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BAB 5  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis data, penulis merumuskan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut. 

1) Berdasarkan hasil wawancara dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia, peneliti 

mendapatkan informasi bahwa pembelajaran menulis teks berita di SMP Negeri 14 

bandung pada siswa kelas VIII menggunakan model terlangsung sesuai kurikulum 

KTSP 2006, yaitu model Kontekstual. Metode yang digunakan hanya sebatas 

ceramah dan berdiskusi. 

2) Proses implementasi Model Pembelajaran Berbasis Proyek dilaksanakan melalui 

empat kali pertemuan dengan tiga tahapan, yaitu tes awal, perlakuan, dan tes akhir. 

Pada tahap perlakuan, siswa diberikan perlakuan selama tiga kali pertemuan. 

Pertemuan pertama, siswa melaksanakan tes awal menulis teks berita sebelum 

diberikan model pembelajaran berbasis proyek. Dalam pertemuan pertama, 30 

menit digunakan proses pembelajaran berbasis proyek. Setelah itu, pertemuan 

kedua dan ketiga peneliti masih menerapkan model pembelajaran berbasis proyek. 

Pada pertemuan keempat, peneliti memberikan tes akhir setelah diterapkan model 

pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran menulis teks berita. 

3) Terdapat perbedaan antara kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis teks 

berita di kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai kelas pembanding. Pada kelas 

eksperimen, peningkatan hasil rata-rata dari prates ke pascates sebesar 18,23. Pada 

kelas pembanding, kenaikan hasil rata-rata sebesar 8,95. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kenaikan hasil nilai rata-rata di kelas eksperimen meningkat signifikan, lebih 

besar dari kenaikan hasil rata-rata di kelas pembanding. Dalam analisis hasil uji 

hipotesis yang didapatkan thitung (2,34) > ttabel (1,998). Hal ini berarti bahwa 

penerapan model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pembelajaran menulis teks 

berita pada kelas VIII di SMPN 14 Bandung lebih efektif digunakan dibanding 

dengan model terlangsung dan diskusi yang biasa digunakan guru bahasa Indonesia 

di SMPN 14 Bandung tahun ajaran 2014/2015. Model Pembelajaran Berbasis 

Proyek tidak hanya mampu meningkatkan nilai siswa, tetapi juga menumbuhkan 



128 

 

 

dan mengembangkan sikap mandiri, bertanggung jawab, kritis, proaktif, dan kreatif. 

Hal tersebut menjadi nilai tambah keunggulan dari model Pembelajaran Berbasis 

Proyek ini. 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pengaruh penerapan model Pembelajaran 

Berbasis Proyek dalam pembelajaran menulis teks berita, peneliti memiliki implikasi dan 

rekomendasi sebagai berikut. 

1) Penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek lebih efektif 

digunakan dalam pembelajaran menulis teks berita. Hal ini dibuktikan dengan 

meningkatnya nilai rata-rata siswa setelah diterapkan model pembelajaran berbasis 

proyek dalam pembelajaran menulis teks berita. Oleh karena itu, peneliti berharap 

model ini dapat menjadi salah satun alternatif yang digunakan para pendidik mata 

pelajaran bahasa Indonesia dalam menulis teks berita di sekolah, terkhusus untuk 

jenjang SMP di kelas VIII. 

2) Penerapan model pembelajaran berbasis proyek membuat siswa menjadi aktif, kritis, 

sistematis, dan proaktif dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran berbasis 

proyek ini mengutamakan cara kerja siswa secara sistematis melalui pengerjaan sebuah 

proyek. Hal ini memudahkan dan membantu siswa menyelesaikan tigas proyek 

kepenulisan teks berita dengan efektif. 

3) Pada penelitian selanjutnya, penelitian dengan menggunakan model Pembelajaran 

Berbasis Proyek, sebaiknya mencoba penelitian dengan keterampilan berbahasa yang 

lain. Semisal, membaca, berbicara, atau menyimak. Hal tersebut untuk melihat 

keberhasilan penggunaan model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam setiap 

keterampilan berbahasa. 

 


