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BAB V 

PENUTUP 
 
 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan terdapat perbedaan 

yang signifikan keterampilan menulis kesimpulan pada akhir pembelajaran di 

minggu pertama dan kedua pada siswa kelas IV MIs Al-Halim Desa Jajaran Baru 

II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

peningkatan kemampuan menulis kesimpulan pada media buku harian secara 

empiris dapat disampaikan pada minggu I (pertama) ketuntasan belajar klasikal 

mencapai 61% dan untuk minggu II (kedua) ketuntasan belajar klasikal mencapai 

75%. Dengan demikian hipotesis yang diajukan sesuai dengan hasil penelitian di 

minggu I dan II dapat diterima secara signifikan. 

Keterampilan menulis dengan media buku harian di kelas IV MIs Al-Halim 

desa Jajaran Baru II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas pada 

Minggu I termasuk dalam kalsikal kategori cukup dan Minggu II termasuk dalam 

klasikal kategori sangat baik maka terdapat perbedaan pada hasil pembelajaran di 

Sub Tema I dan Sub Tema II memiliki peningkatan. Keterampilan menulis dengan 

media buku harian di kelas IV MIs Al-Halim desa Jajaran Baru II Kecamatan 

Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas sangat membantu kegiatan proses belajar 

mengajar untuk meningkatkan kemampuan menulis peserta didik. Buku harian ini 

juga bisa menjadi salah satu acuan untuk mengatasi karakteristik peserta didik yang 

kurang memiliki karakter tentang kepecayaan diri di dalam kelas. 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara minggu I dan minggu II. Adanya Ho 

diterima yaitu dalam penerapan keterampilan menulis untuk menyimpulkan hasil 

akhir pembelajaran dengan menggunakan media buku harian peserta didik dengan 
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metode CTL (Contextual Teaching and Learning) di kelas IV MIs AL-Halim Desa 

Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar di kelas. Hal ini dapat dilihat dari  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 

tolak Ha dan Ho diterima berarti signifikan 44.02 ≥ 3.09. sesuai dengan hasil uji 

normalitas juga didapatkan nilai signifikansi < alpha=0.05, maka 

0.0000004884<0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan dan homogen antara variabel x dan y. 

B. SARAN 

Berdasarkan implikasi di atas, maka saran dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dalam kegiatan menulis dan melatih mentsimulus 

kemampuan peserta didik dalam menyampaikan pendapat melalui 

tulisan dan dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam 

kegiatan menulis. Salah satuya dengan menggunakan media buku harian 

peserta didik yang dapat membantu peserta didik dalam menuangkan 

pengetahuan yang didaptkan dengan menulis. 

2. Perlu diadakan penelitian selanjutnya untuk mengetahui pemanfaatan 

media buku harian dalam keterampilan menulis kesimpulan pada akhir 

pembelajaran dengan populasi yang lebih luas. 

3. Peserta didik disarankan untuk berlatih menulis, karena menulis dapat 

menjadi jembatan dalam menuangkan gagasan baik dengan cerita 

masalah kehidupan pribadi atau untuk memperdalam ilmu pengetahuan 

dengan banyak membaca dan menulis. 
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