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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Strategi guru dalam upaya mengembangkan kreativitas anak di RA Al 

Huda Karangsari Rejotangan Tulungagung dengan kegiatan sebagai 

berikut:  

Pertama, dengan meningkatkan mutu pendidik, setiap guru mendapatkan 

kesempatan untuk mengikuti workshop maupun seminar yang dapat 

menambah kemampuan kreativitas,  mereka gunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Kedua, Melalui hasta karya, contoh dengan kegiatan 3M 

(melipat, menggunting, menempel), finger  painting, kolase, dan 

mencocok gambar. Ketiga, melalui imajinasi. Contoh Kegiatan mewarnai, 

menggambar, bermain plastisin, menirukan gerakan angin/tumbuhan, dan 

bermain balok. Keempat, melalui eksplorasi. Contoh kegiatan dengan 

bermain air, lempar bola, mengenal   lingkungan   sekitar, dan berkebun, 

Out Bond. Kelima, Melalui eksperimen dengan kegiatan Percobaan 

pencampuran warna, cooking class, percobaan gunung meletus dan 

meniup balon. Keenam, melalui proyek, dengan kegiatan menghias kelas 

dan menata taman. Ketujuh, melalui bahasa dengan kegiatan bercerita 

setiap hari Senin. Ketuju, melalui  musik dengan kegiatan ekstra kelas 

musik dan tari. 
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2. Hambatan terkait strategi guru dalam upaya mengembangkan kreativitas 

anak di RA Al Huda Rejotangan Tulungagung. 

Terbatasnya Alat Permainan Edukatif ( APE ) yang ada namun guru punya 

strategi lain dengan pembuatan APE bahan yanga ada di sekitar. Dan 

ketidak sesuaian  antara  bakat  dan  minat  anak. Dalam hal ini, para guru 

memiliki beberapa cara untuk menghadapi kondisi anak tersebut yaitu  

dengan  memahami  kemauan  anak  serta  tidak  memaksakan 

kehendaknya pada anak tersebut. 

3. Manfaat  terkait upaya guru mengembangkan kreativitas di RA AL Huda 

Karangsari Rejotangan Tulungagung. 

Manafaat yang dihasilkan bagi anak dalam penerapan strategi ini 

adalah: Anak memiliki sikap mandiri, Bakat anak bisa berkembang, Anak 

lebih bisa berkonsentrasi, Anak lebih senang mengikuti kegiatan, dan 

mudah bersosialisasi. Juga   Prestasi  yang  diraih  oleh  siswa  siswi  RA 

Al Huda adalah sebagai berikut: 

1. Juara 3  lomba  Menyanyi tingkat provinsi dalam rangka Hari anak 

Nasional 2019 

2. Juara 1 lomba Menyanyi tingkat kab dalam rangka HAN 

3. Juara 1 Lomba menyayi tingkat Kecamatan dalam rangka HAN 

4. Juara  harapan 3  lomba  kaligrafi  di  tingkat  kabupaten  dalam  

rangka  Festifal Anak Sholih Sholihah 

5. Juara 2  lomba   kaligrafi  tingkat   kecamatan   dalam   rangka   FASI 
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6. Juara 3 lomba  melukis celengan tanah liat tingkat kecamatan dalam 

rangka Hari Anak Nasional. 

 

B. Saran 

Anak usia dini adalah anak yang mempuanyai keunikan dalam segala 

hal, Usia Dini merupakan masa emas pertumbuhan dan perkembangan, maka 

dari itu mari kita optimalkan pengasuhannya agar anak bisa mengembangkan 

kreativitas yang dimiliki untuk bekal dihari nanti, menjadi pribadi yang 

kreatif, inovatif dan produktif, maka dari itu penulis memberikan saran-saran: 

1. Bagi Guru RA Al Huda Karangsari Rejotangan Tulungagung. 

Sebagai seorang pendidik hendaknya mampu mengenali keunikan 

yang dimiliki anak didiknya, agar mampu mengambil kebijakan, untuk 

memberikan stimulasi yang tepat dalam mengembangkan kreativitas yang 

dimiliki peserta didiknya sehingga anak mampu tumbuh dan berkembang 

secara optimal. Semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan dalam membangun pikiran dan khasanah ilmu pengetahuan 

dalam rangka pengembangan kreativitas anak.  

2. Bagi RA Al Huda Karangsari Rejotangan Tulungagung. 

Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

dan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dan selalu 

mengefaluasi program-program kegiatan yang berkaitan dengan 

kraeativitas  agar  mampu mengoptimalkan  tumbuh  kembang  anak di RA 

Al Huda. 
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3. Bagi peneliti lain 

Hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut serta bisa lebih dikembangkan 

mengenai permasalahan dengan strategi guru dalam pengembangan 

kreativitas anak. 

4. Bagi IAIN Tulungagung 

Hendaknya hasil penelitian ini dapat menambah literatur di IAIN 

tulungagung dalam bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan 

strategi guru dalam upaya mengembangkan kretivitas anak. 

 

 


