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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

   Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan 

permainan tari sisingaan untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik gerak anak. 

Penelitian dilakukan dengan membandingkan dua metode yaitu, permainan tari 

sisingaan dan permainan balok pada 2 keterampilan yaitu, keterampilan sosial dan 

keterampilan psikomotorik. Dalam aspek keterampilan sosial dengan 

menggunakan permainan tari sisingaan lebih tinggi dari pada permainan balok. 

Lalu pada aspek keterampilan psikomotorik dengan menggunakan permainan tari 

sisingaan  lebih tinggi dari pada menggunakan permainan balok. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kecerdasan kinestetik 

pada anak  yang signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan permainan 

tari sisingaan dengan menunjukkan peningkatan yang positif dan menunjukkan 

nilai baik. 

B. Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian, 

diantaranya adalah :  

a. Kepala Sekolah PAUD Karang Pawitan Kalijati Subang  

       Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai penggunaan 

permainan tari sisingaan , maka peneliti menyarankan kepada kepala sekolah 

PAUD Karang Pawitan Kalijati Subang, bahwa permainan tari sisingaan ini bagus 

untuk  meningkatkan kecerdasan kinestetik gerak anak dalam pendidikan tari 

daerah diantaranya pada keterampilan sosial dan keterampilan psikomotorik. 

Secara khusus, saran-saran yang diajukan yaitu : 

1. Peningkatan kemampuan dalam menjalin hubungan baik dengan orang 

tua, guru  dan siswa. 
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2. Usahakan kepala TK membimbing dalam kegiatan tersebut supaya ada 

rasa kebersamaan antara kepala sekolah, guru, dan siswa.  

3. Permainan tari sisingaan ini bisa menjadi fasilitas permainan baru di 

PAUD Karang Pawitan Kalijati Subang. 

4. Selain itu juga permainan tari sisingaan ini bisa diperkenalkan kepada 

anak bahwa tari sisinggan ini adalah warisan nenek moyang dan ciri khas 

daerah subang. 

5. Permainan tari sisingaan ini bisa juga untuk diperkenalkan ke PAUD yang 

lainnya. 

b. Guru PAUD Karang Pawitan Kalijati Subang  

         Setelah melakukan penelitian mengenai penggunaan permainan tari 

sisingaan untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik gerak anak. Walaupun 

demikian  ternyata ada indikator yang perlu pengoftimalan secara berlanjut. 

Secara khusus, saran-saran yang diajukan yaitu : 

1. Sebaiknya guru lebih ekstra memperhatikan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran supaya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. 

2. Supaya anak-anak mempunyai rasa diperhatikan oleh guru, maka berilah 

penghargaan / motivasi positif supaya anak merasa senang dalam belajar. 

3. Guru hendaknya selalu memperhatikan kebersihan dan kerapihan 

administrasi kelas sehingga program perencanaan dalam bentuk apapun 

akan terlihat menarik dan mudah di pahami oleh siapapun. 

4. Peneliti menyarankan kepada guru PAUD Karang Pawitan Kalijati 

Subang, bahwa permainan tari sisingaan bisa lebih ditingkatkan lagi 

karena dalam metode ini sangat mendukung dalam kegiatan proses belajar 

sambil bermain dan bermain sambil belajar. 

c. Peseta didik 

          Setelah melakukan penelitian ini dengan menerapkan penggunaan 

permainan tari sisingaan untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik gerak anak , 

diharapkan menjadi pengalaman baru bagi peserta didik dalam kegiatan di 

sekolah, khususnya di PAUD Karang Pawitan Kalijati Subang. 

d. Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 
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          Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penggunaan permainan tari 

sisingaan untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik gerak anak. Diharapkan hasil 

dari analisis ini dapat bermanfaat bagi departemen kurikulum dan teknologi 

pendidikan khususnya dalam menambah referensi untuk melakukan 

pengembangan dibidang kurikulum dan teknologi pendidikan. 

e. Bagi Peneliti Selanjutnya 

           Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 

penggunaan permainan tari sisingaan untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik 

gerak anak  dengan  metode penelitian kuasi eksperimen bentuk nonequivalent 

control gruop design. Perlu adanya pengembangan penelitian lebih lanjut 

mengenai penggunaan permainan tari sisingaan untuk meningkatkan kecerdasan 

kinestetik gerak anak pada sampel yang lebih besar dengan kuasi eksperimen 

bentuk time series design lebih luas. 

 


