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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Penelitian yang telah dilaksanakan merupakan studi eksperimen terhadap 

model imersi berbasis pendidikan karakter dalam pembelajaran berbicara dengan 

materi bercerita tentang tokoh idola pada siswa kelas VII. Didapatkan simpulan 

sebagai berikut, profil pembelajar siswa kelas VII SMPN 2 Tambakdahan berada 

pada taraf kurang. Karakteristik khusus yang dimiliki pembelajar adalah penutur 

bahasa daerah, jarang menggunakan bahasa Indonesia, tidak memiliki lingkungan 

bahasa yang memadai untuk belajar bahasa Indonesia, kontak dengan bahasa 

Indonesia sebagian besar dilakukan dengan guru selama pembelajaran di kelas, 

kemampuan berbahasa Indonesia yang dimiliki cenderung reseptif, pembelajaran 

terfokus pada kebahasaan, kurang memberi ruang untuk melatih kemampuan 

berbicara serta tidak berhasil memotivasi siswa untuk berbahasa Indonesia. 

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil prates kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Sebagian besar nilai yang didapatkan siswa berkategori kurang dan 

sisanya pada kriteria cukup. Siswa kesulitan dalam mengembangkan cerita, 

terbatas dalam hal kosakata, menentukan diksi, bercerita dengan runtut, 

menyimpulkan keteladanan utama, hingga kurang memiliki kepercayaan diri. 

Kemampuan awal pembelajaran berbicara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan memiliki varian yang sama 

sehingga data termasuk homogen. Hal tersebut bermakna kemampuan awal siswa 

pada kedua kelas tidak menunjukkan selisih perbedaan yang signifikan. Data hasil 

prates menunjukkan bahwa nilai terbesar, serta jumlah nilai, dan nilai rata-rata 

kedua kelas tidak jauh berbeda. Lantas, hasil uji normalitas  data prates dan 

pascates antara kedua kelas didapatkan hasil signifikan beridistribusi normal.  

Setelah pelaksanaan prates, kelas eksperimen beroleh perlakuan 

menggunakan model imersi berorientasi pendidikan karakter. Terdapat lima kali 

pertemuan, pertemuan pertama dan kelima dikhususkan untuk pelaksanaan 

kegiatan prates dan pascates, sementara pemberian perlakuan dilaksanakan pada 
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pertemuan kedua hingga keempat. Dengan demikian, siswa hanya mendapatkan 

perlakuan sebanyak tiga kali pertemuan. Pada pertemuan kedua, siswa secara 

berkelompok menganalisis, menyusun cerita berdasarkan teks dalam potongan 

acak yang diberikan guru, dan mengidentifikasi bagian-bagian substruktur cerita. 

Lalu, siswa menerima teks transkripsi prates mereka, membandingkan dengan 

contoh, dan merevisi. Aktivitas selanjutnya adalah, siswa saling bercerita secara 

bergiliran dengan teman sekelompoknya dan saling memberikan masukan. 

Pertemuan ketiga dan keempat, dengan sintaks yang sama merevisi pada fokus 

yang berbeda, saling bercerita, dan saling memberi masukan. Selama tiga 

pertemuan tersebut, selain mempelajari materi kebahasaan siswa secara sadar 

turut membangun komunitas belajar yang berkomunikasi menggunakan bahasa 

Indonesia secara penuh dan mengasah kepekaan batin terhadap nilai-nilai spiritual 

dan sosial. 

Setelah semua perlakuan selesai dilaksanakan, kedua kelas diuji kembali 

dengan pascates. Kelas eksperimen dan kelas kontrol mengalami peningkatan dari 

segi jumlah, rata-rata, dan terdapat selisih rata-rata antara kedua kelas. Kelas 

eksperimen menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan kelas 

kontrol. Hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata, nilai tertinggi, unggul dalam hal 

jumlah siswa yang berada pada kategori baik dan sangat baik. Dari keseluruhan 

siswa hanya sepersepuluhnya berada pada kategori kurang. Sementara, pada kelas 

kontrol kategori tertinggi yang dapat diraih siswa hanya berkategori baik, 

sebagian besar berada pada kategori cukup baik, dan terdapat seperlima dari 

keseluruhan siswa berada pada kategori kurang. Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan cara membandingkan antara hasil uji dua sampel berpasangan prates dan 

pascates kelas eksperimen dengan batas acuan signifikansi. Hasil pengujian 

menyatakan bahwa hipotesis diterima. Kelas eksperimen dinyatakan unggul 

dalam sejumlah aspek perbandingan. Sehingga diperoleh simpulan, model imersi 

berorientasi pendidikan karakter dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa 

dan dapat digunakan dalam pembelajaran bercerita tentang tokoh idola kelas VII. 

Berdasarkan penelitian “Penerapan Model Immersion (Imersi) 

Berorientasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Berbicara Siswa Kelas VII 

Di SMP Negeri 2 Tambakdahan Tahun Ajaran 2015/2016” menunjukkan hasil 
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yang di luar ekspektasi peneliti karena kurang memberikan efek yang signifikan. 

Namun penelitian ini memiliki sejumlah temuan positif yang ditunjang oleh 

dokumen observasi dan angket yakni, 1) siswa terlihat senang, antusias dan 

berpartisipasi aktif dalam mengikuti setiap tahapan pembelajaran; 2) kerja sama 

yang baik antara guru dan siswa dalam menerapkan habituasi dan intervensi 

model imersi efektif dalam menciptakan lingkungan bahasa yang memadai untuk 

membudayakan berkomunikasi dan berekspresi dalam bahasa Indonesia; 3) 

habituasi dan intervensi pendidikan karakter sangat baik untuk menanamkan 

kepekaan batin terhadap nilai yang berlaku di masyarakat; 4) peningkatan 

kemampuan berbicara membutuhkan latihan dalam intensitas dan frekuensi. 

Selain temuan positif, peneliti pun menemukan kendala khas yang 

dihadapi guru dalam penerapan model ini, diantaranya: 1) persiapan sejumlah 

media pendukung habituasi dan intervensi seperti, a) daftar pelanggaran siswa 

yang disusun berdasarkan kelompok; b) poster penghargaan untuk menempelkan 

emotikon senyum sebagai penghargaan; c) emotikon senyum dan emotikon 

bintang dalam jumlah yang memadai. 2) pembelajaran dalam setiap tahapan akan 

terinterupsi oleh intervensi yang dilakukan guru dan siswa terhadap siswa yang 

melanggar habituasi imersif dan habituasi pendidikan karakter; 3) konsentrasi 

belajar tiap kelompok akan terpengaruh oleh proses intervensi dan dinamika yang 

terjadi di dalam kelompok; 4) penggunaan permen sebagai syarat dalam 

mengikuti pembelajaran menciptakan kendala saat berhadapan dengan siswa 

kurang mampu yang terkadang tidak mendapat uang jajan namun di sisi lain 

permen merupakan bentuk kompensasi pelanggaran aturan dengan menggunakan 

permen dalam jumlah terbatas menguntungkan dalam menanamkan efek jera, rasa 

tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan. 

     

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian “Penerapan Model Immersion (Imersi) 

Berbasis Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Berbicara Siswa Kelas VII Di 

SMP Negeri 2 Tambakdahan Tahun Ajaran 2015/2016” model imersi dapat 

digunakan dalam pembelajaran berbicara. Namun tidak menutup kemungkinan 

dapat digunakan pada pembelajaran menyimak, membaca dan menulis. Namun 
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terdapat syarat yang harus dipenuhi agar model ini dapat digunakan. Sesuai 

dengan definisi yang telah dipaparkan pada Bab II, model imersi adalah model 

pembelajaran bahasa kedua dengan tujuan bilingual dan biliterasi dengan syarat 

bahasa yang dimaksud terdapat dalam kurikulum dan digunakan sebagai bahasa 

pengantar dalam presentase tertentu baik secara keseluruhan maupun sebagian. 

Model ini jika dilaksanakan sesuai dengan rangkaian prosedur dan menggunakan 

bahasa sasaran secara penuh dalam rentang waktu yang lebih memadai atau 

jangka panjang (sesuai dengan lama masa siswa bersekolah) akan memberi efek 

signifikan terhadap kemampuan komunikasi siswa dan pencapaian akademik. 

Model ini dapat menjadi relevan digunakan sebagai model pembelajaran bahasa 

Indonesia sebagai bahasa kedua pada kelas yang memiliki siswa yang 

berkarakteristik penutur bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama jika kelas 

tersebut dalam proporsi yang lebih besar memiliki siswa yang berbahasa pertama 

selain bahasa Indonesia. 

Berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan, model ini dijadikan sebagai 

alternatif model pembelajaran bahasa Indonesia pada Kurikulum Nasional 

terutama jika ada siswa yang belum memiliki kontak dengan bahasa kedua secara 

memadai. Keunggulan yang dimiliki oleh model ini adalah siswa memiliki lebih 

banyak kesempatan untuk saling membangun keterampilan berbahasa secara 

horizontal dan komunikasi yang lebih intensif serta frekuensi yang lebih baik 

antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru. 

Penelitian mengenai imersi sebagai program pembelajaran telah banyak 

dilaksanakan terutama di sekolah yang memiliki program bilingual Indonesia-

Inggris. Namun, penelitian imersi sebagai model masih minim digunakan. Oleh 

karena itu, penelitian dan pengembangan mengenai imersi ini masih memerlukan 

penelitian lebih lanjut.  

  


