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BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan 

Pada bagian ini dibahas mengenai simpulan dari perbahasan masalah yang 

dikaji. Berdasarkan pembahasan dan pengolahan data hasil penelitian yang 

dibahas pada Bab IV, dapat disimpulkan mengenai pembelajaran menggambar 

ilustrasi dengan menggunakan media film animasi dan pembelajaran menggambar 

ilustrasi tanpa menggunakan media film animasi sebagai berikut. 

1. Pembelajaran menggambar ilustrasi dengan menggunakan media film 

animasi memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kreativitas 

menggambar siswa. Peningkatan kreativitas menggambar siswa di kelas 

eksperimen tersebut disebabkan oleh adanya penggunaan media film animasi 

dalam pembelajaran yang dirancang agar dapat memberikan stimulus kepada 

siswa untuk memunculkan kreativitas menggambar siswa. Selain itu, film 

animasi yang digunakan juga dirancang agar siswa memiliki ketertarikan 

untuk mengikuti proses pembelajaran pada materi menggambar ilustrasi 

sehingga siswa dapat mengembangkan kreativitasnya. Peningkatan kreativitas 

siswa pada kelas eksperimen tersebut terlihat dari hasil perhitungan 

perbedaan rata-rata data pretes dan data postes menggunakan uji non-

parametrik Wilcoxon (Uji-W) sampel terikat dimana hasil perolehan P-value 

(Sig-2tailed) senilai 0,00. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukan P-value 

(Sig-2tailed) < 0,05 dengan arti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran menggambar ilustrasi menggunakan media 

film animasi dapat meningkatkan kreativitas menggambar siswa secara 

signifikan pada pembelajaran seni rupa. Selain itu, juga ditemukan 11 siswa 

yang memiliki kreativitas tinggi dan 19 siswa memiliki kreativitas sedang. 

2. Pembelajaran menggambar ilustrasi tanpa menggunakan media film animasi 

juga memberikan kontribusi dalam meningkatkatkan kreativitas menggambar 

siswa secara signifikan. Peningkatan kreativitas menggambar pada kelas 

kontrol ini tidak terlepas dari peran guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan secara optimal, serta adanya peran siswa yang aktif dalam
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mengikuti proses pembelajaran.Adapun peningkatan kreativitas siswa pada 

kelas kontrol yang dimaksud dapat terlihat dari hasil perhitungan perbedaan 

rata-rata data hasil pretes dan data hasil postes menggunakan Uji-Z sampel 

terikat. Hasil perhitungan diperoleh P-value (Sig-2tailed) senilai 0,00 yang 

artinya P-value (Sig-2tailed) < 0,05 sehinggan Ho ditolak dan H1 diterima. 

Dengan demikian, dapat disimpulan bahwa pembelajaran menggambar 

ilustrasi tanpa menggunakan media film animasi juga dapat meningkatkan 

kreativitas siswa dalam menggambar ilustrasi pada pembelajaran seni rupa 

secara signifikan. 

3. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggambar ilustrasi menggunakan media film animasi lebih 

baik secara signifikan daripada siswa yang memperoleh pembelajaran 

menggambar ilustrasi tanpa menggunakan media film animasi. Hal tersebut 

dapat terlihat terlihat dari peningkatan rata-rata nilai kedua kelas yang 

berbeda. Pada pretes, rata-rata nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak 

jauh berbeda yakni nilai 76,32 untuk kelas eksperimen dan nilai 76,72 untuk 

kelas kontrol. Selanjutnya nilai postes yang didapatkan oleh kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada nilai yang didapatkan oleh kelas kontol, kelas 

eksperimen mendapatkan nilai postes sebesar 87,59 sedangkan kelas kontrol 

mendapatkan nilai postes sebesar 83,39. Perbedaan peningkatan kreativitas 

menggambar siswa pada kedua kelas tersebut juga terlihat dari hasil uji 

perbedaan rata-rata n-Gain kreativitas menggambar siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol menggunakan uji-t sampel bebas dengan taraf 

signifikansi α = 0,05. Hasil yang diperoleh dari pengujian tersebut adalah 

didapatkan P-value (sig. 2-talled) sebesar 0,00, artinya P-value (sig. 2-talled) 

< 0,05 sehingga H0 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran menggambar ilustrasi menggunakan media 

film animasi lebih baik daripada pembelajaran menggambar ilustrasi tanpa 

menggunakan media film animasi dalam hal meningkatkan kreativitas siswa. 

Keunggulan pembelajaran pada kelas eksperimen tersebut dipengaruhi faktor 

penggunaan media film animasi. 
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4. Respon siswa terhadap pembelajaran menggambar ilustrasi menggunakan 

media film animasi adalah positif atau dapat dikatakan sangat baik. Hal 

tersebut dapat terlihat dari hasil perhitungan angket yang diberikan kepada 

siswa kelas eksperimen yang menunjukan peroleh rata-rata pernyataan dalam 

angket >3. Artinya, siswa memberikan respon positif terhadap pembelajaran 

menggambar ilustrasi menggunakan media film animasi. Selain itu, siswa 

juga merasa tertarik dan antusias terhadap pembelajaran menggambar 

ilustrasi menggunakan media film animasi. Hal tersebut dapat terlihat dari 

hasil perhitungan lembar observasi aktivitas siswa yang menunjukan bahwa 

sikap siswa sangat baik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran menggambar ilustrasi menggunakan media 

film animasi mendapatkan respon sangat baik dari siswa kelas eksperimen. 

5. Faktor penghambat terlaksananya pembelajaran menggambar ilustrasi 

menggunakan media film animasi adalah masalah yang berasal dari dalam 

dan dari luar siswa. Faktor dari dalam diri siswa diantaranya adalah a) 

kesulitan siswa dalam proses pembuatan bentuk gambar; dan b) kesiapan 

siswa untuk menerima pembelajaran seperti siswa belum sarapan yang 

menyebabkan siswa ingin cepat keluar kelas dan tidak fokus terhadap 

pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan faktor dari luar muncul disebabkan 

dari lingkungan siswa tempat belajar seperti a) suasana bising diluar kelas; b) 

terdapat siswa yang mengganggu siswa lain; dan c) cara mengajar guru yang 

kurang optimal. Selain faktor penghambat, terdapat faktor pendukung 

pembelajaran yang berasal dari dalam dan dari luar diri siswa. Fakor yang 

berasal dari dalam diri siswa adalah a) kesenangan siswa terhadap kegiatan 

menggambar; dan b) tingginya minat siswa untuk menonton film animasi. 

Sedangkan faktor yang berasal dari luar siswa diantaranya adalah a)  

dukungan orangtua berupa pemberian alat menggambar yang lengkap untuk 

siswa; b) suasana kelas yang kondusif; c) guru yang membantu siswa bila 

siswa mengalami kesulitan; serta d) tersedianya alat penunjang seperti 

infokus, speaker, laptop, dan lainnya agar proses pembelajaran menggambar 

ilustrasi menggunakan media film animasi dapat berlangsung secara optimal. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada bagian terdahulu, saran yang 

dapat diberikan untuk beberapa pihak diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Guru Seni Rupa 

Pembelajaran seni rupa pada materi menggambar ilustrasi menggunakan 

media film animasi dapat meningkatkan kreativitas siswa. Oleh karena itu, 

pembelajaran ini dapat digunakan sebagai alternatif dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Tidak hanya pada materi 

menggambar ilustrasi, sebaiknya dilakukan penelitian sejenis pada materi lainnya 

maupun materi diluar pembelajaran seni rupa. 

2. Bagi Sekolah 

Pembelajaran menggambar ilustrasi dengan menggunakan media film 

animasi dapat dijadikan sebagai bahan untuk motivasi dan inovasi pembelajaran 

untuk guru dalam mengembangkan pembelajaran sekaligus mengembangkan 

potensi siswanya. Selain itu, setidaknya pihak sekolah juga memberikan intruksi 

kepada guru-guru untuk mengikuti seminar-seminar dan lokakarya tentang 

metode pembelajaran atau inovasi pembelajaran baru dalam dunia pendidikan. 

Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada guru agar dapat 

mengoptimalkan pembelajaran di kelas. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan 

bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pembelajaran menggunakan 

media film animasi atau berhubungan dengan kreativitas siswa. Hal tersebut 

dikarenakan pembelajaran menggambar ilustrasi menggunakan media film 

animasi ini dapat meningkatkan kreativitas siswa, maka hendaknya peneliti lain 

mencoba menerapkan penggunaan media tersebut dalam pembelajaran lainnya. 

 


