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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, refleksi dapat dikemukakan 

kesimpulan dan rekomendasi yang terkait penelitian penggunaan media kaset CD 

untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia bagi siswa kelas V SDN 

Cibodas Kabupaten Cianjur. 

A. Kesimpulan 

1. Hasil pelaksanaan tindakan penelitian kemampuan berbahasa Indonesia 

siswa kelas V SDN Cibodas kabupaten Cianjur, maka dapat dinyatakan 

bahwa media kaset CD dapat memberikan solusi serta penanggulangan 

terhadap permasalahan pada pembelajaran berbahasa Indonesia yang 

dialami para siswa tersebut. 

2. Penggunaan  kaset CD mampu meningkatkan kemampuan berbahasa 

Indonesia siswa kelas V SDN Cibodas . Ini bias dilihat dari peningkatan 

tiap siklus. Dalam proses pembelajaran ini mengalami peningkatan yang 

signifikan dalam pembelajaran berbahasa Indonesia  yang meliputi aspek, 

ketepatan berbicara lisan penguasaan kosa kata, kewajaran intonasi, 

kelancaran, dan kejelasan suara melalui mendengarkan kaset CD dapat 

dilihat darrri perolehan rata-rata persiklus, dan persentase perolehan nilai 

tersebut Dengan penggunaan media CD ini siswa-siswa mampu menguasai 

berbahasa Indonesia dan dapat dipraktekan dalam kegiatan sehari-hari baik 
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dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan sehari-hari siswa 

tersebut. 

B. Rekomendasi 

Dalam rangka menindaklanjuti penelitian ini dikemukakan rekomendasi 

terkait peningkatan berbahasa Indonesia menggunakan metode kaset CD yang 

telah dilakukan bagi siswa V SDN Cibodas diantaranya yaitu : 

1. Proses pembelajaran berbahasa Indonesia khususnya untuk siswa-siswa 

sekolah dasar harus diterapkan sejak  dini, penerapan sistem pembelajaran 

yang ada saat ini harus diiringi dengan teknologi sehingga siswa-siswa 

tersebut dapat dengan mudah menangkap materi yang disampaikan oleh 

guru pengajar, dan kemampuan siswa-siswa tersebut bias terlihat jelas 

apabila dibandingkan dengan siswa-siswa sekolah dasar yang berada di 

perkotaan. 

2. Penerapan pembelajaran menggunakan media kaset CD dapat dijadikan 

salah satu alternatif metode pembelajaran yang dapat digunakan guru 

untuk meningkatkan kemapuan berbahasa Indonesia pada siswa. 

3. Untuk lebih meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia bagi siswa 

kelas V SDN Cibodas Kabupaten Cianjur, disarankan untuk penelitian 

lanjutan sehingga kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam 

penelitian dapat diperbaiki baik dalam  proses perencanaan maupun 

pelaksanaannya sehingga yang didapat akan lebih maksimal. 


