BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di kelas V SD
Negeri Cipicung II mengenai penerapan metode misi untuk meningkatkan
kemampuan menulis karangan beradasarkan pengalaman dapat diambil beberapa
kesimpulan yaitu sebagai berikut.
1.

Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan yaitu

menyusun dan merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai
dengan metode yang telah dipilih. Menyiapkan LKS yang akan digunakan pada
proses pembelajaran serta mempersiapkan instrumen penilaian baik itu penilaian
untuk kinerja guru, aktivitas siswa dan ketercapaian hasil belajar siswa.
Perencanaan yang dilakukan oleh guru pada setiap siklus mengalami peningkatan.
Pada siklus I perencanaan yang dilakukan oleh guru mencapai 75%
dengan kriteria baik (B). Hal ini berarti pada tahap perencanaan guru sudah
menyiapkan RPP, alat pembelajaran, bahan ajar dan skenario pembelajaran
dengan baik. Pada siklus II mengalami peningkatan, yaitu menjadi 83% dengan
tafsiran baik sekali (BS). Pada siklus II ini aspek yang mengalami peningkatan
yaitu pada aspek mempersiapkan alat pembelajaran. Hal tersebut sebagai upaya
perbaikan dari perencanaan sebelumnya. Pada siklus III hasil yang diperoleh
mencapai 100%. Artinya setiap aspek pada tahap perencanaan telah dilaksanakan
dengan sangat baik.
Dengan demikian berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa
penerapan metode misi mampu meningkatkan kinerja guru dalam perencanaan
pembelajaran.
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2.

Pelaksanaan
Dalam sebuah pembelajaran tujuan akan tercapai apabila dalam

pelaksanaannya dilakukan dengan maksimal. Untuk itu kinerja guru dan aktivitas
siswa akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Berikut adalah hasil
observasi kinerja guru dan aktivitas siswa setelah dilaksanakan tindakan.
a.

Kinerja guru
Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran menulis karangan, kinerja

guru pada setiap siklus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada siklus I,
kinerja guru secara keseluruhan sudah mencapai 79% dengan tafsiran baik (B).
Pada siklus II kinerja guru mencapai 88% dengan tafsiran baik sekali (BS) dan
mengalami peningkatan sebanyak 9%. Pada siklus II ini guru telah mencapai
target penelitian dan pada siklus III kinerja guru mencapai 96% dari keseluruhan
indikator yang telah ditetapkan. Peningkatan pada siklus III ini sebanyak 8%
dengan tafsiran baik sekali (BS). Adanya peningkatan pada setiap siklus
menunjukkan bahwa guru melaksanakan pembelajaran secara optimal. Dalam hal
ini terlihat adanya perencanaan yang matang yang dibuat oleh guru mulai dari
alokasi waktu, materi dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Dengan demikian, berdasarkan pemaparan hasil tersebut penerapan
metode misi dalam pembelajaran menulis karangan dapat memperbaiki dan
meningkatkan kinerja guru.
b. Aktivitas siswa
Pembelajaran menulis karangan melalui penerapan metode misi telah
memberikan dampak positif terhadap aktivitas siswa. Aktivitas siswa selama
pembelajaran pada setiap siklus mengalami peningkatan. Adanya peningkatan
aktivitas siswa pada aspek kerjasama, disiplin dan keaktifan berdampak positif
pula terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari aktivitas siswa pada saat
proses pembelajaran berlangsung, yaitu kerja sama siswa dalam membuat
karangan terutama pada saat membuat mind map dan mengoreksi kesalahan dalam
membuat karangan dengan menggunakan metode kolaborasi terlihat baik.
Keaktifan siswa pun mengalami peningkatan yang signifikan ditandai dengan
banyaknya siswa yang bertanya dan membantu temannya pada saat pembelajaran
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berlangsung. Begitupun pada aspek kedisiplinan mengalami peningkatan yang
signifikan. Siswa terlihat bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran
menulis karangan dan tidak terlihat siswa yang bergurau serta mengganggu
temannya.
Pada siklus I aktivitas siswa hanya 9 orang siswa atau 42% yang telah
melaksanakn indikator dengan tafsiran baik (B). Pada siklus II mengalami
peningkatan yaitu sebanyak 13 orang siswa atau 68% yang telah melasanakan
indikator dengan tafsiran baik (B). Sedangkan pada siklus III sebanyak 16 orang
siswa atau 84% telah melaksanakan indikator dengan tafsiran baik. Peningkatan
untuk siklus II yaitu sebanyak 26% sedangkan peningkatan untuk siklus III
sebanyak 16%.
Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis karangan berdasarkan
pengalaman dengan menerapkan metode misi dapat meningkatkan aktivitas siswa
dalam pembelajaran menulis karangan berdasarkan pengalaman khususnya pada
aspek kerjasama, disiplin, dan keaktifan baik sebagai individu maupun kelompok.
3.

Hasil Belajar
Berdasarkan hasil belajar siswa pada pembelajaran menulis karangan

melalui penerapan metode misi terlihat adanya peningkatan hasil belajar. Hal ini
terlihat dari hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan untuk setiap
siklusnya. Siswa dapat mengembangkan gagasan melalui mind map yang
kemudian menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Siswa juga dapat mengoreksi
penggunaan tanda baca titik, penggunaan huruf kapital dan penggunaan bahasa
dengan baik sehingga siswa mampu menghasilkan karangan yang baik sesuai
dengan tujuan yang diharapkan.
Berdasarkan hasil data hasil pelaksanaan tindakan setiap siklus, untuk
peningkatan kemampuan menulis karangan berdasarkan pengalaman dalam hal
pengembangan gagasan, pilihan kata (perbendaharaan bahasa Indonesia) serta
penggunaan huruf kapital dan tanda titik terlihat adanya peningkatan hasil belajar
yaitu diperoleh data pada siklus I dari 19 orang siswa, siswa yang tuntas dalam
menulis karangan sebanyak 9 siswa atau 47%, dengan memperhatikan aspek
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pengembangan gagasan mencapai 54%, aspek pilihan kata mencapai 46%, aspek
penggunaan huruf kapital 70%, dan aspek penggunaan tanda titik mencapai 85%.
Pada siklus II dari 19 orang siswa, siswa yang tuntas dalam menulis
karangan sebanyak 13 siswa atau 68% dengan memperhatikan aspek
pengembangan gagasan mencapai 60%, aspek pilihan kata mencapai 54%, aspek
penggunaan huruf kapital mencapai 82%, dan aspek penggunaan tanda titik
mencapai 85%. Peningkatan pada siklus II ini mencapai 26%.
Sedangkan pada siklus III dari 19 orang siswa, siswa yang tuntas dalam
menulis karangan sebanyak 17 siswa atau 89%, dengan memperhatikan aspek
pengembangan gagasan mencapai 77%, aspek pilihan kata mencapai 61%, aspek
penggunaan huruf kapital mencapai 93%, dan aspek penggunaan tanda titik
mencapai 93%. Peningkatan pada siklus III ini mencapai 21%. Artinya pada
siklus III ini hasil belajar siswa telah mencapai target pembelajaran yang telah
ditentukan.
Berdasarkan data tersebut, melalui metode misi siswa dapat menulis
karangan berdasarkan pengalaman dengan mudah sesuai dengan pilihan kata dan
penggunaan ejaan.
B. Saran
Berdasarkan pembelajaran yang telah dailaksanakan dengan menggunakan
metode misi untuk meningkatkan keterampilan menulis karanagan, maka dapat
dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.
1.

Bagi Siswa
a. Siswa sebaiknya bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran serta harus
lebih berani dan tidak malu-malu ketika bertanya maupun menjawab
pertanyaan guru.
b. Siswa sebaiknya memiliki kerjasaman dan disiplin yang baik pada saat
pembelajaran baik itu pembelajaran individual maupun pada saat diskusi
kelompok.
c. Siswa sebaiknya sering berlatih dalam menulis karangan agar terbiasa
dalam mengembangkan gagasan dan menuangkan kata-kata ke dalam
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sebuah tulisan, sehingga menjadi terampil dalam menulis karangan yang
baik yang sesuai dengan ejaan.
2.

Bagi Guru
a. Metode misi disarankan dapat digunakan oleh guru sebagai alternatif
pembelajaran dalam menulis karangan. Namun, dalam pelaksanaannya
guru harus lebih memahami setiap aspek kegiatan dalam pemebelajaran.
Selain itu, guru harus memberikan penjelasan lebih mengenai langkah
pembelajaran agar siswa tidak merasa kebingungan selama proses
pembelajaran.
b. Guru sebaiknya menciptakan pengelolaan kelas yang kreatif, efektif dan
menyenangkan sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan
maksimal.
c. Guru disarankan mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan
yang muncul pada saat pembelajaran sehigga permasalahan tersebut tidak
terulang kembali.

3.

Bagi Sekolah
a. Pihak sekolah sebaiknya dapat menyediakan buku-buku penunjang untuk
menunjang proses pembelajaran menulis karangan.
b. Semua pihak disarankan dapat bekerjasama demi terselenggaranya
pendidikan yang baik bagi generasi penerus bangsa.
c. Pihak sekolah sebaiknya dapat menerima inovasi pembelajaran yang baru
dan penerapan disosialisasikan lebih lanjut pada mata pelajaran lain.

4.

Bagi peneliti lain
a. Hasil penelitian disarankan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti
lain yang akan melakukan penelitian.
b. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sebaiknya menyusun
perencanaan yang matang agar pada saat pelaksanaan dapat berjalan
dengan baik, perencanaan yang telah disusun dapat diterapkan sehingga
pembelajaran menjadi maksimal.

