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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. SIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan  bahwa penggunaan gambar 

melalui media LCD Projector pada pembelajaran Bahasa Indonesia materi 

menulis puisi bebas, dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi bebas 

siswa kelas V SD. Hal ini ditunjukkan dengan hasil tindakan melalui 2 siklus. 

Penerapan pembelajaran dengan menggunakan media LCD Projector dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Persiapan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan 

menulis puisi pada siswa kelas V pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

melalui penggunaan gambar melalui LCD Projector, penelitian awal 

dilakukan untuk mengamati permasalahan yang perlu dipecahkan. 

Mempersiapkan bebagai fasilitas dan sarana pendukung dalam 

pembelajaran dikelaspun harus dilakukan. Menyusun rencana 

pembelajaran pada siklus I dan siklus II sebelum melakukan 

pembelajaran didalam kelas dengan menggunakan gambar melalui LCD 

Projector, menyiapkan instrument pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan tindakan.  

2. Pelaksanaan pembelajaran menulis puisi bebas dengan menggunakan 

gambar melalui LCD Projector diadakan selama dua siklus. Pelaksanaan 

siklus I berfokus pada pemahaman siswa tentang pengertian, unsur-unsur 

pembentuk puisi, dan menulis puisi. Pada siklus I, siswa masih kesulitan 

dalam menentukan diksi dan kesesuaian judul dengan isi. Berdasarkan 

hasil refleksi siklus 1, peneliti membuat perencanaan siklus II yang 

berfokus pada tahap-tahap menulis puisi bebas dan menulis puisi. Pada 

siklus II siswa sudah mulai mengerti tentang menulis puisi bebas dengan 

mencangkup unsur-unsur pembentuk puisi seperti judul, kesesuaian judul 

dengan isi, diksi, majas atau konotasi, dan kesesuaian makna dengan 

judul sesuai dengan gambar yang telah disediakan, namun masih banyak 
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pula yang mengulang kata-kata didalam puisinya dan masih kurang 

memahami tentang majas sehingga pada siklus II ini peneliti lebih
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3. memfokuskan pada aspek majas dalam pembelajaran dengan memancing 

berfikir siswa menggunakan contoh. Melihat dari hasil refleksi siklus II 

terdapat peningkatan terhadap hasil puisi bebas siswa namun hasil yang 

dicapai belum mencapai ketuntasan sesuai dengan yang ditentukan 

sehingga alangkah baiknya bila penelitian ini dilanjutkan pada siklus 

berikutnya, namun keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti sehingga 

penelitian ini dicukupkan hingga siklus II. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kenaikan atau peningkatan 

nilai rata-rata siswa dalam kegiatan menulis puisi bebas yaitu pada siklus 

I dengan  nilai rata-rata 49,93  dengan presentase 8,10% dan pada siklus 

II dengan nilai rata-rata 76,31 dengan presentase 69,44%. Kenaikan nilai 

rata-rata ini dikarenakan pada saat proses pembelajaran berlangsung 

banyak siswa yang bertanya dan memberikan masukan atau memberikan 

contoh tentang hal-hal yang tidak diketahui seperti penggunaan konotasi 

atau majas.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan data yang diperoleh selama pelaksanaan siklus I hingga 

siklus II mengenai penggunaan media gambar untuk meningkatkan 

kemampuan menulis puisi bebas melalui penelitian tindakan kelas, peneliti 

mengajukan rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut. 

1. Bagi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan siswa dalam menulis puisi 

bebas meningkat setelah peneliti melakukan proses pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar. Sehubungan dengan itu, alangkah baiknya 

pada saat mengajar tentang menulis, guru guru tidak mengabaikan media 

yang dapat memudahkan pemahaman siswa terhadapa materi yang 

disampaikan. 

2. Bagi Sekolah 

Dengan hasil pembelajaran menulis puisi bebas menggunakan media 

gambar di kelas V, diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi 
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sekolah untuk menggunakan media-media yang inovatis dan kreatif 

dalam rangka meningkatkan keberhasilan proses pembelajaran di 

sekolah. 

3. Bagi Peneliti 

Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan media gambar untuk 

keningkatkan kemampuan menulis puisi bebas dirasa masih ada 

keterbatasannya. Oleh sebab itu, diharapkan adanya tindak lanjut dan 

penyempurnaan, khususnya bagi peneliti berikutnya. Melalui 

penyempurnaan yang dilakukan oleh peneliti berikutnya, diharapkan 

penggunaan media gambar dapat diaplikasikan untuk mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dan mata pelajaran lainnya. 

 


