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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui penerapan sebuah teknik 

dalam pembelajaran. Teknik yang dimaksud dalam penelitian adalah teknik inside-

outside circle. Peneliti ingin mengujicobakan teknik ini dalam pembelajaran menulis 

teks eksplanasi.  

 Teknik IOC adalah teknik yang  memungkinkan siswa untuk saling berbagi 

informasi pada waktu yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan secara 

singkat dan teratur. Pembelajaran dengan teknik seperti ini mengajarkan siswa untuk 

dapat berkomunikasi dengan baik, baik sebagai petutur (yang menyampaikan) 

maupun sebagai yang menerima (penutur) informasi dari lawan bicara kita. 

 Berdasarkan penelitian dan hasil analisis data, penulis merumuskan beberapa 

simpulan sebagai berikut. 

1.  Kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi sebelum dan sesudah 

mengikuti pembelajaran di kelas kontrol menggunakan buku Bahasa Indonesia 

sebagai pemodelannya mendapat nilai rata-rata 61 untuk prates dan 70 untuk nilai 

pascates.  

 Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa di 

kelas kontrol mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata 

prates dan pascates yang berselisih 11. 

2.  Kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi sebelum dan sesudah 

mengikuti pembelajaran di kelas eksperimen dengan menggunakan teknik IOC  

mendapat nilai rata-rata 66 untuk prates dan 78 untuk nilai pascates.  

 Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa di 

kelas eksperimen mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai 

rata-rata prates dan pascates yang berselisih 12. 

3.  Terdapat perbedaan yang signifikan dalam menulis teks eksplanasi dengan 

menggunakan teknik IOC pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional 

dengan buku teks terbitan Kemendikbud sebagai pemodelannya pada kelas 

kontrol. 
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 Berdasarkan uji hipotesis yang telah diperoleh, nilai thitung (2,55) > ttabel 

(2,201). Dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut membuktikan Ha diterima dan Ho 

ditolak, menunjukkan hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan beberapa saran yang 

kedepannya dapat memeberikan manfaat bagi guru dan juga peneliti selanjutnya yang 

akan melakukan penelitian serupa. Beberapa saran yang akan disampaikan yaitu. 

1. Bagi guru yang akan mengajarkan pembelajaran teks eksplanasi dapat 

menggunakan teknik IOC sebagai referensi dalam kegiatan pembelajarannya. 

2. Penggunaan teknik IOC dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 

teks eksplanasi. 

3. Penggunaan teknik IOC tidak hanya dapat diterapkan dalam pembelajaran 

menulis teks eksplanasi, akan tetapi teknik IOC dapat juga diterapkan dalam 

pembelajaran keterampilan menulis teks lainnya. 

4. Pada pembelajaran menulis teks eksplanasi dengan menggunakan teknik IOC 

sangat terbatas dalam penelitian sebelumnya. Sehingga peneliti mengharapkan 

bagi peneliti selanjutnya untuk membuat kajian yang lebih dalam tentang 

penelitian menulis teks eksplanasi untuk memeroleh hasil yang lebih bervariasi. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mencoba menggunakan teknik IOC pada 

keterampilan menulis maupun pada pembelajaran lainnya. 

 

 


