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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan Aktivitas Siswa 

Proses pembelajaran menulis karangan deskripsi siswa kelas V SDN 

Pelemsari Bokoharjo Prambanan Sleman menggunakan media dokumen 

pribadi mengalami peningkatan dari kondisi sebelum tindakan, Siklus I, dan 

Siklus II. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan aktivitas siswa. 

Peningkatan aktivitas siswa ditunjukkan dengan beberapa aspek, yaitu siswa 

memperhatikan penjelasan dari guru, siswa mengetahui media dokumen 

pribadi dalam pelajaran, siswa memperhatikan dokumen pribadi yang 

ditunjukkan oleh guru, siswa dapat mengaitkan media dokumen pribadi dengan 

pengalaman nyata, siswa dapat menentukan kata kunci berdasarkan media 

dokumen pribadi, siswa dapat mengembangkan kata kunci menjadi kerangka 

karangan, siswa mampu mengembangkan kerangka karangan menjadi 

karangan deskripsi, siswa berani membacakan karangan deskripsinya di depan 

kelas, siswa membacakan karangan deskripsinya dengan baik, siswa 

mengetahui manfaat kerangka karangan, siswa dapat menyimpulkan materi 

yang sudah dipelajari, dan siswa memberikan tepuk tangan pada siswa lain 

yang sudah membacakan karangan deskripsinya di depan kelas. 
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Skor terendah aktivitas siswa pada Siklus I adalah 1 dan skor tertinggi 

aktivitas siswa pada Siklus I adalah 7, sedangkan skor terendah aktivitas siswa 

pada Siklus II adalah 5 dan skor tertinggi aktivitas siswa pada Siklus II adalah 

12. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa mengalami peningkatan.  

2. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Siswa 

Hasil pembelajaran menulis karangan deskripsi siswa kelas V SDN 

Pelemsari Bokoharjo Prambanan Sleman menggunakan media dokumen 

pribadi dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi. 

Peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi pada Siklus I sebesar 

8,7, Yng kondisi awal 65 menjadi 73,7 dan pada siklus II meningkat sebesar 

16,16 kondisi awal 65 meningkat menjadi 81,16. Jumlah siswa yang memenuhi 

nilai KKM juga mengalami peningkatan. Jumlah siswa yang tuntas siklus I 22 

siswa. Jumlah siswa yang tuntas pada Siklus II adalah  27 siswa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka sebagai 

upaya meningkatkan proses pembelajaran terdapat beberapa saran sebagai berikut. 

1. Guru  dalam melaksanakan pembelajaran sebaiknya menggunakan media 

pembelajaran yang menarik dan dapat melibatkan keaktifan siswa, 

sebagaimana dalam penggunaan media dokumen pribadi pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia dalam menulis karangan deskripsi, sehingga aktivitas dan 

hasil belajar siswa dapat meningkat, dan siswa lebih bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran. 
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2.  Penggunaan media dokumen pribadi dalam menulis karangan deskripsi dapat 

dijadikan alternatif dalam upaya meningkatkan keterampilan menulis karangan 

deskripsi siswa dengan mengutamakan pembelajaran yang melibatkan 

keaktifan siswa. 


