
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat di dalam  bab IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa dapat  meningkatkan rasa percarya diri anak usia 5-6tahun di  TK Islam 

Al-Falah Kota Jambi melalui metode tari kreatif   

 Dari pelaksanaan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa rasa percaya diri 

anak dapat terlihat dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya 

pemberian  tindakan pada siklus I dan siklus II yaitu, sebagai berikut: 

1. Sebelum adanya pemberian  tindakan, maka terlihat bahwa rasa percaya diri anak 

masih belum berkembang dengan presentase 25,4 %. 

2. Setelah pemberian tindakan tindakan pada siklus I pertemuan ke -1 rasa percaya 

diri  anak sudah mulai berkembang walaupun hanya sedikit peningkatan dengan 

diamati melalui metode tari kreatif menjadi presentase 29,525. Siklus I pertemuan 

k-2 anak sudah dapat terlihat mulai sedikit meningkat presentasi menjadi 34,745 

Siklus I pertemuan ke-3 mulai berkembang kembali berubah menjadi  36,855 , dan 

pada pemberian siklus I pertemuan ke 4 anak mulai berkembang sedikit demi 

sedikit dengan presentase 43,495. Setelah melaksanakan siklus 1 namun masih 

belum memasuki kriteria maka peneliti memberi tindakan selanjutnya pada siklus 

II pertemuan ke-1 anak mengalami peningkatan kembali walaupun hasalnya ,masih  

belum maksimal akan tetapi tetapi anak sudah mulai berani untuk bergerak tanpa 

bantuan dari peneliti maupun dari guru dengan presentase 48,205. Kemudian siklus 

II pertemuan ke2 61,12 berkembang sesuai harapan, siklus II pertemuan ke-3 anak 



mengalami peningkatan kembali presenrasi menjadi 77,455 berkembang sesuai 

harapan. Lalu peneliti melanjutkan ke siklus pertemuan ke II ke-4 peningkatan rasa 

percaya diri anak berkembang dengan bail terlihat pada hasil yaitu 85,955 

Sedangkan untuk lembar observasi guru yang dilakukan guru untuk 

melaksanakan penilaian kepada peneliti dapat dimpulkan bahwa pelaksanaan siklus 

1 sebesar 69,23% setelah melakukan siklus 1 guru melanjutkan penilaian pada 

siklus II setelah dilaksanakan dapat peningkatan dari 69,23 berubah menjadi 83,33 

3. Jadi dapat dikatakan bahwa rasa percaya diri  anak dapat ditingkatkan melalui melalui 

metode tari kreatif  dengan peningkatan yang sangat baik dengan hasil akhir yaitu 

85,955 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diurakan , maka saran-saran dapat disampaikan 

peneliti dalam skripsi antara lain sebagai berikut : 

a. Bagi Guru 

Agar dapat mengaplikasikan pembelajaran dengan metode tari kreatif agar 

dapat meningkatkan rasa percaya diri anak dengan optimal  

b. Bagi Anak 

Agar mampu mengembangkan eksplorasi, improvisasi, menyusun cerita 

menjadi sebuah tarian sesuai dengan keinginan anak  

c. Sekolah 

 memberikan fasilitas yang menarik bagi anak agar anak semakin bersemangat 

untuk terus bergerak agar percaya diri anak akan berkembang secara optimal  

 


