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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dsimpulkan sebagai 

berikut: 

1.  Kemampuan keaksaraan setelah menggunakan media papan flanel di TK Gelatik 

khususnya kelompok A tahun anjaran 2014/2015 sebelum penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan kemampuan anak masih belum berkembang secara optimal, hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya, kurang variatifnya metode dan media yang digunakan 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Dapat dilihat pada hasil observasi awal dimana 

kemampuan anak dalam keaksaraan yang  masih belum berkembang atau masuk dalam 

kategori kurang sebanyak 57 % sedangkan yang perkembangannya dalam kategori cukup 

14 % dan kategori baik 29 %. 

2. Penggunaan media papan flanel ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan 

anak kelompok A TK Gelatik yang dilaksanakan dalam dua siklus. Jenis gambar yang 

digunakan pada papan flanel yang berbentuk binatang, matahari dan awan, pohon, dan 

abjad. Penggunaan media papan flanel tersebut ditujukan untuk seluruh aspek 

kemampuan keaksaraan anak dalam setiap indikator yang berbeda. Observasi pada 

tindakan siklus pertama menggambarkan adanya peningkatan kemampuan anak dalam 

mengenal keaksaraan menunjukan kategori baik (B) 72%, dalam kategori cukup (C) 14 

%, untuk kategori kurang (K) 14 %. Pada siklus II kemampuan anak sudah menunjukan 

perkembangan yang sangat baik dalam perkembangannya yaitu kemampuan anak semua 

masuk dalam kategori baik (B) 86% dan dalam kategori cukup yaitu sebesar 14%. 

3. Kemampuan keaksaraan anak setelah diterapkannya media papan flanel mengalami 

peningkatan yang cukup baik dari prasiklus hingga siklus kedua. Hasil pengamatan 

secara keseluruhan dari siklus kesatu hingga siklus kedua dari tujuh indikator 

kemampuan keaksaraan yang terstimulasi secara optimal yang pada umumnya berada 

pada kategori anak mampu melaksanakan tugas sendiri tanpa bantuan guru dan untuk  

indikator yang pada umumnya berada pada  kategori anak mampu melaksanakan tugas 

dengan bantuan guru. 
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B. Rekomendasi  

Berdasrkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan rekomendasi 

kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut: 

1. Guru  

Guru hendaknya dapat menstimulasi perkembangan keaksaraan anak, dapat 

memilih media yang tepat dan memanfaatkan media pembelajaran yang ada  

semaksimal mungkin dan dapat meningkatkan memotivasi aktifitas anak melalui 

pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan kesempatan bagi anak untuk 

mendapatkan pembelajaran melalui penggunaan media yang bervariasi agar menarik 

salah satunya melalui penggunaan media papan flanel. 

2. Sekolah 

Sekolah hendaknya membantu memfasilitasi media yang mendukung proses 

pembelajaran serta memberikan kesempatan kepada guru untuk menggunakan media 

yang bervariasi dalam pembelajaran 

3. Peneliti selanjutnya 

Peneliti slanjutnya hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut  terhadap 

penelitian yang sudah ada atau yangsudah dilakukan tertama pada aspek-aspek yang 

belum diteliti seperti aspek kognitif, matematika, fisik-motorik, dan aspek yang 

lainnya. 

 


