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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 
 
 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pengolahan data 

menggunakan analisa statistika Mc Nemar menghasilkan kesimpulan Ho 

gagal ditolak yang berarti bahwa media bola yang diberi angka dan warna 

berbeda tidak berpengaruh terhadap peningkatan minat belajar pengenalan 

angka anak usia PAUD.  

 

5.2. Implikasi 
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa media 

bola yang diberi angka dan warna berbeda tidak berpengaruh terhadap 

peningkatan minat belajar pengenalan angka pada anak PAUD. Anak usia 

dini yang tidak memiliki minat belajar secara keseluruhan akan kesulitan 

untuk memahami mata pelajaran. Terutama mata pelajaran yang dianggap 

sulit dan tidak menarik seperti matematika. Sehingga diperlukan 

pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar 

pengenalan angka pada anak PAUD.  

 

5.3. Saran 
Terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan pada penelitian ini, 

sebagai berikut; 

 

5.3.1. Saran bagi Wali Murid 
Wali murid dapat lebih memahami kebutuhan perkembangan dari 

siswa sehingga dapat terpenuhi perkembangan siswa baik dari segi 
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perkembangan kognitif ataupun fisik. Sehingga wali murid dan pihak sekolah 

dapat berbagi tanggung jawab terhadap perkembangan anak.   

 

5.3.2. Saran bagi Sekolah 
Pihak sekolah dapat lebih memahami kebutuhan perkembangan dari 

siswa. Sekolah juga dapat menambah sarana dan prasarana pembelajaran 

kreatif yang dirasa dapat membantu perkembangan siswa. 

   

5.3.3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini dapat 

memperhatikan beberapa hal yang dapat menjadi acuan, antara lain : 

1. penting untuk melakukan studi pendahuluan pada lebih dari satu 

TK/PAUD untuk mengenali gejala/fenomena yang terjadi pada sampel 

yang dipilih. 

2. sebaiknya guru dilibatkan pada penilaian observasi, guru diberikan 

lembar observasi yang berbeda dengan penilai. 

3. sterilisasi ruang atau lapangan yang digunakan pada saat perlakuan 

dengan media bola dapat membantu menambah konsentrasi siswa. 

4. memilih media pembelajaran lain yang dirasa dapat menggugah minat 

belajar pengenalan angka anak usia PAUD. 

5. melakukan variasi atau penggabungan perlakuan media bola dengan 

perlakuan lain. 

6. menambahkan jumlah subjek dalam penelitian.   


