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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

  

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas tentang meningkatkan 

pemahaman materi menulis karangan narasi pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia melalui penggunaan media pembelajaran film animasi di kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri Tonjong 1.  

1. Terdiri dari dua siklus , hasil dari siklus 1 yaitu mencapai presentasase 

85% (baik sekali) dan di siklus ke 2 mengalami peningkatan sebesar 

94% (baik sekali), Kemampuan guru dalam mengelola proses 

pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

melalui penggunaan media film animasi mengalami peningkatan yang 

ditandai dengan hasil perolehan nilai memenuhi kriteria baik yakni di 

Sekolah Dasar Negeri Tonjong 1 pada siklus ke-1 mencapai 85% (baik 

sekali) dan pada siklus ke-2 peningkatan sebesar 9% yakni menjadi 94% 

(baik sekali)  

2. Penggunaan media pembelajaran film animasi  dapat meningkatkan 

keterampilan menulis pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dilihat dari 

nilai sebesar 3,04 di siklus ke -1 dan 3,52 di siklus ke-2  

3. Terjadi peningkatan hasil belajar keterampilan menulis karangan narasi 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui penggunaan media film 

animasi yang di tandai tercapainya presentase belajar siswa pada siklus 

ke-1 36 siswa hanya 15 atau sebesar (42%) yang telah mencapai KKM, 

dan 21 siswa atau sebesar (58%) yang belum mencapai KKM dengan 

nilai rata-rata 57  

B. Saran   

Dengan berpedoman pada data data yang sudah diperoleh dalam rangka 

membantu peningkatkan keterampilan menulis karangan narasi 

menggunakan media pembelajaran film animasi dan mengatasi hambatan 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar Negeri Tonjong 1 
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Kota Sukabumi , maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan 

dapat memberikan manfaat.Adapun saran-saran sebagai berikut :  

1. Bagi Guru : pengguanaan media pembelajaran film animasi dapat di 

gunakan sebagai solusi dalam proses pembelajaran sehingga tercipta 

suasana pembelajaran yang menyenangkan dan hasil yang 

meningkatkan belajar siswa dapat meningkat  

2. Bagi Sekolah : sebaiknya selalu melakukan perubahan dalam 

menerapkan media pembelajaran yang menyenangkan dan memberi 

motivasi untuk meningkatkan pembelajaran.  

3. Bagi Peneliti : hendaknya dapat mengembangkan penelitian yang lebih 

luas sehingga dapat menambah wawasan dan pengethuan yang baik.  

  

  

 


