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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penggunaan metode investigasi kelompok terlihat cukup efektif dalam 

meningkatkan hasil pembelajaran menulis teks berita pada siswa kelas VIII-I SMP 

Negeri 26 Bandung. Hal ini terbukti dari peningkatan-peningkatan nilai siswa 

pada setiap siklusnya. Pelaksanaan tindakan dilakukan sebanyak tiga siklus. 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan analisis data pada penelitian 

ini, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1) Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran menulis teks berita dengan metode investigasi 

kelompok, disusun berdasarkan masalah-masalah yang muncul dalam proses 

pembelajaran dan isinya meliputi pemberian alokasi waktu yang harus sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan, langkah-langkah 

metode pembelajaran investigasi kelompok, persiapan media pembelajaran, dan 

persiapan evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran pada siklus 1, 

disusun berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan dengan 

menggunakan metode investigasi kelompok sebagai metode pembelajaran dan 

mengambil tema “jajanan sekolah” sebagai tema berita. Perencanaan 

pembelajaran pada siklus 2, disusun berdasarkan hasil refleksi siklus 1 dengan 

tetap menggunakan metode investigasi kelompok sebagai metode pembelajaran 

dan mengambil tema berita yang berbeda, yaitu “siswa berprestasi” serta 

memperbaiki hal-hal yang masih kurang pada siklus 1. Begitu pula dengan 

penyusunan perencanaan pembelajaran siklus 3 yang mengacu pada hasil refleksi 

siklus 2 dengan tetap menggunakan metode investigasi kelompok sebagai metode 

pembelajaran dan mengambil tema berita yang berbeda, yaitu “peristiwa terhangat 

di tengah masyarakat” serta memperbaiki hal-hal yang masih kurang pada siklus 

sebelumnya.  

2) Pelaksanaan Pembelajaran 
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Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang 

telah disusun setiap siklusnya. Pada siklus 1, guru mengalami kendala dalam 

penggunaan waktu yang tidak efektif sehingga memengaruhi keseluruhan 

langkah-langkah pembelajaran yang tertuang dalam skenario pembelajaran. Selain 

itu, guru juga kurang memberikan pengontrolan dan bimbingan kepada siswa 

ketika pelaksanaan investigasi dan ketika pengerjaan tugas. Selanjutnya, 

kekurangan-kekurangan tersebut diperbaiki pada siklus selanjutnya. 

Pada siklus 2, guru masih saja belum dapat memperbaiki pemanfaatan 

waktu yang maksimal. Hal tersebut masih terulang sehingga pada siklus 2 ini guru 

tidak melakukan penutupan pertemuan, seperti merefleksi dan menyimpulkan 

materi pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan 

memberikan salam. Hal-hal yang masih luput dalam siklus ini masih diusahakan 

untuk diperbaiki pada siklus berikutnya. 

Pada siklus 3 guru berhasil memanfaatkan waktu dengan maksimal dan 

sangat efektif sehingga seluruh langkah-langkah pembelajaran yang tertuang pada 

skenario pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Kesesuaian pelaksanaan 

pembelajaran dengan perencanaan pembelajaran sangatlah berpengaruh pada 

keefektifan proses pembelajaran di dalam kelas. 

3) Hasil Pembelajaran Menulis Teks Berita 

Hasil pembelajaran menulis teks berita selalu mengalami peningkatan pada 

setiap siklusnya. Pada siklus 1, siswa yang mencapai KKM hanya 6 dari 39 siswa 

dengan perhitungan persentase sebesar 15,3%. Kemudian siswa yang mencapai 

KKM pada siklus 2 meningkat menjadi 24 dari 37 siswa dengan perhitungan 

persentase sebesar 64,9% dan pada siklus 3 siswa yang mencapai KKM kembali 

meningkat menjadi 36 dari 39 siswa dengan perhitungan persentase sebesar 

92,3%. Selain itu, peningkatan hasil pembelajaran siswa juga dapat terlihat dari 

nilai rata-rata siswa pada setiap siklus. Nilai rata-rata siswa pada siklus 1 sebesar 

55,6 yang kemudian meningkat pada siklus 2 menjadi 75,7 dan pada siklus 3 pun 

nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan menjadi 85,7. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan mengenai pembelajaran 

menulis teks berita dengan metode investigasi kelompok, maka peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. 

1) Pemberian tema yang menarik menjadi salah satu poin terpenting dan 

dorongan kepada siswa untuk menulis teks berita dengan baik. Oleh karena 

itu, guru sebaiknya memberikan sebuah tema yang familiar serta terhangat 

kepada siswa untuk dijadikan sebuah teks berita. 

2) Dalam proses pembelajaran di kelas, ketika guru banyak berperan dalam 

memberikan materi kepada siswa, materi tidak terserap dengan baik oleh 

siswa. Oleh karena itu, guru sebaiknya memberikan keleluasaan kepada siswa 

untuk berperan lebih aktif selama proses pembelajaran berlangsung agar siswa 

dapat memahami materi pembelajaran secara mandiri dengan sedikit 

bimbingan dari guru. 

3) Selain pemahaman yang baik, segala kesulitan yang dirasakan oleh seluruh 

siswa dalam menulis teks berita dapat diminimalisasi apabila mendapatkan 

bimbingan dari guru yang bersangkutan. Oleh karena itu, guru sebaiknya 

melakukan pengontrolan dan bimbingan kepada siswa secara merata ketika 

proses pembelajaran berlangsung sehingga guru mengetahui hal-hal yang 

masih menjadi kendala dan kesulitan siswa dalam menulis teks berita. 

4) Penggunaan metode investigasi kelompok adalah metode pembelajaran yang 

sangat efektif dilakukan dalam meningkatkan kemampuan menulis teks berita 

pada siswa kelas VIII-I SMP Negeri 26 Bandung. Oleh karena itu guru 

disarankan untuk menggunakan metode pembelajaran ini pada pembelajaran 

menulis teks berita di kelas VIII-I SMP Negeri 26 Bandung. 

5) Penelitian ini berisikan sebagian kecil dari sekian banyaknya permasalahan 

yang  ditemukan dalam menulis teks berita, maka diharapkan akan lebih 

banyak lagi penelitian-penelitian baru ataupun lanjutan yang membahas 

permasalahan lainnya secara lebih mendalam. 


