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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada deskripsi dan analisis yang telah peneliti uraikan 

pada bab sebelumnya, maka berikut ini merupakan kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan sebanyak dua siklus dan secara keseluruhan hasilnya 

menunjukan adanya peningkatan kemampuan gerak lokomotor anak 

kelompok B2 TK Persis Tarogong Garut melalui stimulasi permainan 

tradisional lompat tali. Adapun kesimpulan secara khusus dari penelitian ini 

adalah : 

 

1. Kemampuan gerak lokomotor anak kelompok B2 TK Persis Tarogong 

Garut sebelum dilakukan pembelajaran dengan stimulasi permainan 

tradisional lompat tali masih rendah, hal ini terlihat dari beberapa 

indikator tingkat pencapaian kemampuan gerak lokomotor pada beberapa 

indikator masih menunjukan hasil di bawah rata-rata. 

2. Implementasi permainan tradisional lompat tali dalam meningkatkan 

kemampuan gerak lokomotor anak kelompok B2 TK Persis Tarogong 

Garut dilaksanakan melalaui dua siklus. Dalam siklus satu dilaksanakan 

dua tindakan permainan yang disesuaikan dengan jumlah indikator yang 

akan dikembangkan begitupun pada waktu siklus dua dengan dua 

tindakan yang sama. Adapun indikator yang akan dikembangkan yakni, 

(a) berlari di tempat, (b) berlari dengan cepat, (c) berlari dengan 

menyamping, (d) berlari sambil melompat dengan seimbang tanpa jatuh, 

(e) berlari dengan rintangan melewati tali, (f) melompat dari karet 

setinggi 20-30 cm, (g) melompat dengan dua kaki dengan seimbang, (h) 

melompat dengan satu kaki tanpa jatuh, (i) melompat dengan posisi 

badan menyamping tanpa menyentuh tali karet, (j) melompat melewati 

tali karet yang digerakan seperti ular. Alat yang digunakan dalam 
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permainan lompat tali adalah karet gelang yang diuntai menjadi tali yang 

panjang. Selain menyediakan media yang akan digunakan, peneliti juga 

memberikan penjelasan kepada guru kelas mengenai cara, langkah-

langkah permainan yang terangkum dalam rencana kegiatan harian guna 

menunjang kelancaran proses implementasi permainan tradisional lompat 

tali. Peneliti melakukan refleksi melalui diskusi dengan guru kelompok 

B2 mengenai pencapaian kemampuan gerak lokomotor amak. Permainan 

tradisional lompat tali telah berhasil dan memberikan dampak positif 

terhadap proses pembelajaran dan dapat meningkatkan kemampuan gerak 

lokomotor anak. 

3. Setelah distimulasi dengan permainan tradisional lompat tali, 

kemampuan gerak lokomotor anak kelompok B2 TK Persis Tarogong 

Garut mengalami peningkatan. Peningkatan itu berupa kemampuan 

berlari dan melompat dengan berbagai variasi gerakan yang semula tidak 

bisa menjadi bisa walaupun dengan bantuan, atau yang tadinya masih 

memerlukan bimbingan sekarang sudah bisa secara mandiri. Peneliti juga 

melihat antusiasme anak-anak dalam permainan tradisional lompat tali, 

sehingga pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan gerak 

lokomotor anakmenjadi sangat menyenangkan. Dari hasil pengukuran 

sebelum diberi tindakan permainan tradisional lompat tali rata-rata 

kemampuan gerak lokomotor anak kelompok B2 pada masing-masing 

indikator berada pada kemampuan cukup dan di bawah rata-rata, hanya 

pada indikator 1 (berlari di tempat) yang sudah menunjukan hasil baik 

(80%). Setelah diberikan tindakan permainan tradisional lompat tali, 

hampir kenaikan pada masing-masing indikator menunjukan hasil yang 

baik, yaitu pada indikator 1,2,3,4,5,6,7 dan 10. Sebuah peningkatan yang 

cukup memuaskan sebagai bukti bahwa permainan tradisional lompat tali 

dapat meningkatkan kemampuan gerak lokomotor anak taman kanak-

kanak. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian mengenai 

meningkatkan kemampuan gerak lokomotor anak melalui stimulasi 

permainan tradisional di Taman Kanak-kanak, berikut saran-saran yang 

ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait. 

 

1. Bagi Lembaga yang Bersangkutan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membri manfaat kepada 

lembaga pendidikan yaitu TK Persis Tarogong Garut. Dalam hal ini, 

pihak sekolah atau guru yang bersangkutan dapat menjadikan aktivitas 

jasmani menjadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, salah 

satunya pengemasan permainan tradisional lompat tali yang bisa 

membantu meningkatkan kemampuan gerak lokomotor anak. 

 

2. Bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

a. Guru hendaknya selalu mengajak anak untuk melakukan banyak 

permainan agar anak dapat terlatih kemampuan gerak lokomotornya. 

b. Guru diharaphan dapat mnstimulasi perkembangan kemampuan 

gerak lokomor anak melalui pembelajaran yang menyenangkan dan 

selalu memberikan kesempatan bagi anak untuk aktif dalam aktivitas 

bermain, salah satunya yaitu dengan permainan tradisional lompat 

tali yang diberikan secara rutin dengan berbagai variasi gerakan yang 

berbeda  setiap kegiatannya. 

c. Guru diharapkan dapat menggunakan dan memilih metode yang 

bervariatif dalam rangka menstimulasi kemampuan anak khususnya 

kemampuan gerak lokomotor. 

d. Guru hendaknya dapat memilih media yang tepat, aman dan mudah 

saat digunakan anak, salah satunya dengan menggunakan tali karet 

yang sangat disenangi oleh anak, dan membuat anak tertarik pada 

pembelajaran. 
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3. Bagi Orang Tua 

a. Orangtua hendaknya menyediakan fasilitas bagi anak untuk 

melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan 

gerak lokomotor anak. 

b. Orangtua hendaknya membuat berbagai kegiatan yang dapat 

meningkatkan kemampuan gerak lokomotor anak dengan tujuan 

untuk menyeimbangkan kegiatan yang berhubungan dengan 

perkembangan kognitif dengan lokomotor anak. 

 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Mengingat masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam 

penyajian skripsi ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat 

melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi terhadap penerapan 

permainan tradisional lainnya dalam membantu meningkatkan 

kemampuan gerak lokomotor anak. Oleh karena itu, bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan untuk dapat menindak lanjuti hasil penelitian ini 

dengan mengkaji lebih jauh lagi dalam rangka meningkatkan 

kemampuan gerak lokomotor anak agar bisa lebih optimal lagi. 

 


