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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dapat peneliti simpulkan bahwa dengan menggunakan permainan halang rintang 

sebagai metode pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar dapat 

mengembangkan motorik kasar anak usia dini pada kelompok A di RA Harapan 

Ibu. 

Hal ini dapat dilihat dari adanya perkembangan peserta didik yang mana 

pada pra siklus penelitian diketahui peserta didik yang mencapai standar penilaian 

berkembang sangat baik belum terlihat dan hanya mencapai penilaian berkembang 

sesuai harapan 1 peserta didik atau 9% dari keseluruhan peserta didik yang 

berjumlah 11 pserta didik. Kemudian pada siklus I pertemuan ke-1 peserta didik 

yang memiliki kemampuan motorik kasar sangat baik mulai mencapai 1 peserta 

didik atau 9%, dan pada pertemuan ke-2 peserta didik bertambah menjadi 2 

peserta didik atau 18%, dan pada pertemuan ke-3 peserta didik bertambah menjadi 

3 peserta didik atau 27%.  Selanjutnya pada siklus II pertemuan ke-1 anak yang 

mencapai standar penilaian berkembang sangat baik mencapai 4 peserta didik atau 

34%, pada pertemuan ke-2 peserta didik yang mencapai BSB semakin bertambah 

5 peserta didik atau 45%, dan pada pertemuan ke-3 peserta didik yang memiliki 

kemampuan motorik kasar
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mencapai 9 peserta didik atau 81% dari 11 peserta didik. Jumlah tersebut telah 

mencapai standar penilaian yang telah ditentukan yaitu BSB antara 76%  -  100%. 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan di atas, 

maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Pelaksanaan permainan halang rintang atau kegiatan yang berkaitan 

dengan motorik kasar yang diberikan guru kepada peserta didik sebaiknya 

dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Guru lebih giat memberikan motivasi 

kepada anak, agar anak tetap semangat dan mampu lebih percaya diri ketika 

melakukan permainan halang rintang atau kegiatan yang berkaitan dengan 

motorik kasar. 

2. Bagi Anak 

 Mengembangkan motorik kasar anak sangatlah penting dimulai sejak 

dini, karena hal ini akan membantu anak dalam mengembangkan aspek-

aspek perkembangan lainnya.  

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan bagi penelitian selanjutnya penelitian ini bisa menjadi 

sebuah gambaran untuk melakukan penelitian tentang Mengembangkan 

Motorik Kasar Anak Usia Dini Melalui Permainan Halang Rintang pada 

Kelompok A, dan dapat menambah berbagai macam permainan serta aspek 

perkembangan lainnya. 


