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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis tentang pengaruh CD Akal 

Interaktif terhadap anak TK, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media CD Akal 

Interaktif berpengaruh positif terhadap motivasi belajar anak. Secara spesifik 

berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

Motivasi belajar anak pada kelompok kontrol yang dalam pembelajaran tidak 

menggunakan CD Akal Interaktif tidak menunjukan motivasi belajar tinggi. Sedangkan 

motivasi belajar anak pada kelompok eksperimen menunjukan motivasi tinggi setelah 

diberikan perlakuan berupa penggunaan CD Akal Interaktif. 

Penggunaan CD Akal Interaktif terbukti efektif untuk membangkitkan motivasi 

belajar anak TK dibandingkan tanpa media CD Akal Interaktif. Hal ini terlihat dari 

perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan CD Akal 

Interaktif berpengaruh positif dan dapat membangkitkan motivasi belajar anak. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil kesimpulan penelitian, maka peneliti 

mengajukan rekomendasi yaitu kepada : 
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1. Bagi Guru 

a. Guru hendaknya dapat menggunakan strategi yang tepat dan menarik dalam 

membangkitkan motivasi belajar anak. Salah satunya dapat ditempuh yaitu 

dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 

b. Guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, khususnya untuk 

membangkitkan motivasi belajar hendaknya menggunakan media yang menarik 

sesuai dengan kebutuhan anak salah satunya dengan menggunakan komputer 

sebagai media yang pembelajaran. 

c. Guru harus bisa menjalankan program komputer dan memakai CD Interaktif. 

2. Pihak Sekolah 

a. Pihak sekolah harus mendukung dan memfasilitasi kebutuhan guru dalam 

membangkitkn motivasi belajar anak, dalam hal ini pengadaan komputer dan CD 

Interaktif yang cukup dan memadai. 

b. Menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan guru, agar dalam 

membangkitkan motivasi belajar dapat memproleh hasil yang optimal. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan adanya hasil penelitian yang membuktikan bahwa penggunaan media 

CD Akal Interaktif berpengaruh positif terhadap motivasi belajar anak TK, diharapkan 

bagi peneliti selanjutnya dapat mengangkat kembali permasalahan yang ada tetapi 

dengan metode, teknik, strategi dan media yang lain yang dapat memberikan masukan 

dan temuan-temuan baru khususnya dalam motivasi belajar.  


