
93 
 

Wulanda Aditya Azis, 2016 
ANALISIS PEMANFAATAN KOMPUTER DALAM PROSES PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V  

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai pemanfaatan 

komputer dalam proses pembelajaran di PAUD Fatiatul Ilmi Kecamatan 

Tanjungsiang Kabupaten Subang Tahun ajaran 2015/2016, dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Dalam kegiatan pemanfatan komputer dalam proses pembelajaran anak usia 

dini dalam  hal perencanaan pembelajaran di PAUD Fatiatul Ilmi mencakup 

menentukkan tema pembelajaran, menentukkan indikator, menentukkan 

kegiatan pembelajaran (kegiatan awal, inti, penutup), menentukkan alat atau 

sumber belajar serta penilaian perkembangan peserta didik. Pemanfaatan 

komputer, guru bekerja sama dengan guru lain dalam  menyiapkan peralatan 

dalam pembelajaran pemanfaatan komputer. Selain itu mengenai kegiatan 

pembelajaran yang lain seperti kegiatan yang berkesinambungan atau 

berkaitan dengan komputer juga dibicarakan secara  matang dengan guru yang 

lain.Dalam pelaksanaannya, memang tidak dibagi kelompok karena anak usia 

4-5 tahun cuma ada 5 anak dan itu ditangani oleh guru yang berbeda. Kecuali 

dalam pembagian kelompok dalam  hal implementasi pembelajaran dibagi 

sesuai minat anak atau sesuai aturan guru termasuk dalam pemanfaatan 

komputer dalam proses pembelajaran di PAUD Fatiatul Ilmi ini. 

2. Ketika pelaksaaan pembelajaran dari kegiatan awal, inti dan penutup, dilihat 

juga kategori guru dan anak. Hasil belajar dari pemanfaatan komputer dalam 

pembelajaran anak usia dini di PAUD Fatiatul Ilmi sudah jelas disesuaikan 

dengan indikator (Nilai agama moral, bahasa, kognitif, fisik motorik, sosial). 

Contohnya ketika dalam pemanfaatan komputer, guru memberikan  tugas 

kepada anak untuk meniru angka yang ada diatasnya dan kegiatan membulati 

angka sesuai jumlah anggota keluarga.  

Kegiatan percakapan di PAUD Fatiatul Ilmi ada 2 macam yaitu kegiatan 

percakapan yang dilakukan secara klasikal dan kegiatan percakapan pada anak 

secara individu. Pada kegiatan percakapan secara klasikal biasanya dilakukan 
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pada saat kegiatan awal, sedangkan percakapan secara individu biasanya guru 

memberikan pertanyaan pada anak ketika anak sedang berbagi cerita didepan 

teman-temannya. Seperti contoh percakapan tentang anak dapat mengetahui 

bahwa manusia adalah ciptaan Allah (moral dan agama), anak dapat 

menyebutkan anggota keluarga (Bahasa), anak dapat menyebutkan anggota 

keluarga berdasarkan jenis kelamin (bahasa).  

Observasi di  PAUD Fatiatul Ilmi ketika pemanfaatan komputer adalah 

dengan cara mengamati kegiatan anak pada saat anak melakukan aktivitas 

contohnya anak dapat mengetahui bahwa manusia adalah ciptaan Allah (moral 

dan agama), anak dapat menyebutkan  anggota keluarga (Bahasa), anak dapat 

menyebutkan anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin (bahasa), anak 

dapat menghitung jumlah anggota keluarga yang ada di gambar (kognitif), 

menyanyikan “sayang semua”, “kasih ibu”, “nina bobo”, “bangun tidur”, 

“Pergi belajar” (Motorik). Pelaksanaan unjuk kerja yang ada di  PAUD 

Fatiatul Ilmi yaitu anak diminta untuk menyanyi pada lingkaran besar sambil 

mengekspresikan gerakan sesuai dengan syairnya, menyanyikan “sayang 

semua”, “kasih ibu”, “nina bobo”, “bangun tidur”, “Pergi belajar” (Motorik). 

Penilaian hasil karya yang ada di PAUD Fatiatul Ilmi  adalah dengan cara 

melihat kemampuan anak  dengan  mewarnai gambar baju adik dan  kakak 

(motorik/seni). 

3. Kendala dan solusi yang dihadapi dalam pemanfaatan komputer pada proses 

pembelajaran anak usia dini: Kondisi anak (diperoleh dari hasil wawancara 

dan observasi) termasuk anak sulit diatur dan anak sering bertanya tentang 

tombol-tombol diperangkat laptop serta gambar yang ada di layar, Program 

yang ditayangkan, kemampuan bahasa inggris yang rendah dalam memahami 

program perangkat lunak, keterbatasan waktu, faktor usia, pengetahuan dan 

kemampuan mengoperasikan software yang digunakan, jarangnya seminar 

atau workshop tentang teknologi komputer, kurangnya dukungan dari orang 

tua murid, memerlukan perawatan yang berkesinambungan, kemauan lembaga 

untuk bisa mengenalkan teknologi komputer pada anak usia dini sangat tinggi, 

namun terkendala oleh  kekurangan dana untuk bisa memiliki seperangkat 

komputer serta alokasi waktu. 
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5.2 Rekomendasi  

Rekomendasi  hasil penelitian ini disusun dengan mengacu pada simpulan 

penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. Peneliti mengajukan rekomendasi 

yang dipandang dapat menjadi bahan masukan bagi beberapa pihak yang 

berkepentingan dalam pemanfaatan komputer dalam proses pembelajaran di 

PAUD Fatiatul Ilmi.  

1. Pemerintahperlu peningkatan anggaran PAUD dibidang kendala (terutama 

dalam pendanaan) memanfaatkan komputer sebagai media dalam proses 

pembelajaran anak usia dini.   

2. Guru di PAUD Fatiatul Ilmi atau di Taman Kanak-Kanak diharapkan dapat 

terus menggunakan dan mengembangkan teknologi komputer pada anak usia 

dini dengan pembelajaran yang semenarik mungkin yang bisa membuat anak 

lebih tertarik dan bersemangat dalam mengikutinya dengan beragam program 

edukatif berbasis teknologi secara kreatif dan inovatif.  

3. Peneliti selanjutnya, diharapkan ada  penelitianselanjutnya dimana peneliti 

selanjutnya diharapkan lebih mengeksplor tentang kendala pendanaan dan 

pandangan anak mengenai pemanfaatan komputer.  


