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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
 

5.1 Simpulan 
 
Berdasarkan hasil penilitian mengenai pengaruh minat baca dan model 

pembelajaran terhadap kemampuan menulis teks pidato siswa kelas IX SMP 

Negeri 2 Tambun Selatan Bekasi dapat ditarik simpulan bahwa terdapat pengaruh 

model pembelajaran terhadap kemampuan menulis teks pidato siswa kelas IX 

SMP Negeri 2 Tambun Selatan Bekasi. Sedangkan untuk minat baca siswa tidak 

berpengaruh terhadap kemampuan menulis teks pidato siswa kelas IX SMP 

Negeri 2 Tambun Selatan Bekasi. Dapat dilihat rincian berdasarkan hipotesis 

sebagai berikut. Berdasarkan data dan hasil analisis 

1. Terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan menulis teks 

pidato siswa kelas IX SMP Negeri 2 Tambun Selatan Bekasi. Hal pengaruh 

tersebut ditunjukkan dengan Fhitung (12,67) > Ftabel (4,09) dengan taraf 

kesalahan 5% yang artinya terdapat perbedaan rata-rata kemampuan menulis 

teks pidato siswa dari kelompok yang diajar menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif tipe STAD dengan CTL tipe Pemodelan. 

2. Tidak terdapat pengaruh minat baca terhadap kemampuan menulis teks pidato 

siswa kelas IX SMP Negeri 2 Tambun Selatan Bekasi. Hal pengaruh tersebut 

ditunjukkan dengan Fhitung  (0,12) < Ftabel (4,09) dengan taraf kesalahan 5% 
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yang artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan menulis teks 

pidato siswa dari kelompok yang minat baca tinggi dan rendah. 

3. Terdapat pengaruh minat baca dan model pembelajaran terhadap kemampuan 

menulis teks pidato siswa kelas IX SMP Negeri 2 Tambun Selatan Bekasi. Hal 

pengaruh tersebut ditunjukkan dengan Fhitung (5,40) > Ftabel (4,09) dengan 

taraf kesalahan 5% yang artinya terdapat pengaruh interaksi antara minat baca 

dengan model pembelajaran atau pengaruh minat baca dan model 

pembelajaran terhadap kemampuan menulis teks pidato siswa.  

4. Hasil kemampuan menulis teks pidato siswa dengan minat baca tinggi dan 

diajar menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe STAD lebih tinggi 

daripada hasil kemampuan menulis teks pidato siswa dengan minat baca tinggi 

dan diajar menggunakan model pembelajaran CTL tipe Pemodelan. 

5. Hasil kemampuan menulis teks pidato siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif tipe STAD dan minat baca tinggi lebih tinggi 

daripada siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe 

STAD dan minat baca rendah. 

6. Hasil kemampuan menulis teks pidato siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif tipe STAD dan minat baca tinggi lebih rendah 

daripada siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran CTL tipe 

Pemodelan dan minat baca rendah. 

7. Hasil kemampuan menulis teks pidato siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran CTL tipe Pemodelan dan minat baca tinggi lebih tinggi daripada 

siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

dan minat baca rendah. 
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8. Hasil kemampuan menulis teks pidato siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran CTL tipe Pemodelan dan minat baca tinggi lebih tinggi daripada 

siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran CTL tipe Pemodelan dan 

minat baca rendah. 

9. Hasil kemampuan menulis teks pidato siswa dengan minat baca rendah dan 

diajar menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe STAD lebih tinggi 

daripada hasil kemampuan menulis teks pidato siswa dengan minat baca 

rendah dan diajar menggunakan model pembelajaran CTL tipe Pemodelan. 

 
Dari hasil uji lanjut menggunakan uji Scheffe terdapat dua uji yang menyatakan 

diterima yakni pada pengaruh minat baca tinggi dan rendah serta penggunaan 

model pembelajaran tipe STAD dengan siswa minat baca tinggi dan rendah. 

Sehingga minat baca akan memeliki pengaruh dengan kemampuan menulis teks 

pidato jika ada faktor lain yang mendukung seperti model pembelajaran. Jadi 

dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh minat baca tinggi dan 

model pembelajaran STAD terhadap kemampuan menulis teks pidato siswa kelas 

IX SMP Negeri 2 Tambun Selatan Bekasi Tahun Pelajaran 2013/2014.  

 
5.2 Saran 

 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut. 

1. Bagi guru mata pelajaran diharapkan meningkatkan minat baca dan 

mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan membaca atau kunjungan 

ke perpustakaan sekolah. Sedangkan, untuk siswa diaharapkan untuk lebih 
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giat dalam kegiatan membaca. Karena dengan membaca kita mendapat 

ilmu baru. 

2. Untuk pemilihan model pembelajaran yang tepat sesuai materi yang akan 

diajar. Diharapakan untuk guru memiliki wawasan yang luas menegenai 

beragam model pembelajaran yang tepat dengan mencari tahu melalui 

website atau mengikuti seminar-seminar yang membahas mengenai model 

pembelajaran. 

3. Untuk meningkatkan kemampuan menulis teks pidato diharapakan bagi 

guru untuk memberikan arah yang tepat dalam menulis teks pidato serta 

strategi agar siswa mampu menulis teks pidato dengan benar. 

 




