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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasi penelitian secara keseluruhan hubungan  kegiatan bermain 

fun cooking terhadap kemampuan motorik halus anak dikatakan cukup untuk 

adanya hubungan dari kedua variabel. Signifikansi kegiatan bermain fun cooking 

terhadap kemampuan motorik halus anak yaitu 0,33 yang artinya hubungan antara 

kemampuan motorik halus pada kegiatan bermain fun cooking mempunyai 

hubungan hanya saja termasuk dalam katagori rendah. 

Terdapat kategori tingkat kemampuan anak dari setiap indikator dalam 

kegiatan bermain fun cooking yang sudah dilakukan. Pada pertemuan pertama nilai 

persentase tingkat kemampuan motorik halus pada kegiatan bermain fun cooking 

masuk dalam kategori cukup dan pada pertemuan kedua tingkat persentase masuk 

dalam kategori baik atau ada peningkatan pada kegiatan bermain fun cooking 

terhadap kemampuan motorik halus anak. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan 

bermain fun cooking dapat meningkatkan kesiapandalam pembelajaran salah 

satunya pada kemampuan motorik halus anak. 

 

B. Saran 

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan penelitian yang 

telah di lakukan yakni sebagai berikut : 

1. Bagi pendidik 

Kegiatan bermain fun cooking ini dapat dijadikan salah satu referensi 

kegiatan pembelajaran selingan untuk melatih kemampuan motorik halus anak 

serta guru dapat mengembangkan kegiatan bermain fun cooking ini untuk 

melatih kreatifitas anak. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal hendaknya 
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guru harus memperhatikan perencanaan dan pelaksaan dalam kegiatan 

bermain fun cooking, sebagai berikut : 

a. Peralatan yang digunakan harus aman digunakan anak 

b. Bahan yang digunakan haru diperhatikan untuk kesehatan anak 

c. Guru hendaknya memberi percontohan yang menarik agar anak merasa 

tertarik pada kegiatan bermain fun cooking sehingga anak dapat 

mengembangkan sesuai dengan kemampuan anak. 

d. Berikan keleluasaan anak untuk berekspresi dan bereksplorasi sesuai dengan 

ide dan kemampuan anak 

e. Pengaturan waktu harus di perhitungkan 

 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian kegiatan bermain fun cooking terhadap kemampuan motorik halus 

anak masih dapat dikembangkan jauh lebih luas untuk pengembangan aspek 

pembelajaran. Serta menyarankan ketika melakukan penelitian hendaknya 

menggunakan tindakan-tindakan yang berbeda sehingga terasa lebih 

menyenangkan dengan subjek yang digunakan. 


