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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis isi terhadap dokumen Serial Adit Sopo Jarwo yang sudah 

peneliti lakukan. Hasil analisis dari 10 episode  yang kesemuanya memiliki Konteks dan 

jawabanan dalam percakapan yang  membuktikan bahwa serial itu memiliki kualitas yang 

baik. Memang dari 10 episode yang dianalisis hanya beberapa episode saja yang semua 

unsur-unsur percakapan berdasarkan konteks dan jawaban yang digunakan dengan 

lengkap.   

Hasil analisis percakapan serial Adit Sopo Jarwo ini juga menggunakan validasi ahli 

dalam bidangnya. Dalam validasi tersebut semua bentuk percakapan berdasarkan konteks 

dan jawaban yang diberikan, yang menurut teori dapat dimasukan, agar diketahui bagian-

bagian mana saja yang mendukung dalam menulis dialog. Jika dilihat dalam buku  

Pengajaran Sintaksis Karangan Tarigan, H. G (1984) yang menjelaskan konteks dan 

jawaban yang diberikan dalam percakapan terdiri atas: kalimat seruan; kalimat panggilan; 

kalimat seruan; kalimat pertanyaan; kalimat permohonan; dan kalimat pernyataan.  

Oleh sebab itu, hasil analisis isi pada dokumen serial Adit Sopo Jarwo yang telah di 

transkrip peneliti ini layak dapat dibuat bahann pembelajaran menulis dialog bagi siswa 

kelas V sekolah dasar. Karena secara isi sudah sesuai dengan tinjauan kurikulum baik 

berdasarkan standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Dalam penulisannya sudah 

sudah sesuai dengan teori, dan selain itu juga sudah divalidasi oleh ahlinya. Ini 

menandakan bahwa hasil analisis isi ini bisa digunakan untuk bahan pembelajaran menulis 

dialog sederhana bagi siswa kelas V sekolah dasar. Bahan pembelajaran yang dibuat dari 

hasil analisis ini berbentuk bahan pembelajaran cetak yang merupakan pegangan untuk 

guru dalam menyampaikam materi menulis dialog.    
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B. Saran  

Saran dan rekomendasi peneliti diantaranya sebagai berikut: 

1. Pihak Sekolah 

Dalam proses memilih dan menggunakan bahan pembelajaran, guru sebaiknya tidak 

menggunakan bahan pembelajaran yang asal-asalan, tetapi harus berdasarkan pada 

pertimbangan yang baik dan matang, serta akan lebih baik lagi jika pembuatan bahan 

pembelajaran merupakan hasil penelitian. Dalam pembuatan bahan ajar seharusnya 

merupakan hasil dari penelitian. Hasil Penelitian itu membuktikan bahan pembelajaran 

tersebut sudah melewati langkah-langkah ilmiah oleh peneliti itu sendiri agar mudah 

digunakan oleh guru dalam penyampaian konsep dan materinya mudah dipahami oleh 

siswa. 

2. Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti berharap penelitian yang peneliti 

lakukan ini  dapat dikembangkan, sehingga kekurangan dalam penelitian ini dapat 

sedikit demi  sedikit berkurang. 

 

 


