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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tindakan kelas ditarik 

kesimpulan bahwa penerapan metode picture and picture dalam 

pembelajaran menulis karangan sederhana dapat meningkatkan 

kemampuan dan keaktifan  siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas III MI Islamiyah Sukorejo Kecamatan Limpung 

Kabupaten Batang Semester Gasal Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan 

nilai rata-rata  hasil belajar 72,2 yakni diatas KKM 70. Rata-rata nilai 

keaktifan siswa sebesar 86 % ini menunjukkan peningkatan jika 

dibandingkan dengan siklus I yang hasilnya hanya 53%.  

Kesimpulan ini diperkuat dengan ketuntasan hasil belajar siswa 

dalam bentuk persentase dari pra siklus sebelum diterapkannya 

metode picture and picture sebesar 52,6% hal ini menunjukkan masih 

terdapat 47,4% yang belum tuntas memenuhi standar KKM. 

Sedangkan pasca penerapan metode picture and picture pada siklus I 

sebesar 63,2% dengan nilai rata-rata 68,3 dan siklus II sebesar 89,5% 

dengan nilai rata-rata 76,1. Dimana terjadi peningkatan dari masing-

masing siklus, karena rentang ketuntasan hasil belajar antara pra siklus 

ke siklus I ialah 10,5%, pada siklus I ke siklus II yakni 26,3%. Dengan 
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rata-rata dari kedua siklus adalah 72,2 yang berarti hasil belajar siswa 

telah memenuhi dan diatas KKM 70.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, tim kolaborasi atau peneliti 

menyampaikan saran untuk; 

1. Guru 

Agar guru-guru di MI Islamiyah Sukorejo Kecamatan Limpung 

Kabupaten Batang mempelajari hasil penelitian ini, dan terdorong 

memperbaiki kualitas pembelajaran serta peningkatan hasil belajar 

baik aspek akademik maupun non akademik, karena tim kolaborator 

adalah guru kelas V MI Islamiyah Sukorejo. 

2. Siswa 

Sebaiknya siswa memiliki sikap yang berani dalam proses 

pembelajaran, lebih aktif, termotivasi belajar untuk semua mata 

pelajaran seperti pembelajaran dengan metode picture and picture 

yang dilakukan peneliti, karena hasilnya sangat baik dan positif 

3. Kepala Madrasah 

Dengan rendah hati tim peneliti, memohon kepada Ibu Kepala 

Madrasah untuk dapat mensosialisasikan hasil penelitian ini kepada 

guru-guru, karena hasil penelitian sangat baik. 

4. Peneliti Lain 

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata masih banyak faktor-

faktor lain penyebab terjadinya masalah yang belum diteliti. Oleh 
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karena itu, disarankan kepada peneliti lain dan/atau tim kolaborator 

agar dapat melanjutkan penelitian tentang faktor-faktor tersebut.  

 

 

C. Penutup 

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Dengan disertai do'a semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Meskipun penulisan 

skripsi ini sudah diusahakan dengan semaksimal mungkin, namun 

penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh 

karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat 

penulis harapkan untuk diperbaiki. Semoga skripsi ini dapat 

memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat bagi pembacanya. 

Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


