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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan, dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Penerapan strategi pembelajaran concept sentence berbantuan film pendek 

dapat dijadikan alternatif strategi dan media pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran menulis teks anekdot. Concept sentence 

merupakan strategi pembelajaran yang menitik beratkan kepada kata kunci 

dalam pembuatan kalimat. Penggunaan strategi pembelajaran tersebut akan 

dilakukan secara kelompok kecil atau heterogen, dalam satu kelompok terdiri 

dari 2-3 orang. Lalu, untuk cara penerapan strategi pembelajaran concept 

sentence berbantuan film pendek tersebut ke dalam pembelajaran menulis teks 

anekdot adalah menyesuaikan dengan KD (kompetensi dasar) yang ada pada 

kelas X mengenai menulis teks anekdot. 

Penerapan strategi pembelajaran concept sentence berbantuan film 

pendek dalam pembelajaran menulis teks anekdot dapat membuat siswa 

merasa tertarik dan mampu menulis teks anekdot dengan baik. Selain itu, 

peran kelompok dalam strategi pembelajaran concept sentence berbantuan 

film pendek pada pembelajaran menulis teks anekdot tersebut adalah sebagai 

ajang bertukar ide atau pikiran dan saling bekerja sama dalam membuat teks 

anekdot. 

2. Kualitas menulis teks anekdot siswa di kelas eksperimen sebelum diterapkan 

strategi pembelajaran concept sentence berbantuan film pendek berada pada 

kategori baik. Total nilai menulis teks anekdot siswa pada tes awal (pre-test) 

adalah 2857 dengan nilai rata-rata kelas yaitu 81,63. Kualitas menulis teks 

anekdot siswa tersebut berdasarkan aspek-aspek kriteria penilaian menulis 

teks anekdot yang digunakan. Pada aspek kelengkapan struktur teks, tidak 

semua siswa mampu menghadirkan tokoh, alur, dan latar, semua siswa 

mampu menghadirkan teks anekdot minimal terdiri atas 2 (dua) paragraf, dan 

tidak semua siswa mampu mengurutkan serta menghadirkan struktur teks 
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anekdot secara logis; pada aspek bahasa, siswa mampu menghadirkan kalimat 

langsung saja dan cenderung kesulitan dalam menghadirkan diksi, keefektifan 

kalimat, dan kalimat tidak langsung dalam teks anekdotnya; pada aspek isi, 

tidak semua siswa mampu menghadirkan kelucuan topik, tidak semua siswa 

mampu menghadirkan hikmah, tidak semua siswa mampu menghadirkan 

kritikan terhadap tokoh atau peristiwa dalam teks anekdotnya, dan hanya 

beberapa yang mampu menyesuaikan tema yang ditentukan dengan teks 

anekdot yang dibuat. Kualitas menulis teks anekdot siswa di kelas eksperimen 

sesudah diterapkan strategi pembelajaran concept sentence berbantuan film 

pendek berada pada kategori sangat baik. Total nilai menulis teks anekdot 

siswa pada tes akhir (post-test) adalah 3185 dengan nilai rata-rata kelas yaitu 

91. Kualitas menulis teks anekdot siswa tersebut berdasarkan aspek-aspek 

kriteria penilaian menulis teks anekdot yang digunakan. Pada aspek 

kelengkapan struktur teks, siswa sudah mampu menghadirkan tokoh, alur, 

latar, mampu menghadirkan teks anekdot minimal 2 (dua) paragraf, mampu 

menghadirkan struktur teks anekdot secara logis dan lengkap (abstraksi, 

orientasi, krisi, reaksi, koda); pada aspek bahasa, siswa mampu menghadirkan 

ketepatan diksi, keefektifan kalimat, dan penggunaan kalimat langsung; pada 

aspek isi, siswa mampu menghadirkan kelucuan topik yang tersaji, mampu 

menghadirkan hikmah dan kritik terhadap tokoh atau peristiwa tertentu, dan 

mampu menyesuaikan tema yang telah ditentukan dengan teks anekdot yang 

dibuat. 

3. Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa strategi 

pembelajaran concept sentence berbantuan film pendek efektif digunakan 

dalam pembelajaran menulis teks anekdot. Hal tersebut dapat diketahui dari 

adanya perbedaan yang signifikan pada kemampuan menulis teks anekdot 

siswa di kelas eksperimen dan di kelas kontrol. Perbedaan tersebut terlihat dari 

hasil perbandingan thitung dengan ttabel yaitu 206,03 dengan 1,9974. Hasil 

perbandingan menunjukkan harga thitung lebih besar dibandingkan harga ttabel  

atau 206,03 > 1,9974. Keefektifan strategi pembelajaran concept sentence 

berbantuan film pendek dalam pembelajaran menulis teks anekdot juga dapat 

diketahui dari nilai rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol, serta kategori 



149 

 

Herameita Arafah, 2017 
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN CONCEPT SENTENCE BERBANTUAN FILM PENDEK 
DALAM PEMBELAJARAN MENULIS TEKS ANEKDOT  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

nilai yang di dapat pada tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test). Kelas 

eksperimen diketahui mendapat nilai rata-rata kelas pada tes awal (pre-test) 

yaitu 81,63 dengan kategori baik dan pada tes akhir (post-test) yaitu 91 

dengan kategori sangat baik, sedangkan kelas kontrol pada tes awal (pre-test) 

yaitu 83,06 dengan kategori baik dan pada tes akhir (post-test) yaitu 86,03 

dengan kategori baik. Maka dari itu, hasil perbandingan tersebut menunjukkan 

bahwa strategi pembelajaran concept sentence berbantuan film pendek efektif 

digunakan dalam pembelajaran menulis teks anekdot. 

 

B. Implikasi 

1. Bagi peneliti, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi 

dalam menambah wawasan mengenai penggunaan strategi dan media 

pembelajaran yang cocok diaplikasikan dalam pembelajaran menulis teks 

anekdot. 

2. Bagi peserta didik, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

implikasi dalam menggerakkan motivasi, serta minat siswa dalam 

pembelajaran menulis teks anekdot. 

3. Bagi praktisi/pendidik/pihak sekolah, temuan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan implikasi dalam menentukan strategi dan media pembelajaran 

yang efektif digunakan dalam pembelajaran menulis teks anekdot yang 

menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.  

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa strategi 

pembelajaran concept sentence berbantuan film pendek terbukti efektif digunakan 

dalam pembelajaran menulis teks anekdot. Maka dari itu, strategi dan media 

pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran menulis 

teks anekdot. Selain itu, terkait dengan strategi pembelajaran concept sentence 

berbantuan film pendek, penulis menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. 

1. Penerapan strategi pembelajaran concept sentence berbantuan film pendek 

dalam penelitian ini terbatas pada pembelajaran menulis teks anekdot. Strategi 
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dan media pembelajaran ini diharapkan menjadi rujukan penelitian lanjutan 

untuk jenis tulisan lain, baik sastra maupun nonsastra. 

2. Penerapan strategi pembelajaran concept sentence dalam penelitian ini 

terbatas pada penggunaan media film pendek dan video. Pada penelitian 

lanjutan, diharapkan penggunaan media lain, seperti gambar, lagu, dan 

sebagainya. 

3. strategi pembelajaran concept sentence adalah kegiatan pembelajaran yang 

mengajarkan siswa untuk membuat sebuah kalimat dari beberapa kata kunci 

yang telah disediakan secara berkelompok. Khusus strategi pembelajaran 

concept sentence berbantuan film pendek dalam pembelajaran menulis teks 

anekdot, disarankan menjelaskan terlebih dahulu materi terkait teks anekdot 

secara singkat dan menghadirkan kata kunci yang menarik. 


