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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian dan pengembangan Model Pembelajaran inquiry untuk 

Meningkatkan Kemampuan Memahami Isi Bacaan” (Studi pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas XI di SMAN Kota Serang), diperoleh 

beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. secara umum kondisi dan potensi memahani isi bacaan siswa kelas XI di 

SMAN Kota Serang relatif rendah, yaitu 49,78 %.Nilai ini jauh dari 

harapan. Membaca bagi mereka belum menjadi kegiatan yang menarik. 

Sebagian besar dari siswa akan melakukan kegiatan membaca buku terkait 

materi pelajaran ketika ada tugas dari guru. Kegiatan membaca buku yang 

terkait materi pelajaran hanya dilakukan oleh sebagian siswa di sekolah, 

dan sebagian kecil lainnya dilakukan di rumah. 

2. model disain pembelajaran inquiry untuk meningkatkan kemampuan 

memahami isi bacaan pada siswa kelas XI di SMAN Kota Serang yang 

dikembangkan dalam penelitian ini secara garis besar terdiri atas tiga 

komponen utama, yaitu (1) input, (2) proses dan (3) output. Komponen 

input atau masukan adalah berbagai hal yang terkait pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA, terutama untuk kelas XI. Komponen proses adalah 

pembelajaran inquiry  itu sendiri, mulai dari persiapan sampai pada 

tahapan evaluasi hasil belajar. Komponen output merupakan hasil akhir 
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dari proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan mengimplementasikan 

model pembelajaran inquiry. Output atau keluaran yang diharapkan dari 

penerapan model ini adalah meningkatnya pemahaman siswa kelas XI 

terhadap isi bacaan yang dipelajarinya. 

3. Kegiatan pembelajaran dengan megimplementasikan pembelajaran inquiry 

untuk meningkatkan kemampuan memahami isi bacaan dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas XI di SMAN Kota Serang yang 

dikembangkan  dalam penelitian ini terdiri atas empat langkah, yaitu: 

orientasi, eksplorasi, interpretasi, dan re-kreasi. 

4. model disain evaluasi yang digunakan terdiri atas beberapa jenis, yaitu : 

(1) pretes dan postes, (2) tugas mandiri dan (3) tes lisan.  

5. hasil uji coba terbatas, yang dilakukan di SMA Negeri 3 Kota Serang 

menggunakan model pembelajaran inquiry yang dikembangkan dalam 

penelitian ini  memberikan peningkatan nilai (gain) pretes-postes sebesar  

2,55. Hasil uji coba lebih luas di SMAN 1 Kota Serang, peningkatan rata-

rata gain pretes-postes  adalah 5,03, sedangkan di SMAN 6 Kota Serang  

sebesar 3,15. Perbedaan nilai rata-rata peningkatan kemampuan 

memahami isi bacaan ini (gain) setidaknya dipengaruhi oleh tersedianya 

media dan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik materi 

pelajaran. 

 
B. Rekomendasi 

Mengacu pada data hasil penelitian dan pengembangan  tentang Model 

Pembelajaran Inquiry untuk Meningkatkan Kemampuan Memahami Isi Bacaan  
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(Studi pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas XI di SMAN Kota 

Serang), maka dalam kesempatan ini penulis memberikan rekomendasi kepada 

beberapa pihak. 

1. Guru bahasa Indonesia 

Guru bahasa Indonesia di SMA Kota Serang khususnya, dan di 

Indonesia pada umumnya hendaknya mampu mengemas pembelajaran bahasa 

Indonesia dengan berbagai metode dan pendekatan yang dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa terutama peningkatan kemampuan memahami isi bacaan  

2. Sekolah 

Pihak Sekolah, baik SMA Negeri maupun swasta di Kota Serang 

khususnya, serta umumnya  SMA di Indonesia agar memfasilitasi serta 

menyiapkan infrastruktur yang menunjang untuk meningkatkan minat baca 

siswa dan kemampuan memahamai isi bacaan, mulai dari gedung perpustakaan 

yang refresentatif, jumlah dan jenis koleksi buku yang sesuai kebutuhan, 

fasilitas internet serta fasilitas-fasiltas penunjang lainnya. 

3. Dinas Pendidikan 

Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan baik di tingkat 

Kabupaten, Kota maupun Provinsi senantiasa membantu sekolah dalam 

memfasilitasi pengadaan dan pengembangan sumber-sumber belajar yang akan 

meningkatkan minat baca siswa dan kemamampuan memahami isi bacaan. 

4. Peneliti Selanjutnya   

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat dijadikan data awal 

(entry point) bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan  penelitian sejenis 

dengan kajian pada mata pelajaran yang berbeda.    


