
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1      Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas yang telah dibahas 

sebelumnya disimpulkan bahwa peran guru dalam mengembang\kan kemampuan 

berhitung pada anak kelompok B di TK Anggrek Mekar Kecamatan Limboto 

Barat Kabupaten Gorontalo, dilakukan melalui empat peran yakni : 1) Peran guru 

sebagai pembimbing dilakukan dengan cara membimbing anak dalam 

menghubungkan lambang bilangan dengan benda, membimbing anak yang kurang 

mampu dalam berhitung dan menentukan indikator yang digunakan untuk menilai 

kemampuan berhitung pada anak  2) Peran guru sebagai motivator dilakukan 

dengan cara mendorong anak yang kurang mampu dalam berhitung, membuat 

perencanaan program pembelajaran dan mengevaluasi anak yang kurang mampu 

dalam berhitung 3) Peran guru sebagai mediator dilakukan dengan cara 

menunjukan permainan media gambar dan mengatasi anak yang sudah mampu 

dalam berhitung dan 4)  Peran guru sebagai evaluator dilakukan dengan cara 

mengevaluasi anak yang belum mampu dalam berhitung dan yang sudah mampu 

dalam berhitung. 

5.2 Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan di atas maka di sarankan agar guru 

kelompok B dapat melaksanakan perannya dengan lebih maksimal baik sebagai 

pembimbing, sebagai motivator sebagai mediator maupun sebagai evaluator sebab 

melalui peran ini maka proses pembelajaran di TK dapat ditingkatkan dan untuk 

pengembangan kemampuan berhitung pada anak.  
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