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BAB  V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan  

Berdsarkan hasil penelitian analisis refleksi dan pembahasan 

dapat dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi yang terkait dengan 

penelitian ini. 

Penelitian tentang penerapan pembelajaran menulis karangan 

narasi melalui media gambar seri dalam upaya meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi dikelas IV SD dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perencanaan pembelajaran dengan menggunakan media gambar 

seri pada siswa kelas IV sudah meningkat.Hal ini terlihat dari 

aktivitas guru dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP ) 

pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan kearah yang 

lebih baik.  

2. Pada pelaksanaan pembelajaran karangan narasi melalui media 

gambar seri dilakukan selama dua siklus pada siswa kelas IV, 

dalam penelitian ini memperoleh hasil yang  pada setiap siklusnya 

mengalami perubahan.Hal ini menunjukan bahwa pembelajaran 

menulis karangan narasi menggunakan media gambar seri dapat 

meningkatkan menulis pada siswa. 

3. Peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan media gambar 

seri mengalami peningkatan.Terlihat dari hasil nilai rata -rata yang 

mengalami peningkatan yaitu pada setiap siklusnya.dengan hasil 

rata- rata yang diperoleh siswa dalam menulis karangan narasi pada 

siklus I yaitu 77,6 %  dan pada siklus ke-2 mengalami peningkatan 

menjadi 82,8 %. 
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B. Rekomendasi  

Dalam rangka menindaklanjuti penelitian ini,akan 

dikemukakan rekomendasi terkait pembelajaran menulis karangan 

narasi melalui media gambar seri yang telah dilakukan pada siswa 

kelas IV di SD X adalah sebagai berikut. 

Hambatan yang dialami peneliti selama proses pembelajaran 

menulis karangan narasi melalui media gambar seri yaitu sebagai 

berikut : 

1. Ketika menjelaskan materi karangan narasi dengan metode 

ceramah, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 

memahami materi yang telah disampaikan.Oleh karena itu observer 

memberikan saran ketika guru akan menjelaskan materi 

pembelajaran menulis karangn narasi yaitu penggunaan media 

gambar seri yang menarik untuk siswa ,sehingga siswa lebih 

termotivasi lagi dalam menerima informasi yang disampaikan oleh 

guru. 

2. Pemberian contoh yang dapat dimengerti siswa dengan cara 

sebelum menyusun karangan narasi,terlebih dahulu dibuat kalimat 

untuk masing- masing gambar yang di lanjudkan dengan 

mengembangkan kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang 

runtut. Sehingga siswa akan lebih paham dalam menyusun 

karangan yang dibantuh dengan media gambar seri yang 

menarik.Untuk menghilangkan kebosanan siswa dalam menerima 

pembelajaran menulis karangan narsi melalui media gambar seri 

3. Guru menggunakan metode permainan memasangkan gambar seri 

yang dipisah dan dibagikan kepada setiap siswa yang memperoleh 

gambar yang berbeda-beda.Hal ini sangat membantuh guru,karena 

siswa yang sudah paham dalam membuat karangan narasi dapat 

membantuh temannya ,yang belum paham cara menyusun 
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karangan narasi melalui media gambar seri.Sehingga kelemahan 

dan kekurangan dalam penelitian ini dapat diperbaiki ,baik dalam 

proses perencanaan maupun pelaksanaannya.Serta hasil yang 

didapat akan lebih maksimal. 

4. Guru hendaknya menggunakan media gambar seri dalam 

pembelajaran menulisnarasi. Penggunaan media gambar seri sangat 

membantu siswa dalam belajarmenulis narasi. Media gambar seri 

dapat meningkatan minat dan aktivitas siswadalam mengikuti 

pembelajaran. 

5.  Siswa sebaiknya selalu dilatih keaktifannya dalam belajar menulis 

narasi.Keaktifan siswa dapat dimotivasi dengan pemberian 

penguatan. Guru harusaktif memberikan penguatan dan 

penghargaan kepada siswa yang memberikanrespon baik atas 

umpan balik yang diberikan guru. 

6. Guru hendaknya aktif memperhatikan masalah-masalah yang 

muncul dalam pembelajaran untuk dipecahkan.Guru hendaknya 

memecahkan permasalahanpembelajaran dengan menciptakan 

inovasi dalam pembelajaran. Inovasi pembelajaran dapat 

diciptakan dalam bentuk mengkreasikan komponen pembelajaran  

7. Sekolah hendaknya memberikan dukungan terhadap inovasi 

pembelajaran yangdiciptakan guru untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Sekolah hendaknya ikut menyediakan sarana dan 

prasarana yang menunjang berlangsungnya pembelajaran yang 

baik. 

8. Peneliti lain sebaiknya melakukan penelitian dibidang menulis dari 

aspek yang berbeda. Hal ini disarankan agar dapat menambah hasil 

penelitian yang bermakna bagi penelitian berikutnya. 

 

 


