
 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa guru telah melakukan tiga 

kegiatan dalam proses pembelajaran. Ketiga kegiatan dimaksud mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Berikut perincian secara khusus mengenai 

pembelajaran menulis teks anekdot yang dilakukan oleh guru.  

 

a. Perencanaan 

Pada perencanaan pembelajaran guru telah membuat RPP yang lengkap 

berdasarkan komponen-komponen RPP. Di dalam RPP terdapat identitas mata 

pelajaran, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, 

sumber belajar, media belajar, model pembelajaran, skenario pembelajaran, dan 

penilaian yang telah sesuai dengan instrumen penelitian perencanaan pembelajaran. 

 

b. Pelaksanaan 

Pada pelaksanaan pembelajaran terjadi dua aktivitas, yaitu aktivitas guru dan 

aktivitas siswa. Ketika pelaksanaan pembelajaran guru melakukan tiga kegiatan, 

yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian, siswa 

melakukan lima kegiatan yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan 
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informasi/eksperimen, mengasosiasi/mengolah informasi, dan mengomunikasikan. 

Berikut uraian mengenai kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh guru. 

 

1. Kegiatan Pendahuluan  

Pada kegiatan pendahuluan guru mengucapkan salam, mempersilahkan siswa 

untuk berdoa, menanyakan siswa yang tidak hadir, melakukan apersepsi dan 

motivasi, juga menyampaikan kompetensi dan rencana kegiatan. 

 

2. Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti, pelaksanaan yang dilakukan oleh guru meliputi penyampaian 

materi pembelajaran, penerapan strategi pembelajaran yang mendidik, penerapan 

pendekatan scientific, pemanfaatan sumber belajar/media dalam pembelajaran, 

pelibatan peserta didik dalam pembelajaran, penggunaan bahasa yang benar dan 

tepat dalam pembelajaran. Terdapat ketidaksesuaian alokasi waktu yang 

direncanakan pada RPP dengan pelaksanaannya di kelas. Namun, semua 

kegiatan yang direncanakan pada RPP telah terlaksana. 

 

3. Kegiatan Penutup  

Pada kegiatan penutup guru melaksanakan kegiatan antara lain melakukan 

refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik, 

mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio, dan melaksanakan tindak 

lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan. 
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c. Penilaian 

Pada penilaian pembelajaran menulis teks anekdot, guru hanya melakukan 

penilaian hasil pembelajaran, sementara untuk penilaian proses guru tidak 

melakukan. Teknik yang digunakan dalam penilaian hasil pembelajaran adalah 

teknik tes tertulis dan tes praktik/unjuk kerja. Tes yang diberikan oleh guru kepada 

siswa semuanya dilakukan dengan cara berkelompok, bukan individual. Penilaian 

hasil pembelajaran dilakukan pada setiap akhir satuan materi. Guru melakukan 

penilaian sendiri tanpa melibatkan peserta didik. Penilaian dilakukan dengan 

mengumpulkan hasil pekerjaan peserta didik, kemudian mengoreksi satu per satu 

dan memberi nilai di lembar jawaban peserta didik. Setelah selesai kemudian nilai 

direkap ke dalam daftar nilai.  

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang disimpulkan oleh peneliti yaitu 

sebagai berikut.  

1. Guru bidang studi Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Metro dapat memperhatikan 

kesesuaian RPP dengan pelaksanaan pembelajaran, khususnya pada pelaksanaan 

penilaian. Sebaiknya guru melaksanakan penilaian proses pembelajaran sesuai 

dengan yang direncanakan pada RPP. 

2. Mahasiswa yang tertarik dengan penelitian yang sama, diharapkan pada penelitian 

selanjutnya dapat memilih materi yang lebih bervariasi dan sesuai dengan 

perkembangan kurikulum. 

 


