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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan temuan dalam penelitian tindakan kelas 

yang dilaksanakan di kelas V SDN Pereng, Kecamatan Taktakan, Kota 

Serang, sebagai berikut : 

1. Dari hasil observasi, kemampuan menulis cerita pendek mengenai 

aktivitas guru dan siswa terjadi peningkatan dalam merencanakan 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari data hasil rata-rata observasi guru 

pada setiap siklus. Hasil persentase mencapai 42,8% pada siklus I dan 

85,7% pada siklus II. Sedangkan hasil persentase observasi siswa pada 

siklus I mencapai 40% dan pada siklus II mencapai 80%.  

2. Terkait hal hasil belajar siswa dapat dinyatakan bahwa penerapan benda-

benda nyata dapat meningkatakan kemampuan menulis siswa pada 

pembelajaran menulis cerita pendek di kelas V. Hal tersebut terlihat dari 

setiap tindakan mulai dari siklus I ke siklus II. Perolehan nilai hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 66,5% dan 

pada siklus II sebesar 71,12%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa siswa merasa pembelajaran Bahasa Indonesia menjadi 

menyenangkan dan bermakna. Karena siswa mampu mengumpulkan ide-

idenya dan menuliskannya menjadi sebuah cerita pendek. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan penelitian di atas, maka 

peneliti membuat rekomendasi kepada : 

1. Guru Sekolah Dasar  

Penelitian ini menghasilkan RPP yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran oleh guru SD sebagai acuan agar dapat menerapkan 
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pembelajaran yang inovatif, seperti yang telah diterapkan peneliti, yaitu 

menggunakan benda-benda nyata dalam setiap pembelajaran yang 

berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. 

Karena dengan begitu siswa akan lebih aktif dan semakin termotivasi 

dalam belajar, apalagi bila belajar dalam suasana yang menyenangkan. 

2. Kepala Sekolah  

Penelitian ini menghasilkan data rekapitulasi yang dapat mendukung 

pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia, serta pembinaan terhadap 

guru-guru untuk penerapan pembelajaran yang inovatif, khususnya 

dengan menggunakan media atau alat bantu seperti benda-benda nyata 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

3. Peneliti selanjutnya  

Agar dapat meneruskan penelitian pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

dengan metode yang berbeda dalam pembelajaran menulis cerita 

pendek.Peneliti selanjutnya dapat menggunakan instrument penelitian 

berupa observasi dan tes yang telah dikembangkan dalam penelitian ini. 


