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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdarkan hasil penelitian terkait peningkatan kreativitas anak melalui 

teknik kolase berbasis saintifik pada anak kelompok B 1 di RA Raden 

Fatah Podorejo, maka disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan teknik kolase berbasis saintifik dalam meningkatkan 

kreativitas anak berjalan dengan lancar. Anak begitu semangat dan 

aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran melalui pendekatan 

saintifik meliputi proses mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar sampai mengomunikasikan hasil belajar anak 

membangkitkan rasa ingintau yang tinggi pada anak sehingga anak 

tertarik untuk praktik langsung dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan kolase dengan media bahan alam memiliki 

keunikan tersendiri karena bahan tersebut selain mudah didapat juga 

ramah lingkungan. Kreativitas anak berkembang baik melalui teknik 

kolase dengan pendekatan saintifik. 

2. Penerapan teknik kolase dapat meningkatkan kreativitas anak meliputi: 

kelancaran, keluesan, keaslian dan elaborasi pada anak kelompok B 1 

di RA Raden Fatah Podorejo. Hal itu  terbukti pada siklus 1 ketuntasan 

hasil belajar anak mencapai kategori mulai berkembang(MB) 57% dan 

berkembang sesuai harapan (BSH) 42%. Dari hasil siklus 1 

menunjukkan bahwa kriteria perkembangan kreativitas anak mulai 
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berkembang. Hasil yang diperoleh pada siklus 2 perkembangan 

kreatifitas anak yang dikategorikan mulai berkembang (MB) 33%. 

Sedangkan yang dikategorikan berkembang sesuai harapan (BSH) 

meningkat menjadi 67%. Hasil observasi pada siklus 3 anak yang 

dikategorikan mencapai berkembang sesuai harapan(BSH) 43%. 

Sedangkan kategori berkembang sangat baik (BSB) 57%. Dari hasil 

siklus 3 kemampuan krativitas anak sudah berkembang secara 

maksimal dan sudah memenuhi target yang diinginkan dengan kategori 

tuntas.  

B. Saran 

1. Sekolah  

Dengan adanya penelitian ini, sekolah disarankan dapat 

mengembangkan media dan bahan untuk kegiatan kolase berupa bahan 

alam dalam mengembangkan kreativitas anak. 

2. Guru  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas anak kelompok B 1 di 

RA Raden Fatah Podorejo dapat ditingkatkan melalui penerapan teknik 

kolase berbasis saintifik. Disarankan agar guru mengemas 

pembelajaran dengan lebih menarik dan menyenangkan bagi anak, 

dengan hasil yang bermanfaat.  

3. Peneliti berikutnya 
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Kepada peneliti berikutnya hendaknya dapat melakukan penelitian 

secara lebih baik lagi dan mengembangkan media yang lebih menarik. 

Hasil karya dapat bermanfaat dalam keseharian. 

 

 




