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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa penggunaan metode pembelajaran storyboard telling dan 

media gambar seri sangat berpengaruh terhadap keterampilan 

menulis karangan narasi. Hal ini terbukti dari analisis uji-t pada 

satu pihak, yaitu pihak kanan diperoleh pada a = 5% dengan dk = 

24 + 24 – 2 = 46 diperoleh  thitung =3,7054 dan ttabel = t(0,95) (46) = 

1,684. Karena thitung>ttabel, maka signifikan dan hipotesis yang 

diajukan dapat diterima. Hal tersebut terlihat dari skor rata-rata 

keterampilan menulis narasi peserta didik yang diberikan 

pengajaran dengan menggunakan metode pembelajaran 

storyboard telling dan media gambar seri lebih baik yaitu 81,90 

dari skor rata-rata keterampilan menulis narasi peserta didik yang 

diberikan pengajaran dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional yaitu 74,21.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran 

yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 

terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut: 
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1. Pembelajaran menulis karangan narasi hendaknya 

dilaksanakan dengan cara yang bervariasi agar siswa lebih 

tertarik dan lebih termotivasi untuk belajar. 

2. Pembelajaran Bahasa Indonesia sebaiknya menggunakan 

metode pembelajaran storyboard telling dan media gambar 

seri dalam pembelajaran menulis karangan narasi. 

3. Menerapkan metode pembelajaran storyboard telling dan 

media gambar seri pada pembelajaran menulis karangan 

narasi untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan 

siswa. 

4. Siswa mampu menemukan sendiri gambar seri yang akan 

digunakan untuk membantu dalam belajar sehingga kegiatan 

belajar mengajar dapat lebih mudah dan tidak membosankan. 

C. Penutup  

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, segala puji hanya milik 

Allah, Sang Penguasa alam semesta yang memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada 

Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya 

semua yang setia hingga akhir zaman. Penulis mengucapkan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan 

memotivasi dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini. Semoga apa 

yang telah dilakukan dapat bernilai ibadah dan Allah 

membalasnya dengan kebaikan. 


