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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Simpulan penelitian ini terdiri dari simpulan terhadap pemanfaatan media audio 

visual dan hasil tes kemampuan menulis teks eksposisi. Simpulan tersebut adalah 

sebagai berikut.  

1. Kemampuan Menulis Teks Eksposisi 

Berdasarkan hasil penelitian di SMPN 1 Seputih Mataram Tahun Pelajaran 

2014/2015 dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks eksposisi melalui 

pemanfaatan media audio visual pada siswa kelas VII tergolong Baik dengan 

persentase keseluruhan aspek penilaian mencapai 73,4%. Adapun kemampuan 

siswa yang mencapai kategori Baik Sekali yaitu pada indikator kelengkapan 

struktur yang mencapai persentase 90,18% dan kesesuaian judul dengan 

persentase 85%, kemampuan siswa yang mencapai kategori Baik yaitu pada 

indikator kesesuaian tesis dengan persentase 77%, kesesuaian argumen dengan 

persentase 82,8%, ciri-ciri teks dengan persentase 79%, diksi dengan persentase 

69,4%, dan paragraf dengan persentase71,4%, kemampuan siswa yang mencapai 

kategori Cukup yaitu pada indikator kesesuaian simpulan mencapai 57,4%, 

kalimat 68%, dan ejaan dengan persentase 57,3%. 
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2. Pemanfaatan Media Audio Visual 

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang telah 

dilakukan peneliti terhadap pemanfaatan media yang dilakukan oleh guru Bahasa 

Indonesia kelas VII SMPN 1 Seputih Mataram, diketahui bahwa guru telah 

menggunakan sumber belajar yang bervariasi tetapi guru belum begitu terampil 

dalam menggunakan media elektronik terutama yang menggunakan LCD, guru 

tidak selalu melibatkan siswa dalam pemanfaatan sumber belajar serta media yang 

digunakan dalam pembelajaran terutama yang menggunakan barang elektronik 

karena untuk menjaga aset sekolah supaya tetap dalam kondisi baik, meski 

demikian penggunaan media audio visual dalam pembelajaran menulis teks 

eksposisi menimbulkan kesan yang baik bagi siswa, karena siswa selalu 

bersemangat dalam belajar dan tidak jenuh saat pembelajaran berlangsung. 

 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan memanfaatkan media audio visual 

ini belum maksimal karena berdasarkan aspek pemanfaatan sumber belajar yang 

terdiri dari 1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar yang 

bervariasi, 2. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran, 

3. Melibatkan peserta didik dalam  pemanfaatan sumber belajar, 4. Melibatkan 

peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran, 5. Menghasilkan pesan 

yang menarik. Belum terpenuhi seluruhnya karena guru masih dalam tahap belajar 

sehingga belum terlalu terampil dalam menggunakan media LCD. 

 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan pemaparan simpulan yang dikemukakan di atas, masih terdapat 

kekurangberhasilan siswa dalam indikator kesesuaian simpulan atau penegasan- 
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ulang, kalimat dan ejaan. Maka dari itu penulis menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut. 

1) Guru Bahasa Indonesia SMPN 1 Seputih Mataram diharapkan dapat 

membantu siswa meningkatkan kemampuan siswa dalam aspek menulis 

terutama pada indikator kesesuaian simpulan, kalimat, dan ejaan, karena hasil 

penelitian membuktikan bahwa kemampuan siswa pada aspek tersebut belum 

mencapai kategori baik. Selain itu diperlukan pendalaman materi serta latihan 

berkala supaya siswa lebih terbiasa menulis dengan baik dan benar. 

2) Guru supaya dapat lebih melatih keterampilan dalam memanfaatkan media 

yang akan digunakan, sehingga dalam proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan lebih baik lagi. 

3) Sekolah tempat dilaksanakannya penelitian sebaiknya dapat melakukan 

pelatihan bagi guru-guru dalam memanfaatkan sumber dan media 

pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. 

 


