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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, refleksi, dan pembahasan 

mengenai penggunaan media gambar seri untuk meningkatkan kemampuan 

menulis karangan narasi, dapat dikemukakan simpulan dan rekomendasi sebagai 

berikut. 

A. Simpulan 

Secara umum penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa 

kelas IV SD Negeri 1 Cikidang dalam menulis karangan narasi siswa dapat 

meningkat dengan menggunakan media gambar seri. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, berikut simpulan yang diperoleh: 

1. Perencanaan pembelajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan 

media gambar seri dilaksanakan dalam tiga siklus. Perencanaan pembelajaran 

diawali dengan membuat RPP serta instrumen penilaian. Sistematika yang 

tertulis pada RPP sama seperti RPP pada umumnya. RPP dalam penelitian ini 

meliputi Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, indikator, tujuan, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran, langkah pembelajaran, sumber belajar, 

serta penilaian/evaluasi. Perencaaan untuk setiap siklus pada umumnya sama, 

tetapi ada beberapa perbedaan. Perbedaan pada setiap siklus tergantung dari 

hasil observasi serta refleksi dari siklus sebelumnya. Sehingga perencanaan 

pembelajaran pada siklus selanjutnya dapat lebih laik lagi.  

2. Pelaksanaan pembelajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan 

media gambar seri  secara umum berjalan dengan lancar. Adapun langkah 

pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap siklusnya sama dengan langkah 

yang telah disusun dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).  

Dalam pelaksanaan pembelajaran, siswa terlihat antusias mengarang karena 

gambar seri yang dipakai memiliki ukuran yang cukup dengan warna-warna 
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cerah yang menarik. Mobilitas guru terhadap siswa sangat diperlukan, hal ini 

untuk memudahkan guru memantau siswa selama pembelajaran.   

3. Kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas IV SD Negeri I Cikidang 

mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar seri. Hal ini terlihat dari peningkatan hasil 

belajar siswa pada setiap siklusnya. Pada siklus I nilai rata-rata karangan 

narasi siswa adalah sebesar 67,9 dengan ketuntasan sebesar 55,56%. Pada 

siklus II nilai rata-rata karangan narasi siswa meningkat menjadi 79,1 dengan 

tingkat ketuntasan sebesar 83,33 % dan terus meningkat pada siklus III 

dengan nilai rata-rata karangan narasi siswa sebesar 82,7 dengan tingkat 

ketuntasan sebesar 92,6 %. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru SD, penggunaan media gambar seri perlu dijadikan sebagai media 

alternatif dalam upaya meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi. 

Dengan menggunakan media gambar seri pembelajaran menulis karangan 

narasi akan lebih mudah karena siswa dapat dengan mudah mengungkapkan 

gagasan dan idenya. 

2. Bagi siswa, dapat menggunakan media gambar seri untuk memudahkan 

memperoleh gagasan dan ide dalam menulis karangan narasi. 

3. Bagi peneliti, dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemampuan  

menulis karangan narasi agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 

Peneliti pun dapat menggunakan gambaran media gambar seri, karangan 

narasi serta hasil penelitian untuk dijadikan bahan referensi dalam penelitian 

selanjutnya. 

 

 


