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 BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil peneleitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan d di TK Islam Alhamidiyyah mengenai Perkembangan motorik 

halus anak usia dini dengan kegiatan menggunakan kertas warna atau 

origami di TK Islam Alhamidiyyah dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan 

melipat origami atau kertas warna ini adalah adanya perkembangan motorik 

halus anak.  Perubahan perkembangan ini terjadi setelah melewati beberapa 

kali kegiatan pembelajaran menggunakan kertas origami.  kemampuan 

motorik halus anak dapat berkembang dengan optimal. Kegiatan motorik 

halus yang diberikan oleh guru sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang sudah disusun dan juga perkembangan 

pencapaian yang dicapai sebagai indikator pelaksanaan aspek motorik 

halus.  

Pengembangan motorik halus ini juga didukung dengan indikator 

pencapaian yaitu dalam meniru bentuk, anak A pada meniru bentuk yang 

pertama masih belum bisa melipat dengan baik dan masih tidak beraturan, 

sedangkan unuk anak B saat melakukan kegiatan melipat bentuk mobil anak 

mulai berkembang bisa mengikuti lipatan namun belum rapih. Dengan 

melakukan tiga – empat kali kegitan melipat hingga motorik halus anak 

berkembang secara perlahan. Maka dari itu disimpulkan bahwa 

pembelajaran menggunakan media origami untuk mengembagkan motorik 

halus anak memberikan pengaruh baik. 

Dengan berbagai kegiatan menggunakan kertas warna atau origami 

ini juga anak dapat mengetahui berbagai warna, berbagai bentuk, tekstur 

halus atau kasar. Juga dalam kegiatan mengembangkan motorik halus ini  

ada faktor yang memepengaruhi yaitu berupa : a. Perkembangan sistem 

syaraf, b. Kondisi fisik, c. memiliki motivasi yang kuat, d. Lingkungan yang 

kondusif, e. Aspek psikologis, f. faktor usia, g. memiliki poten dan bakat. 
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B. Saran  

    Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diusulkan saran yang 

ingin disampaikan kepada guru dan orangtua : 

1. Untuk guru :  

  Lebih berupaya mengembangkan kegiatan menggunkan media 

kertas warna atau origami ini, dan juga guru sepatutnya memberikan 

kegiatan melipat menggunakan kertas warna atau origami ini bisa 

sebanyak satu minggu sekali, agar anak lebih aktif dan juga motorik 

anak lebih terasah lagi. 

2. Untuk Orangtua,  

Orangtua dapat membimbing ananya saat dirumah dengan cara 

melakukan kegiatan yang dapat mengembangkan motorik halus, tidak 

hanya dengan kegiatan melipat saja, bisa juga dengan kegiatan yang 

dapat mengasah motorik halus maupun aspek Perkembangan lainnya, 

mengenal warna, mengenal berbagai bentuk, kreatifitas anak, melatih 

focus atau konsentrasi.  

  

 

 

 

 

 


