
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Desain pembelajaran sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan belajar yaitu 

keterampilan siswa berbicara Bahasa Inggris yang lemah.  Tujuan 

pembelajaran adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara dengan 

menggunakan media kartu permainan komunikatif.  Adapun materi yang 

disiapkan disesuaikan dengan target kompetensi berbahasa dalam silabus 

Bahasa Inggris kelas XI SMK yaitu sugestions, simple past tense dan 

describing.  Permainan komunikatif menggunakan pola menebak  (guessing) 

sebagai strategi pembelajaran dan menjadi pilihan utama bagi guru dengan 

kelas besar dan jumlah siswa banyak.  Sedangkan evaluasi dilakukan melalui 

penilaian otentik.  

 

Permainan komunikatif dapat menjadi metode alternatif dalam pembelajaran 

Bahasa Inggris khususnya kelas speaking karena benar-benar memaksa siswa 

untuk berbicara (really make them speak) sesuai dengan target bahasanya.  

Langkah-langkah permainan komunikatif ini dibuat dan disesuaikan dengan 

pembelajaran saintifik yang merupakan kaidah utama dalam Kurikulum 2013 

dalam rangka mengembangkan kompetensi siswa pada ranah afektif, kognitif 
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dan psikomotorik.  Selain itu, langkah permainan komunikatif yang dilakukan 

juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi, dan kondisi 

pembelajar.  

 

Desain pembelajaran berbasis permainan komunikatif ini mendapatkan 

tanggapan positif dari ahli desain berdasarkan penilaian mereka terhadap 

RPP yang dibuat guru sebagai produk desain pembelajaran dengan nilai 

93,48 dengan kategori terpenuhi dan sangat sesuai dengan kaidah 

Kurikulum 2013. Selanjutnya guru dapat mengembangkan permainan 

komunikatifnya untuk lebih menantang dan menyenangkan bagi siswa 

dengan tidak mengabaikan tujuan pembelajaran. 

 

2. Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Inggris melalui permainan komunikatif 

pada siswa kelas XI TPHP-1 dan XI TPHP-2 di SMK Negeri 2 Metro telah 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan langkah pembelajaran saintifik yang 

dipersyaratkan dalam Kurikulum 2013. Terdapat 10 langkah baku sebagai 

standar pembelajaran saintifik berbasis permainan komunikatif  yaitu: (1) 

guru membagi kelas untuk membentuk kelompok dengan jumlah @4-5 siswa, 

(2) guru mendistribusikan permainan kepada masing-masing kelompok, (3) 

siswa mengamati gambar yang pada kartu, (4) guru memberikan kesempatan 

siswa menanyakan hal-hal berkaitan dengan gambar yang diamati, (5) guru 

memberikan penjelasan singkat disesuaikan dengan kartu permainan pada 

siswa, (6) siswa melakukan eksplorasi, (7) guru menjelaskan aturan 

permainan dan melakukan simulasi, (8) siswa melakukan permainan 
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komunikatif secara berkelompok, (9) siswa mengasosiasi pembelajaran yang 

dilakukan, dan (10) siswa mengkomunikasikan pengetahuan yang 

diperolehnya secara lisan dan tulisan.  Media pembelajaran yang digunakan 

dalam pembelajaran berbasis permainan ini merupakan teknologi sederhana 

yang dapat dipergunakan dimana saja dan kapan saja karena hanya berupa 

kartu permainan yang didesain sesuai tema pembelajaran dan dipergunakan 

untuk ‘memaksa’ siswa berbicara sehingga disebut permainan komunikatif.  

Peran guru hanya sebagai designer sebelumnya dan fasilitator pada saat 

pelaksanaan pembelajaran.  

 

Selain itu, dapat juga  disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis permainan 

adalah pembelajaran konstruktivistik yang mengedepankan student centered, 

menghargai perbedaan, menjalin kerjasama, belajar dari kenyataan, dan 

pembelajaran yang memberikan  suasana menyenangkan, ternyata dapat 

meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

dan juga berpengaruh dalam peningkatan keterampilan siswa berbicara 

Bahasa Inggris sesuai konteks.  

 

Langkah –langkah pembelajaran yang dilakukan guru dalam penelitian ini 

mendapatkan penilaian positif dari kolaborator dengan nilai akhir 96,15 

dengan kategori terlaksana dan sangat sesuai dengan desain yang telah dibuat. 

 

3. Penilaian otentik yang mengedepankan keakuratan data dan penilaian yang 

lengkap meliputi ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan sudah dilakukan 

dengan baik dalam pembelajaran berbasis permainan komunikatif ini.  Guru 
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melakukan penilaian sikap (afektif) saat proses pembelajaran sedang 

berlangsung, biasanya dilakukan melalui pengamatan (observasi).  Penilaian  

sikap juga dilakukan melalui penilaian diri ataupun penilaian teman sejawat 

pada saat akhir pembelajaran.  Penilaian kognitif dilakukan dengan tes 

formatif setelah proses pembelajaran selesai.  Sedangkan penilaian 

keterampilan (psikomotor) dilakukan melalui keterampilan menulis ataupun 

praktik berbicara di akhir pembelajaran.   

 

Pelaksanaan penilaian dinilai sudah berjalan dengan baik berdasarkan data 

hasil observasi dari kolaborator yang dilakukan pada saat pembelajaran di 

kelas.  Data observasi menunjukkan perkembangan proses penilaian yang 

dilakukan oleh guru memperoleh skor akhir 87,50 dengan katergori 

‘pelaksanaan penilaian terpenuhi dan sesuai’. Berdasarkan pada penilaian ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa penilaian otentik terhadap sikap, pengetahuan 

dan keterampilan; seperti yang disyaratkan dalam  Kurikulum 2013 dapat 

dilakukan pada pembelajaran Bahasa Inggris berbasis permainan 

komunikatif.  

 

4. Pembelajaran berbasis permainan komunikatif juga meningkatkan nilai sikap, 

pengetahuan dan keterampilan berbahasa siswa. Melakukan permainan 

dengan baik dan benar ternyata melatih siswa untuk bekerjasama, menghargai 

pendapat orang lain, disiplin dalam menjalankan peran, jujur dalam 

melakukan permainan dan  meningkatkan rasa tanggung jawab.  Hal inilah 

yang persyaratkan dalam tujuan pembelajaran pada ranah afektif.   
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Pada ranah kognitif (pengetahuan), pembelajaran berbasis permainan 

komunikatif juga terbukti meningkatkan pengetahuan berbahasanya.  Hal 

tersebut dapat dilihat pada peningkatan jumlah siswa yang tuntas dalam setiap 

siklusnya.  Demikian juga halnya pada ranah psikomotor (keterampilan). 

Yang perlu diperhatikan agar hasil belajar siswa pada ketiga ranah tersebut 

meningkat adalah: (1) lakukan permainan komunikatif dengan baik dan benar 

karena akan membantu siswa belajar melalui berbagai indera (mendengar, 

melihat, dan berbicara), (2) pastikan siswa melakukan simulasi dan 

mengucapkan kosakata/ungkapan dalam target bahasa dengan baik dan benar 

karena hal tesebut akan membuat siswa terbiasa, (3) pemanfaatan alokasi 

waktu yang efektif dan efisien karena jenis permainan akan membuat peserta 

terlena sehingga akan mengganggu target pembelajaran lainnya, (4)  

pengelolaan kelas yang baik karena kelas berbasis permainan cenderung 

‘ramai’ dan ‘ribut’. 

 

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, data hasil 

belajar siswa pada ranah kognitif menunjukkan peningkatan jumlah siswa 

tuntas belajar dalam setiap siklusnya yaitu 70,79% siswa yang tuntas pada 

Siklus I, meningkat menjadi 86,23% pada Siklus II dan akhirnya tercapai 

100% pada siklus III.  Sedangkan peningkatan keterampilan berbahasa 

dibuktikan dengan data rekapitulasi ketuntasan rubric of speaking  dengan 

persentase ketuntasan 9,09% pada Siklus I, meningkat drastis menjadi 

78,56% pada Siklus II, dan meningkat lagi menjadi  93,85% pada siklus III.  
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Pada akhirnya, juga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Bahasa Inggris 

berbasis permainan komunikatif mampu meningkatkan kemampuan 

berbahasa dan keterampilan berbicara siswa kelas XI TPHP 1 dan XI TPHP 2 

di SMK Negeri 2 Metro.   

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti mengemukakan 

beberapa saran dalam penerapan pembajaran bahasa menggunakan permainan 

komunikatif yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk Guru 

a. Permainan komunikatif dapat dikombinasikan dengan pembelajaran 

saintifik Kurikulum 2013.  Guru dapat menggunakan langkah-langkah 

baku penerapan permainan komunikatif dalam pembelajaran, namun juga 

perlu dikembangkan gambar pada kartu permainan yang disesuaikan 

dengan tema pembelajaran.  Akan lebih baik lagi jika media permainan 

disesuaikan juga dengan glossary target bahasanya (English for Specific 

Purposes).  Misalnya: pembelajaran kosakata bidang pertanian untuk 

siswa jurusan pertanian, kosakata teknik untuk siswa jurusan otomofif, 

kosakata bidang ekonomi untuk siswa jurusan akuntansi, dan sebagainya.   

b. Guru sebaiknya memiliki kemampuan tinggi dalam pengelolaan kelas 

mengingat metode permainan ini akan menciptakan suasana belajar 

interaktif sehingga terkesan gaduh dan ramai.   
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c. Spektrum Kurikulum 2013 menyediakan alokasi waktu yang sangat sempit 

bagi guru Bahasa Inggris.  Oleh karena itu perlu membuat rencana  

pembelajaran yang lebih fleksibel dan masuk akal sehingga langkah-

langkah pembelajaran dan penilaian otentik yang disyaratkan dapat 

terlaksana dengan baik.   Misalnya: 1 RPP untuk 2 pertemuan ataupun 

penugasan terstruktur untuk menyesuaikan dengan target materi. 

 

2. Untuk Siswa  

 

a. Permainan komunikatif akan memaksa siswa ‘berbicara’ sesuai konteks 

pembelajaran, jadi sebaiknya lebih banyak berlatih berbicara sehingga 

mereka menjadi terbiasa dalam percakapan.  Lakukan simulasi dengan 

baik dan benar sesuai instruksi guru. 

b. Dibutuhkan pengertian dan keterbukaan terhadap saran dan kritik jika 

terjadi kesalahan dalam pembelajaran Bahasa Inggris berbasis permainan 

komunikatif karena dalam permainan berkelompok ini akan diberlakukan 

permainan mandiri dan peer correction. 

c. Pembelajaran berbasis permainan komunikatif ini dapat dijadikan sebagai 

sarana kompetisi, namun siswa jangan hanya berkompetisi untuk menjadi 

pemenang saja, tetapi juga harus berfikir bahwa ini adalah pembelajaran 

berbicara Bahasa Inggris, jadi harus melakukan prosedur dengan baik dan 

memperhatikan perintah dengan seksama.  
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d. Siswa dapat berkreasi dengan menambahkan kosakata lain yang sesuai 

dengan konteks dan tema pembelajaran.  Gesture yang sesuai dapat juga 

dilakukan pada saat bertanya jawab dalam permainan dialog terkesan 

alami dan tidak kaku. 

 

3. Untuk Penyelenggara Pendidikan 

 

a. Permainan komunikatif ini adalah teknologi sederhana dalam 

pembelajaran  yang efektif dan efisien (murah dan mudah), karena dapat 

dilaksanakan diman saja dan kapan saja.  Untuk implementasi sederhana, 

permainan komunikatif ini hanya membutuhkan kartu yang diperbanyak/ 

di-copy sesuai kelompok peserta dalan kelas.  Agar dapat digunakan 

berulang-ulang, maka perlu dibuat lebih kuat dan representative dengan 

cara di-laminating  ataupun dibuatkan wadah yang baik, sehingga juga 

dapat dipergunakan oleh guru lain sesuai tem pembelajarannya. 

b. Teknologi sederhana, murah dan mudah ini dapat diapresisai 

disosialisasikan sehingga mendorong tenaga pendidik lainnya untuk 

berkreasi dan mengembangkan pembelajarannya. 

c. Pemberian kesempatan guru untuk berinovasi, mengembangkan diri dan 

profesi dalam organisasi pendidikan, melaksanakan in house training, dan 

pemberian reward terhadap guru yang kreatif, inovatif dan berprestasi 

akan memberikan semangat para guru dalam melaksanakan tugasnya. 

 

 


