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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan, maka di peroleh 

kesimpulan yang dapat dirumukan sebagai berikut: 

1. Terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan kemampuan 

awal siswa terhadap kemampuan menulis narasi bahasa Inggris siswa kelas X  

SMAN 2 Menggala.  

2. Terdapat perbedaan kemampuan menulis narasi pada siswa yang 

menggunakan media picture series dan kemampuan menulis narasi siswa 

yang menggunakan media mind mapping. 

3. Perbedaan kemampuan menulis narasi siswa yang menggunakan media 

picture series lebih tinggi dari pada kemampuan menulis narasi siswa yang 

menggunakan media mind mapping untuk siswa yang memiliki kemampuan 

awal tinggi. 

4. Perbedaan kemampuan menulis narasi siswa yang menggunakan media 

picture series lebih tinggi dari pada kemampuan menulis narasi siswa yang 

menggunakan media mind mapping untuk siswa yang memiliki kemampuan 

awal rendah. 
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5.2 Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan diatas, tindak lanjut penelitian ini memiliki implikasi 

sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan prestasi belajar bahasa Inggris siswa, khususnya 

menulis narasi, guru hendaknya menyarankan siswa untuk mempelajari 

materi prasyarat yang terlebih dahulu sebelum menggunakan gambar berseri. 

Proses ini tetap penting dilakukan oleh siswa karena kemampuan awal siswa 

sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Kemampuan awal yang 

baik akan  membantu proses pembelajaran dengan gambar berseri, hal ini 

disebabkan siswa yang berkemampuan awal tinggi dapat membantu siswa 

yang berkemampuan rendah untuk memahami materi, sehingga akan 

berimplikasi pada prestasi belajar siswa. 

2. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, guru dapat mempertimbangkan 

menggunakan gambar berseri dan kemampuan awal siswa. Dalam penelitian 

ini membuktikan bahwa siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan 

gambar berseri ternyata hasilnya lebih baik bila dibandingkan dengan 

menggunakan media mind mapping. 

3. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa yang berkemampuan awal rendah 

guru dapat menggunakan media picture series, karena terbukti lebih efektif 

dibandingkan dengan media mind mapping. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi pada penelitian ini, maka dapat diberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru dalam kegiatan pembelajaran hendaknya dapat mengikutsertakan 

siswanya untuk berperan aktif dalam pembelajaran dan mengarahkan siswa 

untuk dapat mengkonstruksi pengetahuan yang baru dengan menggunakan 

pengetahuan prasyarat yang dimiliki siswa sebelumnya. 

2. Dalam pembelajaran guru hendaknya lebih mengedepankan aktivitas siswa 

serta mampu memilih dan menentukan alat peraga atau media pembelajaran 

yang tepat dengan meperhatikan kemampuan awal siswa. Siswa yang 

memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda  maka cara menangani 

dan membimbingnya berbeda. Guru hendaknya dapat menciptakan alat 

peraga yang mampu merangsang siswa untuk mengembangkan 

kompetensinya secara maksimal. 

3. Bagi siswa hendaknya selalu mempersiapkan diri dengan menguasai materi 

prasyarat dan materi yang akan disajikan guru terlebih dahulu sehingga pada 

saat pembelajaran tidak mengalami kesulitan sehingga dapat memahami dan 

menguasai materi pembelajaran dengan cepat. 

4. Bagi para peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian disarankan agar 

melibatkan variable lain, seperti gaya belajar, minat dan sikap siswa. 


