
BAB V SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang 

didapatkan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini 

adalah kegiatan gerakan pantomim memiliki pengaruh terhadap keterampilan 

motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun di TK Negeri Pembina 1 Kota Jambi. Hal 

ini didasarkan pada analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik non parametik Wilcoxon Match Pair Test (Uji jenjang Bertanda 

Wilcoxon).  

Dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi terdapat pengruah 

kegiatan gerakan pantomim terhadap keterampilan motorik kasar pada anak usia 

5-6 tahun di TK Negeri Pembina 1 Kota Jambi terbukti benar. 

5.2. Implikasi 

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan gerakan pantomim 

berpengaruh kuat terhadap keterampilan motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun 

di TK Negeri Pembina 1 Kota Jambi. Ini mengimplikasikan bahwa hasil yang di 

peroleh dari peneliti bisa menjadi masukan bagi guru-guru, orang tua maupun 

teman-teman untuk menggunakan kegiatan pantomime untuk meningkatkan 

keterampilan motorik anak. Kegiatan pantomim secara positif dapat 

meningkatkan keterampilan motorik kasar pada anak usia 5-6 tahuan, dan bukan 

hanya keterampilan motorik kasar anak, kegiatan pantomime muga mampu 

meninkatkan perkembnagna seni, bahasa sarta emosional anak-anak. 

  



 

5.3. Saran 

Setelah melakukan penelitian tentang kegiatan gerakan pantomim terhadap 

keterampilan motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun di TK Negeri Pembina 1 

Kota Jambi, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pada kegiatan pembelajaran mengenai keterampilan motorik kasar anak di 

sarankan menggunakan kegiatan berpantomim, karena dapat melatih anak 

dalam meningkatkan keterampilan motorik kasar, bahasa, imajinasi, seni 

serta emosional anak usia 5-6 tahun. 

2. Kegiatan berpantomim sebaiknya dimasukan pada setiap tema pembelajaran 

walaupun hanya sedikit setidaknya anak bisa mengetahui apa yang ia 

rasakan tercurahkan melalui menggerakan tubuhnya.  

3. Diharapkan dengan adanya kegiatan berpantomim anak lebih bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran yang di berikan oleh guru. 

4. Diharapkan dengan kegiatan pantomim ini anak mampu mengeskpresikan 

apa yang mereka rasakan. 

 


