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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI  DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan  sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran teknik 4/3/2 pada siswa kelas X  SMA Negeri 1 

Gedongtataan Kabupaten Pesawaran telah dituangkan ke dalam 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dinilai ahli, 

meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, materi, skenario pembelajaran, referensi dan instrumen. 

RPP siklus I masuk dalam kategori baik (80,00%),RPP siklus II masuk 

dalam kategori baik (86,00%), begitupun RPP pada siklus III masuk 

kategori baik.. 

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan teknik 4/3/2 pada siswa kelas X  SMA 

Negeri 1 Gedongtataan Kabupaten Pesawaran telah berjalan dengan baik. 

Aktivitas belajar siswa kelas X b pada siklus I menunjukkan jumlah siswa 

yang aktif ada 17 siswa (53,13%)., meningkat menjadi 28 siswa(87,50%) 

pada siklus II, dan dmantapkan pada siklus III menjadi 30 orang (93,62%) 

3. Sistem evaluasi pembelajaran teknik 4/3/2 pada siswa kelas X  SMA 

Negeri 1 Gedongtataan Kabupaten Pesawaran telah dilaksanakan dengan 

menggunakan interater reliability. Keterampilan berbicara siswa dinilai 
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oleh dua orang penilai, masing-masing penilai tidak memiliki perbedaan 

dalam memberikan penilaian pada tes kemampuan berbicara siswa. 

4. Keterampilan berbahasa Inggris  pada siswa kelas X  SMA Negeri 1 

Gedongtataan Kabupaten Pesawaran setelah diterapkannya teknik 4/3/2 

menunjukkan peningkatan pada setiap siklus. Pada siklus I jumlah  siswa 

yang  mampu hanya ada 19 siswa (53,13%). Meningkat menjadi 26 siswa 

(81,25%) pada siklus II, dan menjadi 30 siswa (93,62%) pada siklus III. 

 

5.2  Implikasi Pembelajaran 4/3/2 terhadap Pembelajaran Bahasa Inggris 

Upaya penerapan teknik 4/3/2 dalam pembelajaran Bahasa inggris, dimaksudkan: 

 

1). Bagi Guru 

Dalam penerapan teknik 4/3/2, guru bukan lagi satu-satunya narasumber dalam 

pembelajaran, melainkan berperan sebagai motivator, fasilitator, dan pengelolaan 

pembelajaran. 

1. Selain meningkatkan strategi pembelajaran, guru dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Inggris. 

2. Guru dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa. 

3. Guru dapat meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang pendidik. 

 

2). Bagi Siswa 

1. Siswa memperoleh pengalaman baru tentang model pembelajaran, sehingga 

siswa dapat membandingkan antara model pembelajaran yang lama dengan 

model pembelajaran teknik 4/3/2. 
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2. Siswa dapat belajar  dan berlatih keterampilan berbahasa Inggris serta dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang 

menjadi tujuan pembelajaran bahasa Inggris. 

3. Siswa memperoleh pelajaran tentang  berlatih berbicara dengan temannya, 

tidak malu dan takut dalam belajar berbahasa, siswa juga sudah 

menuangkan ide kreatifnya dalam memilih topik pembicaraan  dan  

membuat monolog sederhana serta berekspresi menggunakan bahasa 

Inggris. 

4. Siswa lebih termotivasi dan bersemangat dalam mempraktikkan bahasa 

Inggris dilihat dari kegiatan pembelajaran yang berlangsung dari setiap 

siklusnya tidak terlihat ada siswa yang merasa bosan. 

 

3). Bagi Sekolah 

1. Kepada pihak manajemen sekolah, khususnya kepada para guru bahasa 

Inggris dapat meningkatkan kinerjanya dengan terus mengembangkan 

potensi yang dimilikinya untuk berani mencoba dan menerapkan model-

model pembelajaran yang aktual dan sesuai dengan materi yang akan 

dibelajarkan. 

2. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan-

kebijakan pendidikan pada tingkat sekolah, kepala sekolah menjadi lebih 

memperhatikan pengadaan sarana dan prasarana pendukung proses 

pembelajaran. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat 

mengemukakan beberapa saran dalam penerapan teknik 4/3/2, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan keterampilan berbicara, sebaiknya siswa benyak berlatih 

berbicara dan bertindak sehingga siswa menjadi terbiasa untuk 

menggunakan bahasa Inggris secara lisan. 

2. Pembelajaran bahasa Inggris melalui teknik 4/3/2 sebaiknya dipersiapkan 

dan dirancang dengan baik. Guru sebaiknya memperhatikan level siswa, 

utamanya pada pemilihan materi. Materi yang terlalu tinggi bagi siswa 

dapat mempengaruhi psikologi siswa. Pemilihan topik, tujuan serta aturan 

permainan dalam 4/3/2 harus disampaikan agar dapat menumbuhkan 

rangsangan tersendiri bagi siswa. Jika perlu siswa dapat diberdayakan 

misalnya dalam pemilihan topik. Karena pembelajaran yang baik adalah 

pembelajaran yang mampu memberdayakan sekaligus membuat siswa 

aktif. Dengan cara demikian siswa akan terlatih melakukan praktik-praktik 

bahasa, saling berinteraksi menggunakan bahasa Inggris bersama teman-

temannya tanpa mereka sadari sebelumnya. 

3. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan-

kebijakan pendidikan pada tingkat sekolah, maka kepala sekolah 

diharapkan lebih memperhatikan pengadaan sarana dan prasarana 

pendukung proses pembelajaran. Kepala sekolah sebaiknya dapat 

memberikan motivasi dan kesempatan seluas-luasnya kepada guru untuk 

mengembangkan potensinya dan berani untuk mencoba model-model 



116 

 

pembelajaran yang aktual. Hal ini dapat dilakukan denganin house training 

serta pemberian penghargaan terhadap guru yang inisiatif sebagai 

penyemangat dalam melaksanakan tugasnya. 

 

 

 


