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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka hasil simpulan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Kemampuan siswa kelas VB SDN Mekarjaya dalam menulis karangan narasi 

sebelum penerapan teknik kluster 5W+1H dikategorikan berdasarkan interval 

kategori yang telah ditentukan. Dari 28 siswa, kemampuan siswa pada kategori 

sangat tinggi sebanyak 2 siswa, kemampuan tinggi sebanyak 11 siswa, 

kemampuan sedang sebanyak 9 siswa, kemampuan rendah sebanyak 6 siswa 

dan kemampuan siswa sangat rendah sebanyak 0 siswa. Rata-rata skor dari 

seluruh sampel adalah 25,43, skor tersebut termasuk pada kategori sedang. 

2. Kemampuan siswa kelas VB SDN Mekarjaya dalam menulis karangan narasi 

setelah penerapan teknik kluster 5W+1H dikategorikan berdasarkan interval 

kategori yang telah ditentukan. Dari 28 siswa, kemampuan siswa pada kategori 

sangat tinggi sebanyak 13 siswa, kemampuan tinggi sebanyak 11 siswa, 

kemampuan sedang sebanyak 3 siswa, kemampuan rendah sebanyak 1 siswa 

dan kemampuan siswa sangat rendah sebanyak 0 siswa. Rata-rata skor dari 

seluruh sampel adalah 35,61, skor tersebut termasuk pada kategori tinggi. 

3. Data hasil pretest dan posttest kemampuan menulis karangan narasi 

menunjukkan perbedaan. Skor rata-rata siswa pada pretest adalah 25,43 dan 

skor rata-rata siswa pada posttest adalah 35,61. Gain yang diperoleh dari kedua 

tes tersebut adalah 10,18.Hasil dengan uji hipotesis dengan menggunakan 

penghitungan uji t berpasangan (Two Paired Samples Test) diperoleh 

perbandingan antara t hitung dengan ttabel diperoleh thitung = 15,69 >ttabel = 2,052 

menunjukkan bahwa Ho ditolak. H0 ditolak artinya ada pengaruh dari 

penerapan teknik kluster 5W+1H terhadap menulis karangan narasi. Hal ini 

menunjukkan adanya pengaruh dari penerapan teknik kluster 5W+1H terhadap 

menulis karangan narasi di sekolah dasar. 
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B. SARAN 

 Saran dalam penelitian ini akan ditujukan kepada beberapa pihak, berikut 

adalah saran dari penulis sekaligus peneliti. 

1. Kepada guru Sekolah Dasar, teknik kluster 5W+1H dapat dijadikan alternatif 

sebagai teknik dalam menulis karangan narasi. Melalui teknik kluster 5W+1H, 

guru dapat membimbing siswa menulis karangan narasi dengan 

merangsangnya menggunakan pertanyaan-pertanyaan 5W+1H dalam bentuk 

diagram. 

2. Kepada siswa, dapat menggunakan teknik kluster 5W+1H untuk memudahkan 

menulis karangan narasi. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, teknik kluster 5W+1H dapat digunakan dalam 

penelitian kemampuan menulis lainnya untuk meningkatkan kualitas 

kemampuan menulis.  

 


