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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berasarkan hasil observasi dan penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis selama dilapangan, diperoleh hasil menulis 

karangan deskripsi dengan media puzzle di SDN Taktakan 1 Kota 

Serang dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran karangan deskripsi sudah terlaksana dengan baik 

adapun langkah-langkah pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan permainan puzzle sebagai berikut. 

1) Menyiapkan siswa dan membaginya dalam bentuk kelompok, 

setiap kelompok beranggotakan 4-6 siswa. 

2) Guru menjelaskan tata cara bermain puzzle yang diiringi 

penjelasan pembuatan karangan deskripsi. 

3) Guru melakukan tanya jawab seputar pembuatan karangan 

deskripsi. 

4) Guru membagikan Puzzle ke masing-masing kelompok dengan 

isi puzzle yang berbeda-beda setiap kelompok. 

5) Setiap kelompok berdiskusi untuk memecahkan puzzle 

tersebut. 

6) Setelah puzzle tersusun dengan benar setiap individu yang ada 

membuat karangan deskripsi sesuai dengan gambar-gambar 

yang ada di dalam puzzle. 

7) Perwakilan dari setiap kelompok secara bergantian 

menceritakan puzzle didepan kelas dengan menjelaskan tiap-

tiap gambar yang sudah disusun. 

Dapat dilihat pada lembar kegiatan siwa dan kegiatan pembelajaran 

sudah terlaksana dan sesuai tahapan pada proses pembelajaran yang telah 

direncanakan.  
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Hasil observasi yang dilakukan sebelum peneliti melakukan 

tindakan mengenai keterampilan menulis karangan deskripsi di kelas IV b, 

diperoleh data bahwa tingkat kemampuan anak dalam menulis karangan 

deskripsi masih dikatakan kurang dari kriteria yang ditentukan dan proses 

pembelajarannya juga kurang efesien sehingga siswa kurang tertarik 

dengan materi menulis karangan deskripsi. Nilai yang diperoleh hanya 

33% siswa yang nilainya cukup dari KKM, sedangkan 67% lainnya masih 

sangat kurang dalam menulis karangan deskripsi. 

Setelah dilakukan tindakan mulai dari pra siklus hingga siklus 2, 

dapat dilihat adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam menulis 

karangan deskripsi, dapat dilihat juga dari hasil observasi kegiatan guru 

dan siswa mengalami kemajuan. Hasil kegiatan observasi siswa dari siklus 

1 adalah 84% sedangkan pada siklus 2 menjadi 100%, hasil dari observasi 

kegiatan guru pada siklus 1 97% dan siklus 2 meningkat yaitu 100%, 

sedangkan hasil menulis karangan deskripsi pada pra siklus rata-rata 53, 

pada siklus 1 menjadi 63 dan pada siklus 2 mengalami peningkatan hingga 

74. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media 

puzzle pada keterampilan menulis karangan deskripsi dapat dikatatakan 

efektif karena dilihat dari hasil yang diperoleh nilai rata-rata siswa yang 

mencapai KKM meningkat. Keterlibatan siswa dalam proses pebeajaran 

juga terlihat ketika mereka bekerjasama untuk menyelesaikan puzzle yang 

diberikan kepada masing-masing kelompok, siswa juga terlihat sangat 

antusias ketika proses pembelajaran berlangsung. 

 

B. Saran 

Pada akhir skripsi ini, penulis akan memberikan rekomondasi yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan terutama pada 

pembelajaran menulis karangan deskripsi di sekolah dasar. 

1. Untuk peneliti lain 
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Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap proses 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dapat dikembangkan lagi 

oleh peneliti selanjutnya dengan menggunakan media puzzle yang 

lebih baik, semoga penelitian ini bisa menjadi tolak ukur untuk 

mengembangkan keterampilan menulis karangan deskripsi. 

2. Bagi guru 

Diharapkan untuk guru atau wali kelas yang akan 

mengajarkan pembelajaran menulis karangan deskripsi dapat lebih 

memperhatikan penggunaan media pembelajaran sebagai 

penunjang proses kegiatan pembelajaran, karena media 

pembelajaran sebagai wahana penyalur pesan atau penyalur 

informasi belajar. salah satu contohnya yaitu puzzle, juga dapat 

dimasukan kedalam media pembelajaran untuk menulis karangan 

deskripsi. 

3. Kepala Sekolah 

Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 

karangan maka adakan sarana pra sarana yang dapat menunjang 

kemampuan siswa dalam menulis karangan dan lebih bekerjasama 

dengan dewan guru untuk pengadaan sumber dan media 

pembelajaran. 


