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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan penelitian dalam tiga siklus 

didapatkan kesimpulan dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan, bahwa 

model concept sentence dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas IV 

Sekolah Dasar. Hal tersebut dapat terlihat dari perencanaan yang dibuat, 

pelaksanaan, dan hasil keterampilan menulis sebagai berikut: 

1. Perencanaan dibuat dalam RPP yang sistematika penulisannya sesuai 

dengan KTSP 2006 yaitu meliputi identitas sekolah, standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, matri ajar, model dan 

metode, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, media, alat dan sumber 

belajar, penilaian. mengalami perubahan pada tiap siklusnya karena RPP 

yang dibuat direfleksi dan dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya. 

Berbedaan terletak pada kegiatan inti jika pada RPP siklus I menggunakan 

12 kata kunci, pada RPP siklus II menggunakan 6 kata kunci, dan pada 

siklus III membuat 6 kata kunci sendiri yang kemudian dikembangkan 

menjadi sebuah karangan narasi.  

2. Pelaksanaan penerapan model concept sentence terbuki dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV 

Sekolah Dasar karena pada pelaksanaannya siswa telah mampu membuat 

kalimat dari kata kunci, membuat kata kunci, menulis karangan narasi 

dengan menggunakan kata kunci, dan membacakan hasil karangannya di 

depan kelas sedangkan guru sebagai fasilitator telah mampu melaksanaan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang telah dibuat 

dalam RPP.  

3. Peningkatan keterampilan menulis karangan narasi yang dilakukan selama 

tiga kali penelitian. Berdasarkan hasil analisis hasil produk karangan 

narasi yang dinilai berdasarkan enam aspek penilaian yaitu yang menilai 

judul, latar, tokoh, penggunaan EYD, diksi, dan keruntutan pemaparan 
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maka menunjukan rata-rata yang didapat pada pra siklus hanya 60,48; rata-

rata yang didapat dari peniltian siklus I yaitu sebesar 72,70; rata-rata yang 

didapat dari peniltian siklus II yaitu sebesar 81,94; rata-rata yang didapat 

dari peniltian siklus III yaitu sebesar 89,43.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitan yang di peroleh maka rekomendasi atau saran 

diberikan bagi pihak terkait dalam pembelajaran Bahasa Indoensia yang 

menerapkan  model concept sentence ini untuk meningkatkan keterampilan 

menulis karangn narasi yaitu berupa: 

1. Bagi guru diharapkan dapat membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang baik dan menerapkan model concept sentence dalam pembelajaran 

menulis karangan narasi karena model pembelajaran concept sentence 

merupakan alternatif untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan 

narasi.  

2. Bagi sekolah diharapkan memberikan motivasi dan fasilitas kepada guru 

untuk menerapkan model pembelajaran yang inovatif seperti model 

concept sentence dalam menulis karangan narasi kelas IV Sekolah Dasar. 

3. Bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis karangan narasi 

dapat mencoba menerapkan model concept sentence untuk 

mengembangkan kata menjadi sebuah paragraf dan karangan yang runtun 

karena dengan menggunakan kata kunci maka ide gagasan tiap kalimat 

dapat berkembang.  

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menerapkan 

model concept sentence pada pembelajaran menulis bahasa Indonesia 

lainnya seperti menulis karangan deskripsi dan teks pidato. 

 


