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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas III SDN Sukamulya 

secara umum memiliki tingkat kemampuan sedang. Hasil studi pendahuluan 

terdapat keragaman pada tingkat perkembangan kemampuan menulis karangan 

narasi. Kondisi ini sebagai suatu potensi, dimana tingkat kemampuan siswa dalam 

menulis karangan narasi dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui 

pendekatan conferencing berbantuan media audio-visual. Peningkatan 

kemampuan menulis karangan narasi dilakukan dengan memfasilitasi siswa dalam 

suatu proses pembelajaraan yang dapat menghasilkan sebuah karya berupa tulisan 

yang baik dan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pencapaian 

setiap aspek penilaian terdapat peningkatan dibandingkan dengan hasil penilaian 

karangan narasi sebelumnya. Hal ini dikarenakan pembelajaran menulis karangan 

narasi sebelumnya dilakukan tanpa menerapkan pendekatan conferencing. Guru 

cenderung pada pembelajaran ceramah dan berpedoman pada buku teks tertulis. 

Setelah dilakukan intervensi terjadi perubahan perkembangan kemampuan 

menulis karangan narasi. Siswa dapat belajar proses menulis karangan narasi, 

kerapihan tulisan, penggunaan bahasa dan ejaan. Hal ini dapat membantu siswa 

dimasa yang akan datang.  

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis seberapa besar pengaruh 

pendekatan conferencing berbantuan media audio-visual terhadap kemampuan 

menulis karangan narasi dibandingkan dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil karangan narasi siswa yang 

mengikuti pembelajaran pendekatan conferencing berbantuan media audio-

visual dengan pembelajaran konvensional/ terlangsung. 

2. Proses pembelajaran dengan pendekatan conferencing berbantuan media 

audio-visual dalam pembelajaran menulis karangan narasi siswa kelas III 
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sekolah dasar dalam penelitian ini mendapat kategori baik. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil catatan observasi pelaksanaan pembelajaran. 

3. Siswa menjadi lebih berhasil dalam menulis karangan narasi dinilai 

berdasarkan aspek kesesuaian judul dengan isi, rangkaian peristiwa menurut 

waktu, penggunaan bahasa dan ejaan, dan kerapihan tulisan.  

 

B. Rekomendasi 

Secara umum kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas III SDN 

Sukamulya termasuk kategori sedang. Begitu juga dengan tingkat perkembangan 

kemampuan menulis narasi masih beragam, belum mencapai tingkat yang 

maksimal. Pendekatan conferencing dengan berbantuan media audio-visual dapat 

dijadikan alternatif untuk mengembangkan serta meningkatkan kemampuan 

menulis karangan narasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

peneliti menyampaikan tiga rekomendasi sebagai pengembangan pembelajaran 

pendekatan conferencing dengan berbantuan media audio-visual. Adapun 

rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru diharapkan dapat mempertimbangkan penggunaan pendekatan 

conferencing sebagai upaya meningkatkan kemampuan menulis karangan 

narasi. Alasan yang dijadikan bahan pertimbangan penerapan pendekatan 

conferencing dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

berupa karangan narasi. Melalui pendekatan conferencing akan tercipta sebuah 

pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Guru harus senantiasa 

mobilisasi di dalam kelas untuk membagi konsentrasi pada setiap tahapan 

conferencing untuk membimbing individu maupun kelompok yang mengalami 

kesulitan. 

2.  Bagi siswa pendekatan conferencing dapat membantu mengembangkan 

kemampuan proses menulis karangan narasi. Karena dalam pendekatan 

conferencing siswa akan mengalami tahapan proses menulis dan 

merefleksikan kekurangan pada tahap selanjutnya. Selain itu, melalui 

pendekatan conferencing siswa akan belajar menghargai saran yang diberikan 

oleh teman maupun guru.  
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3. Bagi peneliti lanjutan yang tertarik melanjutkan penelitian ini, diharapkan 

dalam memberikan perlakuan lebih lama. Selain itu, postes dilaksanakan dua 

kali, untuk melihat keabsahan pendekatan conferencing. Lebih lanjut 

pendekatan conferencing sangat mungkin untuk digunakan dalam 

pembelajaran menulis lainnya. Peneliti berharap penelitian ini dapat 

membantu para peneliti lain dalam mengembangkan studi keilmuan 

keterampilan berbahasa khususnya keterampilan menulis. 


