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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Simpulan 
 

Secara singkat simpulan hasil penelitian ini  bahwa dengan menggunakan 

media gambar seri dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan 

deskripsi mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri 

Pondok 03 Nguter tahun pelajaran 2011/2012. Simpulan hasil penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Teori Hasil Penelitian 
 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 

siklus adalah terdapat peningkatan kemampuan menulis karangan 

deskripsi mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri 

Pondok 03, baik berupa peningkatan kemampuan menulis karangan 

deskripsi maupun ketuntasan hasil belajar siswa. Peningkatan 

kemampuan menulis karangan deskripsi tersebut terjadi setelah guru dan 

peneliti berkolaborasi untuk melakukan beberapa upaya peningkatan  

kemampuan menulis karangan deskripsi mata pelajaran bahasa indonesia 

dengan menggunakan media gambar seri.  

b. Pencapaian Indikator Siklus 
 

Pencapaian Indikator siklus ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai rata-

rata kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi pada setiap 

siklusnya yaitu dari tahap pra siklus yang hanya mendapatkan rata-rata 
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nilai sebesar 64,11 (64%), pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 

67,0 (67%), dan siklus II yang mampu mencapai nilai rata-rata diatas 

KKM yaitu 78,33 (78%). Pada indikator ketuntasan hasil belajar menulis 

karangan deskripsi juga mengalami peningkatan pada setiap siklusnya, 

pada pra siklus sebesar 40% atau 7 siswa yang mendapatkan nilai diatas 

KKM, pada siklus I mengalami peningkatan mencapai 67% atau 12 

siswa, dan pada siklus II meningkat menjadi 89% atau 16 siswa yang 

mendapat nilai diatas KKM. Sehingga tindakan yang dilakukan pada 

siklus II dikatakan berhasil mencapai indikator keberhasilan siklus yaitu 

kemampuan menulis karangan deskripsi sebesar 70% dan ketuntasan 

hasil belajar menulis karangan deskripsi sebesar 70%. 

c. Hipotesis hasil penelitian 

Berdasarkan pada teori hasil penelitian dengan pencapaian idikator 

siklus, peneliti dapat mengemukakan hipotesis sebagai berikut: Dengan 

menggunakan media gambar seri pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi pada siswa 

kelas V SD Negeri Pondok III Nguter Kabupaten Sukoharjo tahun 

pelajaran 2011/2012, sehingga hipotesis dapat diterima. 

 

2. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian di atas terbukti media gambar seri dapat 

meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi siswa. Sehubungan 
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dengan penelitian ini maka dapat dikemukakan implikasi hasil penelitian 

sebagai berikut: 

a. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini berimplikasi pada terbukanya wawasan dan khazanah 

ilmu pengetahuan tentang manfaat media dalam pembelajaran. 

Berdasarkan temuan membuktikan keberhasilan media gambar seri 

dalam meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi siswa baik 

dari segi proses maupun hasil. Penelitian ini menggambarkan bahwa 

proses dan hasil pembelajaran meningkat setelah media gambar seri 

digunakan. Penelitian ini dapat sebagai pertimbangan bagi guru lain yang 

ingin menggunakan media sejenis sebagai media pembelajaran. 

Kelebihan media gambar seri umumnya harganya murah, mudah 

didapat, mudah dipergunakan, dapat memperjelas suatu masalah, lebih 

realistis, dapat mengatasi keterbatasan pengamatan, dan dapat mengatasi 

keterbatasan ruang dan waktu.  

b. Implikasi Praktis  

Setelah penelitian dilaksanakan, terlihat dengan jelas bahwa 

keberhasilan proses pembelajaran dan peningkatan hasil pembelajaran 

dipengaruhi oleh beberapa hal. Dilihat dari sisi guru yaitu: keterampilan 

mengelola kelas, kemampuan guru dalam membangkitkan keaktifan, 

perhatian, dan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran, serta metode, 

teknik atau media yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar. 

Pedoman penilaian menulis yang tepat juga harus diterapkan guru 
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disesuaikan dengan kompetensi yang akan dicapai. Sementara itu, dari 

sisi siswa, minat, motivasi dan lingkungan yang kondusif sangat 

berpengaruh terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

 
3. Saran  

Berkaitan dengan simpulan dan implikasi di atas, maka peneliti dapat 

mengajukan saran sebagai berikut: 

a. Bagi Sekolah  

Hendaknya sekolah mengupayakan pelatihan bagi guru untuk dapat 

mendukung pelaksanaan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai sesuai dengan harapan. Selain itu, kepala sekolah juga perlu 

melengkapi sarana dan prasarana sekolah yang menunjang pembelajaran, 

khususnya bagi SD Negeri Pondok 03.  

b. Bagi Guru mata pelajaran bahasa Indonesia  

1) Guru hendaknya mempersiapkan RPP dan melaksanakannya agar 

pembelajaran berjalan dengan baik. 

2) Guru sebaiknya menggunakan media gambar seri dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. 

3) Guru sebaiknya menggunakan metode yang inovatif dan menarik 

supaya dalam kegiatan pembelajaran siswa tidak merasa bosan. 

4) Guru hendaknya memberikan hadiah pada siswa baik itu berupa 

tambahan nilai atau barang agar siswa menjadi lebih termotivasi 

dalam mengikuti pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran 

bahasa Indonesia dalam menulis karangan deskripsi. 
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c. Bagi Siswa  

Siswa harus lebih mengembangkan inisiatif, kreativitas, keaktifan, 

motivasi belajar dan mengembangkan keberanian menyampaikan 

gagasan dalam proses pembelajaran untuk menambah pengetahuan dan 

meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


