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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, data hasil penelitian, dan pembahasan 

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hasil 

penelitian tersebut dan memberikan saran kepada guru kelas V. Simpulan hasil 

penelitian dan saran yang ingin disampaikan oleh peneliti akan diuraikan sebagai 

berikut. 

5.1 Simpulan 

Simpulan dari hasil penelitian tentang menulis petunjuk dengan menggunakan 

media audiovisual pada siswa kelas V SD 5 Bulungcangkring Jekulo Kudus adalah 

sebagai berikut. 

1) Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis 

petunjuk dengan menggunakan media audiovisual. Peningkatan ini dapat dilihat 

berdasarkan hasil tes membaca puisi yang dilakukan siswa kelas V SD N 5 

Bulungcangkring Jekulo Kudus yang meliputi hasil tes siklus I dan siklus II. 

Hasil tes pada siklus I menunjukkan nilai rata-rata kelas sebesar 50. Pada siklus 

II nilai rata-rata kelas  meningkat menjadi 72,7, artinya terjadi peningkatan 

sebesar 22,7% dari siklus I ke siklus II dan hasil yang dicapai tersebut sudah 

memenuhi target yang telah ditetapkan. Peningkatan nilai rata-rata ini 

membuktikan keberhasilan pembelajaran membaca puisi dengan menggunakan 

media audiovisual. 
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2) Peningkatan hasil tes diikuti oleh perubahan tingkah laku siswa kelas V SD N 5 

Bulungcangkring Jekulo Kudus ke arah yang lebih positif setelah dilaksanakan 

pembelajaran membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual. Hal 

tersebut dapat diketahui dari hasil nontes yang meliputi hasil observasi, jurnal 

guru, jurnal siswa, wawancara, dan dokumentasi foto. Siswa yang pada siklus I 

cenderung berperilaku negatif dan meremehkan penjelasan dari guru berubah 

menjadi senang, aktif, dan serius terhadap materi yang diberikan oleh guru. 

Selain itu, mereka terlihat antusias pada saat mengerjakan tugas menulis 

petunjuk. Sebagian besar siswa menikmati proses pembelajaran sehingga kelas 

terlihat hidup dan tertib serta tugas-tugas yang diberikan guru dapat diselesaikan 

dengan baik. 

5.2 Saran 

Saran yang 

diberikanpenelitiberdasarkansimpulantersebutadalahsebagaiberikut. 

1) Guru dapatmenggunakan media yang 

samauntukpembelajaranmembacapuisikarenadengan media 

audiovisualdapatmeningkatkanketerampilansiswadalammembacapuisidandapat

memotivasisiswaterhadapkegiatanmembaca, 

dalamhalinikhususnyatentangmembacapuisi. 

Pembelajarantersebutjugaberhasilmeningkatkanprestasidankemampuansiswa. 

2) Padapembelajaranmembacapuisidengan media 

audiovisualperluadanyacontohpetunjuk yang lebih mengena dan bervariatif agar 
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dapat menarik minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, para 

peneliti dibidang pendidikan bahasa dapat melakukan penelitian serupa dengan 

memadukan media yang lain agar dapat melatih siswa untuk berpikir dan 

menemukan sendiri pengetahuan yang seharusnya dimiliki. Selain itu, pada 

bidang pendidikan bahasa Indonesia agar 

dapatmelakukanpenelitianmengenaipembelajaranmembacapuisidenganmenggun

akan media yang berbeda. 

3) Siswadisarankan agar terusberlatihmembacapuisi, 

dalamhalinikhususnyamembacapuisi agar 

siswamampumembacakanpuisidengantepat. 

 

 

 

 

 

 


