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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan model CORE dalam 

pembelajaran menulis teks eksposisi, dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut. 

1) Kemampuan menulis teks eksposisi peserta didik di kelas X IIS 4 SMA Negeri 

11 Bandung yang digunakan sebagai kelas eksperimen sebelum mendapatkan 

perlakuan menggunakan model CORE memiliki rata-rata sebesar 60,6. Pada 

data prates diperoleh nilai tertinggi sebesar 78,3 dan nilai terendah sebesar 

41,7. Adapun kemampuan menulis teks eksposisi peserta didik setelah 

mendapatkan perlakuan menggunakan model CORE memiliki rata-rata sebesar 

75,4. Pada data pascates diperoleh nilai tertinggi sebesar 86,7 dan nilai 

terendah sebesar 58,3. Hal tersebut didasarkan pada data yang diperoleh dari 

hasil penilaian teks eksposisi peserta didik. Hasil ini menunjukkan peningkatan 

yang tinggi dari rata-rata sebelumnya.  

2) Kemampuan menulis teks eksposisi peserta didik di kelas X IIS 1 SMA Negeri 

11 Bandung yang digunakan sebagai kelas kontrol memiliki rata-rata sebesar 

62,5. Pada data prates diperoleh nilai tertinggi sebesar 76,7 dan nilai terendah 

sebesar 43,3. Hal tersebut didasarkan pada data yang diperoleh dari hasil 

penilaian teks eksposisi peserta didik. Adapun kemampuan kemampuan 

menulis teks eksposisi peserta didik setelah pascates memiliki rata-rata sebesar 

69,2. Pada data pascates diperoleh nilai tertinggi sebesar 83,3 dan nilai 

terendah sebesar 51,7. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan tetapi tidak 

terlalu tinggi dari rata-rata sebelumnya.  

3) Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis teks eksposisi 

peserta didik di kelas eksperimen dan kemampuan menulis teks eksposisi 
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peserta didik di kelas kontrol. Hal ini terbukti dari hasil uji hipotesis yang telah 

dilakukan berdasarkan data nilai prates dan pascates kelas eksperimen 

diperoleh nilai thitung sebesar 3,319 dan ttabel 2,021 sebesar dengan db = 48 dan 

taraf kepercayaan 95%. Hal ini berarti bahwa (3,139  2,021) atau thitung lebih 

besar daripada ttabel sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal tersebut didukung 

oleh hasil observasi aktivitas guru dalam pembelajaran menulis teks eksposisi 

dengan menggunakan model CORE yang termasuk dalam kategori baik. Dalam 

setiap tindakan, guru membantu peserta didik dalam menghubungkan, 

mengorganisasikan, merefleksi, dan memperluas pengetahuan yang dimiliki. 

Adapun hasil observasi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran menulis 

teks eksposisi dengan menggunakan model CORE dari keseluruhan tindakan 

yang dilakukan pun berada dalam kategori baik. Peserta didik merasa senang 

dan termotivasi ketika belajar dengan model CORE. Dengan model CORE 

peserta didik belajar untuk menyadari, memilih, dan menggunakan 

pengetahuan yang dimiliki sehingga pengonstruksian pengetahuan dapat 

dilakukan oleh peserta didik secara mandiri. Selain itu, hasil angket 

menyatakan bahwa lebih dari 50% responden peserta didik merasa terbantu 

dengan serangkaian tahap-tahap yang terdapat dalam dalam model CORE. 

Persentase tersebut menunjukkan bahwa penerapan model CORE mendapatkan 

respon positif dari peserta didik.  

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang 

dapat disampaikan adalah sebagai berikut. 

1) Guru bahasa dan sastra Indonesia dapat memanfaatkan model CORE sebagai 

salah satu alternatif model yang digunakan dalam pembelajaran menulis teks 

eksposisi. Berdasarkan pada penelitian ini, model CORE dapat memberikan 
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peningkatan yang signifikan dalam proses pembelajaran menulis teks 

eksposisi. 

2) Dalam kegiatan pembelajaran guru dapat memilih, menentukan, atau 

menggunakan model yang tepat dan bervariasi terutama dalam pembelajaran 

menulis teks eksposisi sehingga pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. 

Hal itu akan berdampak pada motivasi belajar. Guru dituntut untuk lebih cerdas 

dalam membaca dan memahami situasi dan kondisi kelas sehingga guru dapat 

menentukan dan memilih model, metode, teknik, media yang sesuai dengan 

situasi dan kondisi kelas yang akan diajarkan. Dengan demikian, pembelajaran 

akan lebih hidup dengan penuh interaktif antara peserta didik dan guru 

terutama dalam pembelajaran menulis eksposisi. 

3) Pada penelitian ini, model CORE hanya diterapkan pada pembelajaran menulis. 

Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai penerapan model 

CORE dalam pembelajaran lainnya untuk membuktikan keefektifan model 

CORE. 


