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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian tentang peningkatan kemampuan motorik kasar anak  

kelompok A2 melalui pembelajaran dengan media bola disimpulkan berikut ini : 

1. Kondisi objektif kemampuan motorik kasar dalam gerak dominan dan 

manipulatif anak kelompok A2 TK Pupuk Kujang sebelum diterapkannya 

kegiatan pembelajaran dengan media bola adanya masalah ketidak mampuan 

anak melakukan gerak lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif sehingga 

motorik kasar anak kurang berkembang. Peneliti merancang suatu kegiatan 

pembelajaran dengan bermain media bola merupakan suatu cara untuk 

meningkatkan kemampuan motorik kasar anak dalam pembelajaran.  

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan media bola dalam upaya meningkatkan 

kemampuan motorik kasar gerak dominan dan manipulatif anak kelompok A2 

TK Pupuk Kujang pada siklus I terdapat peningkatan perkembangan 

kemampuan motorik kasar dalam gerak lokomotor, non-lokomotor dan 

manipulative dari masing-masing anak, namun belum sesuai harapan 

dikarenakan masih ada beberapa anak yang belum tertarik dalam pembelajaran 

dengan bermain media bola sehingga kemampuan anak masih belum optimal 

sehingga perlu dilakukan perbaikan siklus selanjutnya. 

3. Peningkatan kemampuan motorik kasar dalam gerak dominan dan manipulatif 

anak kelompok A2 TK Pupuk Kujang setelah diterapkan kegiatan 

pembelajaran dengan media bola pada siklus II menunjukkan peningkatan 

kemampuan anak dan memberikan dampak positif bagi kegiatan pembelajaran 
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yang dilakukan secara langsung di lapangan sehingga dapat menstimulasi 

kemampuan berpikir anak dan memberikan kesempatan lebih besar kepada 

anak dalam berinteraksi dan memberikan motivasi berupa pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan bagi anak. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar 

melalui pembelajran dengna media bola, peneliti mengemukakan rekomendasi 

yang dapat dijadikan masukan bagi pihak yang terkait dengan pendidikan anak 

khususnya TK Pupuk Kujang. Adapun rekomendasi tersebut antara lain ditujukan: 

1. Bagi Peneliti  

a. dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang peningkatan motorik 

kasar pada anak melalui pembelajran dengan media bola. 

b. Peneliti dapat melakukan penelitian menggunakan berbagai media dan 

sumber yang dapat mengembangkan motorik kasar anak 

2. Bagi Kepala Sekolah  

a. Memberikan kesempatan luas bagi guru untuk menerapkan strategi dan 

metode pembelajaran inovatif dengan media bola 

b. Memberikan kemudahan dengan menyediakan sarana dan prasarana demi 

menunjang keberhasilan pembelajaran dengan media bola. 

3. Bagi Guru  TK 

a. Lebih variatif dalam memilih metode yang akan digunakan dalam 

pemebelajaran media bola 

b. Dapat menjadi fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran dengan 

media bola dalam pemahaman motorik kasar anak. 
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c. Menciptakan pembelajaran yang tidak berpusat pada guru akan tetapi 

memberikan kesempatan anak mengamati, melakukan, menarik 

kesimpulan sendiri sehingga tidak bosan dengan materi yang diberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 


