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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang “Pengaruh 

Penggunaan Media Bahan Aalam Terhadap Kreativitas Anak Usia 5-6 Tahun 

di RA Cut Nyak Dien Gendingan Kedungwaru Tulungagung” peneliti 

mengambil mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh signifikan pada Penggunaan Media Bahan Aalam Terhadap 

Kreativitas Anak Usia 5-6 Tahun di RA Cut Nyak Dien Gendingan 

Kedungwaru Tulungagung Tahun Ajaran 2019/2020. Kesimpulan tersebut 

didapat pada kreativitas menggunakan media bahan alam pada anak, hasil 

analisis Uji-t Independent hasil post-test dapat diketahui bahwa nilai thitung 

adalah 0,05 dengan signifikan 0,00. Nilai probabilitas yang menunjukkan 

0,00 < 0.05 maka Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan perhitungan 

yang dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 22.0 for Windows 

menyatakan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. 

2. Ada perkembangan Kreativitas Anak Usia 5-6 Tahun di RA Cut Nyak 

Dien Gendingan Kedungwaru Tulungagung terhitung besar. Dapat dilihat 

dari hasil tersebut dapat dilihat berdasarkan perhitungan nilai effect size 

d= 0,9 interpretasi pada tabel Cohen’s menyatakan presentase pengaruh 

sebesar 82% yang tergolong besar. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh penulis demi kemajuan dan 

keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran agar meningkatkan mutu 

pendidikan, maka penulis memberikan sara sebagai berikut: 

1. Kepada Guru 

Berkaitan dengan adanya pengaruh penggunaan media bahan alam 

terhadap kreatvitas anak, saran pada guru adalah hendaknya 

memanfaatkan bahan alam yang tersedia disekitar lingkungan sekolah 

sebagai media pembelajaran untuk menyalurkan ide-ide kreatif anak 

agar dalam pembelajaran tidak membuat anak merasa jenuh tidak 

hanya terpaku pada LKA. 

2. Kepada Peserta Didik 

Dengan menggunakan media bahan alam diharapkan anak mampu 

mengembangkan hasil belajar khususnya kreativitas anak dengan cara 

aktif dan kreatif serta dapat memanfaatkan bahan alam disekitar sebagai 

media pembelajaran. 

3. Kepada Orang Tua  

Kepada orangtua diharapkan selalu memberikan stimulasi kepada 

anak dalam mengembangkan kreativitas anak dengan memanfaatkan 

bahan alam di lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. 

4. Kepada Peneliti Selanjutnya 

Peneliti yang akan datang diharapkan dapat mengembangkan hasil 

penelitian ini dalam lingkup yang luas. Peneliti berharap, para peneliti 
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yang akan datang dapat mengembangkan penelitian ini untuk variabel-

variabel yang lain yang lebih inovatif, sehingga menambah wawasan 

untuk meningkatkan pembelajaran. 

 

 


