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Abstract : This study aims to determine whether is there effect  a constructive play which 
is from recycled stuff of handcraft to increasing creativity of student on fifth grades at SDN 
Ngagelrejo III/398 Surabaya. The reason why the reseacher  choose this study  because 
education system of elementary school in Indonesia more emphasis monoton learning such as 
(routine of memorirized, talkactive by lectures).  In addition, the students rarely had stimulated 
to see a problem from a variety of viewpoints or  providing alternatives to the settlement of a 
problem. (Convergent Thinking). In fact, education in Indonesia is still not able to develop the 
potential and creativity of children so optimally, students still viewed as object rather than 
subject. The class sample of this study is VA and VB SDN Ngagelrejo III/398 Surabaya wich are 27 
students as experimental group and 22 students as control group so total of subjects are 49 
student. This research was conducted nonrandomized pretest - posttest control group design 
with sampling technique was purposive sampling and random by group. The collection tool of 
data using a figural creativity test. This test has been standardized in Indonesia with a validity 
value of 0.6227 to 0, 7849 and 0.9 reliability. Analyze data using statistical techniques 
independent sample t test using SPSS version 19.0 for windows. From the result of analysis data, 
is obtained from independent sample t tests that t of value is 1, 36 and the significance of value is 
0.179 and because the data would be said to have effect if the significance <0.05 so the data does 
not have the effect or Ha is rejected. It has meaning that there is no effect about a constructive 
play which is from recycled stuff of handcraft to increasing creativity of student on fifth grades at 
SDN Ngagelrejo III/398 Surabaya. It is caused that the measuring instrument so subjective, the 
subjects aren't choosen by random, lack of control extraneous variables and external validity.
Keywords: creativity, constructive play, crafts from recycled materials

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
permainan konstruktif berupa kerajinan tangan dari barang bekas terhadap peningkatan 
kreativitas anak kelas V SDN Ngagelrejo III/398 Surabaya. Alasan peneliti memilih penelitian 
tersebut dikarenakan sistem pendidikan sekolah dasar di Indonesia lebih menekankan pada 
pembelajaran yang monoton (rutin hafalan, ceramah). Selain itu, murid – murid jarang 
dirangsang untuk melihat suatu masalah dari berbagai macam sudut pandang atau untuk 
memberikan alternatif-alternatif penyelesaian suatu masalah.(berpikir kovergen). Faktanya, 
pendidikan di Indonesia masih belum mampu mengembangkan potensi dan kreativitas anak 
secara optimal, siswa masih dipandang sebagai objek bukan subjek. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas V A dan V B SDN Ngagelrejo III/398 Surabaya dengan 
jumlah subjek kelompok eksperimen sebanyak 27 siswa dan subjek kelompok kontrol 
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sebanyak 22 siswa sehingga total subjek sebanyak 49 siswa. Penelitian ini dilakukan secara 
Nonrandomized pretest – posttest kontrol group design dengan  teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling dan penentuan kelompok eksperimen dan kontrol dari 
dua kelompok kelas yang ditentukan dilakukan dengan menggunakan random by group. Alat 
pengumpulan data menggunakan alat Tes Kreativitas Figural, observasi dan wawancara. Alat 
tes yang digunakan sudah terstandardisasi di Indonesia dengan nilai validitas sebesar 0,6227 – 
0, 7849  dan reliabilitas 0,9. Analisa data menggunakan teknik statistik independent sample t 
test dengan bantuan SPSS versi 19,0 for windows. Dari hasil analisa data penelitian nilai uji 
pengaruh berdasarkan independent sample t test diperoleh nilai t sebesar 1, 36 dan signifikansi 
sebesar 0,179 dan karena data akan dikatakan memiliki pengaruh apabila signifikansi < 0,05 
maka data tersebut tidak memiliki pengaruh maka Ha di tolak yaitu tidak ada pengaruh 
permainan konstruktif berupa kerajinan barang bekas terhadap peningkatan kreativitas. 
Menurut peneliti mengapa penelitian tersebut tidak memiliki pengaruh dikarenakan adanya 
penilaian yang subjektif terhadap alat ukur variabel terikat, subjek yang tidak random, kurang 
dikontrolnya variabel ekstraneous dan validitas eksternal.
Kata Kunci : kreativitas, permainan konstruktif, kerajinan tangan dari barang bekas
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Kemajuan suatu bangsa terletak pada 
rakyatnya. Kemampuan yang di miliki rakyat pada 
mulanya merupakan proses belajar dalam 
mengembangkan pengetahuan yang di milikinya. 
Pengetahuan tersebut didapatkan melalui 
pendidikan yang ditempuhnya serta interaksinya 
dengan lingkungan sekitarnya. Pendidikan 
sangatlah penting untuk kemajuan bangsa. 
Menurut Undang - Undang SISDIKNAS no. 20 
tahun 2003:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar  peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya dan masyarakat”. 

 
 Tujuan pendidikan yaitu menyediakan 

lingkungan yang dapat mengembangkan bakat 
dan minat anak secara optimal. Pendidik sebagai 
fasilitator bertanggung jawab untuk membina 
serta membantu mengembangkat bakat anak. 
(Munandar, 2012)

 Pada zaman globalisasi sekarang ini, 
pendidikan sebaiknya sudah diajarkan pada anak 
usia dini karena dengan pendidikan yang di 
perolehnya dapat menentukan kesuksesannya di 
masa depannya. Sahlan dan Maswan (1988, dalam 
Khotimah S, 2010) menyatakan bahwa sumber 
keberhasilan terletak pada studi kreativitasnya. 
Menurut Munandar (2012) bahwa kreativitas 
adalah kemampuan untuk membuat kombinasi 
baru, berdasarkan data, informasi atau unsur-
unsur yang ada. Kreativitas adalah pengalaman 
mengekspresikan dan mengaktualisasikan 
identitas individu dalam bentuk terpadu dalam 
hubungan dengan diri sendiri, dengan alam, dan 
dengan orang lain (Moustakis, 1967 dalam 
Munandar, 2012). 

Mengapa kreativitas begitu bermakna ? 
menurut Utami Munandar karena dengan 
berkreasi, orang dapat menunjukkan dirinya akan 
kemampuannya dalam menyelesaikan masalah, 
penyesuaian diri dan peningkatan kualitas hidup 
(Munandar, 2012). Selain itu, kreativitas dapat 
membantu memecahkan persoalan-persoalan 
ya n g  s e t i a p s a a t  m e n gh a d a n g  p ro s e s  
pembangunan sebagaimana yang dihadapi bangsa 
Indonesia (Nashori dan Diana, 2002, dalam 
Tusadiah, 2009). 

Pengembangan kreativitas terkait dengan 
masa kritis yaitu pada masa kanak – kanak ketika 
anak menduduki bangku sekolah dasar. Ahli 
psikologi yaitu Justman & Susman (Hurlock, 2014) 
menamakan masa tersebut adalah masa kreatif 
karena untuk menentukan apakah anak–anak 
pada masa tersebut menjadi konformis atau 

sebagai pencipta karya yang baru dan orisinil. Pada 
masa ini, anak memasuki tahap operasional 
konkrit dan masa peralihan operasional formal. 
Pada saat ini juga, sikap egosentris pada anak 
mulai berkurang. Anak dalam masa ini juga 
mampu untuk mengerti dalam situasi yang 
konkrit. Artinya anak mampu menyelesaikan 
masalah dengan baik apabila dihadapkan pada hal 
yang konkrit. (Monks, 2004). Dalam tahap 
tersebut juga, anak  menjadi realis kecil belajar
yang berhasrat ingin mempelajari dan menguasai 
dunia secara objektif sehingga ia memerlukan 
banyak informasi dan haus bertanya, meminta 
bimbingan, menuntut pengajaran serta 
pendidikan (Kartono, 2002).

Namun pada kenyataannya, perkembangan 
kreativitas di beberapa negara termasuk Indonesia 
tergolong rendah. Adapun bukti yaitu menurut 
Utami Munandar berdasarkan hasil survey yang 
dilakukan Indonesian Education Sector Survey 
Report (Juliantine, 2009) dijelaskan bahwa 
pendidikan di Indonesia menekankan pada 
keterampilan-keterampilan rutin dan hafalan 
semata-mata. Hal tersebut menunjukkan anak 
menjadi pasif dan kurang mengembangkan daya 
imajinasi dan kemampuan kreativitasnya. 
Akibatnya, anak tidak terlatih untuk berpikir 
secara divergen dan kreatif. Menurut Munandar 
(Nashori & Diana, 2002, dalam Tusadiah, 2009) 

 Berdasarkan hasil penelitian (Nashori & 
D i a n a ,  2 0 02 ,  d a l a m Tu s a d i a h ,  2 0 0 9 )   
mengungkapkan Anak usia 5 tahun mencetak skor 
kreativitas sebanyak 98%, anak usia 10 tahun 32%, 
remaja berusia 15 tahun 10%, dan orang dewasa 
hanya 2% hal ini menunjukkan bahwa skor 
kreativitas pada usia sekolah dasar menjadi 
menurun dikarenakan lembaga pendidikan 
maupun orang tua cenderung mendidik siswa 
berpikir secara linier (searah) atau konvergen 
(terpusat). Subjek didik kurang didorong untuk 
berpikir divergen (menyebar, tidak searah). Selain 
itu, terjadinya penurunan kreativitas pada umur 
7–12 tahun seperti dilaporkan oleh Torrance 
menyebutkan hal ini merupakan akibat dan 
terabaikannya otak belahan kanan pada rentang 
usia tersebut. Otak belahan kanan sendiri 
merupakan aktivitasi otak yang melibatkan cara 
berpikir kreatif sehingga pada usia tersebut daya 
kreatif mereka kurang terasah dikarenakan dalam 
usia tersebut lebih sering dihadapkan pada 
kegiatan membaca, menulis, dan sebagainya yang 
sering melibatkan aktivasi otak belahan kiri. 
(Murniati, 2012). Perhatian pemerintah dalam 
meningkatkan kreativitas anak khususnya di 
tingkat sekolah dasar sangat rendah terbukti 
dengan mata pelajaran kerajinan tangan atau 
kesenian hanya 2 jam atau sekali pertemuan dalam 
seminggu sehingga menyebabkan kreativitas anak 
menjadi rendah karena pengetahuan atau 
pelatihan akan bidang keterampilan sangat 
kurang. Secara tidak sadar pendidikan kita telah 
membunuh kreativitas anak yang seharusnya 
berkembang dengan pesat .  Penekanan 
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pembelajaran pada masa sekarang lebih pada 
penilaian akademis bukan pada bermain sambil 
belajar, metode pembelajaran monoton, memberi 
tugas yang tidak bervariasi, ruang kelas tidak 
dipenuhi produk hasil karya anak. Selain hal 
tersebut, pada masa sekolah, kreativitas anak 
mengalami penurunan dikarenakan pemikiran 
dan ungkapannya yang spontan dan terbuka 
kurang mendapat perhatian dari guru dan 
orangtua sehingga hal tersebut juga menghambat 
rasa keingintahuan dan daya imajinasinya. Hal 
tersebut sangat disayangkan sebab pada masa ini 
seharusnya anak mengembangkan dan 
mengungkapkan kreativitasnya. (Intisari, 1999, 
dalam Khotimah, 2010)

 Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan di SDN Ngagelrejo III/398 Surabaya 
terlihat beberapa anak belum menunjukkan 
kreativitas yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh 
anak–anak kurang berinisiatif aktif menjawab 
pertanyaan dari guru wali kelas ketika diberikan 
pertanyaan mengenai materi pembelajaran 
sehingga guru wali kelas menunjuk salah satu 
murid untuk menjawab. Selain itu, anak masih 
belum percaya diri dalam menjawab tugas yang 
telah diberikan guru wali kelas dan ada juga 
beberapa anak yang mencontek jawaban teman 
lainnya dalam mengerjakan tugas. Metode 
pembelajaran masih monoton dimana anak 
dihadapkan pada hafalan, tugas-tugas rutin, dan 
pengajaran dengan metode ceramah sehingga 
membuat anak menjadi pasif dalam belajar. Selain 
dari hasil observasi, penulis juga melakukan 
wawancara dengan salah satu guru yang mengajar 
di sekolah tersebut menjelaskan bahwa belum ada 
penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 
mengenai pengaruh permainan konstruktif 
berupa kerajinan tangan dari barang bekas 
terhadap kreativitas di sekolah tersebut dan 
menurut keterangan penjual makanan di kantin 
sekolah tersebut dan beberapa siswa sempat 
menjelaskan bahwa pihak sekolah pernah 
mengajarkan mengadakan pelatihan kerajinan 
tangan dari barang bekas namun mereka 
mengerjakannya dengan arahan guru dimana guru 
akan memberikan contohnya sedangkan siswa 
akan menirukannya tanpa menambahkan 
kombinasi baru sehingga hal ini menunjukkan 
bahwa mereka kurang bisa berfikir inovatif. Selain 
itu, penulis juga melakukan wawancara dengan 
siswa–siswi di sekolah tersebut dan penulis 
mendapatkan informasi bahwa kebanyakan siswa 
merasa bosan dengan metode pembelajaran yang 
hanya menekankan pada tugas–tugas dan hafalan 
semata, kebanyakan dari mereka juga mengakui 
apabila diberikan tugas oleh guru, mereka 
cenderung mencari jawaban pada satu jawaban 
yang benar sesuai pedoman buku dan tidak 
berusaha untuk mencari jawaban dari referensi 
lain. Hal itu menunjukkan bahwa mayoritas siswa 
kurang dapat mencetuskan banyak alternantif 
gagasan maupun jawaban. Beberapa gambaran 
tersebut kurang mencerminkan sikap kreatif 

dimana anak yang kreatif memiliki ciri sebagai 
berikut memiliki ketekunan tinggi, kritis terhadap 
orang lain, berani menyatakan pendapat, selalu 
ingin tahu, peka, ulet atau rajin, percaya diri, 
mempunyai rasa humor, dan penuh imajinasi 
(Munandar, dalam Ansori, 2007, dalam Tusadiah, 
2009)

Melihat permasalahan diatas, penulis 
memilih sarana permainan konstruktif sebagai 
salah satu stimulus untuk meningkatkan 
kreativitas. Santrock (2002) mengemukakan 
bahwa permainan konstruktif dapat digunakan 
untuk meningkatkan pembelajaran ketrampilan 
akademik, ketrampilan berpikir, dan pemecahan 
masalah pada anak di usia sekolah dasar. 
Permainan konstruktif adalah cara bermain yang 
bersifat membangun, membina, memperbaiki, 
dimana anak-anak menggunakan bahan untuk 
membuat sesuatu yang bukan untuk bertujuan 
bermanfaat ,  melainkan ditujukan bagi  
ke ge m b i ra a n  y a n g  d i p e ro l e h ny a  d a r i  
membuatnya. (Hurlock, 2014). Sebagian besar 
konstruksi yang dibuat merupakan tiruan dari apa 
yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari atau 
dari layar bioskop atau televisi. Permainan 
konstruktif tidak akan membuat anak merasa 
bosan dan malas karena dalam permainan ini yang 
dipentingkan adalah hasilnya dan kesenangan 
serta dalam permainan ini anak terus 
menggunakan daya imajinasinya untuk 
menghidupkan permainan ini dengan membuat 
hal-hal yang baru dan unik.. (Khobir, 2009). 
Permainan konstruktif akan meningkatkan 
kemampuan anak untuk menciptakan hubungan 
dengan benda-benda yang ada di sekeliling 
mereka merupakan satu ciri yang yang penting 
dalam berfikir kreatif dan memecahkan masalah 
(Keong, 2006, dalam Tusadiah, 2009). 

 Dalam penelitian ini, penulis memilih 
permainan konstruktif berupa kerajinan tangan 
dari barang bekas karena bahan – bahan tersebut 
sering dijumpai disekeliling anak. Permainan 
konstruktif berupa kerajinan tangan dari barang 
bekas sendiri ada kaitannya dengan kreativitas 
yaitu kaitannya sama halnya dengan teori yang 
mengatakan bahwa kreativitas melibatkan 
kemampuan kelancaran dimana subjek akan 
menghasilkan ide sebanyak mungkin dari bahan 
barang bekas, keterampilan keluwesan dimana 
subjek mampu menghasilkan beberapa ide 
dengan kategori yang berbeda, keterampilan 
originalitas dimana subjek mampu membuat hasil 
karya yang unik dan tidak terpikirkan oleh subjek 
lain, keterampilan elaborasi dimana subjek 
menambahkan detail – detail atau hiasan – hiasan 
pada hasil karyanya agar lebih menarik, dan 
keterampilan evaluasi dimana subjek mampu 
menerapkan karyanya dan cocok digunakan untuk 
sehari – hari. Hal tersebut sama halnya dengan tes 
kreativitas figural yang melibatkan beberapa 
komponen diatas dan stimulus kreativitas figural 
sendiri mengakomodasi sesuatu nyata dalam 
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kehidupan sehari-hari kedalam stimulus tersebut 
sehingga penulis rasa ada hubungan antara 
permainan konstruktif dengan alat ukur yang juga 
mengukur kreativitas.

METODE PENELITIAN

 Dilihat dari pendekatan analisisnya, jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Tipe 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa penelitian eksperimen. Metode penelitian 
eksperimen merupakan metode yang tepat untuk 
menyelidiki hubungan sebab – akibat (Neuman, 
2007). Desain penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah nonrandomized pretest – 
posttest kontrol group design yang termasuk 
dalam jenis desain penelitian kuasi eksperimen 
(Seniati, 2011). Nonrandomized pretest – posttest 
kontrol group design merupakan desain 
eksperimen yang dilakukan dengan pre-test 
sebelum perlakuan dan diberikan post test 
sesudah perlakuan sekaligus ditandai dengan 
adanya kelompok kontrol dan eksperimen 
(Latipun, 2006). Dalam eksperimen ini sampel 
ditetapkan tidak random akan tetapi diilih 
berdasarkan kelompok yang sudah tersedia dan 
teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling yakni pemilihan subjek penelitian dari 
populasi dengan mengacu pada kirteria tertentu. 
Adapun yang termasuk kedalam sampel penelitian 
adalah anak – anak kelas V SD yang terbagi dalam 
dua kelas dengan usia rentang 11-12 tahun. Alasan 
penulis memilih usia tersebut lantaran menurut 
teori Piaget mengatakan anak dengan minimal 
usia 11 tahun mulai dapat mengerjakan sesuatu 
yang logis artinya suka bernalar, memiliki 
pemikiran yang masuk akal dan dapat berpikir 
secara kreatif,  inovatif  sehingga dapat 
menghasilkan produk sesuai kemampuannya. 
Usia ini bisa termasuk batas usia bawah fase 
operasional formal. (Fudyartanta, 2012). Penulis 
ingin mengetahui seberapa jauh perkembangan 
kreativitas bagi usia pemula fase operasional 
formal. Jumlah subjek sebanyak 49 siswa dimana 
kelompok eksperimen berjumlah 27 siswa dari 
kelas 5B dan kelompok kontrol sebanyak  22 siswa 
dari kelas 5A. Penentuan kelompok eksperimen 
dan kontrol dari dua kelompok kelas yang 
ditentukan dilakukan dengan menggunakan 
random by group. Alat ukur penelitian ini 
menggunakan Tes Kreativitas Figural dimana tes 
tersebut memiliki validitas sebesar 0,6227 – 0, 
7849 (Wardani, 2008, dalam Arishinta, 2013) dan 
reliabilitas 0,90 sehingga layak digunakan 
(Murniati, 2012). Dalam hal ini, kelompok kontrol 
tidak diberikan perlakuan. Adapun prosedur 
pelaksanaan untuk kelompok eksperimen sebagai 
berikut;

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan pengambilan data pada 
kelompok kontrol  maupun eksperimen 
menunjukkan hasil sebagai berikut; 

Hal ini didapatkan dari perhitungan nilai 
gain score dari dua kelompok antara kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol dengan uji t 
(indepent sample t test) dan setelah di hitung 
diketahui bahwa nilai sig. (2 tailed) yaitu sebesar 0, 
179. Data dikatakan signifikan apabila kurang dari 
0,05.Bila dibandingkan dengan nilai t tabel, maka t 
tabel ≥ t hitung dimana t tabel sebesar 2,012 > 1,363. 
Dalam hal ini berarti hasil dari pengukuran 
tidak signifikan sehingga Ho diterima dan Ha 
ditolak. Dari perhitungan tersebut menunjukkan 
bahwa “tidak ada pengaruh permainan konstruktif 
berupa kerajinan tangan dari barang barang bekas 
terhadap peningkatan kreativitas anak kelas V SD 
dengan usia 11 – 12 tahun”. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa permainan konstruktif 
berupa kerajinan tangan dari barang bekas belum 
efektif dalam meningkatkan kreativitas anak kelas 
5 SD. 
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PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan dari 
independent sample t test menunjukkan bahwa 
tidak ada pengaruh permainan konstruktif berupa 
kerajinan tangan dari barang barang bekas 
terhadap peningkatan kreativitas anak kelas V SD 
dengan usia 11 – 12 tahun. Hal tersebut disebabkan 
karena adanya kesesatan tipe G (kurang 
pengontrolan variabel ekstranous misalnya 
pengtrolan tidak hanya terkait dengan usia saja 
dan pengaruh validitas eksternal) serta kesesatan 
tipe S (pemilihan nonrandom, tdk memperhatikan 
IQ, subjek kurang mencerminkan ciri-ciri individu 
kreatif). Ada beberapa alasan mengapa penelitian 
ini belum signifikan dikarenakan penilaian alat 
ukur sangat subjektif sehingga terkadang 
membuat penulis bingung memberikan penilaian 
apabila jawaban yang diberikan oleh subjek tidak 
terdapat di pedoman, rata – rata subjek baik 
kelompok kontrol maupun eksperimen mengeluh 
bingung membuat gambar apa dengan waktu yang 
singkat sehingga terkadang subjek mencontek 
hasil temannya. Selain itu, ada juga beberapa anak 
masih salah dalam pengerjaan tes sehingga hal 
tersebut juga mempengaruhi hasil penelitian 
menjadi tidak signifikan. Selain itu, tidak ada 
randomisasi dalam penelitian ini sehingga 
mempengaruhi ketidakseimbangan karakteristik 
awal subjek pada kelompok kontrol dan 
eksperimen, kesalahan penulis yaitu tidak melihat 
skor intellegensi antara kedua kelompok dan 
berdasarkan pengamatan bahwa rata – rata 
intellegensi kelompok kontrol lebih tinggi 
dibandingkan dengan intellegensi kelompok 
eksperimen sehingga dalam hal pengerjaan Tes 
Kreativitas Figural sangat dimaklumi perbedaan 
rerata kedua kelompok tidak terpaut jauh. Selain 
itu hasil penelitian tidak signifikan lantaran 
beberapa sifat subjek yang kurang bisa 
menghargai, kurang tertantang dengan membuat 
hal yang sulit dan kurang berani mengambil 
res iko,  t idak percaya dir i  baik dalam 
mengutarakan pendapat atau imajinasi secara 
verbal. Selain itu berdasarkan hasil jawaban subjek 
pada lembar jawaban yang diberikan penulis pada 
kelompok eksperimen menunjukkan bahwa 
kebanyakan subjek kurang bisa mengemukakan 
ide atau pendapat secara bebas. Mereka kurang 
ada usaha untuk mengembangkan ide atau 
pendapat walaupun sudah dimotivasi oleh penulis 
dan rekan penulis. Mereka cenderung bingung 
ketika diminta untuk menceritakan hasil karyanya 
dalam sebuah tulisan. Hal yang demikian bisa 
mempengaruhi hasil penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa data penelitian 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh 
permainan konstruktif berupa kerajinan tangan 
dari barang bekas terhadap peningkatan 
kreativitas anak kelas V SDN Ngagelrejo III/398 

Surabaya atau dengan kata lain hipotesis alternatif 
(Ha) di tolak dan Hipotesis nol (Ho) diterima. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa permainan 
konstruktif berupa kerajinan tangan dari barang 
bekas belum efektif dalam peningkatan kreativitas 
subjek. 

Adapun saran untuk penel i t ian 
selanjutnya yaitu berkenaan dengan design 
penelitian, sebaiknya menggunakan design 
randomisasi pretest-posttest kontrol group design 
dan dipertimbangkan waktu, tempat dan subjek 
terkait design penelitian. Hal tersebut ditujukan 
untuk menghindari ketidaksignifikansi hasil 
penelitian, berkenaan dengan sampel penelitian 
sebagai unit penelitian, sebaiknya ditambahkan 
karakteristik agar bisa mengontrol variabel luaran 
/ extraneous yang dapat mempengaruhi penelitian 
serta mempertimbangkan jumlah subjek yang 
seimbang antara kelompok eksperimen dan 
kontrol serta sebaiknya diseimbangkan jumlah 
subjek perempuan dan laki – laki, berkenaan 
dengan pengaruh variabel ekstraneous, 
hendaknya perlu diupayakan pengendalian 
dengan menggunakan model teknik kontrol yang 
sesuai dimana dengan demikian efektivitas 
perlakuan dapat memiliki pengaruh yang 
signifikan, berkenaan dengan kemampuan 
pengamatan penulis, sebaiknya penulis dan rekan 
penulis lebih tegas dalam mengawasi subjek baik 
ketika dalam pengerjaan tes maupun dalam 
perlakuan eksperimen. Karena apabila tidak di 
awasi atau tidak bersikap tegas, maka subjek akan 
mengacaukan kondisi eksperimen, terkait dengan 
pemilihan tema pada tiap perlakuan, sebaiknya 
perlu ada evaluasi di tiap pertemuan agar peneliti 
mengetahui kekurangan yang terjadi pada tiap 
perlakuan dan memperbaikinya di pertemuan 
selanjutnya. Sedangkan saran untuk sekolah yaitu 
sebaiknya guru memotivasi siswa dan terus 
melatih pengembangan keterampilan atau 
kegiatan terkait kreativitas siswa karena 
kreativitas sendiri sangatlah penting untuk siswa, 
sebaiknya pendidik sebagai  fas i l i tator 
bertanggung jawab untuk membina serta 
membantu mengembangkan bakat anak. 
Fasilitator sebaiknya selalu mendukung apa yang 
menjadi pilihan siswa dan bakat yang dimilikinya, 
Guru sebagai pendidik maupun fasilitator 
sebaiknya melatih siswa untuk menilai sesuatu 
dari sudut pandang yang berbeda (berpikir 
divergen). 
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