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MENGEMBANGKAN PERMAINAN BOWLING  UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN MOTORIK KASAR ANAK KELOMPOK B DI TK MUTIARA HATI 

TAHUN AJARAN 2017/2018 

ABSTRAK 

MARIA AULINA 

E1F014019 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah kurangnya stimulasi terhadap 

kemampuan motorik kasar anak di TK Mutiara Hati yang mengakibatkan kemampuan 

motorik kasar anak masih belum optimal terutama dalam rangka melatih dan meningkatkan 

komponen koordinasi antara kaki dan tangan, ketepatan anak dalam melempar sesuatu ke 

arah sasaran serta keseimbangan tubuh anak sehingga rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah Bagaimana permainan bowling dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak 

kelompok B di TK Mutiara Hati pada tahun ajaran 2017/2018. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui permainan bowling  yang tepat untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar 

anak kelompok B di TK Mutiara Hati. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan 

dengan III tahapan pengembangan yang masing-masing terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, observasi,dan analisis pengembangan. Data penelitian tentang kemampuan 

motorik kasar anak dikumpulkan dengan metode observasi dan dokumentasi. Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kuantitatif deskriftif. 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa langkah-langkah bermain bowling  dalam 

penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak, dapat dilihat pada tahap 

pengembangan I mencapai rata-rata 51%, sedangkan pada tahap pengembangan II mulai 

mengalami peningkatan  dengan nilai rata-rata mencapai 69% serta meningkat secara optimal 

pada tahap pengembangan III dengan presentase sebesar 85%. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kegiatan permainan bowling yang dilakukan 

dengan langkah-langkah yang tepat dapat mengembangkan kemampuan motorik kasar anak 

kelompok B TK Mutiara Hati. 

Kata kunci: Bowling, Motorik Kasar 
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PENDAHULUAN 

Periode usia dini merupakan 

periode yang paling baik untuk 

pembentukan fondasi dan dasar 

kepribadian yang akan menentukan 

pengalaman anak selanjutnya. Untuk itu 

masa anak-anak sering dipandang sebagai 

masa emas (Golden age) bagi 

penyelenggaraan pendidikan. Artinya masa 

anak-anak merupakan fase yang sangat 

fundamental bagi perkembangan individu 

karena pada masa inilah terjadi 

pembentukan dan pengembangan pribadi 

seseorang. (Froebel dalam Susanto 

2017:9). 

Montesori (dalam Susanto, 2017:9) 

mengemukakan bahwa pendidikan adalah 

suatu upaya membantu perkembangan 

anak secara menyeluruh. Oleh karena itu 

pendidikan pada masa ini sangat 

dibutuhkan. Susanto (2017:14) 

mengemukakan pendidikan anak usia dini 

merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitik 

beratkan pada peletakan dasar ke arah 

pertumbuhan sesuai dengan keunikan dan 

tahap-tahap perkembangan sesuai dengan 

kelompok usia yang dilalui oleh anak usia 

dini. 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) 

berdasarkan Permendikbud Nomor 146 

Tahun 2014 Pasal 1 tentang Kurikulum 

2013: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

merupakan jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar sebagai suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan bagi 

anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun. Dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

serta rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Pendidikan anak usia dini pada hakikatnya 

ialah pendidikan yang diselenggarakan 

dengan tujuan untuk memfasilitasi 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

secara menyeluruh atau menekannkan 

pada seluruh aspek kepribadian anak. 

Pada masa usia dini sangat 

dibutuhkan stimulasi yang tepat untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki 

oleh anak. Stimulasi ini diberikan dalam 

rangka mengembangkan 6 aspek 

perkembangan anak yaitu: fisik motorik, 

kognitif, sosial emosional, bahasa, moral 

agama, dan seni. Salah satu aspek yang 

perlu untuk diberikan stimulus secara 

proporsional adalah aspek fisik motorik.  

Perkembangan fisik merupakan hal 

yang menjadi dasar bagi kemajuan 

perkembangan berikutnya. Ketika fisik 

berkembang dengan baik memungkinkan 

anak untuk dapat lebih mengembangkan 

keterampilan fisiknya, eksplorasi 

lingkungannya dengan tanpa bantuan dari 

orang lain Susanto (2011:33). 

Perkembangan fisik anak ditandai juga 

dengan berkembangnya perkembangan 

motorik, baik motorik halus maupun 

motorik kasar. Menurut Susanto 

(2011:163) perkembangan kemampuan 

motorik diartikan sebagai perkembangan 

unsur kematangan dan pengendalian gerak 

tubuh, dan perkembangan ini erat 

kaitannya dengan perkembangan pusat 

motorik di otak. Pada anak gerkaan ini 

dapat secara lebih jelas dibedakan antara 

gerakan kasar dan gerakan halus. 

Kemampuan motorik merupakan 

kemampuan mendasar yang harus dimiliki 

oleh anak usia dini karena dengan 

memiliki kemampuan motorik yang baik 

maka anak akan mudah untuk melakukan 

segala macam aktivitas yang dapat 

mengembangkan kemampuannya seperti 

kemampuan sosial, kognitif, moral agama, 

bahasa dan seni. Menurut Susanto 

(2011:148) Anak usia prasekolah 

umumnya sangat aktif. Mereka telah 

memiliki penguasaan (control) terhadap 

tubuhnya, sangat menyukai kegiatan yang 

dilakukan sendiri. Pengembangan 

kemampuan fisik motorik terutama 

motorik kasar di Taman Kanak-Kanak 

pada dasarnya sangat identik dengan 

kegiatan pembelajaran melalui bermain, 

sehingga pemberian rangsangan 
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hendaknya juga dilakukan melalui proses 

pembelajaran yang dirancang dengan 

menggunakan permainan agar dapat 

menciptakan kenyamanan dan kemudahan 

bagi anak usia dini. 

Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan motorik kasar 

anak usia dini dapat dilakukan dengan 

bermain. Banyak Permainan yang dapat 

digunakan dalam meningkatkan 

kemampuan motorik kasar anak usia dini, 

antara lain: permainan engklek, permainan 

enggrang, permainan bowling, permainan 

basket, permainan bola . Salah satu 

permainan yang dapat meningkatkan 

kemampuan motorik kasar anak usia dini 

adalah bowling. Menurut Jatmika 

(2012:36) permainan bowling adalah suatu 

jenis olahraga atau permainan yang 

dimainkan dengan cara menggelindingkan 

bola menggunakan tangan. Bagi anak, 

permainan bowling merupakan permainan 

yang sangat menyenangkan. Penggunaan 

permainan bowling secara tepat akan 

membantu guru dalam meningkatkan 

kemampuan  motorik kasar anak usia dini. 

Berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan di TK Mutiara Hati, 

pembelajaran yang telah dilakukan terkait 

dengan stimulasi terhadap kemampuan 

motorik kasar anak masih belum efektif  

yang menyebabkan kemampuan motorik 

kasar anak belum optimal. Pemberian  

permaiann dan kegiatan  pembelajaran 

pada kemampuan motorik kasar anak 

masih kurang bervariatif, sehingga belum 

sepenuhnya dapat meningkatkan 

kemampuan motorik kasar anak dalam 

rangka melatih dan meningkatkan 

komponen koordinasi antara kaki dan 

tangan, ketepatan anak dalam melempar 

sesuatu ke arah sasaran serta 

keseimbangan tubuh anak. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk menggunakan 

sebuah permainan yang dapat 

meningkatkan kemampuan motorik kasar 

anak dengan melakukan penelitian yang 

berjudul “Mengembangkan Permainan 

Bowling untuk Meningkatkan Kemampuan 

Motorik Kasar Pada Anak Kelompok B di 

TK Mutiara Hati Tahun Ajaran 

2017/2018”. 

Melihat dari permasalahan yang ada, 

kemampuan motorik kasar perlu 

dikembangkan dengan cara yang tepat, 

yakni dengan penerapan permainan 

bowling. Salah satu permainan yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan 

kemampuan motorik kasar di TK Mutiara 

Hati yaitu dengan melakukan 

pengembangan pada permainan bowling. 

Oleh karena itu, untuk mendapatkan 

hasil yang optimal dalam mengembangkan 

keterampilan motorik ini diperlukan 

permainan yang sesuai. Selama ini dalam 

keterampilan motorik kasar kemampuan 

keseimbangan, kekuatan, dan kelincahan 

kurang diperhatikan oleh guru. Untuk 

mengembangkan kemampuan tersebut 

peneliti menggunakan pengembangan  

permainan bowling. 

Menurut Jatmika (2012:36) permainan 

bowling adalah suatu jenis olahraga atau 

permainan yang dimainkan dengan cara 

menggelindingkan bola menggunakan 

tangan. Bagi anak, permainan bowling 

merupakan permainan yang sangat 

menyenangkan. Penggunaan permainan 

bowling secara tepat akan membantu guru 

dalam meningkatkan kemampuan  motorik 

kasar anak usia dini. 

Menurut Barbara Sher (2009:112), 

dalam bermain bowling anak-anak belajar 

tentang koordinasi tangan, mata, dan 

mencari tahu seberapa besar  kekuatan 

yang diperlukan untuk menjatuhkan 

kaleng-kaleng secara bersamaan. Senada 

dengan pendapat Syamsidah, Bermain 

bowling dapat melatih kekuatan gerak, 

keterampilan melempar, dan 

keseimbangan anak. 

Permainan bowling juga diartikan oleh 

Ginajar Asmasubrata (2012:106) sebagai 

jenis olahraga atau permainan 

menggelindigkan atau melemparkan bola 
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dengan menggunakan tanggan. Bola 

bowling dilemparkan ke pin yang berderet 

dan berjumlah sepuluh 10 buah yang telah 

disusun menjadi bentuk segitiga jika 

dilihat dari atas. 

Berdasarkan paparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa permainan bowling 

adalah, permainan yang dimainkan dengan 

cara menggelindingkan bola ke arah pin 

telah disusun yang berjumlah 10 pin yang 

dapat melatih kemampuan motorik kasar 

anak dalam hal ini kekuatan gerak, 

keterampilan melempar dan keseimbangan 

anak. 

Adapun beberapa langkah-langkah 

permainan bowling yang dikembangkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Menyiapkan tempat bermain bowling 

di halaman sekolah 

2) Menyiapkan alat permainan bowling 

yang akan digunakan. 

3) Pemain berbaris rapi dil luar lintasan 

untuk menentukan urutan main. 

4) Pemain berdiri pada lintasan 

permainan bowling  yang telah di 

sediakan dengan posisi tubuh 

seimbang. 

5) Pemain mengambil bola bowling 

menggunakan kedua tangan. 

6) Pemain membawa bola bowling 

menggunakan kedua tangan sambil 

melompati pola yang terdapat pada 

lintasan permainan bowling dengan 

menjaga keseimbangan tubuh . 

7) Posisi awal pemain sebelum melempar 

adalah sikap berdiri tegak dan 

memegang bola menggunakan kedua 

tangan. 

8) Pemain berdiri lurus mengarah ke pin 

yang akan dilempar dengan posisi kaki 

pemain berada tepat di batas garis 

permainan untuk bersiap-siap untuk 

melempar bola . 

9) Bola diletakan tepat di bawah badan, 

kemudian posisi badan condong ke 

arah depan dan agak dibungkukkan 

untuk mendapatkan posisi tubuh yang 

seimbang. 

10) Pemain mengayunkan bola ke arah 

depan dan belakang sesuai dengan 

tempo sebelum melempar bola 

menggunakan satu tangan untuk 

melatih kelenturan tangan. 

11) Pemain mengkoordinasikan mata dan 

tangan dalam melempar bola 

menggunakan satu tangan untuk 

mengenai sasaran pin yang ada di 

depannya. 

12) Pemain meletakan kembali pin pada 

posisi awal menggunakan kedua 

tangan dan permainan diulang sesuai 

aturan permainan yang telah 

disepakati. 

 

Pada hakikatnya perkembangan 

motorik kasar adalah berbagai perilaku 

bentuk gerak manusia yang 

berhubungan dengan keterampilan 

gerakan otot-otot yang saling 

berkoordinasi. Hildayani (2015:3.6) 

mengemukakan bahwa perkembangan 

keterampilan motorik kasar yaitu 

gerakan yang dihasikan dari 

kemampuan mengontrol otot-otot 

besar, contohnya adalah berjalan, 

berlari, melompat, berguling. 

Bruce dalam Djuwita (2011:19) 

mengemukakan bahwa perkembangan 

motorik meliputi perkembangan otot 

kasar (gross muscle) atau motorik 

kasar dan perkembangan otot halus 

(fine muscle) Otot kasar atau otot besar 

ialah otot-otot badan yang tersusun 

dari otot-otot lurik. Otot ini berfungsi 

untuk melakukan gerakan dasar tubuh 

yang terkoordinasi oleh otak, seperti 

berjalan, berlari, melompat, 

menendang, melempar, memukul, 

mendorong dan menarik. 

Yudha M Saputra (2005: 117) juga 

mengemukakan bahwa perkembangan 

motorik kasar adalah kemampuan anak 

untuk beraktivitas menggunakan otot-

otot besarnya. Kemampuan 

menggunakan otot-otot besarnya ini 

bagi anak tergolong pada kemampuan 
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gerak dasar yang biasa anak lakukan 

untuk meningkatkan kualitas hidup. 

Gerakan motorik kasar adalah 

kemampuan yang membutuhkan 

koordinasi sebagian besar bagian tubuh 

anak oleh karena itu, biasanya 

memerlukan tenaga karena dilakukan 

oleh otot-otot besar. 

Dari beberapa paparan tentang 

motorik kasar di atas dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan 

motorik kasar yaitu kemampuan gerak 

yang melibatkan otot-otot besar yang 

berfungsi untuk melakukan gerakan 

dasar tubuh yang terkoordinasi oleh 

otak, seperti berjalan, berlari, 

melompat, menendang, melempar, 

memukul, mendorong dan menarik. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan. Sugiyono (2017:297) 

menyatakan bahwa metode penelitian dan 

pengembangan dalam bahasa inggrisnya 

Research and Development adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut. 

Dalam penelitian ini produk yang 

dihasikan dan diuji keefektifannya berupa 

langkah-langkah permainan bowling untuk 

menstimulasi kemampuan motorik kasar 

anak. 

Penelitian ini akan dilaksanakan di 

TK Mutiara Hati yang beralamat di Jalan 

Seruling No 9 Karang Sukun, Mataram. 

TK Mutiara Hati terdiri dari 4 kelas yaitu 

kelas TK A, B1, B2, dan B3. Penelitian ini 

dilaksanakan di kelompok B2 TK Mutiara 

Hati dikarenakan perkembangan 

kemampuan motorik kasar anak kelompok 

B2 masih belum optimal sehingga perlu di 

stimulasi. 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan. Rancangan penelitian ini 

dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap 

pengembangan, yakni tahap 

pengembangan I, II dan tahap 

pengembangan III yang terdiri dari 

beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan observasi, dan analisis 

kegiatan hasil pengamatan yang telah 

dilakukan.  

Berikut tahapan atau siklus 

mengembangkan kemampuan motorik 

kasar melalui permainan  bowling pada 

kelompok B di TK Mutiara Hati. 

 

Data penelitian tentang kemampuan 

motorik kasar anak dikumpulkan dengan 

metode observasi, dan dokumentasi serta 

instrumen menggunakan lembar observasi. 

Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan metode analisis deskriptif 

kuantitatif. 

Data yang terkumpul dianalisis secara 

deskriptif menggunakan teknik presentase 

dengan umus berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

P = 
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Keterangan : 

P  : Presentase 

f   : Indikator yang dicapai 

anak 

Ʃf  : Jumlah Indikator yang 

diamat 

Dalam menghitung presentase dan menarik 

kesimpulan digunakan pedoman) sebagai 

berikut: 

75% - 100% = Berkembang Sesuai 

Harapan(BSH) 

55% - 74% = Mulai Berkembang (MB) 

0% - 54% = Belum Berkembang (BB) 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1) Tahap pengembangan I 

dilaksanakan pada hari Selasa 

tanggal 1 Mei 2018 pada pukul 

08.00- 11.00 WITA. Pelaksanaan 

kegiatan ini berdasarkan RPPH 

yang telah dibuat. Adapun kegiatan 

yang dilakukan selama proses 

pembelajaran pada tahap 

pengembangan I meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan 

observasi dan analisis 

pengembangan. 

2) Tahap pengembangan II 

dilaksanakan pada hari Rabu 

tanggal 9 Mei 2018 pada pukul 

08:00 – 11:00 WITA. Pelaksanaan 

kegiatan ini berdasarkan RPPH 

yang telah dibuat. Adapun kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan 

pada tahap pengembangan II 

meliputi, perencanaan, pelaksanaan 

dan observasi serta analisis 

pengembangan. 

3) Tahap pengembangan III hampir 

sama dengan pelaksanaan tahap 

pengembangan II, namun pada 

tahap III dilakukan perbaikan 

berdasarkan evaluasi tahap I dan II. 

Kegiatan tahap ini dilaksanakan 

pada hari Jum’at  tanggal 18 Mei 

2018 di TK Mutiara Hati pada anak 

usia 5-6 tahun. Proses 

pembelajaran dilaksanakan pada 

pukul 08:00-10:00 WITA. 

 

Peningkatan Kemampuan Motorik 

Kasar Anak 

 

 
 

 

 

Tabel 4.4 

Peningkatan Kemampuan Motorik 

Kasar Anak Melalui Permainan 

Bowling Pada Pengembangan I, II, Dan 

II 

 

Berdasarkan data hasil penelitian 

keterampilan motorik kasar anak melalui 

permainan bowling  di TK Mutiara Hati 

antara lain tahap pelaksanaan 

pengembangan permainan bowling  pada 

tahap pengembangan III terlaksana dengan 

baik karena kekurangan-kekurangan yang 

terjadi pada saat pengembangan I dan 

pengembangan II sudah di perbaiki. Anak 
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sudah mulai mengerti aturan permainan 

bowling. 

Pada tahap pengembangan III hasil 

pencapaian perkembangan motorik kasar 

anak mengalami peningkatan yaitu dengan 

mencapai presentase (85%) dengan 

kategori berkembang sesuai harapan. 

Kemudian pengembangan III dilakukan 

beberapa perbaikan di tinjau dari 

pengembangan sebelumnya sehingga 

terlihat peningkatan diantaranya: a) 

aktivitas anak dalam bermain  bowling  

sudah berjalan sesuai dengan tahapan dan 

langkah-langkah, b) meningkatnya 

kemampuan motorik kasar anak dengan 

bermain  bowling yang didukung dengan 

meningkatnya aktivitas guru dalam dalam 

mempertahankan  dan meningkatkan 

model kegiatan, menjelaskan aturan main 

secara lebih rinci dan bertahap, sehingga 

skor yang diperoleh meningkat pada tahap 

pengembangan III dengan mencapai skor 

rata-rata (85%). 

Secara keseluruhan berdasarkan 

hasil penelitian dapat diambil kesimpulan 

bahwa kegiatan  yang diterapkan oleh 

peneliti dapat dikatakan berhasil karena 

dalam penerapan permainan bowling  

dapat meningkatkan kemampuan motorik 

kasar anak kelompok B di TK Mutiara 

Hati seperti pada indikator anak dapat 

melompat dengan satu kaki dan dua kaki 

melewati lintasan permainan bowling, 

anak mampu memegang bola sesuai 

aturan, anak sudah mampu 

mengkominasikan gerakan melempar dan 

mendorong bola. 

Beberapa peningkatan yang 

ditunjukan tersebut dilakukan dengan cara 

memperhatikan kekurangan yang ada pada 

tahap sebelumnya dan mampu 

memperbaiki pada tahap selanjutnya. 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

pengembangan tahap I (51%), dapat 

meningkat pada tahap II (69%), dan tahap 

III (85%) perkembangan kemampan 

motorik kasar anak usia 5-6 tahun dapat 

dikatakan meningkat karena nilai yang 

diperoleh pada tahap I (51%) dan pada 

tahap III (85%) mengalami peningkatan 

baik secara individu maupun klasikal. jadi 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

permainan bowling yang tepat dapat 

meningkatkan kemampuan motorik kasar 

anak usia 5-6 tahun kelompok B di TK 

Mutiara Hati. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Jatmika (2012: 36) Penggunaan 

permainan bowling secara tepat akan 

membantu guru dalam meningkatkan 

kemampuan motorik kasar anak usia dini.  

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan 

pembahasan dapat diberikan kesimpulan 

bahwa permainan  bowling  yang tepat 

untuk meningkatkan motorik kasar anak 

kelompok B TK Mutiara Hati adalah 

dengan menerapkan langkah-langkah main 

yaitu:  1) Pemain melakukan pemanasan 

sebelum memulai permainan, 2) Pemain 

berbaris rapi dil luar lintasan untuk 

menentukan urutan main, 3) Pemain 

mengambil bola bowling menggunakan 

kedua tangan, 4) Pemain membawa bola 

bowling sambil melompati pola yang 

terdapat pada lintasan permainan bowling 

dengan satu kaki dan dua kaki untuk 

menjaga keseimbangan tubuh. 5) Posisi 

awal pemain sebelum melempar adalah 

sikap berdiri tegak dan memegang bola 

menggunakan kedua tangan. 6) Pemain 

berdiri lurus mengarah ke pin yang akan 

dilempar dengan posisi kaki pemain 

berada tepat di batas garis permainan 

untuk bersiap-siap untuk melempar bola, 

7) Bola diletakan tepat di bawah badan, 

kemudian posisi badan condong ke arah 

depan dan agak dibungkukkan untuk 

mendapatkan posisi tubuh yang seimbang. 

8) Pemain mengayunkan bola ke arah 

depan dan belakang sesuai dengan tempo 

sebelum melempar bola menggunakan satu 

tangan untuk melatih kelenturan tangan,  

9) Pemain mengkoordinasikan mata dan 

tangan dalam melempar bola 

menggunakan satu tangan untuk mengenai 

sasaran pin yang ada di depannya, 10) 

Pemain meletakan kembali pin pada posisi 
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awal menggunakan kedua tangan dan 

permainan diulang sesuai aturan 

permainan yang telah disepakati, 11) 

Kemudian pemain mengulangi langkah 

main nomor 6 sampai dengan langkah 

main nomor 10 sebanyak 3 kali. 

Perkembangan motorik kasar yang 

dicapai oleh anak kelompok B TK Mutiara 

Hati  dapat meningkat dilihat dari 

presentase pada tiap tahap pengembangan 

yaitu: optimalisasi aktivitas bermain  

bowling  pada pengembangan I 

presentasenya mencapai 51%, pada tahap 

pengembangan II presentasenya mencapai 

69%, dan pada tahap III presentase 

skornya mencapai 85% dengan kriteria 

“berkembang sesuai harapan” 

SARAN 

Berdasarkan hasil yang dicapai dalam 

penelitian ini maka disarankan kepada: 

1. Guru 

Diharapkan agar guru lebih 

kreatif dalam menciptakan dan 

mengembangkan  permainan 

khususnya permainan bowling 

ataupun kegiatan  yang dapat 

mengasah kemampuan motorik 

kasar  anak, agar lebih mudah 

memberikan stimulus pada anak 

khususnya dalam mengembangkan 

kemampuan motorik kasar melalui 

permainan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan tahap 

perkembangan anak usia dini. 

2. Pengelola PAUD 

Hasil penelitian ini dapat 

ditidak lanjuti sebagai bahan 

masukan dan sebagai pembenahan 

pengelola lembaga dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan cara menambahkan 

pengdaan alat permainan bagi anak 

yang dapat meningkatkan 

kemampuan motorik kasar seperti 

permainan bowling. 

 

3. Peneliti lain 

Bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin meneliti tentang 

pengembangan permainan bowling 

untuk anak usia dini dapat 

mengembangkan permainan 

bowling  dengan lebih baik agar 

dapat meningkatkan kemampuan 

motorik kasar anak. 
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