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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

1. Proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media film animasi 

dikelas V dimulai dengan langkah-langkah pembelajaran yang diawali saat 

guru memasuki kelas, menyampaikan serta menjelaskan materi lalu 

membagi kelompok siswa. Pembagian kelompok tersebut merupakan 

pembeda tindakan dari siklus I sementara itu pada siklus II siswa tidak lagi 

kerja dalam kelompok melainkan secara mandiri. Setelah pembagian 

kelompok pada siklus I siswa diajak untuk menyimak atau menyaksikan 

film animasi yang telah guru sediakan. Setelah siswa selesai melakukan 

kegiatan menonton siswa diberi persoalan untuk diselesaikan yaitu berupa 

tugas menulis deksripsi berdasarkan apa yang teramati saat siswa 

menonton film animasi yang diselesaikan dengan berdiskusi dalam 

kelompok pada siklus I dan secara mandiri pada siklus II. Setelah selesai 

siswa mengerjakan tugas siswa diberi kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil tulisannya didepan kelas. Kemudian barulah 

dikumpulkan untuk diberi penilaian oleh guru. Berdasarkan seluruh 

rangkaian kegiatan pada siklus I dan II media film animasi untuk 

meningkatkan keterampilan menulis deksripsi siswa berhasil memberi 

pengaruh positif bagi aktivitas guru dan siswa hal tersebut terbukti dengan 

guru yang semakin kreatif dan aktif serta siswa yang aktif dan termotivasi 

untuk menyelesaikan persoalan yang diberi oleh guru.  

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media film animasi dapat meningkatkan keterampilan 

menulis deskripsi pada siswa kelas V SDN 2 Cibadak. Peningkatan 

keterampilan menulis deskripsi terlihat dari persentase pada siklus I 

sebesar 47% dan peningkatan keterampilan menulis deskripsi pada siklus 

II sebesar 93%. 
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B. Saran  

Penelitian ini merupakan PTK yang berusaha mengoptimalkan penggunaan 

media film animasi sebagai upaya meningkatkan keterampilan menulis 

deksripsi pada siswa kelas V di SDN 2 Cibadak.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran dari penulis adalah sebagai berikut. 

1. Guru kelas hendaknya senantiasa menggunakan media pembelajaran 

yang bervariasi agar pembelajaran lebih menarik. Salah satunya dengan 

menggunakan media film animasi dalam pembelajaran. 

2. Guru kelas sebaiknya memilih dan menentukan media yang tepat yang 

akan digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. 

3. Guru kelas memberi motivasi kepada siswa untuk berperan aktif dalam 

proses pembelajaran.   

 


