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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian hasil analisis dokumen pada buku cerita 

Bukit Mimpi Gitya (2014), ditemukan afiksasi yang digunakan yaitu me-, 

ber-, ter-, ke-, di-, pe-, -an, -nya, ke-an, pe-an, per-an, ber-an, se-nya, me-

kan, ter-I, me-I, dan di-I. 

Adapun jenis-jenis afiks yang ditemukan dalam buku cerita Bukit 

Mimpi Gitya (2014) yaitu (1) prefiks, (2) sufiks, (3) konfiks,  dan (4) 

imbuhan gabungan. Prefiks yang ditemukan dalam buku cerita Bukit 

Mimpi Gitya (2014) yaitu prefiks me-, prefiks ber-, prefiks ter-, prefiks se-

, prefiks ke-, dan prefiks di-. Sufiks yang ditemukan yaitu, sufiks -an dan 

sufiks  –nya. Konfiks yang ditemukan yaitu  kofiks ke-an, konfiks pe-an, 

konfiks ber-an, konfiks per-an, dan konfiks se-nya. Imbuhan gabungan 

yang ditemukan yaitu me-kan, ter-i, me-I, dan di-i. 

Dengan menanfaatkan hasil analisis penggunaan afiksasi atau kata 

imbuhan dalam buku cerita Bukit Mimpi Gitya dapat dibuat model 

pembelajaran menulis karangan sederhana untuk kelas III SD yang kreatif 

dengan memodifikasi dari model pembelajaran langsung. Dalam 

pembelajaran ini, guru yang bertindak dan memberi rangsangan atau 

stimulus, namun siswa juga berperan aktif dalam pembelajaran ini.  

Dari semua hasil karangan sederhana siswa, dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata siswa sudah mampu membuat karangan sederhan dengan 

memperhatikan penggunaan kata ejaan seperti penggunaan tanda baca, 

huruf kapital dan penggunaan kata imbuhan atau afiksasi, namun masih 

ada beberapa yang belum tepat dalam penggunaan huruf  kapital dan 

penggunaan kata imbuhan sehingga kalimat yang dihasilkan masih belum 

jelas atau rancu. Namun, sebagian besar penggunaan kata imbuhan atau 

afiksasi yang digunakan siswa sudah tepat, karena sebelumnya siswa 

sudah mencari dan memilih kata imbuhan yang terdapat dalam sebuah teks 
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cerita dan penggunaan afiksasi yang dipilih siswa menghasilkan kalimat 

yang tepat, sehingga isi karangan siswa dapat dimengerti dan jelas sesuai 

gambar seri yang diberikan dalam membuat karangan sederhana. 

  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian ini, seorang guru harus mampu 

menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, untuk itu 

diperlukan berbagai keterampilan. Salah satunya yaitu keterampilan 

mengajar. Dalam pengajarannya menjadi guru yang kreatif dan 

professional diharuskan memilki kemampuan dalam mengembangkan 

suatu model pembelajaran yang efektif.  

Dalam pembelajaran menulis karangan sederhana ini, sebaiknya 

guru memperhatikan kosa kata yang digunakan siswa seperti penggunaan 

afiksasi atau kata imbuhan dalam sebuah karangan. Hal ini dilakukan agar 

isi karangan siswa tidak rancu dan dapat dipahami oleh orang lain. Dalam 

pembelajaran ini, seorang guru bisa memanfaatkan salah satu model 

pembelajaran yang sudah ada, salah satunya yaiu dengan memanfaatkan 

hasil analisis penggunaan afiksasi dalam sebuah cerpen dan hasil analisis 

tersebut dibuat menjadi sebuah bahan pembelajaran untuk membuat 

karangan sederhana, selain itu guru juga menggunakan media gambar 

dalam pembuatan karangan sederhana ini. Sehingga dalam pembelajaran 

ini tidak terkesan monoton dan menumbuhkan semangat anak dalam 

belajar.  
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