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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Uraian di atas merupakan hasil penelitian yang Penulis lakukan di SD 

Negeri 2 Konawe Selatan, terkait dengan Strategi Pembelajaran PAIKEM dalam 

Meningkatkan Kreativitas belajar Siswa di SD Negeri 2 Konawe Selatan 

Kecamaan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan Strategi pembelajaran PAIKEM di SD Negeri 2 Konawe 

Selatan belum optimal karena masih ada siswa yang bermain ketika 

belajar, hal itu di pengaruhi oleh beberapa faktor penghambat. 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kreativitas 

siswa yaitu faktor internal seperti rasa takut, rasa puas, rutinitas tinggi, 

kemalasan mental, terpaku pada masalah sedangkan faktor Eksternal 

seperi lingkungan.  

3. Adapun solusi dalam mengatasi hambatan tersebut dari segi internal yaitu : 

a) Menciptakan rasa aman kepada anak untuk mengekspresikan 

kreativitasnya 

b) Mengakui dan menghargai gagasan-gagasan anak 

c) Menjadi pendorong bagi anak untuk mengkombinasikan dan 

mewujudkan gagasannya 

d) Membantu anak untuk memahami kemampuannya dalam berfikir
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e) Memberikan informasi-informasi mengenai peluang-peluang yang 

tersedia.  

4. Adapun solusi dalam mengatasi hambatan yang bersifat eksternal yaitu : 

a) Menciptakan lingkungan yang merangsang kreativitas 

b) Melibatkan anak dalam kegiatan curah ide (Brainstorming) 

c) Memberikan kesempatan untuk bereksplorasi dan mencoba 

d) Memunculkan motivasi internal 

e) Mengenalkan anak dengan orang-orang yang kreatif 

B. SARAN 

1. Bagi Guru  

 Sebaiknya terdapat kerjasama antara semua guru, tentang 

pengkoordinasian program-program terutama dalam peggunaan Strategi 

pembelajaran dalam Kelas. Dengan begitu maka program-program yang telah di 

terapkan akan terealisasi dengan baik. 

2. Bagi Siswa  

Siswa hendaknya dapat berperan aktif dalam menyampaikan ide atau 

pemikiran  dari berbagai sumber yang dapat meningkatkan kreativitas sehingga 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 

3. Bagi Orang Tua  

Pendidikan bukanlah semata-mata hanya dilakukan di sekolah. Akan tetapi 

pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan yang terdapat di dalam keluarga. 

Jadi, orang tua atau keluarga harus berperan penting dalam membina kecerdasan 
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spiritual siswa. Dengan demikian akan menciptakan siswa yang memiliki budi 

pekerti yang baik. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya perlu melakukan penelitian dengan obyek yang lebih 

banyak dan menambahkan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan skripsi 

ini. 

 

 

 


