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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan di 

kelas V SDN Grogol II dapat di ambil kesimpulan bahwa penggunaan 

media film animasi pada materi mengidentifikasi unsur cerita di kelas V 

SDN Grogol dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai rata-rata tes hasil belajar siswa mulai dari siklus I mencapai 71, 

kemudian siklus II mencapai 81 dan siklus III yang mencapai 87. Dengan 

menggunakan media film animasi dapat membantu guru dalam 

mengembangkan dan mengaplikasikan pembelajaran di kelas, sehingga 

guru dapat terampil dalam menggunakan media, khususnya media film 

animasi. Sehingga aktivitas guru mengajar dapat meningkat, penigkatan 

aktivitas guru dapat berpengaruh pada peningkatan aktivitas siswa belajar. 

Hal ini dapat dilihat observasi mulai dari siklus I yang mencapai 64,2% 

kemudian siklus II mencapai 85,7% dan siklus III mencapai 100%. Begitu 

pula dengan peningkatan aktivitas belajar siswa mulai dari siklus I 64,2% 

kemudian siklus II mencapai 85,7% dan siklus III mencapai 100%. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada materi 

mengidentifikasi 

unsur cerita di kelas V SDN Grogol II, maka penulis memberikan saran 

kepada :  

1. Guru  

a. Guru dapat menggunakan media film animasi pada materi 

mengidentifikasi unsur cerita  

b. Guru dapat mengembangkan penggunaan media film animasi 

selain pada materi mengidentifikasi unsur cerita  
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c. Guru dapat mensosialisasikan penggunaan media film animasi 

kepada guru lain di sekolahnya.  

2. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan 

pembinaan profesional bagi guru-guru dalam rangka peningkatan mutu 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada materi 

mengidentifikasi unsur cerita.  

3. Para Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi 

peneliti dalam penelitian sejenis. 

 

 


