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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks siswa kelas X MIA dan X IS SMAN 1 

Gadingrejo, guru telah melakukan tiga kegiatan dalam pembelajaran. ketiga 

kegiatan tersebut yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. 

Pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks diawali dengan menggali 

pemahaman siswa tentang materi yang telah dipelajari pada pembelajaran 

sebelumnya, yakni pembelajaran memahami kaidah dan struktur teks prosedur 

kompleks. Selanjutnya, guru memberikan penjelasan mengenai membandingkan 

teks prosedur kompleks kepada siswa. Setelah itu, pembelajaran yang berlangsung 

berpusat pada membandingkan teks prosedur kompleks secara berkelompok. 

Berikut rincian mengenai pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks 

tersebut. 

1. Perencanaan Pembelajaran 

Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dirancang oleh guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia telah disesuaikan pada komponen-komponen yang harus 

ada pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Di dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dibuat oleh guru terdapat identitas mata pelajaran, 
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indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, sumber 

belajar, media pembelajaran, model pembelajaran, skenario pembelajaran, 

dan penilaian pembelajaran. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas X MIA dan X 

IS terdiri atas tiga tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. Dalam melaksanakan ketiga kegiatan tersebut guru telah 

melakukan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan pada pembelajaran 

dengan menggunakan Kurikulum 2013. Kewajiban tersebut adalah 

melakukan kegiatan apersepsi dan motivasi, menyampaikan kompetensi dan 

rencana kegiatan, menunjukkan penguasaan materi pembelajaran, 

menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik, menerapkan pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran, memanfaatkan sumber belajar atau media 

dalam pembelajaran, melibatkan siswa dalam pembelajaran, menggunakan 

bahasa Indonesia yang benar dalam pembelajaran, dan melakukan kegiatan 

penutup pembelajaran. Berikut akan dijelaskan aktivitas guru dan siswa di 

kelas. 

a. Aktivitas guru dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks siswa kelas X MIA 2 dan X IS 1 sudah terlihat dari proses 

pembelajaran adanya kegiatan apersepsi dan motivasi, adanya pemberian 

pertanyaan menantang, pemberitahuan kompetensi dasar dan tujuan yang 

akan dicapai dalam pembelajaran, adanya pemberitahuan rencana 

kegiatan pembelajaran. Saat menyampaikan materi pelajaran guru juga 

telah menyampaikannya dengan baik, dalam diskusi kelompok yang 
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dilakukan peserta didik guru memantau dan mengamati diskusi yang 

dilakukan siswa. Pada kegiatan penutup guru telah memberikan refleksi 

pembelajaran dengan baik, dan melakukan tindak lanjut pembelajaran 

dengan memberikan tugas individu kepada peserta didik. Namun, pada 

pemberian motivasi guru terlihat lebih aktif di kelas X IS 1. Motivasi 

yang diberikan oleh guru berupa ajakan kepada peserta didik agar berani 

mengungkapkan pendapatnya. Hal ini dikarenakan peserta didik X IS 1 

yang terkesan malu-malu untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat. 

Upaya yang dilakukan guru pun tidak sia-sia, dengan terus memberikan 

dorongan kepada peserta didik di kelas X IS 1, akhirnya mereka pun 

berani untuk mengungkapkan pendapatnya dan menyampaikan 

pertanyaan kepada guru.  

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran di kelas X MIA 2 dan X IS 1 sedikit 

berbeda, namun prinsipnya mereka telah melakukan lima aktivitas yang 

dituntut dalam Kurikulum 2013 dengan baik. Aktivitas mengamati, 

mencoba, menanya, menganalisis, menalar, dan mengomunikasikan telah 

dilakukan oleh siswa kelas X MIA 2 dan X IS 1, namun kelas X MIA 2 

terlihat lebih aktif dalam melakukan kelima aktivitas tersebut. 

3. Penilaian Pembelajaran 

Penilaian pembelajaran yang dilakukan guru meliputi penilaian sikap dan 

penilaian pengetahuan. Penilaian sikap dilakukan oleh guru saat proses 

pembelajaran berlangsung dengan observasi atau pengamatan secara langsung 

ketika siswa berdiskusi. Penilaian pengetahuan dilakukan guru berdasarkan 
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laporan hasil diskusi siswa pada pertemuan kedua. Penilaian yang didapatkan 

guru terhadap siswa kelas X MIA dan X IS cukup memuaskan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan di atas, ternyata masih ada 

kekurangberhasilan dalam perencanaan hingga penilaian pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks siswa kelas X MIA 2 dan X IS 1. Oleh 

karena itu, penulis menyampaikan saran kepada guru Bahasa Indonesia SMA 

Negeri 1 Gadingrejo untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat, yaitu pada aspek alokasi waktu yang 

digunakan dalam pembelajaran sudah sesuai dengan materi yang akan diajarkan 

atau belum, dan pada aspek penilaian  sudah tepat dan sesuai atau belum. Selain 

rencana pelaksanaan pembelajaran pada pelaksanaan pembelajaran juga ada yang 

perlu dibenahi lagi oleh guru, guru dalam menyampaikan materi pelajaran lebih 

baik menggunakan media pembelajaran tidak hanya dengan melakukan interaksi 

tanya-jawab, penggunaan media pembelajaran yang menarik diharapkan akan 

menghasilkan hasil akhir yang lebih memuaskan lagi karena akan memberikan 

dampak ketertarikan dan minat belajar peserta didik. Pemberian games kepada 

peserta didik sebaiknya dipilih games yang tidak membutuhkan waktu terlalu 

lama agar tidak menyita waktu pembelajaran. 

 


