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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak pembelajaran dengan 

penggunaan media realia terhadap peningkatan kreativitas dan keterampilan 

motorik anak usia dini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, antara lain yaitu: 

1. Terdapat perbedaan peningkatan pada kreativitas anak yang memperoleh 

pembelajaran dengan media realia dengan anak yang tidak memperoleh 

pembelajaran dengan media realia, atau hanya menggunakan media 

konvesional saja. Hal ini dapat dilihat dari hasil pretest dan hasil postest pada 

kelas eksperimen terlihat terdapat kenaikan nilai rata-rata dari pretest.  

2. Terdapat perbedaan peningkatan pada keterampilan motorik anak yang 

memperoleh pembelajaran dengan media realia dengan anak yang hanya 

menggunakan metode konvensional saja. Hal ini terlihat pada hasil hasil pretes 

dan postes, serta uji t- test paired samples  dan nilai N-gain pada kelas kontrol 

dan kelas eksperimen.  

3. Terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan dari penggunaan media realia 

terhadap peningkatan kreativitas dan keterampilan motorik anak usia dini. Hal 

ini terlihat dari nilai N-gain gabungan kreativitas dan keterampilan motorik 

anak yang menunjukkan bahwa kreativitas anak memiliki nilai rata-rata 

kenaikan yang lebih kecil dari nilai rata-rata kenaikan pada keterampilan 

motorik. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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keterampilan motorik anak mengalami peningkatan yang lebih dibandingkan 

dengan peningkatan kreativitas anak dengan menggunakan media realia. 

Dengan demikian, semua rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya telah terjawab dengan adanya penelitian ini. 

  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, diajukan beberapa saran yaitu : 

1) Pihak Mahasiswa PGPAUD 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam meningkatkan 

kreatifitas mahasiswa dalam  memilih dan memilah mediapembelajaran 

yang dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan motorik anak usia 

dini, ketika suatu saat telah menjadi pendidik anak TK. 

b. Untuk memotivasi mahasiswa agar lebih tertarik untuk memperdalam 

kajian penelitian ini. 

 

2) Pihak Guru 

 Dengan dibuktikannya pembelajaran dengan menggunakan media realia 

dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan motorik anak usia dini, maka 

model pembelajaran dengan penggunaan media realia ini direkomendasikan untuk 

digunakan para guru-guru anak usia dini sebagai salah satu cara dalam 

meningkatkan  kreativitas dan keterampilan motorik pada anak usia dini di Taman 

Kanak-Kanak. Dengan pertimbangan, bahwa media tersebut  mudah mudah 

didapatkan tanpa mengeluarkan biaya yang besar. 
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3. Pihak Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti lain, hendaknya penelitian ini menjadi inspirasi dan 

memotivasi bagi penelitian selanjutnya. Pembelajaran dengan  media realia 

merupakan salah satu penelitian yang tidak hanya difokuskan pada upaya 

peningkatan kreativitas dan keterampilan motorik anak usia dini saja, tetapi juga 

memerlukan kreativitas guru untuk dapat mengumpulkan informasi tentang 

berbagai media pembelajaran, mengolah informasi tersebut menjadi hal nyata 

dengan kreativitasnya, dan mengkomunikasikan hasilnya pada pembelajaran 

dengan anak-anak usia dini yang bertindak sebagai peserta didiknya. Sehingga 

peneliti berikutnya dapat mengoptimalkan berbagai hal yang dapat menunjang 

peningkatan pembelajaran pada anak dengan penggunaan berbagai media yang 

terdapat di lingkungan anak. 

 


