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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Hasil analisis data menujukkan sepuluh anak ini memiliki tingkat 

kemampuan kreativitas yang berbeda-beda. kreativitas anak dapat terlihat 

saat mereka melakukan kegiatan kolase dengan hasil karya yang berbeda 

dengan temannya. Hasil rata-rata persentase kriteria kreativitas anak 2 

orang anak masuk dalam kategori sangat baik, 2 orang anak masuk 

kategori baik, 6 orang anak masuk dalam kategori kurang baik. 

2. Kreativitas anak masih rendah dikarenakan kurangnya guru membuat 

kegiatan-kegiatan dalam mengasah kreativitas, Guru lebih sering 

mengajarkan pembelajaran untuk nilai akademik dibandingkan 

pembelajaran kreatif. 

3. Anak-anak yang memiliki ciri-ciri anak yang kreatif sangat mempengaruhi 

tingkat kreativitas anak itu sendiri. 

4. Kegiatan kolase lebih efektif dan digemari anak-anak di TK Negeri 

Pembina 1 Binjai untuk mengasah kreativitas . 

5. Beberapa anak sudah mampu menambahkan ide imajinasinya sendiri pada 

hasil karya kolasenya, dan sebagian lagi belum mampu dan takut untuk 

menambahkan hasil idenya sendiri pada karyanya. 

6. Kegiatan kolase ini juga selain dapat melatih kreativitas anak juga dapat 

melatih fokus dan kesabaran anak dalam membuat hasil karya sendiri. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, 

maka saran yang dapat peneliti berikan adalah: 

1. Sekolah 

a. Pihak sekolah secara berkala ada baiknya memberikan sarana dan 

prasarana yang lebih dalam pengembangan aspek anak terutama dalam 

kegiatan mengasah kreativitas. 

b. Bukan hanya anak guru juga dituntut harus kreatif dalam membuat 

pembelajaran untuk mengasah kreativitas anak sehingga pembelajaran 

tidak monoton dan membuat anak merasa bosan. 

2. Orangtua 

 Untuk meningkatkan dan melatih kreativitas anak juga diperlukan 

partisipasi dari orangtua yang paling utama. Orangtua harus memberikan 

arahan dan bimbingan yang konsisten, memiliki kontrol emosi yang baik, 

fleksibel dan tanggap terhadap keinginan anak, banyak melakukan kegiatan 

bersama seperti mengawasi mereka saat melakukan pembelajaran dirumah 

serta lebih banyak memberikan pujian daripada kritikan, sehingga jiwa 

kreatif dalam diri anak itu muncul dan kita dapat melihat minat dan bakat 

yang dimiliki anak. 

3. Peneliti Lain 

 Agar meneliti lebih dalam tentang bagaimana melatih kreativitas dalam 

diri anak sehingga tidak hanya dalam bidang akademik yang baik namun 

dalam bidang seni (minat dan bakat) anak juga dapat berkembang dengan 

baik. 


