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V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Terjadi peningkatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam 

pembelajaran menulis teks pidato pada kelas IX SMP Al Kautsar 

Bandarlampung dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL). Prasiklus RPP disusun belum menggunakan 

pendekatan pembelajaran kontekstual. Siklus I RPP disusun dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual  penekanan pada konstruktivisme, 

masyrakat belajar, inkuiri dan penilaian autentik diperoleh hasil  penilaian 

RPP kategori cukup. Siklus II RPP disusun dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual penekanan pada konstruktivisme, masyarakat 

belajar, inkuiri, bertanya, dan penilaian autentik diperoleh hasil   penilaian 

RPP kategori baik. Pada siklus III  RPP juga disusun dengan pendekatan 

pembelajaran kontekstual penekanan pada masyarakat belajar, pemodelan,  

dan penilaian autentik diperoleh hasil penilaian RPP kategori sangat baik. 
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2. Terjadi peningkatan proses pelaksanaan pembelajaran menulis teks pidato 

pada kelas IX SMP Al Kautsar Bandarlampung dengan menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). Prasiklus proses 

pembelajaran hanya menggunakan metode konvensional yaitu metode 

penugasan tanpa ada tindakan diperoleh hasil pelaksanaan pembelajaran 

kategori kurang. Siklus I  proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan  

siswa secara mandiri, siswa mendapatkan penjelasan dan  contoh-contoh 

teks pidato dari guru namun belum menggunakan media diperoleh hasil  

pelaksanaan pembelajaran kategori cukup. Siklus II proses pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan secara kelompok dengan menggunakan media 

gambar diperoleh  peningkatan hasil  menjadi kategori baik. Siklus III 

proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan  secara kelompok juga dengan 

menggunakan media gambar dan tema teks pidato yang berbeda diperoleh 

hasil meningkat  menjadi kategori sangat baik. 

3. Terjadi peningkatan  pelaksanaan sistem evaluasi  pembelajaran menulis 

teks pidato pada kelas IX SMP Al Kautsar Bandarlampung dengan 

menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dari 

siklus I sampai dengan siklus III. Siklus I  pelaksanaan sistem evaluasi 

pembelajaran diperoleh hasil   kategori cukup (70,27), siklus II  meningkat 

menjadi kategori  baik (73,73) pada siklus III meningkat menjadi sangat 

baik (83,33). 
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4. Terjadi peningkatan  kemampuan menulis teks pidato pada kelas IX SMP 

Al Kautsar Bandarlampung dengan menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dari prasiklus  sampai dengan siklus III. 

Pada prasiklus rata-rata nilai 66,20, meningkat pada siklus I menjadi 70,27 

ada peningkatan sebesar 4,07. Siklus I ke Siklus II ada peningkatan 

sebesar 3,46 dan siklus II ke siklus III ada peningkatan sebesar 9,6.    

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis berharap 

dalam pembelajaran menulis  dapat menggunakan pendekatan CTL karena dapat 

dijadikan model pembelajaran kreatif dan inovatif bagi siswa sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa sekolah menengah pertama, terutama 

kemampuan menulis teks pidato di kelas IX sekolah menengah pertama. Secara 

spesifik, penulis berharap: 

1. Guru dapat menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

mencerminkan pembelajaran pendekatan CTL. 

2. Dalam pembelajaran menulis teks pidato guru dapat menerapkan 

pendekatan CTL dengan mengoptimalkan kemampuan menemukan 

kompetensi yang ditargetkan dalam pembelajaran. Prinsip dasarnya adalah 

setiap siswa telah memiliki kemampuan yang dapat dioptimalkan. Dengan 

pendekatan CTL, pembelajaran lebih dapat merangsang dan memotivasi 

siswa berpikir kreatif, mengembangkan daya pikir, mengembangkan 

kemampuan interpretasi, dan kemampuan daya ingat siswa dengan baik. 
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3. Guru sebaiknya menyusun dan melaksanakan evaluasi yang 

mencerminkan penerapan pendekatan CTL dengan memperhatikan kriteria 

yang baik. 

4. Guru sebaiknya mengembangkan semua aspek perilaku siswa,  baik yang 

bersifat pengembangan keterampilan kognitif, keterampilan afektif, 

maupun pengembangan keterampilan psikomotor yang dapat 

dikembangkan dengan pendekatan CTL.   

 


