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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI  

 

Pada bagian ini dikemukakan tiga hal; yaitu simpulan hasil penelitian dan 

pengembangan model bahan ajar, implikasi atas simpulan yang diajukan, dan 

rekomendasi yang diajukan sehubungan dengan simpulan dan implikasi yang ada. 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil interpretasi dan pembahasan temuan penelitian dan 

pengembangan model bahan ajar seperti yang telah disajikan pada Bab IV, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian dan pengembangan ini telah 

dihasilkan produk model bahan ajar untuk meningkatkan keterampilan berbicara 

bahasa Inggris siswa sekolah dasar di Bandar Lampung. Model bahan ajar kete-

rampilan berbicara hasil pengembangan tersebut telah diuji coba untuk menge-

tahui kelayakan bahan ajar dan efektifitasnya dalam meningkatkan keterampilan 

berbicara bahasa Inggris siswa sekolah dasar. Kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Kesimpulan mengenai kondisi objektif pembelajaran bahasa Inggris di sekolah 

dasar di Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

a. Meskipun pada struktur Kurikulum 2013 kedudukan bahasa Inggris sebagai 

mata pelajaran ektrakurikuler, namun pada praktiknya, pembelajaran bahasa 

Inggris di sekolah dasar di Bandar Lampung masih berjalan sebagaimana 

sebelumnya karena penerapan kurikulum 2013 baru akan dilaksanakan pada 

tahun pelajaran 2014/2015. 

b. sebagian besar sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai 

seperti: ruang belajar, kantor kepala sekolah, ruang guru,  ruang perpusta-

kaan, labora-torium komputer, dan sarana olahraga. Sebagian besar sekolah 

dasar di Bandar Lampung memiliki kelas yang besar, terdiri dari 38 hingga 
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42 orang siswa. Fasiltas laboratorium komputer hanya dimiliki sekolah 

dasar yang memiliki peringkat baik dan berkedudukan sebagai sekolah inti.  

c. Sebagian besar guru bahasa Inggris di sekolah dasar di Bandar Lampung 

berlatar belakang pendidikan S1 program studi Pendidikan Bahasa Inggris. 

Hanya sebagian kecil saja guru bahasa Inggris yang berlatar belakang S1 

non pendidikan bahasa Inggris. Sebagian besar guru bahasa Inggris bersta-

tus guru honorer, hanya sedikit yang berstatus guru pegawai negeri sipil. 

d. Kemampuan berbahasa Inggris siswa sekolah dasar pada umumnya masih 

rendah, terutama di dalam berkomunikasi secara lisan. Rendahnya kemam-

puan berkomunikasi secara lisan tersebut disebabkan rendahnya penguasaan 

kosakata dan tata bahasa bahsa Inggris. Minat dan motivasi belajar bahasa 

Inggris siswa sekolah dasar pada umumnya sangat tinggi. Mereka sangat 

antusias mengikuti pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Persepsi siswa 

sekolah dasar terhadap mata pelajaran bahasa Inggris pada umumnya 

mereka berpendapat bahwa bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang 

penting untuk dipelajari dan dikuasai. 

e. Kurikulum yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah 

dasar adalah Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Inggris tahun 2006. Pene-

rapan kurikulum dalam pembelajaran bahasa Inggris tidak efektif. Hal ini 

terjadi karena semua guru bahasa Inggris di Bandar Lampung tidak mampu 

melaksanakan pembelajaran keterampilan berbicara sesuai standar kompe-

tensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Di 

samping itu, guru bahasa Inggris mengalami kesulitan dalam membuat 

kalimat secara spontan ungkapan-ungkapan seperti yang diharapkan dalam 

kompetensi dasar. Misal, mengungkapkan kesantunan secara berterima yang 

melibatkan ungkapan: Do you mind … dan Shall we …  

f. Pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar di Bandar Lampung belum 

sepenuhnya dilskanakan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang telah ditetapkan. Sekolah dasar di Bandar Lampung tidak melak-
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sanakan pembelajaran keterampilan berbicara secara maksimal. Satu-

satunya kegiatan pembelajaran keterampilan berbicara yang dilakukan oleh 

guru dan siswa adalah membaca dialog yang terdapat di dalam buku teks 

bahasa Inggris.  

g. Evaluasi sumatif pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar di Bandar 

Lampung dilakukan dan dipersiapkan oleh guru bahasa Inggris sendiri 

dengan bentuk soal pilihan ganda. Materi evaluasi terdiri dari kosakata, tata 

bahasa, dan keterampilan membaca.  

h. Tidak satu pun buku teks bahasa Inggris yang digunakan dalam pembela-

jaran bahasa Inggris di sekolah dasar di Bandar Lampung yang memberi 

porsi cukup untuk mengembangkan keterampilan berbicara siswa. Di 

samping itu, dialog yang terdapat pada buku teks bahasa Inggris tersebut 

tidak semuanya berlatar belakang konteks sekolah seperti yang telah 

ditetapkan pada standar kompetensi. 

2. Model bahan ajar yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan berbicara 

bahasa Inggris siswa sekolah dasar adalah model bahan ajar yang berbasis 

dialog. Melalui dialog guru dapat memperkenalkan kosakata, tata bahasa, dan 

pengucapan kata bahasa Inggris. Model bahan ajar yang dikembangkan dalam 

penelitian ini memilki tingkat kelayakan isi, kelayakan bahasa, dan kelayakan 

penyajian yang tinggi. 

 

3. Model bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini terbukti efektif 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa sekolah dasar 

di Bandar Lampung. Nilai rata-rata pretest kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol relatif sama, artinya tingkat keterampilan berbicara bahasa 

Inggris siswa tidak berbeda secara signifikan. Namun, nilai rata-rata posttest 

kelompok eksperimen lebih tinggi daripada nilai rata-rata kelompok kontrol.  

 

4. Efektifitas penerapan model bahan ajar yang dikembangkan sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung 
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meliputi: (1) motivasi guru untuk mengembangkan keterampilan berbicara 

siswa, (2) motivasi siswa untuk belajar behasa Inggris dan mengembangkan 

keterampilan berbicara, dan (3) suasana pembelajaran bahasa Inggris yang 

kondusif. Sedangkan faktor penghambat meliputi: (1) guru bahasa Inggris 

dengan kompetensi berbahasa Inggris yang rendah, dan (2) suasana kelas yang 

padat dan gaduh.  

5. Prinsip-prinsip dalam pengembangan model bahan ajar untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa sekolah dasar adalah sebagai 

berikut: (1)  menggunakan bahasa yang sederhana;  (2) sesuai dengan karak-

teristik siswa;  (3)  materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-

hari;  (4) memiliki komponen-komponen: Petunjuk guru dan siswa, kompetensi 

yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan, dan evaluasi; (5) memiliki 

petunjuk-petunjuk aktifitas siswa; dan (6) melibatkan siswa secara aktif.  

 

 

B. Implikasi 

Implikasi dari simpulan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 

bahwa secara umum model bahan ajar yang dikembangkan dapat digunakan 

dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, khususnya dalam pembela-

jaran keterampilan berbicara. Ini memiliki sejumlah implikasi sebagai berikut: 

1. Guru membutuhkan bahan ajar yang dapat membantu di dalam pembe-

lajaran keterampilan berbicara. Dengan adanya bahan ajar yang menfokus-

kan pada keterampilan berbicara, guru dapat mengembangkan keteram-

pilan berbicara siswa secara maksimal. 

2. Guru membutuhkan model dialog untuk menyampaikan materi pelajaran 

keterampilan berbicara sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar.  

3. Siswa memerlukan contoh berbagai kalimat dengan berbagai pola tata 

bahasa dalam berbagai situasi. Dengan adanya contoh berbagai kalimat 

tersebut, diharapkan siswa akan memahami pola tata bahasa yang sedang 
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dipelajari dan mampu membuat kalimat mereka sendiri dengan pola tata 

bahasa tersebut. 

4. Siswa memerlukan latihan pengembangan keterampilan berbicara secara 

memadai dan berkesinambungan. Oleh karena itu penggunaan bahasa 

Inggris sebagai bahasa pengantar oleh guru di dalam pembelajaran bahasa 

Inggris sangat bermanfaat di dalam pengembagan keterampilan berbicara 

bahasa Inggris siswa. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan  simpulan yang diajukan pada penelitian dan pengembangan 

bahan ajar ini, maka berikut ini akan dikemukakan rekomendasi yang ditujukan 

kepada guru, sekolah, Dinas Pendidikan Nasional, serta pihak peneliti yang 

berminat mengadakan penelitian dan pengembangan bahan ajar keteram-pilan 

berbicara bahasa Inggris di sekolah dasar. 

 

1. Pihak Guru 

Di dalam menggunakan model bahan ajar, guru diharapkan dapat 

menggunakan model bahan ajar tersebut sebagai dasar dalam mengembangkan 

keterampilan berbicara siswa. Artinya guru tidak hanya menyampaikan materi 

yang terdapat pada model bahan ajar, namun guru harus kreatif untuk mengem-

bangkannya. Sebagai contoh guru dapat membuat contoh kalimat yang menggu-

nakan pola tata bahasa yang digunakan dalam model dialog sebanyak mungkin 

sehingga siswa dapat memahami pola tata bahasa yang dimaksud dan mampu 

membuat kalimat mereka sendiri. 

 

2. Pihak Sekolah 

Untuk mencapai hasil pembelajaran bahasa Inggris yang maksimal, 

sebaiknya sekolah dapat mendorong guru agar mampu mengembangkan bahan 

ajar bahasa Inggris yang sesuai dengan kondisi siswa sehingga siswa dapat 

menggunakan bahan ajar tersebut dalam berkomunikasi lisan. 
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3. Pihak Dinas Pendidikan Nasional 

Dalam meningkatkan keterampilan berbicara Inggris siswa sekolah dasar, 

diharapkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bandar Lampung dapat 

merekomendasikan model bahan ajar yang dikembangkan sebagai salah satu buku 

sumber untuk pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. 

 

4. Pihak Peneliti Selanjutnya  

Model Bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian dan pengem-

bangan ini telah mengikuti prosedur ilmiah sebagaimana mestinya, namun model 

bahan ajar ini belum sempurna.  

Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan pada kelas V sekolah 

dasar di Bandar Lampung dengan sedikit melibatkan sekolah dasar di lingkungan 

kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan model 

bahan ajar mampu meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Namun efektifitas 

model bahan ajar tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut dengan ruang lingkup 

yang lebuih luas, terutama pada sekolah-sekolah di daerah. Oleh karena itu, 

direkomendasikan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dan 

pengembangan yang sama di berbagai daerah.  
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