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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan 

pendekatan model picture to picture menulis deskripsi kelas I MI 

Miftahuth Tholibin Waru Mranggen Demak peneliti dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Dengan menggunakan model 

picture to picture dapat meningkatkan hasil belajar menulis 

deskripsi kelas I MI Miftahuth Tholibin Waru Mranggen Demak 

yang terbukti adanya peningkatan hasil penelitian pada setiap 

siklusnya, dimana peningkatan hasil belajar tersebut  dapat 

dianalisis sebagai berikut: nilai rata-rata siswa yaitu 64,25 pada 

pra siklus, 73,14 pada siklus I dan 80,56 pada siklus II. 

Sedangkan, peningkatan hasil belajar yang diperoleh pada Pra 

Siklusmencapai  43,33%,,  74,07% pada siklus I  63,33% pada 

siklus I ini terdapat peningkatan hasil belajar sebesar 20% dan 

peningkatan yang terjadi pada siklus II sebesar 90%  ada 

peningkatan 26,67% jika disbanding dengan siklus I 

  

B. Saran- saran 

Setelah melihat kondisi yang ada, serta berdasarkan 

hasil penelitian yang penulis lakukan, tidak ada salahnya bila 

penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan dalam 



62 

meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pada pembelajaran 

menulis deskripsi sebagai berikut: 

1. Bagi menulis deskripsi 

a) Hendaknya dalam proses belajar mengajar, guru harus 

benar-benar paham dan menyiapkan pembelajaran 

dengan sebaik-baik mungkin agar materi dapat 

tersampaikan secara maksimal. 

b) Hendaknya proses pembelajaran dirancang oleh guru 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif 

baik secara fisik maupun psikisdan mengalami kegiatan 

belajar mengajar secara langsung, sehingga pengetahuan 

yang dicapai tidak hanya secara teori saja dengan 

mendengarkan informasi. 

c) Menambah wawasan dengan mengikuti beberapa 

pelatihan dan seminar tentang strategi pembelajaran yang 

dapat dikembangkan di kelasnya sehingga mampu 

mencapai hasil yang obtimal. 

2. Pihak sekolah 

a) Hendaknya seluruh pihak sekolah mendukung dalam tiap 

kegiatan pembelajaran yang berlangsung. 

b) Memfasilitasi proses pembelajarandengan melengkapi 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 

c) Perlunya kerjasama dengan pihak sekolah dengan orang 

tua siswa dan masyarakat yang diharapkan dengan itu 

akan lebih memudahkan proses pembelajaran dan akan 
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membantu memaksimalkan guna mencapai tujuan 

pembelajaran pendidikan yang diharapkan. 

3. Peserta didik 

a) Lebih rajin dalam belajar dan respon terhadap 

pembelajaran yang dilakukan. 

b) Dalam proses pembelajaran metode picture to picture  

hendaknya siswa memperhatikan penjelasan dan terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran agar hasil pembelajaran 

dapat berhasil dengan optimal.  

c)  Siswa disarankan untuk mengasah lagi kemampuan 

menulis deskripsi.   

d) Kemampuan siswa dalam berdiskusi dengan kelompok 

juga harus ditingkatkan lagi agar siswa mampu 

bekerjasama menyelesaikan tugas dengan baik.   

e) Siswa disarankan untuk lebih berani dan percaya diri 

dalam mengemukakan hasil dari diskusinya ketika 

presentasi di depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 


