi 30.

4. Adanay peningkatan persentase kemampuan berhitung anak, yaitu pada

siklus sebesar 53,3% menjadi 86% pada siklus I, dan kemudian meningkat

lagi menjadi 97,1% pada siklus II.

B. Saran
1. Pihak Sekolah

a. Penyediaan alat dan sumber belajar yang lebih ditingkatkan lagi, agar

kegiatan belajar anak lebih baik dan lebih antusias dalam melakukan

kegiatan belajar mengajar.

b. Pihak sekolah mengadakan kerjasama dengan orang tua serta masyarakat

sekitar untuk memberikan dukungan bagi anak terutama pada



perkembangan kemampuan berhitung atau kognitifnya dengan cara

memberikan sumber dan media pembelajaran yang sngat membantu

pemahaman anak dalam memahami kegiatan pembelajaran.

2. Guru

a. Sebagai fasilitator anak saat pembelajaran, hendaknya guru lebih kreatif

dan selalu berusaha untuk terus membuat kegiatan pembelajaran yang

lebih bervariasi dan menjadikan suatu kegiatan yang menantang dan

menyenangkan bagi anak.

b. Dalam upaya meningkatkan kemampuan berhitung anak guru hendaknya

menggunakan media yang lebih bervariatif dan menstimulais tahapan-

tahapan perkembangan kognitif anak seperti media kartu hitung yang

dapat m,eningkatkan kemampuan berhitung anak.

c. Dalam kegiatan pengerjaan tugas, guru hendaknya lebih

memahamipotensi dari masing-masing anak. Karena setiap anak memiliki

batas kemampuan baik (B), cukup (C) dan kurang (K), jika guru

memahami batas kemampuan anak, anak tidak akan merasa terbebani

dalam mengerjakan tugas tersebuit.

3. Peneliti berikutnya

Penelitian ini masih dalam ruang lingkup etrbatas, sehingga masih banyak

aspek yang belum terungkap. Peneliti berharap penelitian ini dapat

dikembangakna lebih lanjut sehingga memberikan sumbangan ilmu baik

kepada mahasiswa ,maupun kepada pendidik usia dinio. penelitian selanjutnya



dapat dikembangkan dengan mengadakan penelitian yang lebih lkanjut

tentyang pembelajaran di taman kanak-kanak dengan menggunkan media

pembejalartan yang lebih baik. Sehingga sumbangan ilmu terhadap

perkembangan sistem pendidikan menjadi lebih baik.


