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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Bersadarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka 

peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan permainan tradisional dilakukan pada hari kamis dengan program 

“kemis nyunda”. Materi kegiatan kemis nyunda termasuk dalam kegiatan 

bahasa sunda. Perencanaan kegiatan permainan tradisional ini sudah tertuang 

di program sekolah TK Islam Al-Fauza Kota Sukabumi. Lalu dituangkan di 

RPPM dan RPPH karena merupakan dari pembelajaran. Kegiatan permainan 

tradisional ini dilaksanakan sebelum pembelajaran dikelas dimulai, dan 

dilaksanakan diluar ruangan kelas. Setiap kamis pendidik memberikan 

kegiatan permainan tradisonal yang berbeda-beda sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang sudah dibuat, tetapi peniliti memfokuskan kegiatan 

permainan tradisonal pada permainan sondah. 

2. Dari hasil penelitian yang didapatkan melalui kegiatan observasi, wawancara 

serta studi dokumentasi, peneliti memperoleh bahwa efektivitas permainan 

tradisional di TK Islam Al-Fauza Kota Sukabumi berjalan dengan lancar dan 

sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Peserta didik mampu 

mengikuti kegiatan permainan tradisional dengan baik karena mereka terbiasa 

melakukan kegiatan tersebut setiap minggu pada hari kamis sesuai program 

yang telah ditentukan. Bahwa empat orang peserta didik mengalami 

perubahan dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal anak, terlihat 

pada anak sedang bermain sondah dan berinteraksi dengan teman-temannya. 

Kegiatan permainan tradisonal ini untuk mengembangkan kecerdasan jamak 

pada anak terutama mengembangkan kecerdasan intrapersonal pada anak. 
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B. Saran 

1. Bagi lembaga di harapkan lebih melengkapi dan memperhatikan fasilitas 

kegiatan bermain, khususnya permainan-permainan trasdisional yang 

membentuk kecerdasan interpersonal pada peserta didik. 

2. Bagi guru di harapkan lebih memberikan motivasi kepada peserta didik 

supaya anak semangat untuk melakukan permainan tradisional dan 

memberikan reward kepada peserta didik yang sudah mampu 

bersosialisasi terhadap teman sebayanya 

3. Bagi orang tua di harapkan lebih memotivasi kepada anak agar lebih 

percaya diri dalam melakukan kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. 

Selain  itu di harapkan  juga kegiatan bermain tradisional ini tidak di 

lakukan di sekolah saja namun sesekali dapat dilakukan di rumah dengan 

bimbingan orang tua demi terbentuknya kecerdasan interpersonal pada 

peserta didik. 

 


