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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka 

penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan berikut ini. 

1) Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pembelajaran menulis narasi 

di SMP Kabupaten Bandung Barat dengan  menggunakan model 

pembelajaran siswa aktif merujuk pada rancangan model pembelajaran siswa 

aktif  yang diujicobakan dalam penelitian ini. Unsurnya adalah (1) rangkaian 

kegiatan (syntax), (2) sistem sosial (social system), (3) prinsip reaksi 

(principle of reaction), (4) sistem penunjang (support system), dan (5) 

dampak instruksional dan penyerta (instuctional and nurturant effect). 

2) Model pembelajaran siswa aktif  dalam meningkatkan kemampuan menulis 

narasi siswa SMP Kabupaten Bandung Barat adalah kegiatan pembelajaran 

dalam menerapkan pembelajaran pada materi menulis karangan narasi 

melalui penerapan pendekatan student active learning. Pelaksanaan 

pembelajaran dibagi menjadi 2 tahap, tiap satu tahap dilaksanakan dalam 2 

pertemuan. Tiap pertemuan dilaksanakan dalam 2 x 45 menit atau dalam 2 

jam pelajaran.  Setiap pertemuan pembelajaran membahas materi yang sama 

yaitu menulis karangan narasi melalui pendekatan student active learning.  

3) Perbandingan hasil penerapan model pembelajaran siswa aktif  dalam 

pembelajaran menulis narasi dengan model pembelajaran konvensional di 

SMP Kabupaten Bandung Barat diperoleh melalui hasil penghitungan statistik. 

Secara keseluruhan rata-rata gain kemampuan menulis pada  siswa adalah 

0,40 (dari skor maksimum ideal 1). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

menulis siswa secara keseluruhan pada termasuk kategori sedang. Skor 

kemampuan menulis  siswa secara keseluruhan berdasarkan jenis pendekatan 

pembelajaran (eksperimen dan kontrol) adalah 0,57 dan 0,23; simpangan 

baku masing-masing 0,20 dan 0,23; dan jumlah siswa 119, dan 122 
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menunjukkan bahwa kemampuan menulis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pendekatan Pembelajaran siswa aktif   lebih baik daripada yang 

menggunaan model konvensional. Skor Kemampuan menulis berdasarkan 

peringkat sekolah (tinggi, sedang dan rendah) adalah  0,49;  0,39 dan 0,31 

simpangan baku 0,25; 0,27dan 0,25 jumlah siswa 82, 78 dan 81. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan menulis siswayang pembelajaranya 

mengunakan model Pembelajaran siswa aktif  lebih baik daripada yang 

menggunakan model konvensional. Skor kemampuan  menulis siswa yang 

berasal dari sekolah peringkat tinggi berdasarkan jenis pendekatan 

pembelajaran (SAL dan konvensional) adalah  0,68; dan 0,30; simpangan 

baku 0,15 dan 0,17  dan jumlah siswa 40 dan 42. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan menulinpada sekolah peringkat tinggi yang pembelajarannya 

menggunakan pendekatan  student active learning lebih baik daripada yang 

menggunkan model konvensional. Skor kemampuan menukis yang berasal 

dari sekolah peringkat sedang berdasarkan jenis pendekatan pembelajaran 

(student active learning dan konvensional) adalah  0,58 dan 0,22; simpangan 

baku 0,18; 0,23 dan jumlah siswa 38 dan 40. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan menulis  siswa sekolah peringkat sedang  yang pembelajarannya 

menggunakan pendekatan student active learning lebih baik daripada yang 

menggunakan model konvensional. Skor kemampuan menulis yang berasal 

dari sekolah peringkat  rendah berdasarkan jenis pendekatan pembelajaran 

(student active learning dan konvensional) adalah 0,44 dan 0,16  simpangan 

baku 0,20; 0,21serta jumlah siswa 41 dan 40 orang. Hal ini menunjukan 

bahwa kemampuan menulis siswa sekolah peringkat rendah yang 

pembelajarannya menggunakan student active learning lebih baik daripada 

siswa yang pembelajarannya menggunakan konvensional (inkuiri, metode 

ceramah, dan teknik alfa).  

 

B. Saran 

1) Dalam pengembangan kurikulum Bahasa Indonesia, model pembelajaran 

siswa aktif  ini bisa dijadikan salah satu model pembelajaran inovatif. Model 
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ini dapat menjadi prototype dan rujukan guru bahasa Indonesia. Model ini 

dapat diaplikasikan pada pembelajaran keterampilan berbahasa lainnya 

terutama keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara membutuhkan 

aktivitas dan kreativitas pembicaranya. Belajar akan benar-benar dipahami 

sebagai aktivitas kreasi ketika siswa tidak hanya bisa menerima, melainkan 

bisa mengungkapkan kembali apa yang didapatkan menggunakan bahasa 

hidup dengan cara dan ungkapan sesuai gaya belajar siswa itu sendiri dalam 

berbicara. 

2) Model pembelajaran siswa aktif  yang dapat meningkatkan keterampilan 

menulis  bermanfaat bagi LPTK.  Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sarana guru yang akan mengajarkan bahasa Indonesia, 

mengembangkan konsep kurikulum, dan mengembangkan model 

pembelajaran. Guru sebaiknya menerapkannya dalam proses pembelajaran 

menulis. Ketahuilah bahwa segalanya berbicara: Dalam pembelajaran 

kuantum, segala sesuatu mulai lingkungan pembelajaran sampai dengan 

bahasa tubuh pengajar, penataan ruang sampai guru, mulai kertas yang 

dibagikan oleh pengajar sampai dengan rancangan pembelajaran, semuanya 

mengirim pesan tentang pembelajaran. 

3) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber pengembangan wawasan guru 

dalam mencari solusi dari belajar yang membosankan ke belajar yang 

menyenangkan. Model pembelajaran siswa aktif  yang dapat meningkatkan 

keterampilan menulis berisi serangkaian sistematika pembelajaran yang berbasis 

enjoy full learning. Student active learning merupakan kiat, petunjuk, strategi 

dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya 

ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan 

bermanfaat.  

4) Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan kreativitas  siswa. Kreativitas 

siswa akan berkembang jika siswa yang ingin tahu, suka mencoba dan senang 

bermain. Dengan adanya sikap kreatif yang baik siswa akan mampu 

menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya. Oleh karena itu, sebaiknya 

siswa melatih kekuatan memori yang sangat diperlukan dalam belajar anak 



301 

 
Roc hmat Tr i Sudrajat, 2015 
MODEL PEMBELAJARAN SISWA AKTIF (STUDENT ACTIVE LEARNING) BAGI PENINGKATAN  
KETERAMPILAN MENULIS NARASI SISWA SMP DI KABUPATEN BANDUNG BARAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

sehingga anak perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik. 

Oleh karena itu, sebaiknya siswa selalu meningkatkan keaktifan dan peran 

serta siswa dalam berinteraksi dengan situasi belajarnya melalui panca 

inderanya baik melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman dan 

pengecapannya.  

 

 


