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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini, akan disampaikan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh 

penulis.  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

terjadi peningkatan kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran, 

peningkatan proses pelaksanaan pembelajaran, peningkatan sistem evaluasi, dan 

peningkatan hasil prestasi belajar siswa melalui pembelajaran berbasis projek 

pada pembelajaran menulis paragraf deskripsi siswa.  

1) Untuk dapat mendesain RPP yang menggunakan pembelajaran berbasis projek 

ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu menganalisa siswa, 

menentukan tujuan pembelajaran, memilih media dan materi pembelajaran, 

menggunakan media dan materi pembelajaran, mendorong partisipasi siswa 

serta melakukan evaluasi dan perbaikan.  

2) Proses pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam meningkatkan kemampuan menulis deskripsi adalah dengan 

menggunakan pembelajaran berbasis projek dimana siswa diminta untuk 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi / eksperimen, mengolah 

informasi dan mengkomunikasikan (5M). Pada penelitian ini, Aktivitas 

belajar siswa terlihat selama proses pembelajaran. Pada siklus 1 dan kedua, 

siswa masih belum mau terlibat aktif. Banyak siswa yang masih mengobrol 



132 

 

sendiri dan tidak memperhatikan orang lain. Pada siklus ketiga, hampir semua 

siswa terlibat aktif di dalam proses pembelajaran.  

3) Peningkatan sistem evaluasi dengan metode observasi dan tes tertulis dengan 

tipe soal essay pada siklus I, siklus II, dan siklus III. Penilaian tersebut berisi 

komponen yang terdapat di dalam keterampilan menulis paragraf deskripsi 

yang meliputi isi paragraf deskripsi (isi, organisasi, kosa kata, grammar dan 

mekanisme), Tahap perencanaan projek, dan pelaksanaan projek. 

4) Hasil belajar siswa dalam membuat paragraf deskripsi bahasa Inggris dapat 

ditingkatkan melalui proses pembelajaran berbasis projek. Hal ini dapat 

dilihat dari kenaikan nilai yang diraih siswa dalam setiap siklusnya.  

 

 

5.2 Saran 

 

Beberapa saran yang diberikan antara lain: 

1. Guru hendaknya memperbanyak sumber dan bahan belajar yang 

digunakan, semakin banyak sumber belajar maka guru akan memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menuangkan ide-ide baru 

dalam proses pembelajaran. 

2. Guru dapat mengembangkan proses pembelajaran berbasis projek pada 

pembelajaran penulisan paragraf deskripsi. Diharapkan juga proses 

pembelajaran tersebut dapat diterapkan di pembelajaran ynag lainnya.  

3. Sekolah memperbanyak sarana pembelajaran menulis dalam bahasa 

Inggris untuk menunjang penerapan pendekatan memerlukan sumber 

belajar yang benar-benar baik, dan memenuhi standar proses 

pembelajaran. 
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Pada bab ini, telah dibahas sejumlah kesimpulan yang didapat penulis dari 

proses penelitian ini. Peneliti juga telah memberikan saran – saran melalui bab ini.  

 

 

 


