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BAB V                    

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis penelitian tindakan kelas VII-B SMP Negeri 2 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu tahun pelajaran  2010/2011, dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian pada siklus I tingkat ketuntasan siswa baru mencapai 67,74%, 

secara klasikal ditetapkan harus mencapai 75% dan pada siklus II tingkat 

ketuntasan mengalami peningkatan yakni, sudah mencapai 87,10%. 

2. Penerapan teknik diskusi dapat meningkatkan kemampuan siswa mengubah 

teks wawancara menjadi teks narasi. Dengan teknik diskusi dapat memotivasi 

siswa lebih percaya diri, aktif dalam kelompok, berani untuk mengemukan 

pendapat. 

3. Hasil prasiklus dari 31 siswa yang tuntas 19 dengan persentase 62,03% dan 

yang belum tuntas 12 siswa dengan persentase 37,97%. Pada siklus I 

pembelajaran mengubah teks wawancaran menjadi teks narasi dengan 

menggunakan teknik diskusi siswa yang tuntas 21 orang dengan persentase 

67,74%, dan yang belum tuntas 10 orang dengan persentase 32,26%. 

Selanjutnya pada siklus  II proses pembelajaran dengan menggunakan



 

 

4. Teknik diskusi siswa yang tuntas adalah 27 orang dengan persentase 87,10% 

kemudian yang tidak tuntas 4 siswa dengan persentase 12,10%. 

 

5.2 Saran    

 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan ada beberapa saran 

yang dapat penulis sampaikan bagi siswa, guru, dan sekolah. 

 

5.2.1 Bagi Siswa  

1. Siswa sebaiknya banyak berlatih menulis secara mandiri, baik di 

sekolah maupun di rumah untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki. 

2. Siswa sebaiknya berlatih menerapkan teknik diskusi dengan baik 

karena teknik diskusi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

5.2.2 Bagi Guru 

1. Guru sebaiknya memahami dan mempelajari terlebih dahulu tujuan 

pembelajaran yang akan disampaikan. 

2. Dalam proses pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi teks 

narasi sebaiknya siswa lebih aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. 

Untuk itu guru harus benar-benar sabar dalam memberikan bimbingan 

kepada siswa. 

3. Guru sebaiknya menerapkan teknik diskusi dalam proses pembelajaran 

untuk mengubah teks wawancara menjadi teks narasi. Dengan teknik 

diskusi dapat meningkatkan kemampuan keterampilan menulis. 



 

 

4. Teknik diskusi dapat dijadikan alternatif oleh guru untuk memotivasi 

siswa dalam kegiatan pembelajaran mengubah teks wawancara 

menjadi teks narasi. 

5. Dalam proses evaluasi sebaiknya guru menentukan indikator penilaian 

yang tepat agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

 

1.2.3 Bagi  Sekolah 

1. Memberikan motivasi kepada guru untuk memanfaatkan teknik-teknik 

pembelajaran khususnya diskusi pada materi pembelajaran tertentu. 

 

2. Membantu guru dalam pengadaan buku-buku pelajaran Bahasa 

Indonesia sehingga siswa dan guru dapat melaksanakan teknik diskusi 

dengan benar. 

 

 

 

 


