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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV, diambil 

simpulan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media papan geometri 

dari flanel dapat meningkatkan kemampuan visual spasial anak untuk 

mengenal bentuk kelompok A TK Pertiwi Purworejo I kec. Bae Kab. Kudus 

semester II tahun ajaran 2014/2015. Saat penelitian ini dilakukan anak-anak 

sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran karena pembelajaran 

lebih menarik dan menyenangkan melalui kegiatan bermain papan geometri 

dari flanel. Hal ini terlihat dari peningkatan prosentase kemampuan visual 

spasial anak dalam mengenal bentuk dari hasil data pada setiap siklusnya 

mengalami peningkatan. Kemampuan visual spasial anak dalam mengenal 

bentuk pada kondisi awal sebelum tindakan menunjukkan kemampuan visual 

spasial anak dalam mengenal bentuk sebesar 16%. Pada siklus I kemampuan 

visual spasial anak dalam mengenal bentuk mendapat prosentase sebesar 53%. 

Pada siklus II kemampuan visual spasial anak dalam mengenal bentuk 

meningkatkan mendapat prosentase sebesar 89%. Sehingga pembelajaran dapat 

dikatakan berhasil karena 89% dari 19 jumlah anak kelompok A TK Pertiwi 

Purworejo I Kec. Bae Kab. Kudus telah mencapai indikator keberhasilan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan 

adalah : 

1) Bagi guru, dapat menerapkan kegiatan pembelajaran yang lebih 

kreatif dan lebih berorientasi dalam meningkatkan kemampuan 

visual spasial untuk mengenal bentuk dengan menggunakan media 

papan geometri dari flanel.  
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2) Bagi anak, diharapkan anak lebih bebas berekspresi sendiri saat 

bermain dengan media papan geometri dari flanel sehingga dalam 

pencapaian kemampuan visual spasial untuk  mengenal bentuk 

lebih optimal. 

3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai upaya 

meningkatkan kemampuan visual spasial anak untuk mengenal 

bentuk masih sangat terbatas pada kegiatan pembelajarannya. Oleh 

karena itu, menjadi motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk 

melengkapi penelitian ini dengan menggunakan media papan 

geometri yang lebih bervariasi dan menarik bagi anak dalam 

kegiatan mengenal bentuk, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan visual spasial anak untuk mengenal bentuk secara 

optimal. 

  

  

 

 

 


