
 

 

Agustina Elvryda Yanti, 2015 

ANALISIS ISI CERGAM SEJUTA WARNA PELANGI KARYA CLARA NG SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

BERCERITA DI KELAS 2 SEKOLAH DASAR 

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

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab lima ini, terdapat dua subbab yang akan dibahas yaitu kesimpulan 

yang merupakan rangkuman dari bab satu sampai bab empat berdasarkan hasil 

penelitian, selain itu ada saran yang merupakan berisi pendapat atau masukan bagi 

para pembaca agar bisa memperbaiki kualitas pendidikan. 

 

A. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cerita gambar 

Edisi Sejuta Warna Pelangi, maka dapat disimpulkan bahwa 

1. Unsur-unsur instrinsik yang terdapat dalam cerita gambar yaitu terdiri 

dari sembilan unsur instrinsik di antaranya; (1) Judul, (2) Penokohan, (3) 

Latar/Setting, (4) Alur/Plot, (5) Nilai Moral, Amanat atau Messages, (6) 

Stile dan Nada, (7) Sudut Pandang, (8) Tema dan (9) Gambar. Unsur-

unsur instrinsik dalam cerita gambar berguna untuk membangun jalannya 

sebuah cerita gambar. 

2. Berdasarkan kesesuaian cerita dan gambar dapat disimpulkan bahawa 

buku cerita gambar edisis Sejuta Warna Pelangi Karya Calara Ng dapat 

disimpulkan sesuai antara cerita dengan gambar. Kesesuaian antara isi 

cerita dan gambar yaitu gambar lebih mencolok, lebih besar, lebih 

realistik, menempati separuh halaman bawah atau halaman sebelah, 

samping kanan teks dan samping kiri untuk gambar, warna-warni lebih 

menarik dan gambar sejalan dengan alur dan karakter tokoh. 

3. Berdasarakan hasil analisis buku cerita gambar sebagai media 

pembelajaran dapat dismpulkan bahwa buku cerita gambar Edisi Sejuta 

Warna Pelangi sesuai dengan kriteria-kriteria media pembelajaran. 

Adapun kriteria media pembelajaran sebagai berikut ketepatannya 

dengan tujuan pengajaran, dukungan isi bahan pengajaran, kemudahan 

memperoleh media, motivasi siswa dalam belajar, tersedianya waktu 

untuk menggunakannya dan sesuai dengan taraf berpikir siswa. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti meberikan saran kepada; 

1. Guru 

Karena guru harus dapat berpikir secara kreatif dan inovatif ketika proses 

belajar sedang berlangsung. Guru harus mampu dalam mengembangkan 

materi dengan menggunakan pendekatan, model metode dan media 

pembelajaran untuk dimodifikasi secara lebih kreatif. Bagi guru 

disarankan untuk menggunakan media pembelajaran dalam proses 

belajar. Salah satu media yang dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran buku cerita bergambar. Hal itu dikarenakan buku cerita 

bergambar sangat menarik untuk dibaca baik dari segi isi cerita dan 

gambarnya. Tetapi sebelum buku cerita digunakan, sebaiknya buku 

tersebut dianalisis terlebih dahulu.  

2. Kepala Sekolah 

Sebagai pemimpin sekolah sangat penting untuk memperhatikan setiap 

media pembelajaran yang diperlukan guru dan siswa. Hal itu dilakukan 

berguna agar proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan 

dengan efektif dan kondusif.  

3. Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan di masa yang akan datang penelitian ini dapat dijadikan 

sumber data untuk penelitian selanjutnya.    

 

 


