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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pemanfaatan Bahan Alam dan Barang Bekas Sebagai Media Kolase 

Untuk Mengembangkan Kemampuan Motorik Halus Anak Kelompok 

B Di TKIT Daarussalam Tulungagung. 

Kegiatan kolase dengan menggunakan bahan alam dan barang bekas 

merupakan salah satu kegiatan yang telah dirancang guru dalam RPPH  

dengan tujuan mengembangkan kemampuan motorik halus anak  kelompok 

B TKIT Daarussalam. Bahan yang digunakan adalah  daun kering, ranting 

kering, dan bunga kering, kertas dan majalah bekas. Penggunaan bahan 

alam dan barang bekas juga bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan 

naturalis menumbuhkan sikap peduli lingkungan pada anak. Dalam masa 

pandemi, penggunaan kedua bahan tersebut sesuai untuk digunakan karena 

mudah ditemukan di sekitar lingkungan  

Pelaksanaan kegiataan kolase didampingi dan dibimbing guru melalui 

jaringan yakni video call. Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui 

perkembangan motorik halus anak, serta mengetahui kendala atau 

hambatan yang dialami oleh anak sehingga guru mencari aletnatif solusi 

untuk memecahkan masalah. Di akhir guru memberikan apresiasi terhadap 

hasil karya anak  



2 
 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dan juga memperhatikan kegunaan 

hasil peneliti secara praktis sebagaimana berikut ini. 

1. Untuk IAIN Tulungagung 

Peneliti ini diharapkan dapat menambanh literatur di IAIN 

Tulungagung dalam bidang pendidikan anak usia dini khususnya 

dalam pengembangan kemampuan motorik halus. 

2. Untuk Sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagi masukan 

dalam upaya mengembangkan kemampuan motorik halus anak  usia 

diniuntuk mencegah terjadinya anak keterlambatan anak dalam bidang 

motorik halus 

3. Untuk Guru TKIT Daarussalam 

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi  motovasi dan referensi 

bagi guru untuk terus meningkatkan kualitas diri dalam kompetensi 

agar dapat mendidik anak dengan baik serta dapat menjadi teladan 

bagi anak. 

4. Bagi peneliti yang akan datang 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi 

peneliti selanjutnya atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih 

mendalam mengenai kemampuan motorik halus anak usia dini, di 
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TKIT Daarussalam Kampungdalem Tulungagung, sehingga dapat 

memperkaya temuan penelitian ini. 

 

 


