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BAB V 

KESIMPULAN dan REKOMENDASI 

Penelitian ini merumuskan 2 rumusan masalah yaitu tentang bagaimana 

proses pembelajaran dalam menulis karangan persuasif di kelas IV SDN Taktakan 

1?, bagaimana penerapan media poster dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis karangan persuasif di kelas IV SDN Taktakan 1?. Untuk mencapa 

ihal tersebut pada bab V ini peneliti akan menegaskan tentang kesimpulan yang 

didapat dari hasil data-data temuan yang telah terkumpul sertare komendasi 

tentang penelitian ini. Berikut peneliti bahas secara kronologis. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah serta hasil yang diperoleh selama 

pelaksanaan penelitian tentang peningkatan kemampuan siswa dalam menulis 

karangan persuasif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan pembelajaran dan prosedur dalam penelitian ini didasarkan 

pada proses pembelajaran denga nmenggunakan media poster dalam 

pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia guna meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis karangan persuasif. Berdasarkan data 

observasi dengan indikator pencapaian siswa adalah sebagai berikut : 1) 

Mampu mengamati gambar, 2) Membuat karangan sederhana. Pada setiap 

pelaksanaan siklus terdapat empat kegiatan, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dari keempat kegiatan ini akan 

dilakukan secara berulang-ulang, sebelum melaksanakan tindakan pada 

setiap siklus perlu diadakannya perencanaan dengan memperhatikan 

keberhasilan pada siklus sebelumnya dan akan diperbaiki pada siklus 

selanjutnya, sehingga proses pembelajaran siswa dapat berjalan secara 

efektif. Hasil yang diperoleh pada proses pembelajaran siswa yang 

dilakukan di siklus I rata-rata nilai pada lembar observasi adalah 65 pada 

kategori “cukup” sedangkan pada siklus II rata-rata nilai pada lembar 

observasi adalah 75 pada kategori “baik”. 
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2. Berdasarkan hasil tes dari tiap siklus, kemampuan siswa dalam menulis 

karangan persuasif di kelas IV SDN. Taktakan 1 mengalami peningkatan. 

Peningkatan kemampuan siswa dalam menulis karangan persuasif dapat 

dibuktikan dari peningkatan nilai yang terjadi pada prasiklus, siklus I dan 

siklus II, yaitu :sebelum tindakan dilaksanakan atau pada pelaksanaan 

prasiklus nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 53,97, pada siklus I 

nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 66,93 dan pada siklus II nilai 

rata-rata yang diperoleh siswa adalah 80,33. Dengan demikian penggunaan 

media poster dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa dalam 

karangan persuasif di kelas IV SDN.Taktakan 1 Kota Serang. 

 

B. Rekomendasi 

Peneliti merekomendasikan temuan-temuan tersebut kepada semua 

pihak yang berperan dalam upaya peningkatan mutu pembejalajaran terutama 

pada bidang pelajaran Bahasa Indonesia, untuk dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan. Rekomendasi itu diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

Dalam hal ini guru hendaknya menggunakan media poster khususnya 

pada pembelajaran menulis karangan persuasif.Penggunaan media poster 

inidimaksudkan agar pembelajaran tidak terasa monoton dan jenuh serta 

mampu membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan dalam menulis 

karangan persuasif pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Dalam hal ini kepala sekolah hendaknya dapat dijadikan pertimbangan 

dalam hal fasilitas sekolah berupa perlengkapan media-media 

pembelajaran yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar 

terutama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

3. Bagi Peneliti Berikutnya 

Dalam hal ini untuk peneliti berikunya hendaknya penggunaan 

media poster khususnya dalam pembelajaran menulis karangan persuasif 



 

Kania Eka Yunita, 2015 

PENERAPAN MEDIA POSTER UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS SISWA DALAM 

KARANGAN PERSUASIF DI KELAS IV SD NEGERI TAKTAKAN 1 KECAMATAN TAKTAKAN KOTA SERANG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

dapat dijadikan sebagai acuan guna melanjutkan penelitian yang sudah ada 

ataupun menggunakannya media ini untuk pembelajaran yang lainnya. 


