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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI 

DAN REKOMENDASI  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan penjelasan hasil penelitian dan pembahasan pada bab empat, 

maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh peneliti, yaitu: 

1. Tujuan pembelajaran membaca pada anak usia dini yang dilakukan pada TK Kartika X-8 

dan Makedonia adalah untuk mempersiapkan anak dengan kemampuan membaca untuk 

masuk ke jenjang sekolah dasar (SD). Tujuan ini juga dipengaruhi oleh harapan dan 

tuntutan baik dari orangtua maupun pihak sekolah agar anak memiliki kemampuan 

membaca saat anak “lulus” dari jenjang TK. 

2. Materi secara umum yang diajarkan oleh guru dari TK Kartika X-8 dan TK Makedonia 

adalah memperkenalkan dunia literasi kepada anak sehingga pengenalan tidak hanya 

pada bahasa tulisan tetapi juga terhadap bahasa lisan. Memperkenalkan dunia literasi 

terhadap anak di sekolah dimulai dengan pengenalan huruf-huruf dalam alfabet, 

mengenal nama dan bentuk huruf, sampai belajar membaca suku kata yang dimulai 

dengan dua suku kata. 

3. Metode pembelajaran yang paling sering digunakan baik oleh guru di TK Kartika X-8 

maupun di TK Makedonia dalam mengajarkan membaca permulaan pada anak adalah 

metode bermain dengan menggunakan media kartu. Metode ini sering digunakan baik 

pada TK Kartika X-8 maupun TK Makedonia. 

4. Media pembelajaran yang paling sering digunakan dalam pengajaran membaca 

permulaan adalah media kartu. Media ini sering digunakan karena praktis dan mudah 

untuk dipersiapkan. Penggunaan media kartu dalam pembelajaran membaca permulaan 

pada anak usia dini dilakukan dengan dimodifikasi berbagai permainan dan digabung 

dengan penggunaan kartu. Penggunaan media kartu sering terlihat dalam permainan 

tebak huruf menggunakan kartu. 

5. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan di TK Kartika X-8 dilakukan melalui observasi 

pada proses pembelajaran anak. Guru mengelompokkan anak berdasarkan kriteria 
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kemampuan membaca anak untuk memudahkan penilaian dan pemberian bantuan. 

Sedangkan evaluasi yang dilakukan guru di TK Makedonia dilakukan lebih terhadap 

proses pembelajaran dan terhadap metode pembelajaran. Guru melakukan evaluasi 

terhadap metode-metode pembelajaran yang diterapkan, jika masih ditemukan 

kekurangan dari metode yang diterapkan akan dilakukan perbaikan pada semester 

selanjutnya. 

6. Kendala utama yang dialami oleh guru TK Kartika X-8 maupun TK Makedonia adalah 

kurangnya media pembelajaran yang disediakan oleh pihak sekolah. Kendala lain yang 

sering dihadapi oleh guru adalah tuntutan dari orangtua yang ingin agar anak mereka 

segera bisa membaca, perbedaan kemampuan kognitif anak, anak yang tidak melalui 

jenjang TK A tetapi langsung masuk ke jenjang TK B, anak yang susah fokus dan 

kesulitan pendanaan untuk pengadaan media pembelajaran. 

 

B. Implikasi 

Implikasi dari hasil penelitian tentang proses pembelajaran membaca permulaan pada 

anak usia dini adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran membaca permulaan merupakan salah satu aspek pembelajaran yang 

penting untuk diperkenalkan kepada anak sehingga guru dan pihak sekolah dapat 

menciptakan pembelajaran membaca yang ramah anak, sesuai dengan minat dan tidak 

bersifat akademik tetapi lebih menekankan pada karakteristik dan kebutuhan anak. 

Pembelajaran sebaiknya didesain dengan suasana yang menyenangkan dan kondusif bagi 

anak usia dini  

2. Dalam pelaksanaan pembelajaran membaca guru berperan sebagai fasilitator yang 

menyediakan materi dan media untuk menunjang proses belajar. Guru berusaha untuk 

menciptakan berbagai metode dan media yang dapat meragsang kemampuan membaca 

anak juga menunjang proses pembelajaran. Guru diharapkan dapat menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif bagi anak dengan tidak mengarahkan pembelajaran 

membaca pada pembelajaran yang bersifat akademis. 

3. Kolaborasi antara orangtua, guru dan pihak sekolah sangat diperlukan untuk memberikan 

pembelajaran membaca yang berkesinambungan dan saling mendukung sehingga 
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pembelajaran membaca pada anak dapat berhasil dengan baik. Di sekolah guru dapat 

mengenalkan pembelajaran membaca pada anak. di rumah orangtua dapat kembali 

mengulang pembelajaran yang diberikan di sekolah, sedangkan pihak sekolah dapat 

memberikan kontribusi dengan menyediakan berbagai media penunjang pembelajaran. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan juga implikasi yang telah dipaparkan, maka 

rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti bagi guru, pihak sekolah dan penelitian 

selanjutnya yaitu: 

1. Bagi Guru 

a. Guru dapat mengembangkan berbagai metode pembelajaran membaca yang lebih 

bervariasi untuk meningkatkan motivasi belajar membaca anak. 

b. Guru dapat mengembangkan program belajar peer teaching untuk membantu anak-

anak yang masih mengalami keterlambatan dalam pembelajaran membaca. 

c. Sangat penting bagi guru memiliki kepekaan untuk mengidentifikasi masalah-

masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh anak dalam proses pembelajaran di kelas, 

khususnya dalam proses pembelajaran membaca. 

2. Bagi Pihak Sekolah 

a. Kepala sekolah, pihak yayasan dan pimpinan terkait untuk lebih membuka dialog 

dengan guru sehingga mengetahui kesulitan dan kebutuhan guru yang berhubungan 

dengan proses pembelajaran.  

b. Pihak sekolah dapat meningkatkan pengadaan fasilitas penunjang pendidikan 

khususnya media pembelajaran bagi anak. 

c. Pihak sekolah dapat menciptakan sebuah program yang mendorong keterlibatan 

orangtua dalam menunjang pembelajaran anak khususnya pembelajaran membaca 

bagi anak. 

d. Dapat dibuat pertemuan rutin antara guru dan orangtua untuk menginformasikan 

perkembangan anak dan memberi pemahaman tentang tumbuh kembang anak. 

3. Bagi Orangtua 
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a. Orangtua diharapkan terlibat aktif dalam mendukung pembelajaran anak, khususnya 

pembelajaran membaca. Orangtua dapat berkolaborasi dengan guru untuk membantu 

proses belajar membaca anak di rumah. 

b. Orangtua diharapkan lebih memahami perkembangan anak sehingga tidak 

memaksakan agar anak bisa segera membaca dengan lancar. 

4. Bagi Peneliti selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya bisa lebih difokuskan untuk meneliti pengaruh keterlibatan 

orangtua dalam proses belajar anak khususnya dalam proses pembelajaran membaca. 

b. Peneliti selanjutnya bisa mencari tahu pengaruh dan perbedaan antara anak yang 

menempuh jenjang TK A sebelum masuk ke TK B dengan anak yang langsung 

masuk ke TK B tanpa melalui TK A. 


