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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian analisis, refleksi dan pembahasan mengenai 

penerapan langkah-langkah dalam proses menulis (writting process) untuk 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa sekolah dasar, maka dapat 

dikemukakan simpulan dan saran yang terkait peneliti ini. 

A. Simpulan 

Secara umum penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan 

langkah-langkah dalam proses menulis (writting process) untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IVB di salah satu sekolah dasar 

negeri di Kota Bandung terbukti dapat meningkat bagi siswa yang termasuk memiliki 

kemampuan menulis karangan narasi tinggi dan sedang, untuk siswa yang memiliki 

keterampilan menulis rendah bisa saja meningkat akan tetapi harus diberi motivasi 

yang lebih dibandingkan dengan siswa lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, ada beberapa simpulan yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran mengalami perkembangan dari siklus I ke siklus II. Pada 

siklus II, proses pembelajaran khususnya pada tahap menulis karangan narasi 

meningkat dengan nilai rata-rata pada siklus I adalah 70,19  dengan kriteria 

baik, siklus II 86,4 dengan kriteria sangat baik. Dari siklus I ke siklus II terjadi 

peningkatan skor sebesar 16,21.  

2. Keterampilan dalam menulis karangan narasi siswa mengalami peningkatan 

dari siklus I ke siklus II. Pada siklus II keyakinan diri, rasa percaya diri siswa 

dalam mengungkapkan ide atau gagasan mulai meningkat. Hal ini 

dikarenakan adanya perubahan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-

langkah dalam pendekatan keterampilan proses menulis, proses pembelajaran 

yang berangsung lenih terfokuskan pada kegiatan siswa.  
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dia atas, maka beberapa rekomendasi yang 

disarankan sebagai berikut: 

1. Langkah-langkah dalam proses menulis (writting process) untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi cocok bagi siswa yang memiliki 

kemampuan menulis karangan narasi tinggi dan sedang, untuk siswa yang 

memiliki kemampuan menulis karangan narasi rendah bisa untuk meningkatkan 

keterampilannya dengan cara pembelajaran bersama tutor sebaya. 

2. Pembelajaran dengan langkah-langkah dalam proses menulis (writting process)   

akan lebih efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi 

siswa apabila dilakukan pengelompokan siswa sesuai dengan yang 

diinginkannya. 

3. Pembelajaran dengan langkah-langkah dalam proses menulis (writting process)   

akan lebih efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi 

siswa apabila dilakukan penjelasan secara terperinci oleh guru sesuai dengan 

langkah-langkah dalam pendekatannya. Hal ini dilakukan agar siswa lebih 

memahami materi pembelajaran sehingga keterampilan menulis karangan narasi-

nya meningkat. 

 

 

 

 


