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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan tentang 

“Pengaruh Penggunaan  Metode Guided Note Taking dan Media 

Kartu Carakan terhadap Keterampilan Menulis Aksara Jawa 

Kelas IV MI Darun Najah Ngemplak Kidul Pati”, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran guided note 

taking dan media kartu carakan berpengaruh terhadap hasil 

keterampilan menulis peserta didik kelas IV materi  aksara jawa di 

MI Darun Najah Pati. Hal ini dibuktikan dari analisis data dan 

pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya di bab IV, dan 

juga berdasarkan uji perbedaan rata-rata satu pihak yaitu pihak 

kanan diperoleh thitung =2,110 dan ttabel = t(0,95) (39) =1,684. Karena 

thitung>ttabel, maka signifikan dan hipotesis yang diajukan dapat 

diterima. Hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata hasil menulis 

peserta didik yang diberikan pengajaran dengan menggunakan 

metode guided note taking dan media kartu carakan lebih baik 

yaitu 89,21 dari nilai rata-rata hasil belajar peserta didik yang 

diberikan pengajaran dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional yaitu 82,33.  
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B. Saran 

Berdasarkan pengalaman selama penulis dalam 

melaksanakan penelitian, maka penulis mengajukan saran-saran: 

1. Penerapan metode pembelajaran guided note taking dan media 

kartu carakan  dapat diterapkan untuk meningkatkan 

keaktifan belajar dan ketrampilan menulis peserta didik dalam 

pembelajaran menulis aksara Jawa. 

2. Dalam proses pembelajaran, sebaiknya guru mengajar dengan 

metode yang  tepat, sehingga dapat menumbuhkan aktivitas 

peserta didik dalam proses pembelajaran yang dapat 

mengakibatkan hasil belajar peserta didik dapat meningkat. 

3. Guru hendaknya senantiasa untuk menciptakan atau membuat 

media pembelajaran yang inovatif, dan mengimplementasi-

kannya dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian dengan 

adanya pembelajaran aktif dan inovatif dapat merubah 

pandangan peserta didik terhadap mata pelajaran yang ditakuti 

menjadi menyenangkan dan mengasyikkan bagi peserta didik. 

 

Demikian skripsi ini peneliti susun, peneliti menyadari 

bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. 

Karenanya dengan kerendahan hati, kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca menjadi harapan peneliti. Semoga 

bermanfaat. Amin ya robbal alamin...... 

 


