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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peningkatan kreativitas anak

kelomok B melalui kegiatan bermain ragam bentuk geometri di RA Syaikh Abdul

Wahid, dapat disimpulkan yaitu :

1. Dalam diri anak terdapat cirri-ciri serta karakteristik pribadi kreatif, namun

kreatitivitas anak kelompok B di RA Syaikh Abdul Wahid ampak kurang,

kurang menonjol. Hal ini ditinjau dari kreatif anak yang pada awalnya belum

mengidentifikasikan ciri-ciri kreatif dan karakteristik pribadi yang kreatif,

indikasinya anak merasa kesulitan, mengatakan tidak bisa, cepat menyerah

ketika menyelesaikan tugas, minta bantuan/ pertolongan guru, lebih suka

meniru hasil teman/orang lain, takut salah dan tidak percaya diri, ketika

diminta untuk memberikan pendapat atau idenya.

2. Penerapan kegiatan bermain ragam bentuk geometri untuk meningkatkan

kreativitas anak dilakukan dengan menggunakan media atau bahan yang

terbuat dari kertas warna warni yang digunting ukuran 1-2,5 cm, disusun pada

kertas polos putih lainnya yang rekatkan menggunakan lem. Metode

penelitian yang digunakan Penelitian Tindakan Kelas, terdiri dari 3 siklus,

langkah-langkah pelaksanaannya secara bertahan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi dalam setiap siklusnya.
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3. Kreatifitas anak di RA syaik abdul wahid setelah di lakukan tindakan dengan

penerapan kegiatan bermain ragam bentuka geometri mengalami kemjuan

peningkatan yang di tuangkan secara deskriptif kualitatif.anak semakin

menunjukan cir-ciri anak kreatif,yaitu mampu mengemukakan ide-ide

menjadi hasil karya,sebuah gambar,mampu menghasilkan bermacam ide

menjadi hasil karya yang di tuangkan pada gambar,mampu memderikan

respon yang unik, masing-masing anak menuangkan berbeda dalam bentuk

hasil karya berupa gambar yang bermacam-macam.mampu menyatakan

pengrahan ide/gagasan imajinasi dalam bentuk hasil karya,sebuah gambar

secara terperinci dan detail.

4. Dadri hadil penelitian terlihat bahwa ada peningkatan persentase kreativitas

anak dari sebelum tindakan sampai pada siklus III.pada pra siklus persentase

kreativitas anak sebesar 15%.kemudian meningkat menjadi 48,33%pada

siklus I,meningkat kembali pada diklus II mejadi 76,25%.dan terjadi

peningkatan kembali pada siklus III manjadi 99,22%.hal ini membuktikan

bahwa penggunaan metode bermain ragam bentuk geometri dapat meningkat

kreativitas anak di RA syaikh abdul wahid.

B. Saran

mengacu pada hasil temuan penelitian,penulis akan mengemukakan beberapa

daran yang di harapkan dapat di jadikan masukan bagi pihak-pihak yang

terkait dengan pendidikan anak usia dini. Adapun saran tersebut akan di

tujuan bagi.
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1. Pihak penyelenggara pendidikan

Penyediaan sarana dan prasarana yang lebih di tingkatkan lagi agar lebih

terfasilitasi dan lebih kreatif bagi anak-anak blajar serta mengadakan kerja

sama dengan orang tua serta masyarakat untuk memberikan dukungan

bagi anak terutama pada perkembangan kreativitas dengan cara

menghargai imajinasi dan hasil karya anak,mengurangi kritik berlebihan

pada anak.

2. Bagi guru

Hendaknya berperan sebagai fasilitator ,inisiator, observer, perencana,

elaborator,motivator sebagai model bagi anak.sebagai fasilitator guru

harus kreatif lagi membuat kegiatan yang menantang dan meyenangkan

bagi anak. Memberi kesempatan pada anak untuk menyatakan sikap,

minat masalah-masalah yang di hadapi ,membicarakan tujuan dan aspirasi

anak,menyatakan apa yang anak fikirkan, membantu anak untuk

menemukan berbagai asumsi san memebrikan kesempatan untuk

berpikiratau mencipta.

3. Peneliti selanjutnya

Hasil temuan di lapangan pafa penelitian kegiatan bermain ragam bentuk

geometri, merupakan sebuah metode yang dapat menjadi kajian untuk

bahan penelitian terhadap aspek perkembangan yang lain bagi anak usia
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dini khususnya Taman Kanak-Kanak kelompok B usia 5-6 tahun. Dengan

bahan tragram lebih sesuai untuk anak usia 6 tahun atau lebih, sesuai

dengan perkembangan kongnitif anak. Kegiatan ragam bentuk geometri

dapat menjadi referensi dan kajian yang menarik untuk penelitian

berkenaan dengan pengembangan kreativitas anak.


