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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada silkus I 

dan  sikus II serta dari semua hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan 

bisa diambil kesimpulan bahwa penggunaan metode eksperimen dapat 

menumbuhkan kesenangan serta dapat mengembangkan motovasi belajar anak agar 

perkembangan kemampuan kognitif dengan tiga indikator yaitu mengenal konsep 

bilangan(anak sudah mampu mengenali lambang bilangan), mengenal konsep 

banyak sedikit (anak dapat menghitung benda terapung dan tenggelam dan 

membedakan mana yang banyak dan mana yang sedikit) dan mengenal gejala sebab 

akibat (anak sudah mampu membedakan mana benda terapung dan tenggelam 

dengan menyimpan batu dalam kotak satu untuk kategori benda tenggelam dan 

tutup botol,gabus dalam kotak nomor dua untuk kategori benda terapung) dapat 

tercapai secara optimal. Oleh karena itu dibutuhkan strategi dan pendekatan sesuai 

dengan karakteristik pembelajaran di TK, yaitu menggunakan metode yang 

menyenangkan. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah toples bening, 

batu berwarna, tutup botol angka, gabus dan kotak yang dari gardus. Pembelajaran 

ini dilakukan dengan cara bermain atau mendemonstrasikan. Sehingga anak lebih 

mudah memahami pembelajaran yang kita berikan. 

Pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen  

dapat meningkatkan kemampuan kognitif pada anak kelompok A TK Sanggula 

Pertiwi, hal ini dapat dilihat, sebelum tindakan kemampuan anak sebesar 26,66% , 

kemudian pada siklus I meningkat menjadi 60% dan siklus II menjadi 80%. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengajukan saran untuk peningkatan 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Pembelajaran eksperimen hendaknya rutin dilaksanakan agar dapat 

meningkatkan kemampuan dalam berbagai aspek perkembangan, terutama 

pada aspek perkembangan kognitif. 

2. Guru hendaknya dapat menggunaka/memanfaatkan  media sederhana yang 

ada dilingkungan sekitar. 

3. Penelitian ini hendaknya menjadi acuan dalam melakukan penelitian lebih 

lanjut menggunakan metode pembelajaran eksperimen. Kekurangan-

kekurangan dalam penelitian ini yaitu penerapan metode eksperimen ini 

tidak bisa dilakukan oleh oleh satu guru saja minimal untuk melakukannya 

harus ada dua guru dengan tugas satu menjelaskan dan satunya lagi 

mengawasi dan mengobservasi/menilai. Kiranya kekuranganitudapat 

diperbaiki dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 


