
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat di dalam Bab IV, maka disimpulkan 

bahwa melalui bermain puzzle dapat meningkatkan Kecerdasan Logika Matematika anak usia 

dini di TK Harapan Bunda Kota Jambi 

 Bermain puzzle yang dilakukan memenuhi kriteria indikator terampil berhitung, 

terampol memecahkan masalah, dapat mengklasifikasikan benda, dapat berpikir sebab akibat 

dengan benar, serta  dapat menyusun benda sesuai dengan urutannya.  

 Dari pelaksanaan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa Kecerdasan Logika 

Matematika anak dapat dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan sebelum dan sesudah 

adanya pemberian tindakan pada Siklus I dan Siklus II sebagai berikut: 

1. Sebelum adanya pemberian tindakan terlihat bahwa Kecerdasan Logika Matematika 

yaitu dengan presentase  25,83%.  

2. Setelah pemberian tindakan pada siklus 1 dengan hasil presentase sebesar 47,02 % 

anak sudah Mulai berkembang, namun masih belum memasuki criteria ketuntasan. 

Maka peneliti melanjutkan pada siklus ke-2 dengan menambahkan tindakan berupa 

reward (penghargaan) yang diberikan kepada anak pada saat proses mengajar. 

Dengan memberikan reward (penghargaan) kepada anak, mampu meningkatkan 

motivasi belajar anak agar anak akan semakin termotivasi untuk menyusun kepingan 

puzzle berdasarkan pasangannya. Dan pada siklus 2 Kecerdasan Logika Matematika 

anak dinyatakan Berkembang Sesuai Harapan (BSB) dengan hasil presentasi yaitu 

sebesar 87,93 % sesuai dengan Kriteria ketuntasan. 

3. Jadi kecerdasan logika matematika melalui bermain puzzle dapat meningkat dengan 

peningkatan yang sangat baik melebihi batas ketuntasan 85% yaitu 87,93%. 



5.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran-saran dapat disampaikan 

peneliti dalam skripsi antara lain sebagai berikut:  

1. Bagi Anak 

Diharapkan melalui bermain Puzzle dapat meningkatkan kecerdasan logika 

matematika anak. Karena bermain Puzzle merupakan salah satu kegiatan yang tepat 

untuk meningkatkan Kecerdasan Logika Matematika anak usia dini 

2. Bagi Guru  

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru di dalam kelas, dapat menambah pengetahuan, keterampilan 

guru dalam menggunakan metode atau kegiatan dan alat pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kecerdasan logika matematika anak usia dini 

3. Bagi Orang Tua 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam mendorong anaknya 

untuk meningkatkan kecerdasan logika matematika anak usia dini. Serta sebagai 

upaya dalam meningkatkan pendidikan dengan menggunakan teknik yang tepat 

dan sesuai dengan perkembangan yang optimal. 



 


