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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia 

dalam keterampilan menulis dengan menggunakan media gambar 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini didasarkan pada beberapa 

temuan yaitu :  

1. Penggunaan media gambar dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IV di SD Negeri 2 Jatiagung. 

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus I 

yaitu 63,23 dengan kategori cukup aktif, meningkat sebesar 24,02  

menjadi 87,25 pada Siklus II. 

2. Penggunaan media gambar dapat meningkatkan keterampilan menulis 

karangan narasi pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IV di SD 

Negeri 2 Jatiagung. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai keterampilan 

menulis karangan narasi, pada siklus I mencapai 65,88 meningkat sebesar 

15,88 menjadi 81,76 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

dapat mengemukakan beberapa saran dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

menggunakan media gambar dalam keterampilan menulis yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagi siswa  

Agar siswa lebih mempelajari lagi materi pokok menulis karangan 

narasi dengan media gambar, sehingga dapat meningkatkan keterampilan 

menulis karangan narasi. 

2. Bagi guru 

Diperlukan kerjasama yang baik antara guru dan peserta didik. 

Guru harus betul-betul memahami model maupun metode pembelajaran 

yang diterapkan didalam kelas sehingga jika ada peserta didik yang tidak 

paham akan model maupun metode pembelajaran tersebut maka guru 

dapat menjelaskannya dengan baik. Kemampuan guru dalam 

melaksanakan variasi gaya mengajar merupakan salah satu cara dalam 

mengatasi masalah pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi 

lebih menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik, salah 

satunya yaitu dengan menggunakan media gambar dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran. 

3. Bagi sekolah 

Memperbaiki pelaksanaan pembelajaran pada tindakan selanjutnya 

dan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, maka penulis mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut : 
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a. Penggunaan media gambar merupakan salah satu alternatif yang layak 

untuk dikembangkan dalam rangka mengatasi masalah rendahnya 

minat belajar siswa. 

b. Pelaksanaan pembelajaran sebaiknya guru mempersiapkan perangkat 

pembelajaran detail dan sebaik mungkin agar kemungkinan adanya 

hambatan dapat diperkecil sehingga belajar dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efesien. Untuk meningkatkan kemampuan menulis 

karangan anak kelas IV melalui penggunaan media gambar layak 

dikembangkan untuk meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


