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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

 
A. Simpulan tentang Produk 

Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan diperoleh 

kesimpulan bahwa model permainan yang dikembangkan untuk siswa TK disusun 

sesuai dengan kurikulum dan karakteristik siswa TK. Kesesuaian model dengan 

kurikulum tandai dengan pengembangan permainan berpedoman pada  

kompetensi inti dan kompetensi dasar. Model ini menggunakan aktivitas bermain 

karena karakteristik belajar siswa TK dilakukan melalui bermain. Model 

permainan ini dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran fisik-motorik untuk 

mengembangkan kemampuan motorik kasar dan motorik halus secara bersama-

sama sehingga waktu belajar motorik kasar akan sama dengan motorik halus. 

Model permainan untuk mengembangkan kemampuan motorik siswa TK yang 

dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran. Produk dari penelitian 

pengembangan ini yaitu  buku yang berjudul “Model Permainan untuk 

Mengembangkan Kemampuan Motorik bagi Siswa TK”.  

B. Saran Pemanfaatan Produk 

Beberapa saran yang dapat peneliti ajukan untuk memanfaatkan produk 

model latihan hasil dari penelitian ini, antara lain: 

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

untuk dapat memberikan model permainan yang disusun ke dalam 

pembelajaran siswa TK, sehingga secara aktif dapat memanfaatkan model 
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permainan untuk mengembangkan kemampuan motorik siswa TK pada 

khususnya, dan tujuan pendidikan pada umumnya. 

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

lebih lanjut untuk menambah khasanah untuk mengembangkan 

kemampuan motorik siswa TK agar dapat menunjang peserta didik dalam 

mencapai tujuan pendidikan dan hidup berinteraksi dengan lingkungannya. 

C. Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Di 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 individu.  

2. Sebelum disebarluaskan, sebaiknya disosialisasikan kepada pihak terkait 

seperti guru TK. 

Sedangkan untuk mengembangkan penelitian ini ke arah lebih lanjut, 

peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut: 

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 berupa model permainan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik siswa TK. Untuk penelitian lebih 

lanjut dapat mengembangkan permainan yang dapat meningkatkan aspek 

yang diperlukan dalam tujuan pendidikan manusia seutuhnya. 

Demikian saran-saran terhadap pengembangan produk model permainan 

untuk mengembangkan kemampuan motorik siswa TK yang lebih lanjut. 


