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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian, ada beberapa hal yang 

perlu disimpulkan dalam pembelajaran menulis teks berita dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe round table. Pertama, bahwa kemampuan 

menulis teks berita sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe round table di kelas eksperimen mengalami perubahan yang 

signifikan. Nilai rata-rata prates di kelas eksperimen sebesar 53,28 termasuk 

dalam kategori kurang dan nilai rata-rata pascates sebesar 68,39 termasuk dalam 

kategori cukup. Perubahan terjadi setelah pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe round table. Pemerolehan nilai rata-rata tersebut 

membuktikan bahwa siswa sudah lebih baik dalam menulis teks berita. Setelah 

mendapatkan perlakuan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe round 

table, hasil analisis data menunjukkan bahwa siswa telah memperhatikan kaidah 

dalam menulis teks berita. Teks berita yang dibuat sudah memperhatikan kaidah 

penulisan teks berita, yaitu kelengkapan unsur berita (5W + 1H), kelengkapan 

struktur, penggunaan ejaan dan tanda baca, keefektifan kalimat, dan pilihan kata 

yang tepat. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe round table, siswa tidak 

hanya dituntut memahami materi mengenai teks berita, siswa juga dilatih untuk 

bekerja sama dalam menulis teks berita secara berkelompok.  

Kedua, kemampuan menulis teks berita sesudah dan sebelum menggunakan 

motode pembelajaran konvensional di kelas pembanding mengalami perubahan. 

Nilai rata-rata prates menulis teks berita sebesar 46,42 termasuk dalam kategori 

kurang. Setelah menggunakan metode konvensional, hasil yang diperoleh lebih 

baik. Nilai rata-rata pascates mengalami peningkatan menjadi 57,32  termasuk 

dalam kategori cukup. Berdasarkan hasil analisis data, teks berita yang dibuat 

sudah memperhatikan kaidah penulisan teks berita, yaitu kelengkapan unsur berita 

Adiksimba (apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana).  Peningkatan 

kemampuan menulis teks berita di kelas pembanding tidak lebih signifikan 

dibandingkan dengan kelas eksperimen. 
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Ketiga, berdasarkan perhitungan uji hipotesis menggunakan perangkat lunak 

SPSS versi 19 diperoleh nilai probabilitas 0,000. Hasil ini kurang dari 0,05 (0,000 

< 0,05). Sedangkan, thitung untuk nilai kemampuan menulis teks berita adalah 

4,225 dan ttabel untuk taraf signifikansi 90% serta derajat kebebasan (d.f) sebesar 

70, diperoleh ttabel = 1,669. Nilai thitung > ttabel (4,225 > 1,669). Artinya hal tersebut 

menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan 

menulis teks berita siswa di kelas eksperimen sebelum dan sesudah menerapkan 

model pembelajaraan kooperatif tipe round table dengan kemampuan menulis 

teks berita di kelas pembanding sebelum dan sesudah menggunakan metode 

konvensional. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai rata-rata kemampuan 

menulis teks berita siswa pada kedua kelas sebelum dan sesudah diberi perlakuan. 

Dapat diketahui bahwa kelas eksperimen memiliki peningkatan nilai yang lebih 

tinggi yakni 53,28 menjadi 68,39 dengan peningkatan sebesar 15,11, sedangkan 

kelas pembanding mengalami peningkatan dari 46,42 menjadi 57,52 dengan 

peningkatan sebesar 10,09. Perlakuan yang diberikan di kelas eksperimen dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tope round table terbukti lebih 

efektif dari metode konvensional dalam pembelajaran menulis teks berita. 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe round table terbukti efektif dalam pembelajaran 

menulis teks berita. Model ini dianjurkan dalam pembelajaran menulis teks berita. 

Model pembelajaran kooperatif tipe round table dapat digunakan sebagai salah 

satu referensi dalam meningkatan kretifitas dalam pengajaran bahasa Indonesia, 

khususnya menulis teks berita. Kepada peneliti lain yang akan meneliti kajian 

yang sama, disarankan agar memberi perlakuan secara lebih intensif, sehingga 

hasil yang diperoleh akan lebih maksimal. Guru yang hendak menarapkan model 

pembelajaran ini harus melihat kemampuan siswa pakah heterogen atau homogen 

pada setiap kelompoknya, karena itu akan mempengaruhi hasil dari penulisan teks 

berita.  

 


