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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan, 

maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model concept sentence berbantuan 

media komik strip dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa kelas 

IV SD 3 Kedungdowo Kudus. Berikut ini kesimpulan tercapainya masing-masing 

indikator tersebut. 

1. Penerapan model concept sentence berbantuan media komik strip materi 

menulis narasi pada siswa kelas IV SD 3 Kedungdowo Kudus dapat 

meningkatkan keterampilan dasar mengajar guru yaitu pada siklus I 

memperoleh rata-rata 26 dengan persentase 72,2% kriteria baik, meningkat 

pada siklus II memperoleh rata-rata 32,5 dengan persentase 90,3% kriteria 

sangat baik. 

2. Penerapan model concept sentence berbantuan media komik strip materi 

menulis narasi pada siswa kelas IV SD 3 Kedungdowo Kudus dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa setelah diterapkannya model model 

concept sentence berbantuan media komik strip yang semula siklus I 

memperoleh rata-rata 11,7 dengan persentase 58,3% kriteria cukup,  

meningkat pada siklus II memperoleh rata-rata 17,76 dengan persentase 

88,82% kriteria sangat baik.  

3. Penerapan model concept sentence berbantuan media komik strip materi 

menulis narasi pada siswa kelas IV SD 3 Kedungdowo Kudus mengalami 
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peningkatan keterampilan menulis narasi pada siklus I dan siklus II. 

Ketuntasan klasikal keterampilan menulis narasi siswa pada siklus I sebesar 

58,82% dengan kriteria sedang dan pada siklus II sebesar 88,24% dengan 

kriteria sangat tinggi. 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian  tindakan kelas yang telah dilakukan, maka saran yang 

dapat peneliti berikan sebagai berikut.  

6.2.1 Bagi Guru  

1. Guru dalam pembelajaran hendaknya menggunakan media, menerapkan 

model pembelajaran yang inovatif seperti model pembelajaran concept 

sentence agar pembelajaran lebih menarik siswa. Model pembelajaran 

yang digunakan harus sesuai dengan materi yang diajarkan sehingga 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran meningkat dan hasil belajar 

siswa juga meningkat, memperoleh hasil yang maksimal. 

2. Guru diharapkan dapat menggunakan model pembelajaran yang inovatif 

untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Selain menerapkan model 

pada setiap pembelajaran, guru hendaknya selalu memberikan motivasi, 

menumbuhkan semangat siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan 

melakukan tanya jawab bersama siswa terhadap materi yang dipelajari.  

3. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan 

bermakna untuk menghilangkan kebosanan siswa agar dapat tercapainya 

pembelajaran yang maksimal. 
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4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

kreativitas dan pengetahuannya sesuai kemampuan masing-masing siswa 

serta melatih siswa untuk berinteraksi dengan siswa lain, dapat bekerja 

sama dan bertanggung jawab dengan cara menerapkan diskusi kelompok 

pada kegiatan pembelajaran.  

5. Guru selalu memberikan motivasi agar siswa lebih bersemangat untuk 

selalu berlatih dalam menulis sehingga dapat menghasilkan tulisan yang 

semakin baik dan sistematis.  

6. Guru dapat melakukan  home visit  terhadap siswa yang memang perlu 

mendapatkan perhatian khusus agar  guru bisa melakukan pendekatan 

tidak hanya dengan siswa tetapi juga orang tua siswa, karena bimbingan 

guru terhadap siswa di sekolah perlu dukungan dan peran orang tua.  

6.2.2 Bagi Siswa  

1. Pada saat kegiatan proses pembelajaran siswa memperhatikan penjelasan 

dari guru dan terlibat aktif untuk mengajukan pertanyaan apabila belum 

memahami terhadap materi yang dijelaskan, menjawab pertanyaan dari 

guru serta memberikan gagasannya tentang materi yang dipelajari. 

2. Siswa haruslah terlibat secara aktif dan bersungguh-sungguh dalam 

kegiatan pembelajaran maupun pada saat mengerjakan tes sehingga hasil 

belajar dapat tercapai secara maksimal. 

3. Siswa berlatih berbicara didepan kelas maupun didepan temannya supaya 

saat diminta guru untuk berbicara didepan siswa siswa tidak takut.  
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6.2.3 Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan 

untuk memperlancar proses pembelajaran, termasuk media-media pembelajaran 

yang lebih variatif sehingga dapat menumbuhkan semangat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Sekolah juga hendaknya lebih mensosialisasikan kepada 

guru-guru agar menggunakan model pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif 

sehingga pada akhirnya aktivitas dan ketermpilan menulis siswa meningkat 

misalnya model concept sentence berbantuan media komik strip yang sudah 

terbukti dapat meningkatkan aktivitas dan keterampilan menulis karangan narasi. 


