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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis pada kegiatan 

pembelajaran berhitung dengan media puzzle pada anak kelompok B di TK 

Harapan Kota Baubau, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembelajaran dengan media puzzle sangat sesuai dan dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif anak kelompok B di TK Harapan Kota Baubau

2. Penjelasan dan peragaan guru akan mudah dipahami anak bila anak diberi 

kesempatan langsung berhitung dengan bendanya dan diberikan kesempatan 

untuk bertanya.

3. Kemampuan kognitif anak dengan bermain puzzle dapat ditingkatkan 

dengan memberi motifasi dan media yang bervariasi dan langsung dapat 

disentuh oleh anak.

4. Kegiatan pembelajaran anak akan tidak membosankan bila dilakukan 

dengan situasi yang menyenangkan atau tidak tertekan dengan keinginan

guru untuk pencapaian indikator karena sesuai prinsip belajar di TK yaitu 

belajar seraya bermain.
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari pelaksanaan observasi pengembangan 

kemampuan kognitif anak dengan media bermain puzzle paada anak kelompok B 

di TK Harapan Kota Baubau, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi guru

a. Guru dalam menjelaskan materi kepada anak hendak memberi 

kesempatan pada anak unutk bertanya 

b. Guru hendaknya memberi motivasi belajar dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

c. Guru hendaknya menggunakan media dan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan minat anak

d. Guru jangan membiarkan anak melakukan kegiatan pembelajaran tanpa 

bimbingan.

2. Bagi sekolah

a. Proses kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancer sesuai dengan 

rancangan kegiatan.

b. Tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal sesuai indikator.

c. Kualitas pembelajaran semakin meningkat 
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