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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini, peneliti menyajikan simpulan dan rekomendasi. 

Simpulan dari penelitian yang telah dilakukan peneliti selama melakukan 

kegiatan perbaikan belajar di SDN Kependilan Cilegon. Semoga rekomendasi 

yang diberikan peneliti bisa memotivasi dan dijadikan acuan bagi orang yang 

ingin menggunakan media sebagai bahan pembelajaran. 

 

A. Simpulan 

1. Penggunaan media gambar seri pada materi karangan sederhana sangat 

membantu siswa dalam menuangkan ide/gagasannya serta membantu 

siswa untuk mengingat kembali peristiwa yang pernah dialaminya secara 

runtut. Gambar seri sangat efektif jika digunakan dalam materi karangan 

sederhana karena dengan menggunakan media ini, siswa bisa 

menuangkan apa yang mereka alami dalam bentuk tulisan. Guru memilih 

gambar yang sesuai dengan pengalaman siswa. Pada setiap siklus nya 

guru menambah gambar menjadi lebih banyak seperti pada siklus I guru 

menggunakan empat gambar tentang aktivitas anak sebelum berangkat ke 

sekolah dan pada siklus II guru menggunakan enam gambar tentang 

aktivitas anak yang sedang sakit gigi dan berobat ke dokter. Dalam 

penggunaannya guru memperlihatkan media yang belum berurutan 

kemudian siswa menyusunnya secara benar. Setelah itu, siswa diminta 

untuk membuat judul yang tepat sesuai dengan gambar tersebut, 

kemudian siswa membuat karangan dari gambar yang sudah diurutkan. 

Dengan menggunakan media gambar seri dalam materi karangan 

sederhana, siswa merasa pembelajaran karangan sederhana menjadi lebih 

menarik dan lebih mudah. 
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2. Dari hasil data yang diperoleh selama peneliti melakukan penelitian 

dengan menggunakan media gambar seri menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia materi karangan sederhana mengalami 

peningkatan yang baik. Ini terlihat dari hasil tes yang diperoleh pada 

siklus I sebesar 31,4% siswa lulus dengan nilai rata-rata 56 dimana dalam 

kriteria penilaian masih kurang. Namun pada hasil siklus II, hasil tes 

siswa mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar 80,5% 

dengan nilai rata-rata 75 dengan jumlah siswa yang lulus 29 siswa dari 

36 siswa. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk tidak melanjutkan 

pada siklus berikutnya karena nilai-rata-rata siswa sudah mencapai 

standar KKM.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan penelitian tindakan yang dilaksanakan di SDN 

Kependilan Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Peneliti ingin memberikan 

rekomendasi bagi para guru dan calon guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Adapun saran-saran yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Sebaiknya dalam pembelajaran, guru menggunakan media sebagai alat 

bantu dalam pembelajaran agar siswa lebih terangsang dalam memahami 

materi dan lebih membangkitkan minat siswa dalam menulis. Namun, 

harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. 

2. Dengan adanya data-data dari penelitian ini, kepala sekolah sebagai 

pengaruh yang sangat besar disekolah sebaiknya mensosialisasikan atau 

menginformasikan kepada guru-guru supaya dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya menulis harus menggunakan media dalam 

pembelajaran. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih kreatif dalam memilih media supaya 

siswa lebih tertarik dalam menulis karangan sederhana. 

 


