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KESIMPULAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

dalam bab ini peneliti akan kesimpulan dari hasil penelitian dan penyusunan 

bahan ajar seni rupa anak usia dini bagi mahasiswa pendidikan guru pendidikan 

anak usia dini. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik bahan ajar seni rupa anak usia dini disesuaikan dengan kondisi 

dan kebutuhan mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini. 

Kondisi ini meliputi keadaan mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak 

usia dini yang memiliki kemampuan seni beragam dan mengacu pada 

kurikulum PAUD 2013 yang berlaku di pendidikan anak usia dini. Hal ini 

bertujuan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan seluruh materi 

pembelajaran seni rupa di pendidikan anak usia dini dapat terlaksana sesuai 

dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. 

2. Setelah melalui tahap uji coba produk dan validasi produk dilakukan 

perbaikan produk guna menyempurnakan dan memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang ada, hingga kemudian produk tersebut layak untuk 

diimplemetasikan dan digunakan pada mahasiswa pendidikan guru 

pendidikan anak usia dini. 

3. Bentuk akhir produk dari penelitian dan penyusunan bahan ajar ini adalah 

berupa buku bahan ajar seni rupa anak usia dini yang berisi materi teori jenis 

karya seni rupa anak usia dini, tahapan pengerjaan yang diilustrasikan lewat 

gambar cerita melalui tokoh Moza dan Gami, beserta latihan-latihan 

pengerjaan. Produk bahan ajar tersebut di desain berupa tutorial karya seni 

rupa anak usia dini dengan ilustrasi gambar komik untuk lebih mudah 

dipahami oleh peserta didik. Bahan ajar ini merupakan rangkaian materi yang 

disusun secara sistematis agar pembelajaran seni rupa dapat terlaksana 

dengan baik. 
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B. REKOMENDASI 

Berdasarkan pertimbangan hasil penelitian dan penyusunan bahan ajar seni 

rupa anak usia dini, maka peneliti merekomendadikan hasil penelitian dan 

penyusunan bahan ajar ini kepada: 

1. Mahasiswa Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

Dari hasil penelitian dan penyusunan bahan ajar ini diharapkan mahasiswa 

dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang seni 

rupa anak usia dini. Selain itu, dari bahan ajar ini diharapkan mahasiswa 

dapat mengembangkan bahan ajar dan menjadi desainer dalam mengolah 

bahan ajar seni rupa untuk anak usia dini. 

2.  Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dijadikan 

sebagai pedoman materi dalam mata kuliah seni rupa anak usia dini, sehingga 

proses perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

3. Lingkungan Institusi / Universitas 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kajian  ilmu dan bahan 

referensi yang ada kaitannya dengan mata kuliah seni rupa anak usia dini, 

baik itu pada jurusan Seni Rupa ataupun pada Program Studi Pendidikan 

Guru Pendidikan Anak Usia Dini. 

4. Peneliti berikutnya 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menstimulus pada penelitian 

berikutnya dengan tema penelitian penyusunan bahan ajar seni rupa anak usia 

dini. Maka dari itu, dapat terciptanya suatu penelitian yang saling melengkapi 

secara komperhensif. 

 

 

 

 

 


