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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian mengenai penerapan strategi Menulis 

di Sini dan Saat Ini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

keterampilan menulis puisi pada siswa Sekolah Dasar, dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan Penerapan strategi Menulis di Sini dan Saat Ini terdiri dari tujuh 

tahapan, yaitu mendiskusikan dan memilih pengalaman masa lampau atau 

masa yang akan datang, siswa menghidupkan kembali atau merefleksikan 

pengalamannya pada saat itu juga, menyiapkan alat tulis, siswa dan guru 

menciptakan suasana hening setelah itu siswa diminta untuk membayangkan 

pengalaman yang telah mereka pilih dengan menuliskannya sebanyak 

mungkin, siswa membuat puisi dari catatan yang telah di tulis, beri siswa 

waktu yang cukup, terakhir siswa bersama guru melakukan evaluasi dan 

mendiskusikan apa yang akan siswa lakukan di masa mendatang. Proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menerapkan strategi Menulis di Sini 

dan Saat Ini mengalami peningkatan dari siklus I dan siklus II. Pada siklus I, 

setiap tahap strategi Menulis di Sini dan Saat Ini terlaksana dengan baik, 

namun terdapat temuan pada setiap tahap strategi tersebut, media yang 

digunakan kurang efisien untuk menunjang pelaksanaan strategi, siswa yang 

kurang kondusif, dan siswa masih kesulitan menemukan ide untuk menulis 

puisi dengan kegiatan mandiri sebagai penunjang pelaksanaan tahapan pada 

strategi Menulis di Sini dan Saat Ini. kemudian pada siklus II, guru sudah 

mulai menambahkan media pembelajaran dengan menggunakan proyektor 

sehingga siswa lebih semangat mengikuti pembelajaran, guru pun senantiasa 

menstimulus siswa agar ingin belajar dengan antusias yang baik dan 

memberikan bimbingan yang intens terhadap siswa guna membantu siswa 

untuk dapat menulis puisi dengan baik. Sehingga setiap tahap strategi 

Menulis di Sini dan Saat Ini terlaksana dengan sangat baik. 
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2. Kemampuan ketrampilan menulis puisi kelas IV setelah menerapkan strategi 

Menulis di Sini dan Saat Ini meningkat pada setiap tindakan yang diberikan 

di setiap siklus. Hal ini dapat diketahui dari perolehan skor dari setiap 

indikator kemampuan keterampilan menulis puisi, yaitu pertama indikator 

ketepatan diksi/pilihan kata dari siklus I dan siklus II sebesar 4,6%, kedua 

pada indikator ritme dan irama terjadi peningkatan 11,8%, pada indikator 

citraan/imageri terjadi peningkatan sebesar 15,8%, indikator kata konkret 

memperoleh peningkatan sebesar 6%, indikator kesatuan tema meningkat 

sebesar 15,29 dan yang terakhir, yaitu indikator respon afektif guru terjadi 

peningkatan sebesar 16,4%. Dari keseluruhan skor semua indikator tersebut 

didapatkan persentase tingkat keberhasilan kemampuan keterampilan 

menulis puisi siswa pada pembelajaran. Berdasarkan hasil pretest nilai rata-

rata siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diperoleh adalah 52,45 

dengan mencapai ketuntasan 17,94% atau sebanyak tujuh siswa dari jumlah 

keseluruhan 39 siswa. Sedangkan pada siklus I meningkat, yakni yang 

mencapai ketuntasan pada siklus I sebanyak 26 siswa dari jumlah keseluruhan 

siswa 39, dengan persentase 66,67% dan nilai rata-ratanya 69,27. Selanjutnya 

pada siklus II yang mencapai ketuntasan meningkat menjadi 36 siswa dari 

keseluruhan siswa 39, dengan persentase 92,30%. Peningkatan tersebut 

dilihat dari perolehan rata-rata pada perhitungan setiap indikator dengan 

peningkatan sangat baik pada siklus II setelah dilakukan tindakan. 

B. Rekomendasi 

Sebagai impilikasi dari hasil penelitian, berikut ini dikemukakan 

rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

upaya meningkatkan kemampuan keterampilan menulis puisi di Sekolah Dasar, 

dengan penerapan strategi Menulis di Sini dan Saat Ini. 

1. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam keterampilan menulis puisi dengan menggunakan strategi 

Menulis di Sini dan Saat Ini. 

2. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru untuk 

menjadikan kegiatan pembelajaran menulis yang lebih efektif khususnya 
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dalam menulis puisi menjadi kegiatan pembelajaran aktif. Selain itu, strategi 

Menulis di Sini dan Saat Ini diharapkan dapat menjadi alternatif yang kreatif 

dalam pembelajaran keterampilan menulis puisi. 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi guru dan 

siswa untuk lebih meningkatkan kualitas belajar siswa menjadi lebih efektif. 

4. Bagi peneliti sendiri, dapat menjadi pengalaman dalam menulis karya ilmiah 

ketika bertugas menjadi tenaga pendidik.  

5. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai referensi yang akan 

meneliti masalah yang sama tetapi lebih mendalam.  

 


