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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Meningkatkan kemampuan 

motorik halus anak melalui metode pemberian tugas dengan tehnik menggunting” 

yang dilaksanakan di TK Sukaseuri kelompok B, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kondisi objektif kemampuan motorik halus anak  pada TK Sukaseuri sebelum 

melakukan pembelajaran melalui pemberian tugas dengan teknik menggunting 

masih rendah. Dari hasil observasi sebelum diberikannya tindakan yaitu masih 

banyak anak yang belum  mencapai indikator pada kemampuan motorik halus. 

Anak yang berada pada kategori Berkembang Sangat Baik (BSB) 0%, pada 

kategori Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 2,22%, pada kategori 

Berkembang Cukup Baik (BCB) 38,22%dan pada kategori Belum 

Berkembang (BB) 59,56 %. 

2. Implementasi penerapan kegiatan teknik menggunting dalam meningkatkan 

motorik halus anak  pada TK Sukaseuri dilaksanakan dengan 2 siklus, setiap 

siklus terdiri dari 2 tindakan. Setiap siklus meliputi perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi.  

3. Peningkatan motorik halus anak setelah pemberian tugas teknik menggunting 

menunjukan peningkatan dari sebelum diberikan tindakan (pra siklus). Pada 

siklus I dan siklus II peningkatan kemampuan motorik halus anak berkembang 

secara optimal. Pada siklus I anak yang berada dalam kategori Berkembang 

Sangat Baik (BSB) 1,78%, pada kategori Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 

40%, pada kategori Berkembang Cukup Baik (BCB) 46,67% dan pada 

kategori Belum Berkembang (BB) 11,55%. Sedangkan pada siklus II 

kemampuan anak mengalami peningkatan pada kategori  Berkembang Sangat 

Baik (BSB) 40,89%, pada kategori Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 

56,45%, pada kategori Berkembang Cukup Baik (BCB) 2,66% dan pada 



64 
 

 
Nani Komariah, 2014 
Meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui metode pemberian tugas dengan 
teknik menggunting 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

kategori Belum Berkembang (BB) 0 %. Berdasarkan hasil observasi dari 

setiap tindakan pada siklus, dapat disimpulkan bahwa dengan pembelajaran 

tekhnik menggunting dapat meningkatkan motorik halus anak. 

 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan dari hasil penelitian 

mengenai meningkatkan motorik halus anak melalui kegiatan menggunting 

terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak 

yang terkait antara lain : 

1. Bagi Guru 

a. Dapat memberi alternative pembelajaran yang dapat digunakan dan 

dikembangkan guru dalam proses pembelajaran meningkatkan motorik 

halus anak yang lebih menarik. 

b. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti kegiatan 

menggunting lebih intensif. 

c. Memotivasi agar anak senang mengikuti pembelajaran menggunting 

dengan gambar yang menarik dan bervariasi sesuai dengan minat dan 

bakat anak. 

2. Bagi Sekolah 

Memfasilitasi pembelajaran dengan menyediakan sarana dan prasarana 

yang lebih lengkap dan memberikan kesempatan pada guru untuk menerapkan 

strategi pembelajaran yang inovatif. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat mengembangkan 

kegiatan menggunting ini dengan metode pembelajaran yang menarik dan sesuai 

dengan minat dan karakteristik anak serta dapat melengkapi kekurangan yang 

terdapat pada  penelitian ini. 

 


