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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peningkatan kemampuan kognitif 

anak dalam mengenal jenis tanaman obat pada kelompok B di RA Al-falah 

Ngubalan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan metode karyawisata dalam meningkatkan kemampuan kognitif 

anak dalam pembelajaran berjalan dengan baik karena dalam pembelajaran 

anak didik lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Karena metode 

karyawisata tersebut berisi hal-hal yang dapat dilihat langsung oleh anak, 

sehingga timbulah pemahaman yang lebih luas. Metode karyawisata juga 

memuat pengalaman yang menarik dan mengesankan bagi anak, sehingga 

mereka lebih mudah untuk mengingat dan dapat menerapkannya pada 

situasi yang baru.  

2. Penerapan metode karyawisata dapat meningkatkan kemampuan kognitif 

anak. Hasil analisa menunjukkan bahwa setelah menggunakan metode 

karyawisata ada pengaruh positif terhadap kemampuan kognitif anak. Hal 

ini terlihat pada perubahan dalam menyebutkan benda berdasarkan ukuran, 

menyebutkan benda ciptaan Alloh, dan menyebutkan benda buatan 

manusia. Penggunaan metode karyawisata dengan membawa anak 

berkunjung dan melihat langsung kepada lingkungan sehingga anak 

tertarik dan termotivasi untuk belajar dengan alam sekitar. 
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3. Penerapan metode karyawisata dapat meningkatkan kemampuan kognitif 

anak dalam mengenal jenis tanaman obat pada kelompok B di RA Al-falah 

Ngubalan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Hal ini terbukti dari hasil 

penelitian yang dilakukan selama 3 siklus. Pada siklus I persentase hasil 

belajar anak masih 70% MB (Mulai Berkembang), 6% BSH (Berkembang 

Sesuai Harapan) diperoleh rata-rata angka 2, jadi harus ada perbaikan pada 

siklus kedua, pada siklus II diperoleh rata-rata angka 2,3, persentase hasil 

belajar anak masih 40% MB (Mulai Berkembang), 29% BSH 

(Berkembang Sesuai Harapan), 24% BSB (Berkembang Sangat Baik), 

maka harus ada perbaikan lagi pada siklus III. Pada siklus II diperoleh 

rata-rata angka 4, persentase hasil belajar anak MB 6%, BSH 12%, dan 

BSB 82%. Hasil pembelajaran meningkat dengan pencapaian skor sebesar 

82%. 

B. Saran  

Berikut merupakan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pemikiran 

untuk kemajuan mendatang. 

1.  Guru  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode karyawisata 

dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam mengenal jenis 

tanaman obat pada kelompok B di RA Al-falah Ngubalan Kalidawir 

Kabupaten Tulungagung. Disarankan agar guru menyajikan dengan 

suasana yang menarik,  unik dan hasil yang dapat dimanfaatkan di 

keseharian. 
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2. Sekolah 

Dengan penelitian ini, sekolah disarankan dapat mengembangkan 

media dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran seperti bahan alam  

sehingga anak tertarik dan termotivasi untuk belajar dengan alam sekitar. 

3. Peneliti lain 

Peneliti lain dapat menerapkannya dan mengembangkan media dan 

bahan yang lebih unik lagi yang disesuaikan dengan lokasi berkunjung. 

Sehingga hasil karya anak bermanfaat bagi kesenangan anak dan suasana 

belajar yang menarik untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak. 

 




