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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Setelah dilakukan penelitian dan berdasarkan hasil analisis serta 

pembahasan dari penelitian pembelajaran menulis teks eksposisi melalui metode 

kolaborasi dengan media film The New Rulers of The World  yang telah dilakukan 

terhadap siswa kelas X Soshum 4 SMA Laboratorium Percontohan UPI, terdapat 

simpulan sebagai berikut. 

 1. Dapat diketahui rata-rata nilai siswa dalam menulis teks eksposisi sebelum 

menggunakan metode kolaborasi dengan media film The New Rulers of The 

World, yaitu 67,91. 

2. Dapat diketahui rata-rata nilai siswa setelah menggunakan metode kolaborasi 

dengan media film The New Rulers of The World, yaitu 82,05. Data tersebut 

menunjukkan adanya peninggkatan  rata-rata nilai siswa sesudah 

menggunakan metode kolaborasi dengan media film The New Rulers of The 

World. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan siswa kelas eksperimen 

dalam menulis teks eksposisi sebelum dan sesudah menggunakan metode 

kolaborasi dengan media film The New Rulers of The World. Hal tersebut 

terbukti dari hasil perhitungan uji hipotesis yang telah dilakukan, yaitu  thitung 

(5,37) > ttabel (2,045), sehingga H0 ditolak (H1 diterima). 

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan di atas, 

maka implikasi penelitian dan rekomendasi akan disampaikan oleh penulis, yaitu 

sebagai berikut.  
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1. Hasil penelitian membuktikan penggunaan metode kolaborasi dengan media 

film The New Rulers of The World efektif diterapkan dalam pembelajaran 

menulis teks eksposisi. Dengan demikian metode kolaborasi dengan media 

film The New Rulers of The World dapat dijadikan sebagai metode alternatif 

yang dapat digunkan dalam pembelajaran menulis teks eksposisi sehingga 

membuat siswa lebih termotivasi dan bersikap kritis dalam pembelajaran 

menulis teks eksposisi.  

 

2. Pada proses belajar mengajar dalam kurikulum 2013 harus berpusat pada siswa 

dan isi materi teks eksposisi memiliki muatan aspek sosial, ekonomi, dan 

politik. Dalam hal ini guru harus memilih metode yang tepat agar dapat 

menunjang terciptanya pembelajaran yang  berpusat pada siswa, salah satu 

alternatifnya dengan menggunakan metode kolaborasi. Selanjutnya, Pemilihan 

media pun harus tepat agar menunjang  proses pembelajaran khsusnya dalam 

merangsang sikap kritis siswa dalam pembelajaran menuils teks eksposisi, 

seperti pemilihan media film The New Rulers of The World yang mampu 

merangsang siswa untuk mengungkapkan suatu pendapat/tanggapan atas suatu 

permaslahan ke dalam bentuk teks eksposisi secara utuh. 

 

3. Penulis mengharapkan pada penelitian pembelajaran menulis teks eksposisi 

selanjutnya, dapat menggunakan metode atau media yang belum pernah 

dilakukan sebelumnya dan dapat meningkatkan motivasi serta menarik minat 

siswa dalam belajar Bahasa Indonesia, khususnya pada pembelajaran menulis 

teks eksposisi. 

 

 


