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V. SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

5.1  Simpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran berbicara melalui teks negosiasi  siswa kelas X IPA 3 SMA Negeri 

2  Bandar  Lampung  sudah  memenuhi tuntunan  yang  terdapat  pada  kurikulum 

 
2013. Hal ini didasarkan pada temuan berikut. 

 
 
 

 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 
RPP yang dibuat oleh guru sudah memenuhi kriteria instrumen RPP yang terdapat 

pada kurikulum 2013. Dari 25 indikator yang ada dalam instrumen RPP pada 

kurikulum 2013, hanya dua indikator dalam instrumen yang tidak terpenuhi oleh 

guru. Kedua indikator tersebut adalah pemilihan media dan skenario 

pembelajaran. 

 
2. Pelaksanaan Pembelajaran 

 
Dalam proses  pelaksanaan pembelajaran aktivitas guru dalam kegiatan 

pembelajaran meliputi prapembelajaran, kegiatan inti pembelajaran dan penutup. 

Semua kegiatan terlaksana dengan baik, guru dengan sempurna menggunakan 

pembelajaran pendekatan saintifik (mengamati, menanya,  mengeksplorasi, 

mengasosiasi  dan  mengomunikasi).   Terdapat  beberapa   aspek   yang  kurang 
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sempurna seperti penyampaian kompetensi, rencana kegiatan, pemanfaat media 

dan menutup pembelajaran perlu diperhatikan lagi. 

 
Aktivitas  siswa dilakukan dengan baik  dan sesuai dengan  instrumen aktivitas 

dalam pembelajaran berbicara kompetensi dasar teks negosiasi. Aktivitas siswa 

meliputi aktivitas mengamati, aktivitas menanya, aktivitas mengeksplorasi, 

aktivitas mengasosiasi, dan aktivitas mengomunikasi. 

 
3. Evaluasi Pembelajaran 

 
Evaluasi pembelajaran berbicara teks negosiasi yang dilakukan oleh guru 

menggunakan teknik penilaian kinerja dan melihat aktivitas siswa. Penilaian 

kinerja yang terdiri dari isi, struktur teks, kosakata, kalimat, dan mekanik, 

memperoleh tingkat keberhasilan sangat baik (predikat A) berjumlah 4 siswa dan 

mendapatkan nilai baik (predikat B) sebanyak 32 siswa. 

 
Penilaian aktivitas siswa (mengamati, menanya,  mengeksplorasi, mengasosiasi, 

dan mengomunikasi) diketahui keberhasilan siswa saat bernegosiasi dengan 

penerapan pendekatan ilmiah memperoleh tingkat keberhasilan sangat baik 

(predikat A) berjumlah 8 siswa dan siswa yang memperoleh nilai baik (predikat 

B) berjumlah 28 siswa. 

 
5.2  Saran 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang disimpulkan oleh peneliti 

yaitu sebagai berikut. 

1. Kepada guru bidang studi bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Bandar Lampung, 

diharapkan memperhatikan RPP sesuai dengan intrumen pembelajaran yang 
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dibuat. Saat menyajikan pada proses pembelajaran, tidak ada aspek yang 

terlewatkan, seperti penyampaian  kompetensi, rencana kegiatan, 

memanfaatkan media belajar dan menutup pembelajaran dengan benar. Aspek 

pendahuluan, isi dan penutup, jangan sampai terlewatkan, karena merupakan 

jantung pembelajaran.  Kesesuaian rencana komponen RPP  dengan 

penyampaian  yang  sempurna akan  menghasilkan sistem pembelajaran yang 

baik. 

 
2. Kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas  Lampung,  diharapkan 

pada penelitian selanjutnya memilih materi yang lebih bervariasi dan sesuai 

dengan perkembangan kurikulum di sekolah pada saat ini. 


