
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan peneliti 

selama 2 siklus diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Hasil observasi dan refleksi pada siklus I setelah kegiatan mewarnai 

terdapat sebanyak 3 orang anak (9,4%) tergolong sangat kreatif, 6 orang 

anak (18,7%) tergolong kreatif, 15 orang anak (46,9%) tergolong cukup 

kreatif dan 8 orang anak (25%) tergolong kurang kreatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa kegiatan mewarnai yang dilakukan pada siklus I 

dapat meningkatkan kreativitas anak namun kurang optimal karena masih 

terdapat 8 orang anak (25%) yang tergolong kurang kreatif, sehingga perlu 

dilakukan pembelajaran pada siklus II. 

2. Pada siklus II dilakukan perbaikan pembelajaran dengan tetap melalui 

kegiatan mewarnai, setelah tindakan siklus II dilakukan, terdapat 12 orang 

anak (37,5%) tergolong sangat kreatif, 10 orang anak (31,2%) tergolong 

kreatif, 5 orang anak (15,6%) tergolong cukup kreatif, dan 5 orang anak 

(15,6%) tergolong kurang kreatif. 

3. Dari data peneliti yang sudah diperoleh terlihat bahwa kegiatan mewarnai 

dapat meningkatkan kreativitas anak kelompok B di TK Negeri 1 

Kutapanjang Kab. Gayo Lues T.A 2012/2013. 
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1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menunjukkan beberapa saran, 

yaitu: 

1. Bagi peneliti sendiri akan menerapkan pembelajaran ini setelah mengajar 

nanti. 

2. Bagi anak untuk lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan 

cara anak diharapkan lebih aktif  dalam meningkatkan kreativitasnya 

selama pembelajaran berlangsung terutama melalui kegiatan mewarnai. 

3. Bagi guru untuk dapat menerapkan tahapan mewarnai yang baik seperti 

melaksanakan langkah-langkah mewarnai kepada anak didiknya, sehingga 

anak dapat menghasilkan karya mewarnai yang baru. 

4. Bagi sekolah, terutama kepada kepala sekolah diharapkan untuk dapat 

menyediakan sarana dan prasarana seperti buku mewarnai dan krayon 

serta media-media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kreativitas anak. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat melanjutkan penelitian 

dengan menggunakan tema “diri sendiri”, sehingga diperoleh hasil yang 

menyeluruh dan dapat dijadikan bahan referensi dalam kegiatan proses 

belajar mengajar didalam kelas. 

 

 

 


