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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Penerapan 

Media Menara Susun dalam Mengenalkan Huruf Hijaiyah pada Anak 

Usia 4-5 Tahun Di Paud An Nida Wateskroyo Besuki Tulungagung, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan media menara susun dalam mengenalkan huruf hijaiyah 

pada anak usia 4-5 tahun di PAUD An Nida Wateskroyo Besuki 

Tulungagung, sebagai berikut: Guru menggunakan media 

pembelajaran menara susun dalam mengenalkan huruf hijaiyah 

pada anak karena dirasa media tersebut cukup menarik untuk anak, 

selain itu juga dapat digunakan untuk bermain, dalam proses 

pengenalan huruf hijaiyah guru selalu mendampingi anak, 

meskipun begitu masih ada beberapa anak yang merasa kesulitan 

dalam mengenal huruf hijaiyah, jadi sesering mungkin guru harus 

menerapkannya di lembaga selain itu orang tua dirumah juga harus 

tetap mengajari anak mengenal huruf hijaiyah agar anak bisa lebih 

cepat menghafal huruf hijaiyah. Untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan anak dalam memahami dan mengingat huruf hijaiyah 

guru memberikan pertanyaan atau tebak huruf setelah anak selesai 

bermain, kemudian guru memberikan penilaian berupa bintang 

agar anak lebih semangat untuk belajar.  
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2. kognisi ingatan siswa selama penerapan media menara susun 

dalam mengenalkan huruf hijaiyah pada anak usia 4-5 tahun di 

PAUD An Nida Wateskroyo Besuki Tulungagung, sebagai berikut: 

Dalam belajar mengenal huruf hijaiyah daya ingat anak harus kuat. 

Melalui media menara susun hijaiyah guru dapat memberikan 

pengetahuan ke anak tentang huruf hijaiyah, dalam memberikan 

penjelasan yang berkaitan dengan huruf hijaiyah guru 

menggunakan media menara susun sehingga perhatian anak dapat 

terpusat dan tertuju pada media tersebut. Dalam tahap pengenalan 

huruf hijaiyah ke anak melalui media menara susun harus 

dilaksanakan berulang-ulang, supaya apa yang telah diterima anak 

tetap melekat dalam ingatannya 

B. SARAN 

Sebagai penulisan yang terakhir, penulis memberikan beberapa 

saran kepada pihak PAUD An Nida Wateskroyo Besuki Tulungagung 

berdasarkan pengamatan penulis saat melakukaan penelitian, beberapa 

saran tersebut sebagai berikut: 

1. Untuk Kepala Sekolah 

a. Terus memberikan dukungan kepada guru yang menggunakan 

Media pembelajaran dalam mengajar. 

b. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu. 

2. Untuk Guru 

a. Guru terus kreatif dan inovatif dalam memaksimalkan 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran.  
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b. Membiasakan melakukan perbaikan dalam penggunaan media 

pembelajaran. 

3. Untuk Siswa 

a. Siswa lebih meningkatkan keaktifan dalam mengikuti 

pembelajaran dikelas. Karena hal ini akan mempengaruhi pada 

keberhasilan dalam mengenal huruf hijaiyah menggunakan 

media menara susunm yang digunakan guru  

b. Meningkatkan kemampuan mengenal huruf hijaiyah dengan 

diimbangi belajar dengan giat. 

4. Untuk Peneliti lain 

a. Mengembangkan penelitian dengan melakukan penelitian 

b. Memperoleh panduan dalam melakukan yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


