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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

 Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian, diperoleh beberapa 

simpulan; 

1.  pembelajaran menulis teks berita menggunakan strategi 3M (Meniru-

Mengolah-Mengembangkan) dengan media audio visual di kelas 

eksperimen mengalami peningkatan yang signifikan. Hal itu terlihat pada 

nilai rata-rata prates siswa yang sebelumnya dalam ketagori “sangat 

kurang“ mengalami peningkatan pada pascates menjadi kategori “ baik”. 

Peningkatan tersebut terjadi setelah pembelajar menulis teks berita 

menggunakan strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan ) dengan 

bantuan media audio visual 

2. peningkatan juga terjadi pada kelas pembanding nilai prates siswa dalam 

menulis teks berita termasuk dalam ketegori “sangat kurang” dan nilai 

pascates siswa termasuk dalam kategori “cukup”. Hal tersebut 

menunjukan bahwa adanya perbedaan menulis teks berita sebelum dan 

sesudah pembelajaran menggunakan  metode picture and picture 

3. penelitian ini memperlihatkan bahwa kemampuan menulis teks 

berita siswa kelas VII SMPN 15 Bandung sebelum mengikuti 

pembelajaran menggunakan strategi 3M ( Meniru-Mengolah-

Mengembangkan) dengan media audio visual memberikan perbedaan yang 

signifikan pada siswa kelas eksperimen. Berdasakan penghitungan uji 

hipotesis yang terdapat pada bab IV memberikan gambaran bahwa 

menulis teks berita menggunakan strategi 3M (Meniru-Mengolah-

Mengembangkan) dengan media audio visual efektif digunakan pada 

pembelajaran.  

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Impilasi dan rekomendasi tertuju kepada; 

1. pemecah masalah di lapangan yaitu Guru Bahasa dan Sastra Indonesia 

sebaiknya dapat memilih model yang tepat untuk pembelajaran menulis 
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teks berita. strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) dapat 

dijadikan alternatif agar siswa tertarik dalam pembelajaran menulis teks 

berita. Model ini terbukti efektif dapat meningkatkan kemampuan menulis 

teks berita siswa 

2. peneliti berikutnya, karena penelitian ini hanya terfokus pada strategi 3M 

(Meniru-Mengolah-Mengembangkan) dalam pembelajaran menulis teks 

berita. Peneliti menyarankan staretgi 3M (Meniru-Mengolah-

Mengembangkan) ini digunakan oleh penelitian selanjutnya namun 

diterapkan pada keterampilan berbahasa yang lain. Hal ini bertujuan untuk 

memperkaya rujukan startegi yang tepat dalam proses pembelajaran. 

Selain itu, penelitian terhadap startegi 3M (Meniru-Mengolah-

Mengembangkan) dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dapat 

dikaji secara lebih luas, misalnya pada kemampuan menulis sastra maupun 

nonsastra 

3. pada penelitian ini diharapkan peneliti sudah terlebih dahulu menyiapkan 

media yang digunakan sebagai stimulus untuk pembelajaran dan gunakan 

media yang menarik perhatian siswa. Kemudian peneliti diharapkan 

pandai memilih berita yang pantas untuk diperlihatkan kepada siswa. 

 

 

 


