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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan data penelitian yang 

dilakukan terhadap upaya perkembangan kreativitas anak usia 5-6 tahun melalui 

kegiatan finger painting di TK IMANUEL KIDS 2 STM Hilir Deli serdang. Maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Dengan penerapan kegiatan Finger Painting dapat mengembangkan 

kreativitas anak usia 5-6 tahun, 

2. Hasil observasi dan refleksi pada siklus I pertemuan II setelah adanya 

kegiatan finger painting sebagai upaya mengembangkan kreativitas anak  

dengan rata-rata umum 1,26 berada dalam kategori cukup. Sebesar 10% 

tergolong sangat tinggi, 16,6% tergolong tinggi, 40% tergolong cukup dan 

33,4% tergolong kurang.  

3. Pada siklus II dilakukan perbaikan pembelajaran dengan tetap menggunakan 

kegiatan finger painting. Setelah dilakukan tindakan pada siklus II pertemuan 

II menunjukkan menunjukkan bahwa rata-rata tingkat perkembangan 

kreativitas anak hingga pertemuan 2 siklus II tergolong sangat tinggi. Hal ini 

terlihat dari hasil pengamatan sebelumnya di siklus I di mana rata-rata umum 

sebanyak 1,26% yang  masih kurang. Pada siklus II sudah tidak ditemukan 

lagi kategori kurang. Selanjutnya di siklus II terdapat 90%  yang tergolong 

baik sekali dengan jumlah rata-rata umum 2,72 dengan kategori sangat tinggi. 
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1.2  Saran  

 Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan diatas, maka 

sebagai tindak lanjut penelitian ini disarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Kepada guru hendaknya menggunakan kegiatan finger painting dalam upaya 

mengembangkan kreativitas anak. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi peneliti lain sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan refrensi dalam menyampaikan pembelajaran lainnya 

yang dapat meningkatkan kualitas Proses Pembelajaran. 

3. Bagi anak diharapkan agar melalui kegiatan finger painting dapat 

meningkatkan kreativitas anak. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat melanjutkan penelitian ini, 

sehingga diharapkan agar dapat melakukan penelitian yang lebih baik agar 

diperoleh data yang signifikan. 

5. Bagi peneliti, diharapkan untuk dapat menerapkan kegiatan finger painting 

dalam kegiatan pembelajaran di Taman kanak-kanak saat terjun di dunia 

kerja. 

 

 

 

 

 

 

 


