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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak menggunakan 

media permainan Kartu Angka Bergambar di TK Gonilan Surakarta 2013/2014.  

 Metode yang di gunakan Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

dilakukan sebanyak 3 siklus, dimana dalam masing-masing siklus terdapat empat tahapan yaitu: 

(1) perencanaan tindakan: (2) pelaksanaan tindakan (3) observasi tindakan (4) refleksi 

tindakan. Peneliti ini dilaksanakan secara kaloborasi bersama guru TK Gonilan Surakarta. 

Subyek penelitian adalah 3 anak laki-laki, 6 anak perempuan dan guru kelompok B TK Gonilan 

Surakarta. Data yang dikumpulkan adalah data tentang kemampuan berhitung dan data tentang 

prosedur pembelajaran media permainan kartu angka.  Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode observasi untuk mengamati proses pembelajaran melalui permainan kartu 

angka dan mengamati tindakan guru saat menerapkan permainan kartu angka dan catatan 

lapangan digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian penting yang muncul pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dan mencatat semua kejadian yang terjadi diluar perencanaan atau 

pencatatan permasalahan-permasalahan yang muncul pada waktu dilaksanakan kegiatan. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis diskriptif komparatif dengan  membandingkan 

hasil amatan dengan indikator pencapaian setiap siklus, dari kondisi prasiklus, siklus I, siklus II 

dan siklus III dan analisis interaktif untuk mengetahui pembelajaran melalui media permainan 

kartu angka.  
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 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan berhitung anak di TK Gonilan 

Surakarta mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari hasil prosentase prasiklus 

55,63%, siklus I mencapai 66.67%, siklus II mencapai 75.35%, dan pada siklus III mencapai 

87.15%. Kesimpulan penelitian ini adalah menggunakan media kartu angka dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung anak di TK Gonilan Surakarta.  

Kata Kunci : berhitung,mengunakan  permainan, Kartu Angka 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini (paud) merupakan salah satu pendidikan untuk anak yang 

berusia 0-6 tahun. Anak usia tersebut dipandang memiliki karakter yang berbeda yaitu, anak 

bersifat unik, anak mengekspresikan prilaku secara sepontan, anak bersifat aktif, energik den 

memilki rasa eksploratif.  

Selain memahami karakteristik pada anak, pembelajaran anak usia dini haruslah 

mengarah pada aspek-aspek perkembangan yang ada pada anak. Aspek-aspek perkembangan 

anak usia diantaranya adalah: fisik motorik, kognitif, moral emosional, sosial dan bahasa.  

Dari penjabaran diatas maka penulis akan meneliti aspek perkembangan kognitif.  

Kegiatan pembelajaran matematika untuk anak usia dini dirancang agar anak mampu mengusai 

berbagai pengetahuan dan ketrampilan matematika yang memungkinkan mereka untuk hidup dan 

berkerja pada abad mendatang.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di taman kanak-kanak gonilan 

Surakarta mengenai proses perbelajaran pada aspek kemampuan kognitif,  cara pembelajaran 

masih berpusat pada guru. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya guru masih menguasai kelas, 

guru dengan sepontan memberikan tugas kepada anak tampa memberikan pilihan kegiatan 

kepada anak. Anak hanya mengikuti apa yang diperintah guru. Dengan demikian cara 

pembelajaran yang diberikan guru kurang menarik. Selain itu peneliti juga menemukan 

penggunaan media yang terbatas. Padahal kurangnya media yang bervariasi membuat anak 

merasa bosan tidak ada rasa antusias pada anak untuk aktif didalam kelas. Ini terbukti pada buku 

pekerjaan anak dari 9 anak hanya 57% anak yang bisa mengerjakan dan yang lainnya masih 

perlu bimbingan guru  

Berdasarkan pemasalahan yang di TK gonilan Surakarta penulis tertarik untuk meneliti 

secara langsung dengan judul “upaya meningkatkan kemampuan berhitung menggunakan media 

kartu angka bergambar”.  
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertempat di Kelompok B TK Gonilan Surakarta.  Pelaksanaan penelitian 

ini direncanakan selama 4 bulan. Mulai bulan Oktober 2013 sampai bulan Januari  2014. Jenis 

penilitian ini adalah penilitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas merupakan 

kegaitan pemecahan masalah yang dimulai dari: a) perencanaan (planning), b) pelaksanan 

(action), C) pengumpulan data (observing), d) menganalisis data/informasi untuk memutuskan 

seejauh mana kelebihan atau kelemahan tindakan tersebut (reflekcsing). Subjek dalam peneniliti 

ini adalah guru dan anak kelompok B TK Gonilan dengan jumlah 9 orang aspek yang diteliti 

adalah kognitif, yaitu kemampuan berhitung. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Observasi, wawancara, dokumentasi. Instrument yang digunakan peneliti ini 

adalah lembar observasi, pedoman wawancara, catatan lapangan. Validitas data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik triangulasi metodologi, yaitu menggunakan dua buah metode 

pengumpulan data yaitu metode observasi dan catatan lapangan. Desain (model) penelitian ini 

adalah menggunakan Classroom Action Research (CAR) yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. 

Menurut Kurt Lewin, Penelitian Tindakan Kelas dalam pelaksanaannya berupa proses 

pengkajian berdaur (cyclical) yang terdiri dari empat fase pokok. Keempat fase pokok tersebut 

adalah: 

Perencanaan (Planning): Fase ini merupakan fase yang terstruktur dan terencana. Namun 

tidak menutup kemungkinan dapat mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi saat 

itu. 

a. Tindakan (Action): Fase ini merupakan fase di mana tindakan yang dilakukan berdasarkan 

pada perencanaan yang telah disusun sesuai permasalahan. 

b. Pengamatan (Observation): Fase ini merupakan fase mendokumentasikan semua kegiatan 

yang terjadi selama penelitian. 

c. Refleksi (Reflection): Fase ini merupakan fase mengingat kembali tindakan yang dilakukan 

sesuai hasil observasi.  
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Adapun Prosedur Penelitian Tindakan Kelas Terdapat pada Gambar 1. 

 

   

 

    

  

     

 

  

 

    

     

   

 

 

Gambar 1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, 2006: 16): 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) memiliki empat tahap penting, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Sebelum melakukan tindakan yang telah direncanakan di 

atas, peneliti terlebih dahulu melakukan prasiklus. Indikator pencapaian keberhasilan penelitian 

untuk setiap siklus dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Penelitian dalam Setiap Siklus 

Keberhasilan Penelitian Siklus I Siklus II Siklus III 

Rata-rata kemampuan berhitung anak 65% 75% 85% 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Peneliti melakukan pengamatan lebih dahulu pada hari rabu 20 November 2013. 

Presentase anak yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat ketentuan secara 

klasikal sebesar 55.90.%. data ini menunjukkan bahwa pembelajaran belum mencapai batas 

ketuntasan yang ditetapkan. Dengan adanya hal itu dapat disimpulkan bahwa pada nilai kondisi 

ini pembelajaran kemampuan kognitif khususnya dalam mengenal konsep bilangan dan 

penjumlahan bilangan 1-10 dikatan belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan Perencanaan 

tindakan siklus I dilaksanakan pada hari jum,at 23 Januari 2014 kelompok B di TK Gonilan 

Surakarta. Guru dan peneliti berdiskusi untuk membuat rencangan tindakan dan skanario 

pembelajaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan tindakan siklus I .  

Pelaksanaan tindakan 1 dilaksanakan pada hari Senin 27 Januari 2014 selama 60 menit 

dalam satu pertemuan. Pembelajaran dilakukan Kelas B di TK Gonilan, sebelum tindakan 

dilakukan, peneliti dan guru mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan berupa kartu gambar, 

dan kartu angka. Pembelajaran dilakukan sesuai rencana pembelajaran yang sudah disusun pada 

saat perencanaan tindakan, peneliti mengamati dan mengobservasi pelaksanaan siklus. 

Pelaksanaan tindakan siklus I pada pertemuan ke-2 dilaksanakan pada hari kamis 30 Januari 

2014 selama 60 menit, pelaksanaan dilakukan di Kelas B di TK Gonilan. Sebelum tindakan 

dilakukan, peneliti dan guru mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan berupa kartu gambar, 

dan kartu angka. Pembelajaran dilakukan sesuai rencana pembelajaran yang sudah disusun pada 

saat perencanaan tindakan, peneliti mengamati dan mengobservasi pelaksanaan tindakan. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada saat pelaksanaan siklus 1, peneliti 

dapat melakukan analisis dan refleksi sebagai berikut: 

1. Anak dapat menyebutkan urutan bilangan 1-10 dan anak dapat membuat urutan bilangan 

dengan runtut yaitu dengan jumlah keseluruhan 66 dengan presentase 412.50% dan 

presentase total 45.83%. Disini anak kebanyakkan mendapat nilai 3 yaitu dengan diskriptor 

berkembang sesuai harapan. Selain itu anak mampu dalam indikator menyebutkan urutan 

bilangan 1-10. Dalam indikator ini anak sudah mampu mengerjakan.  

2. Anak menghitung benda dengan benar dan menunjukkan angka sesuai gambar dengan benar 

hasil yang diperoleh yaitu jumlah skor keseluruhan 51 presentase 318.75% dan presentase 

total 35.42%. Diindikator ini anak masih mengalami pengembangan anak belum sepenuhnya. 
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3. Dalam indikator anak dapat menyebutkan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan serta 

menghubungkan/memasang lambang bilangan dengan benda hasil yang diperoleh dengan 

jumlah 75 dengan jumlah presentase 468.75%dan presentase keseluruhan 52.08. Siklus I 

pelaksanaan ke-2 anak masih kesulitan dalam penjumlahan karena anak belum terlatih 

dengan penjumlahan  anak belum paham dalam penjumlahan. Siklus I hasil yang dicapai 

dengan presentase 66.67%. Disiklus ini masih perlu perbaikan pembelajaran maka untuk 

memperbaiki pembelajaran kemampuan berhitung dilakukan siklus selatjutnya supaya 

hasilnya dapat maksimal. 

Berdasarkan hal itu untuk mengatasi kekeurangan siklus I maka dilakun perbaikan yaitu 

pada hari senin 01-02-2014. Setelah melakukan diskusi, akhirnya peneliti dan guru menyepakati 

beberapa hal yang sebaiknya dilakukan dalam permainan kartu angka untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung pada anak usia dini. Pelaksanaan tindakan pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari senin 03/2/2014 selama 60 menit kegiatan pembelajaran ini dilakukan di 

kelompok B TK Gonilan Surakarta. Peneliti mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada hari kamis 06/02/2014 selama 60 menit 

kegiatan pembelajaran ini dilakukan di kelompok B TK Gonilan Surakarta. Peneliti 

mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan. Hasil observasi kegiatan permainan kartu angka 

untuk meningkatkan kemampuan berhitung pada anak menunjukkan peningkatan yaitu dari 

indikator membilang/menyebutkan urutan bilangan 1-10 dan membilang dengan menunjukkan 

benda mengenal konsep bilangan dengan benda dengan jumlah presentase 850.00% dengan 

presentase total 94.44% pada siklus 1 jumlah nilai 107 dengan presentase 731.25%. presentase 

total 81.25% untuk menyebutkan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan dan 

menghubungkan/memasang lambang bilangan dengan benda dengan jumlah 81 dengan jumlah 

presen 506.25% presentase keseluruhan 56.25% sudah cukup menunjukkan peningkatan yaitu 

dari siklus I pada pertemuan ke-2 dengan indikator yang sama hasil yang dicapai dengan jumlah 

75 dengan jumlah presentase 468.75% jumlah presentase keseluruhan 52.08%.Hal-hal yang 

peneliti peroleh mengenai kondisi anak selama proses pembelajaran, antara lain: 

a. Anak menunjukkan angka sesuai gambar dengan benar dengan jumlah skor 30 dengan 

presentase 93.75 psesentasi total 10.42 ada 1 anak yang masih berkembang mendapat skor 2 

jumlah tersebut peneliti poroleh dengan cara menghitung jumlah anak yang melakukan 
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tindakan yang mengerjakan tapi masih belum bisa peneliti beri skor 2 yaitu masih 

berkembang 

b. Anak yang dapat menyebutkan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan 

(menghubungkan dua kumpulan benda) dengan butir amatan 2 dengan tentuan diskriptor 

masih berkembang dengan skor 10 presentase 31.25% untuk presentase total 3.45% dengan  

jumlah anak 5. Bagi anak yang berkembang sesuai harapan dengan butir amatan 3 dengan 

jumlah skor dicapai 24 dengan jumlah presentase% untuk presentase total 75.35%. disini 

anak  masih kesulitan untuk menjumlahkan benda maka perlu perbaikan dalam siklus 

selanjutnya  

c. Menghubungkan/memasangkan lambang bilangan dengan benda-benda 1-20 bagi anak yang 

belum berkembang dengan jumlah skor 4 presentase 12.50% untuk presentase total 1.39% 

bagi anak masih berkembang dengan jumlah skor keseluruhan 20 presentase 62.50% 

presentase total 6.94 bagi anak yang berkembang sesuai harapan dengan jumlah sekor 12 

presentase 37.50% preseentase total 4.17%. Maka dalam siklus ini masih perlu perbaikan 

untuk mencapai indakator dalam penelitian. 

Kegiatan perencanan pada siklus III ini dilaksanakan hari Sabtu tanggal 08/02/2014 di 

kelompok B di TK Gonilan Surakarta. Peneliti dan guru berdiskusi untuk membuat rencana 

tindakan dan skanario pembelajaran untuk peningkatan pada siklus III. Dengan memperhatikan 

kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan siklus II kesepakatan pelaksanaan tindakan siklus III 

pada pertemuan pertama dilaksanakan pada hari senin tanggal 10/02/2014 pada jam 07.00-08.00 

(60 menit) dan pelaksanaan tindakan pertemuan ke dua hari kamis 14/02/2014 pada jam 07.00-

08.00 (60 menit).  

Pelakanaan tindakan siklus III pada pertemuan pertama dilaksanakan pada hari senin 

10/02/2014 selama 60 menit. Pembelajaran pada kegiatan inti yang dilaksankan di dalam  

Kelompok B TK Gonilan Surakarta. Pelakanaan tindakan siklus III pada pertemuan ke-2 

dilaksanakan pada hari senin 13/02/2014 selama 60 menit. Pembelajaran pada kegiatan inti yang 

dilaksankan di dalam  Kelompok B TK Gonilan Surakarta. 

Berdasarkan analisis dan refleksi di atas, tindakan pada siklus III ini dikatakan berhasil. 

Hasil yang dicapai dengan jumlah presentase 784.38% untuk presentase total 87.15%. 

Kemampuan berhitung anak khususnya imajinansi yang dituangkan dalam permainan kartu 

angka pada siklus III dalam berlajar menghitung menggunakan kartu angka sudah berhasil.     
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PEMBAHASAN  

Peneliti dan guru kelas sepakat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kemampuan 

berhitung dengam menggunakan kartu angka. Guru dan peneliti menyusun rencana untuk siklus 

1. Siklus 1 ini mendiskripsikan pembelajaran mengenal bilangan menggunakan angka 

bergambar. Menghitung jumlah jumlah gambar yang dibuat oleh guru 

Peneliti ini dilaksanakan dalam 3 siklus. Pelaksanaan siklus 1. Masih ada kekurangan 

adanya beberapa kesulitan yang timbul karena tidak terbiasa dengan mencocokkan sehingga 

anak perlu waktu pembiasaan untuk beradaptasi. Peneliti memperbaiki kekurangan–kekurangan 

tersebut dalam pelaksanaan siklus II. Pelaksanaan siklus II  lebih baik dari siklus I. kekurangan-

kekurangan tersebut sudah dapat teratasi tetapi masih terdapat beberapa kekurangan. Siklus III 

adalah penyempurna dari siklus II. Sebagaimana dalam siklus ini kekurangan pada siklus II 

sudah dapat teratasi . peneliti memberikan pertanyaan dan penugasan disetiap pelaksanaan 

tindakan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kemampuan berhitung dan kemampuan 

berfikir anak. Pertanyaan dan penugasan kemampuam kognitif pada siklus III digunakan untuk 

menentukan hasil akhir yang dapat dicapai kegiatan menghitung benda tersebut dengan 

pertimbangan sebagai berikut. 

a. Proses kegiatan permainan kartu angka untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak 

b. Proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak melalui permaianan 

kartu angka dapat menarik perhatian anak usia dini. Kartu angka yang digunakan berbeda-

benda, sehingga kemampuan berhitung anak dari siklus I ke III mengalami 

peningkatan.Tabel  perbandingan  skor  pencapaian  anak  sebagai  berikut :  
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Tabel  4.2 

Persentase Hasil Peningkatan Kemampuan Berhitung Anak Per Siklus 

Berdasarkan siklus di atas, pada siklus I sampai siklus III kemampuan berhitung anak 

meningkat. Presentase peningkatan sebelum tindakan sampai dengan siklus I penigkatan 

mencapai 66.67% dari siklus I sampai sikuls II peningkatan ,mencapai 75.35% siklus III 

mencapai 87.15% sudah berkembang sesuai harapan. 

Adanya peningkatan kemampuan berhitung anak didik sebelum tindakan pada siklus III, 

hal ini tidak lepas dari upaya peneliti untuk membuat rancangan pembelajaran yang 

dimungkinkan untuk merasang kemampuan berhitung anak dan melaksanakan seluruh rencana 

tersebut dengan sebaik-baiknya. Selain itu fasilitas baik disekolah maupun di rumah yang 

mendukung kemampuan berhitung anak juga penting. Untuk itu, sekolah di TK hendaknya 

menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengenalan berhitung anak. Selain fasilitas yang 

memadai, salah satu hal yang sangat penting yang dilakukan guru sekolah ketika proses belajar 

yaitu dengan bermain mengguankan kartu angka. 

Metode bermain kartu angka merupakan metode yang sangat baik untuk pembelajaran 

berhitung karena melalui metode bermain ini anak-anak tidak merasakan bahwa dirinya sedang 

belajar, terutama belajar tentang bilangan/angka, pengulasan tentang konsep bilangan/angka juga 

semakin baik. Hal ini juga didukung dan sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

No. 
Nama 

Perbandingan 

Prasiklus Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Finial  65.63% 68.75% 78.13% 90.63% 

2. Riska  53.13% 59.38% 71.88% 84.38% 

3. Cahyo  50.00% 65.63% 75.00% 78.13% 

4. Selvita  53.13% 62.50% 71.88% 81.25% 

5. Andris 50.00% 56.25% 78.13% 87.50% 

6. Choirul nisa 43.75% 65.63% 62.50% 81.25% 

7. Cinta 43.75% 56.25% 71.88% 81.25% 

8. Ramadhani 75.00% 81.25% 84.38% 100.00% 

9. Vinsa  68.75% 84.38% 84.38% 100.00% 

            Rata – rara 55.90% 66.67% 75.35% 87.15% 
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Depdiknas (2007: 4), apabila kegiatan berhitung diberikan melalui berbagai macam permainan 

tentunya akan lebih efektif karena bermain merupakan wahana belajar dan berkerja bagi anak. 

Anak akan lebih berhasil mempelajari sesuatu apabila yang ia pelajari sesuai dengan minat, 

kebutuhan, dan kemampuan.   

Keterbatasan  Peneliti 

Berdasarkan pada pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disampaikan 

keterbatasan masalah pada penilitian ini adalah peningkatan kemampuan kemampuan berhitung 

anak dibatasi pada perkalian dan pembagian bilangan  

Keterbatasan lainnya adalah kesungguhan anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan peneliti merupakan hal-hal diluar jangkauan peneliti untuk mengontrol. 

Karena anak satu dengan anak yang lain mempunyai karakteristik dan kemampuan yang 

berbeda-beda pula. Sehingga peneliti memberikan motifasi dan bimbingan yang sesuai dengan 

kemampuan anak. 

KESIMPULAN  

Kesimpulan  hasil peneliti diatas menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan media 

kartu angka dapat meningkatkan kemampuan berhitung pada kelompok B di TK Gonilan 

Surakarta tahun ajaran 2013/2014. Perkembangan kemampuan berhitung anak terjadi setelah 

guru menerapkan upaya tindakan diantaranya:  

1. Menghitung bilangan mengunakan media kartu angka berdasarkan gambar dan angka 

2. Peneliti membuat rencana bidang pengembangan terkebih dahulu agar kegiatan pembelajaran 

dapat terarah dengan baik.  

3. Peneliti sebagai motivator dalam kegiatan pembelajaran sehingga memberikan kesempatan 

pada anak untuk mengeluarkan ide-ide dalam menyelesaikan masalah. 

Berdasarkan permbahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:  

a. Pembelajaran menggunakan kartu angka dapat meningkatkan kemampuan berhitung. Hal ini 

terbukti dengan adanya peningkatan prosentase kemampuan berhitung anak dari pra siklus 

III. Adapun peningkatan kemampuan berhitung dapat dilihat dari meningkatnya perhatian 

dan kosentrasi anak dalam melakukan kegiatan pembelajaran, serta meningkatnya 

kemampuan berhitung anak pada pra siklus prosentase kemampuan berhitung anak sebesar 

55.90%, peningkatan pada siklus I mencapai 66.67%, peningkatan pada siklus II mencapai 

75.35%, peningkatan berhitung pada siklus III 87.15% 
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b. Penggunaan media kartu angka dapat meningkatkan kemampuan berhitung serta dapat 

menarik perhatian pada anak.  

Implikasi Hasil Penelitian  

berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti menyampaikan beberapa 

implikasi sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Pembelajaran menggunakan kartu angka ternyata dapat meningkatkan kempuan 

berhitung anak. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

metode yang bervariasi.  

2. Bagi guru 

Pembelajaran mengginakan media kartu angka dijadikan artenatif pilihan 

pembelajaran dalam meingkatkan kemampuan berhitung dengan cara membilang dan 

menjodohkan angka dan gambar 

3. Bagi Sekolahan 

Supaya pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik perlu 

ditunjang sarana dan prasarana yang memadai dalam kegiatan pembalajaran kartu angka. 

Misalnya, alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan anak 

4. Bagi Peneliti. 

 Supaya lebih giat lagi memberikan pembelajaran pada  anak – anak  dengan  metode 

yang bervariasi yang sesuai dengan tema dan perkembangan kemampuan anak.        

Saran  

1. Bagi Guru   

a. Guru hendaknya lebih kreatif, aktif, dan inovatif lagi dalam  pembelajaran. 

b. Guru hendaknya menggunakan media yang sesuai  dengan  perkembangan  anak  dan  

menarik minat belajar anak.   

c. Guru perlu merefleksi hasil pembelajaran untuk menyempurnakan pembelajaran 

berikutnya. 

2. Kepada Peneliti Berikutnya 
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Penelititi  berikutnya  supaya  dapat  melakukan  penelitian  yang  sama  dengan  

teknik  ataupun  metode  yang  berbeda  untuk  lebih  baik  lagi  dalam  pembelajaran  yang  

akan  datang. 
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