BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pada bab ini merupakan bab yang terakhir, sebab bab terakhir maka perlu
adanya simpulan agar hasil dalam penelitian ini dapat dipahami secara ringkas
dan menyeluruh. Adanya simpulan dalam penelitian ini adalah:
1. Penggunaan media papan flannel di TK Islam Yatabu Kedinding Surabaya
dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari guru yang menggunakan media
papan flannel sudah tepat, baik dalam kemampuannya dan kesesuaian dengan
materi dalam penyampaiannya dengan media papan flannel.
Terbukti dari table tentang penggunaan media papan flannel yang rata-rata
jawaban responden memilih jawaban A menghasilkan 5,83% ini berarti
masuk dalam kategori baik sesuai dengan acuan yang dikemukakan oleh
Suharsimi Arikunto.
2. Minat dan peningkatan pemahaman siswa pada huruf hijaiyah di TK Islam
Yatabu Kedinding Surabaya ternyata dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat
dilihat hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui penyebaran angket
bahwa mayoritas dari jumlah responden mengatakan dengan adanya
penerapan pengembangan media papan flannel, siswa selalu mendengarkan
keterangan guru, mampu mengerjakan perintah guru, siswa sering bertanya
jika kurang paham dengan keterangan guru, siswa juga dapat berperan aktif,
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dan siswa merasa senang, tidak jenuh terhadap materi yang disampaikan.
Kondisi tersebut terbukti dari tabel tentang pemahaman siswa pada huruf
hijaiyah yag rata-rata jawaban responden yang memilih A menghasilkan
1,28% ini berarti masuk dalam kategori baik sesuai dengan acuan yang
dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto
3. Ada pengaruh antara pengembangan media papan flannel terhadap
peningkatan pemahaman huruf hijaiyah pada siswa, hal ini terbukti
berdasarkan

perolehan

perhitungan

statistic

product

moment

yang

menunjukkan angka 0,75 yang berarti “r” perhitungan lebih besar dari nilai
“r” pada tabel baik pada taraf signifikan hasil 5% maupun 1% maka hipotesa
kerja yang diterima.
Adapun pengaruh yang ditimbulkan adalah tergolong kuat atau tinggi, karena
berdasarkan pada “r” perhitungan yang diperoleh yaitu 0,75 berada pada
rentangan 0,70 – 0,90 yang mana interpretasinya adalah kuat atau tinggi.

B. Saran-saran
Setelah penulis simpulkan sebagaimana tersebut di atas, maka sumbangan
pemikiran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:
1. Dengan hasil yang baik dalam menggunakan media pembelajaran papan
flannel di TK Islam Yatabu Kedinding Surabaya, seyogyanyalah para
pengajar khususnya bidang keagamaan di

TK Islam untuk lebih
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mengembangkan

dan

memperhatikan

dalam

menggunakan

media

pembelajaran papan flannel.
2. Mengenai pemahaman siswa pada huruf hijaiyah yang menggunakan media
pembelajaran papan flannel dalam kegiatan belajar mengajar menghasilkan
nilai lebih dari cukup. Hal ini harus dijadikan motivasi bagi dewan guru untuk
lebih mengefektifkan kembali proses belajar mengajar dengan menggunakan
media pembelajara papan flannel.
3. kepada kepala sekolah TK Islam Yatabu Kedinding Surabaya hendaknya
tetap menjaga dan menciptakan lingkungan yang harmonis bagi guru, siswa
dan semua pihak yang ikut serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses
belajar mengajar yang sesuai dengan visi dan misi sekolah.
4. Bagi siswa, hendaknya selalu berusaha untuk lebih meningkatkan prestasinya
dengan meningkatkan minat belajarnya.

