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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini 

peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang peneliti laksanakan tentang 

peran guru dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui ekstrakurikuler 

robotik di MI Muhammadiyah Plus Suwaru Bandung Tulungagung. Adapun 

kesimpulan yang dapat ditarik dari judul penelitian sebagaimana tersebut 

diatas, adalah sebagai berikut: 

1. Guru sebagai fasilitator, yaitu menyediakan fasilitas berupa pelatih 

robotik profesional, alat merakit robot, ruang kelas untuk berlatih, dan 

mengikuti kompetisi robotik. Siswa dapat mengembangkan 

kemampuannya dengan memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga 

kreativitas siswa meningkat. 

2. Guru sebagai motivator, yaitu memberikan dorongan atau motivasi 

kepada siswa dengan memberikan kisah inspiratif tentang prestasi di 

bidang robotik dan dorongan verbal untuk terus berinovasi. Motivasi dari 

guru mampu membangkitkan daya saing dan semangat siswa sehingga 

pemikiran kreatifnya meningkat. 

3. Peran guru sebagai educator, yaitu guru memberikan teladan yang baik 

dengan menanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab, 
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mendampingi ketika kegiatan ekstrakurikuler robotik, memberikan 

materi, menjawab persoalan siswa, memberikan contoh dan prakteknya.  

 
B. Saran 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran guru dalam 

meningkatkan kreativitas siswa melalui ekstrakurikuler robotik di MI 

Muhammadiyah Plus Suwaru Bandung Tulungagung. Dan demi tercapainya 

mutu yang lebih baik, penulis perlu memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. IAIN Tulungagung 

Hasil penelitian yang peneliti lakukan ini hendaknya dapat dikembangkan 

agar lebih berguna dan bermanfaat serta menambah khasanah keilmuan 

pendidikan kepustakaan IAIN Tulungagung dan menjadi bahan referensi. 

2. MI Muhammadiyah Plus Suwaru Bandung Tulungagung 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan pengelolaan program ekstrakulikuler untuk meningkatkan 

kreativitas siswa di MI Muhammadiyah Plus Suwaru Bandung Tulungagung. 

3. Kepada Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi guru terutama 

guru ekstrakurikuler robotik yang sangat berperan dalam meningkatkan 

kreativitas siswa. 

4. Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dikembangkan oleh peneliti yang 

akan datang agar lebih mendalam dan kedepannya dapat dimanfaatkan 

oleh MI Muhammadiyah Plus Suwaru Bandung Tulungagung maupun 



99 

 

 

 

lembaga pendidikan lainnya dalam memperkaya khasanah keilmuan 

pendidikan. 


