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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran

menulis teks diskusi siswa kelas 8.6 SMP Negeri 1 Bandar Lampung, guru

melaksanakan tiga tahapan pembelajaran yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan

penilaian pembelajaran yang masing-masing tahapan memiliki hambatan dan

solusi pembelajaran sebagai berikut.

1) Pada tahap perencanaan, guru merancang sendiri perencanaan

pembelajaran (RPP) yang disesuaikan dengan komponen RPP sesuai

permendikbud no 103 tahun 2014 pada kurikulum 2013. Hambatan dalam

tahap ini adalah alokasi waktu yang tersedia di RPP belum bisa

dioptimalkan saat pembelajaran dilaksanakan. Guru melebihi waktu yang

dituliskan di RPP. Solusi yang guru berikan dengan cara mengontrol

pembelajaran menjadi lebih tepat waktu.

2) Pada pelaksanaan pembelajaran, guru melakukan tiga tahap pelaksanaan

pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan

penutup. Kegiatan pendahuluan, guru melakukan apersepsi dan motivasi

serta menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran yang terkait dengan

materi pembelajaran, yaitu teks diskusi “Bolehkah Siswa Membawa

Telepon Seluler ke Sekolah?”. Pada kegiatan inti, pertemuan pertama guru



134

membahas mengenai isi, struktur, dan fitur bahasa (konjungsi perlawanan,

kohesi leksikal, kohesi gramatikal, kata modalitas, dan kata kerja aksi)

yang terdapat pada teks diskusi, mendiskusikan fitur bahasa secara

kelompok, serta mempresentasikan hasil kerja siswa dan siswa lain

menanggapi dengan pertanyaan terkait dengan fitur bahasa yang dibahas.

Pertemuan kedua guru melanjutkan materi sebelumnya, yaitu membahas

tentang menangkap makna teks diskusi yang dibahas secara rinci.

Pertemuan kedua juga pembelajaran dibahas dengan kelompok yang sudah

dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Presentasi tetap dilaksanakan

dengan tanggapan yang berupa pertanyaan dari kelompok lain. Kegiatan

penutup, guru melakukan refleksi dan menyampaikan rencana kegiatan

pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan guru

pada pembelajaran selalu menekankan kepada pendekatan scientific yang

meliputi, mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan

mengomunikasikan. Hambatan dalam tahap ini adalah siswa yang masih

enggan untuk menanya dan menjawab dengan mengangkat tangan. Hal ini

dikarenakan siswa masih kurang percaya diri dan takut jika pertanyaan

yang diajukan salah. Dari hambatan tersebut, solusi yang guru berikan

agar siswa bersedia menjawab maupun memberikan pertanyaan, guru

memancing siswa dengan menunjuk dan menyebutkan nama. Solusi

lainnya dengan cara guru melakukan dialog secara internal terhadap siswa

tertentu dan memberikan motivasi klasikal.
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3) Pada penilaian pembelajaran, yaitu penilaian dilakukan dengan

memberikan nilai untuk setiap siswa yang aktif dalam kelompok.

Pemberian nilai juga diberikan kepada siswa yang aktif dalam presentasi

dan siswa yang menanggapi hal yang dibahas. Hambatan pada tahap ini

adalah dokumentasi penilaian pembelajaran yang belum sistematis,

terutama administrasi penilaian sikap menjadi kendala yang dihadapi guru

pada penilaian autentik. Solusi yang guru berikan dengan membuat tim

dan koordinasi dengan guru mata pelajaran ketika merancang, melakukan,

dan mendokumentasikan penilaian autentik. Sedangkan bagi siswa

hambatan berdasarkan angket terkait dengan penilaian pembelajaran ranah

penilaian pengetahuan (ulangan harian, UTS, UAS) menurut siswa sudah

sesuai dengan materi yang diajarkan walaupun beberapa siswa ada yang

kurang memahami perintah yang ada pada soal yang diberikan. Solusi dari

siswa adalah lebih teliti dalam mengerjakan soal dan belajar lebih giat.

Berdasarkan hasil pengamatan, pembelajaran menulis teks diskusi topik yang

digunakan adalah “Bolehkah Siswa Membawa Telepon Seluler ke Sekolah?”.

Materi tersebut diajarkan pada siswa kelas 8.6 SMP Negeri 1 Bandar Lampung

yang berjumlah 32 siswa. Maka, penulis menyimpulkan bahwa sudah dapat

dikategorikan berhasil dengan indikator siswa mampu menganalisis teks diskusi,

mengetahui struktur teks diskusi, dan mengetahui fitur kebahasaan yang terdapat

dalam teks diskusi. Namun, pada pelaksanaan pembelajaran, penulis mendapati

ada hal tidak dilakukan guru yang terdapat dalam rencana pembelajaran. Di RPP

tertulis guru memberikan kuis sederhana untuk mengukur ketercapaian

pembelajaran, pada kenyataannya guru tidak melakukan kuis tersebut. Ada pula
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hal yang dilakukan siswa, diantaranya ketika guru memberikan pertanyaan, siswa

langsung menjawab tanpa mengangkat tangan. Padahal sebelumnya guru sudah

menginstuksikan ketika ingin menjawab atau menanggapi siswa harus

memperkenalkan diri dan kelompoknya. Selain itu saat siswa menjawab, ada

siswa lainnya ikut menjawab. Dalam hambatan tersebut, guru mengantisipasi hal

yang dilakukan siswa dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan aktif

dan komunikatif serta menyenangkan.

Selain itu aspek kompetensi sikap juga berhasil dikembangkan dan dinilai dengan

indikator sesuai pembelajaran menulis teks diskusi, yang mengakibatkan siswa

menjadi aktif dan komunikatif, serta memiliki sikap menghargai serta

berpartisipasi selama pembelajaran berlangsung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang disimpulkan oleh peneliti

sebagai berikut.

1. Bagi peneliti dan pembaca dapat dijadikan referensi yang lebih inovatif dan

lebih bervariasi serta berperan aktif dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan dan keterampilan dalam menyampaikan materi pembelajaran

dalam kurikulum 2013.

2. Bagi guru bidang studi Bahasa Indonesia dapat dijadikan informasi dalam

pembelajaran dengan menyesuaikan rencana pembelajaran dan pelaksanaan

pembelajaran secara terstruktur dan berlangsung secara baik.
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3. Hambatan yang ada pada setiap tahapan pembelajaran perlu diketahui oleh

guru dan siswa tentang hal apa saja yang menjadi kendala dan menemukan

solusi yang paling tepat, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan

mudah.

4. Guru bidang studi bahasa Indonesia dan siswa kelas 8.6 SMP Negeri 1

Bandar Lampung memiliki kompetensi yang baik terkait penerapan

pembelajaran teks diskusi di Kurikulum 2013. Hal ini dapat menjadi contoh

pembelajaran bagi guru bahasa Indonesia lainnya.


