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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, refleksi, dan pembahasan mengenai 

penerapan model experiental learning untuk meningkatkan keterampilan menulis 

karangan narasi, maka dapat dikemukakan simpulan dan rekomendasi yang terkait 

dengan penelitian ini sebagai berikut 

A. Simpulan  

Secara umum penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis 

karangan narasi siswa kelas IV SDN Sarijadi 04 dapat meningkat dengan menerapkan 

model experiental learning. Beberapa rincian simpulan yang diperoleh sebagai 

berikut:  

1. Pelaksanaan penerapan model experiental learning untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi berjalan lancar. Adapun langkah-langkah 

pembelajaran dengan menerapkan model experiental learning yaitu (1) 

Experience, (2) Share, (3) Process, (4) Generalize, (5) Apply yang dilakukan 

dalam dua siklus, dengan dua kali pertemuan pada setiap siklusnya. Melalui 

tahapan ini, siswa dapat mengalami peningkatan pada aktivitas belajar yang dapat 

dibuktikan dengan meningkatnya rasa percaya diri siswa dalam mengungkapkan 

pendapatnya, aktif dalam mencari informasi, dan terlibat aktif dalam tanya jawab. 

Selain itu, proses menulis karangan narasi menjadi menyenangkan karena 

bimbingan dan motivasi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

2.  Penelitian yang dilakukan dengan menerapkan model exeriental learning untuk 

meningkatkan  keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV sekolah 

dasar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan terjadi peningkatan keterampilan menulis 

karangan narasi siswa pada pelaksanaan siklus I,II. Pada pelaksanaan siklus I 
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ketuntasan keterampilan menulis karangan narasi siswa mencapai presentase 

47,36%, dengan rata-rata nilai sebesar 67,36. Sedangkan pada pelaksanaan siklus 

II ketuntasan keterampilan menulis karangan narasi siswa mencapai 89,47%, 

dengan rata-rata nilai sebesar 86,57.  Dengan demikian, penerapan model 

experiental learning untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi 

siswa kelas IV sekolah dasar terbukti efektif. Sesuai dengan meningkatknya 

keterampilan menulis karangan siswa pada setiap siklusnya. Peningkatan yang 

terjadi berdasarkan presentase ketuntasan sebesar 42,11% dan peningkatan rata-

rata sebesar 19,21.  

B. Rekomendasi  

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti mengemukakan beberapa rekomendasi 

sebagai bahan tindak lanjut atau evaluasi dari penelitian yang dilakukan yaitu 

mengenai meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi melalui penerapan 

model experiental learning di kelas IV sekolah dasar, berikut rekomendasai yang 

peneliti tujukan untuk siswa, guru, sekolah, serta pihak yang berkepentingan terhadap 

pendidikan di sekolah dasar.  

1. Bagi siswa 

Pada pelaksanaan menulis karangan narasi, siswa bersama guru untuk 

memperhatikan alokasi waktu dalam menulis dan meningkatkan aspek diksi maupun 

ejaan yang akan mengahasilkan keterampilan yang lebih baik. Dalam ketepatan diksi, 

siswa lebih banyak menambahkan unsur imajinasi dalam menulis karangan narasi. 

2. Bagi guru  

Penerapan model experiental learning dapat dijadikan alternatif dalam upaya 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa. Dengan memperhatikan 

alokasi waktu, diharapkan pembelajaran akan lebih efektif. Selain itu, meningkatkan 

tahapan experience untuk meningkatkan pengalaman siswa dalam menulis karangan. 

3. Bagi sekolah 
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Sekolah dapat meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat 

digunakan dalam menerapkan model experiental learning untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. 

 

4. Bagi peneliti lain 

Dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keterampilan menulis 

karangan narasi diharapkan dapat menerapkan tahapan model experiental learning 

dengan efektif dan dapat mengefektifkan aspek yang diamati dalam keterampilan 

menulis karangan narasi. 

 

 

 

 


