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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai penerapan model menulis terbimbing, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan pembelajaran dalam menulis puisi dengan penerapan 

model pembelajaran menulis terbimbing, selain dengan penjelasan dan 

bimbingan, peneliti menggunakan media dalam setiap siklusnya untuk 

meningkatkan hasil belajar. Pada perencanaan pembelajaran siklus I, 

peneliti menggunakan media musik yaitu dengan mendengarkan lagu 

“Terima Kasih Guruku”dalam membantu proses pembelajaran yang 

kemudian dari lagu tersebut siswa dapat menentukan tema. Kemudian 

pada pembelajaran siklus II, peneliti ,menggunakan “Lingkungan 

Sekitar” sebagai media yang membantu dalam proses pembelajaran. 

Pada perencanaan tersebut peneliti menggunakan dua kunci tema yaitu 

Lingkungan dan Bencana Alam yang dipilh salah satu oleh siswa. 

Selanjutnya dalam perencanaan terakhir atau siklus III, peneliti 

menggunakan media gambar yang disatukan dengan tema yang 

membantu proses pembelajaran. 

2. Pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung 2x35 menit dalam setiap 

siklusnya berjalan sesuai dengan perencanaan penelitian. Dalam tahap 

ini, peneliti melakukan observasi terhadap tindakan yang telah 

dilakukan. Observasi dilakukan oleh observer yang telah ditugaskan 

untuk hal itu. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian 

pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun 

sebelumnya, serta untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan 

yang sedang berlangsung dapat diharapkan akan menghasilkan 

perubahan ke arah yang diinginkan. Hal terpenting dari kegiatan 
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pengamatan adalah dapat mengenali sejak dini apakah tindakan yang 

dilakukan mengarah kepada terjadinya perubahan proses pembelajaran 

yang sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan sebaliknya. 

3. Hasil pembelajaran siswa kelas V SDN II Cibodas dalam keterampilan 

menulis puisi dengan penerapan model pembelajaran menulis 

terbimbing menunjukkan adanya peningkatan dalam setiap siklusnya. 

Hal ini diketahui dari hasil rata-rata nilai yang diperoleh siswa pada 

setiap siklus. Pada siklus I dari perolehan data-data dan observasi, hanya 

11 orang siswa yang memenuhi krtiteria atau rata-rata presentase hasil 

belajar pada siklus I sebesar 62,14 %. Yang mana hasil tersebut masih 

jauh dari KKM yang ditentukan. Kemudian diperoleh hasil 

pembelajaran siklus II dari data-data yang telah dianalisis, terdapat 22 

orang siswa yang memenuhi ktiteria dan rata-rata hasil belajar pada 

siklus II sebesar 67,58 %, dimana dari perbandingan dengan siklus I, 

pada siklus II ini dalam keterampilan menulis puisi mengalami 

peningkatan hampir setengahnya siswa tuntas dalam pembelajaran, 

walaupun masih kurang dari nilaik KKM. Namun begitu walaupun ada 

peningkatan, tetap harus ada tindakan selanjutnya agar tercapai KKM 

yang ditentukan. Maka dari itu peneliti merencanakan tindakan siklus 

III. Setelah menganalisis data-data tersebut, keterampilan siswa dalam 

menulis puisi mengalami peningkatan. 28 orang siswa berhasil dalam 

pembelajaran menulis pada siklus III. Keberhasilan siswa pada siklus 

III, dengan dipengaruhi oleh aktivitas guru dan antusias siswa itu sendiri 

dalam proses pembelajaran. Guru melaksanakan pembelajaran dengan 

baik, dari mulai memberi motivasi sampai membimbing siswa dalam 

menulis puisi. Dalam pembelajaran siklus III siswa sudah mulai terbiasa 

dengan menulis puisi. Siswa sudah mulai paham bagaimana menulis 

puisi yang baik. Yang disesuaikan dengan tema maupun judul puisi itu 

sendiri.  Dengan adanya peningkatan hasil belajar dari setiap siklusnya, 

serta tercapainya siswa dalam mencapai KKM sebesar 70, 85 % maka 
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kegiatan penelitian dianggap tuntas dan tidak dilakukan tindakan 

selanjutnya. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan model 

pembelajaran menulis terbimbing dapat meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menulis puisi pada siswa kelas V SDN 2 Cibodas 

Kabupaten Bandung Barat. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini disajikan rekomendasi bagi para 

guru, kiranya dapat meningkatkan masukan yang positif dalam meningkatkan 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya di SDN 2 Cibodas. 

1. Siswa hendaknya mempelajari materi pelajaran dengan cara yang 

hampir serupa dengan kehidupan  nyatanya sendiri. Selain dengan 

bimbingan guru, pembelajaran yang menyenangkan, dan dengan 

bantuan alat peraga lain, misalkan dengan bantuan media-media yang 

dapat membantu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar sehingga 

siswa dapat berpikir dan berkreasi mencari konsep-konsep yang 

dibutuhkan terutama dalam menulis puisi. 

2. Guru seyogyanya dapat memberikan pengetahuan yang jelas dalam 

membuat puisi, dan penguasaan konsep sehingga guru dapat menguasai 

cara membimbing siswa dalam menulis puisi baik dengan menggunakan 

media ataupun tidak. Sehingga dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan keterampilannya dalam menulis puisi. 

3. Penelitian perbaikan pembelajaran dapat dilakukan secara terus menerus 

sesuai dengan permasalahan yang ditemukan ketika mengajar di sekolah 

sehingga permasalahan dapat diatasi dengan baik. 

 


