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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A.   Kesimpulan 

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh oleh peneliti dalam proses 

selama penelitian  di TK PGRI Lembang baik melalui observasi, maupun dari 

catatan lapangan dokumentasi mengenai kreativitas seni rupa anak disimpulkan 

bahwa terjadi peningkatan kreativitas seni rupa anak Kelompok B Kelas Anggur 

di TK PGRI Lembang. Secara khsusus berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa :  

1. Kondisi objektif kreativitas seni rupa anak Kelompok B Kelas Anggur di 

TK PGRI Lembang sebelum ditarpkan kegiatan spray painting pada 

umumnya kreativitas anak anak belum berkembang dengan optimal, anak 

masih meniru apa yang duat oleh guru mapun masih melihat karya 

temanya saat kegiatan melakukan kegiatan. 

2. Penerapan kegiatan spray panting untuk meningkatkan kretivitas seni 

rupa  anak Kelompok B Kelas Anggur di TK PGRI Lembang Penelitian 

ini dilaksanakan selama dua siklus. Pada hasil penelitian ini terlihat dari 

Siklus I dan  Siklus ke II yang terlihat perkembangan kemampuan 

kreativitas seni rupa anak mengalami peningkatan dan mencapai tujuan 

yang diinginkan. Proses pembelajaran menggunakan kegiatan Spray 

dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, obsrvasi dan refleksi. 

Peningkatan kreativitas seni rupa anak yang terlihat berhasil yang dapat 

dilihat dari siklus I 12.5% mendapat nilai dengan kategori 

kurang(K),37% anak mendapat nilai dengan kategori cukup(C), dan 

47,75%  anak yang sudah mendapatkan nilai dengan kriteria baik(B) dan 

pada siklus II 0% mendapat nilai dengan kriteria kurang(K) anak yang 

masih mendapat nilai cukup(C) sebanyak 18,25% , dan anak yang 

mendapat nilai kategori baik(B) meningkat sebanyak 81,36%. 
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3. Peningkatan kemampuan kreativitas seni rupa anak Kelompok B Kelas 

Anggur d TK PGRI Lembang setelah diterapkanya kegiatan spray painting 

mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat terlihat dari ketercapaian 

indikator kreativitas anak yang sudah mampu menciptakan karya yang 

berbeda, dapat menuangkan idenya, menemukan caranya sendiri dalam 

menyelesaikan kegiatan. 

B.   Rekomendasi 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, peneliti mengemukakan beberapa 

rekomendasi yang diharapkan dapat di jadikan masukan bagi pihak-pihak yang 

terkait dengan pendidikan anak usia dini pada khususnya di TK PGRI Lembang 

beberapa rekomendasi tersebut antar lain yakni: 

1. Bagi pihak sekolah  

a. Menyediakan media maupun sumber belajar yang sesuai dengan 

kebutuhan perkembangan anak yang dapat menstimulasi 

perkembangan kemampuan kreativitas seni rupa anak dengan optimal. 

b. Pihak sekolah melakukan kerja sama dengan rang tua maupun 

masyarakat sekitar untuk mendukung pendidikan. 

2. Bagi guru 

a. Menjadikan kegiatan spray painting menjadi salah satu alternatif 

kegiatan untuk meningkatkan kreativitas seni rupa anak usia dini 

b. Guru sebagai fasilitator maupun motivator hendaknya mempunyai 

wawasan luas maupun tingkat kreativitas yang tinggi sehingga 

pembelajaran yang diberikan dapat bermakna dan menyenangkan 

untuk anak. 

c. Guru hendaknya mengunakan kegiatan-kegiatan yang bervariatif 

untuk mendukung perkembangan anak tidak hanya monoton dengan 

LKS (lembar kerja siswa) 

3. Bagi orang tua anak didik 

Orang tua sebagai pendidik di rumah dan menjadi orang-orang terdekat 

bagi anak hendaknya memberikan dukungan dan menghargai setiap karya 

maupun hasil belajar yang di peroleh anak. Orang tua juga perlu berkerja 
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sama dengan pihak sekolah dan mendukung program maupun kegiatan 

yang dapat menunjang tumbuh kembang anak. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji metode-metode lain yang 

dapat membantu peningkatan kreativitas anak usia dini. 

 


