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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 

A. Simpulan tentang Produk 

Berdasarkan penelitian pengembangan produk panduan pembelajaran 

motorik kasar siswa Kelompok Bermain (KB) usia 3-4 tahun berdasarkan 

kurikulum PAUD dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengembangan panduan pembelajaran motorik kasar siswa Kelompok 

Bermain (KB) usia 3-4 tahun berdasarkan kurikulum PAUD dimulai dari 

tahap-tahap penyusunan produk, uji validitas, uji reliabilitas, revisi 

produk dan uji lapangan dapat disimpulkan bahwa panduan pembelajaran 

layak digunakan. 

2. Panduan pembelajaran motorik kasar siswa Kelompok Bermain (KB) usia 

3-4 tahun berdasarkan kurikulum PAUD yang dikembangkan efektif dan 

layak digunakan. Haltersebut dapat dilihat dari sejauh mana guru dapat 

mengorganisasikan proses pembelajaran dengan baik dengan adanya 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat berdasarkan panduan 

pembelajaran yang dikembangkan oleh pengembang. Produk dari 

penelitian pengembangan ini yaitu berupa buku panduan pembelajaran  

motorik kasar siswa Kelompok Bermain (KB) usia 3-4 tahun berdasarkan 

kurikulum PAUD. 

B. Saran Pemanfaatan Produk 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan mendapatkan hasil 

berupa produk buku panduan pembelajaran siswa kelompok bermain KB usia 
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3-4 tahun berdasarkan kurikulum PAUD, disarankan model aktivitas ini dapat 

digunakan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian secara praktis dapat digunakan sebagai acuan bagi guru 

Kelompok Bermain (KB) untuk dapat memberikan model pembelajaran 

yang tersusun dengan rapi dan menyenangkan bagi siswa, sehingga 

secara tidak langsung akan membantu siswa dalam mencapai standar 

kompetensi yang diharapkan.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, perlu adanya kajian-kajian dan pengembangan 

lebih lanjut untuk menambah khasanah untuk meningkatkan motivasi dan 

kerjasama peserta didik agar dapat menunjang peserta didik dalam 

mencapai tujuan pendidikan dan hidup berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

C. Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut  

Dalam penyebarluasan produk pengembangan ke sasaran yang lebih luas, 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sebelum disebarluaskan, sebaiknya produk ini dicek kembali dan 

disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing lembaga. 

2. Sebelum disebarluaskan, sebaiknya disosialisasikan kepada pihak terkait 

seperti guru Kelompok Bermain (KB) pada daerah tertentu. 

Sedangkan untuk mengembangkan penelitian ini ke arah lebih lanjut, peneliti 

mempunyai beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Subjek penelitian sebaiknya dilakukan pada subjek yang lebih luas. Begitu 

pula dengan tempat penelitian dilakukan pada lebih banyak tempat 

penelitian. 

2. Hasil pengembangan ini hanya fokus pada motorik kasar usia 3-4 tahun. 

Untuk penelitian lebih lanjut dapat mengembangkan sesuai kelompok 

umur dan aspek jasmani yang lain untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang sesungguhnya. 

Demikian saran-saran terhadap pengembangan produk buku panduan 

pelaksanaan pembelajaran motorik kasar siswa kelompok bermain KB usia 3-

4 tahun berdasarkan kurikulum PAUD yang lebih lanjut. 

 
 


