BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang penulis lakukan penulis dapat
menarik beberapa kesimpulan yaitu :
1. Menggunakan media gambar seri dalam pembelajaran keterampilan berbicara dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu : Pilihan gambar seri sebagai bahan untuk
membantu pembelajaran dan menggunakan metode pembelajaran ketika
menggunakan gambar seri sebagai alat bantu belajar.
1. Pemilihan gambar dilakukan dengan pertimbangan karakteristik siswa SD.
Gambar yang dipilih dan digunakan dalam pembelajaran ini adalah gambar seri
yang tidak lebih dari empat urutan gambar.
2. Teknik penggunaannya adalah gambar dibagikan kepada siswa (ukuran kecil ) dan
di tempel di papan tulis (ukuran besar). yang dibagikan kepada siswa. mereka
mengamati, menentukan temanya dengan prosedur pertama mendaptarkan katakata yang tampak dalam gambar selanjutnya kata-kata tadi dibuat mejadi kalimat,
dan kalimat dijadikan sebuah cerita. Setelah terbentuk menjadi sebuah cerita,
maka mereka membacakan di depan kelas.
3. Penggunaan gambar seri sebagai alat bantu belajar dalam pembelajaran
keterampilan berbicara siswa kelas V SDN Babakan Hurip, maka terbukti sangat
efektif untuk penguasaan bidang kosakata, struktur bahasa, hubungan topik dengan
isi, struktur isi, keberanian, dan kelancaran berbicara siswa.
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4. Pada siklus I sampai pada siklus ke III atau terakhir ada peningkatan antara dua
puluh persen sampai empat puluh persen.
5.

Dalam penggunaan media gambar seri, walau cukup berhasil dalam pembelajaran
brbicara, tapi masih ada hambatan-hambatan yang ditemui oleh siswa. Hambatan
yang paling dirasakan oleh siswa adalah ketika siswa harus menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan benar dalam bercerita mereka masih kurang menguasai
bahasa Indonesia karena latar belakang bahasa mereka adalah bahasa daerah
(Sunda). Mereka menjadi malu-malu untuk tampil ke depan yang akhirnya
keberanian siswa kurang muncul. Hal di atas dapat diatasi dengan terlebih dahulu
memotivasi semangat belajar dengan pemberian penguatan kepada siswa agar
beranin tampil, lalu guru mengarahkan kepada siswa agar banyak membaca dan
berdialog dengan teman menggunakan bahsa Indonesia yang baik dan benar diluar
jam pelajaran atau di luar kelas.
Kesimpulan akhir, bahwa gambar dapat dijadikan salah satu pilihan dalam
menentukan alat bantu pembelajaran, dalam pembelajaran kesimpulan berbicara atau
meningkatkan keterampilan berbicara. Jadi tinggal bagaimana kita menentukan
strategi dalam menggunakannya agar lebih efektif dana efesien.
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5.2 Saran - Saran
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas tentang penggunaan gambar seri
untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa SDN Babakan Hurip, maka ada
beberapa hal yang penulis sarankan, yaitu :
1. Untuk para guru dari kelas rendah sampai kelas tinggi dapat emncoba
menggunakan media gambar seri utnuk membantu siswa dalam berbicara di kelas
masing-masing dan tentu saja harus pandai memilih, mana yang cocok untuk kelas
rendah dan mana cocok untuk kelas tinggi.
2. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, diharapkan para guru harus selalu
melakukan selektif pada setiap selesai pembelajaran yang mengunakan media
gambar dalam pemblajarannya.
3. Agar siswa senang dalam proses pembelajaran kemampuan berbicara, maka
seyogyanya mereka memilih sendiri gambar yang disenangi oleh mereka dan
menentukan temanya sendiri.
4. Pengunaan media gambar seri siswa dapat membantu dalam kegiatan bercerita
juga dapat

digunakan dalam keterampilan lainnya, seperti keterampilan

menyimak, keterampilan menulis dan membaca.
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