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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Pembelajaran yang diharapkan tidak akan dicapai dengan begitu saja. 

Penerapan model-model yang bervariasi merupakan salah satu penunjang bagi 

tercapainya pembelajaran yang di harapkan. Penerapan model ini merupakan 

salah satu yang peneliti lakukan dalam mengembangkan proses pembelajaran. 

Peneliti menggunakan model pembelajaran quantum dengan media ular tangga 

dalam memproduksi teks cerita ulang. Berdasarkan rumusan masalah, 

pembahasan, dan hasil analisis data yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Dari hasil penelitian prates di kelas eksperimen, kemampuan memproduksi 

teks cerita ulang siswa masih sangat rendah. Hal ini terbukti dengan hasil 

rata-rata yang di dapatkan, yaitu 55 yang termasuk ke dalam kategori cukup, 

dengan nilai tertinggi sebesar 72, dan nilai terendah sebesar 39. Setelah 

siswa diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran quantum 

dengan media ular tangga, kemampuan memproduksi teks cerita ulang 

siswa meningkat sebesar 26 sehingga nilai rata-rata siswa pada saat pascates 

menjadi 81 dan termasuk pada kategori baik dengan nilai tertinggi sebesar 

93, dan nilai terendah sebesar 70. 

2. Dari hasil penelitian prates di kelas kontrol, kemampuan memproduksi teks 

cerita ulang siswa masih sangat rendah. Hal ini terbukti dengan hasil rata-

rata yang di dapatkan, yaitu 53 yang termasuk ke dalam kategori cukup, 

dengan nilai tertinggi sebesar 73, dan nilai terendah sebesar 37. Setelah 

siswa diberikan perlakuan tanpa menggunakan model pembelajaran 

quantum dengan media ular tangga, kemampuan memproduksi teks cerita 

ulang siswa hanya meningkat sebesar 14 sehingga nilai rata-rata siswa pada 

saat pascates menjadi 67 dan termasuk pada kategori cukup dengan nilai 

tertinggi sebesar 82, dan nilai terendah sebesar 49. 

3. Berdasarkan hasil penelitian terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil 

pascates di kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 
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quantum dengan media ular tangga dengan hasil pascates di kelas kontrol 

tanpa menggunakan model pembelajaran quantum dengan media ular 

tangga. Berdasarkan Uji hipotesis menggunakan Mann-Whitney hasil data 

kelas eksperimen dan kelas kontrol bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,000 

kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05). Maka, dari hasil uji hipotesis dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi sebagai 

berikut. 

1. Bagi Pendidik, khususnya guru Bahasa Indonesia diharapkan dapat 

menggunakan model pembelajaran quantum dengan media ular tangga 

sebagai salah satu alternatif yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 

pada diri siswa dan memberikan kenyamanan ketika proses pembelajaran 

berlangsung dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan guru dan 

menciptakan suasana pembelajaran yang berbeda dari biasanya. 

2. Bagi siswa, diharapkan model pembelajaran quantum dengan media ular 

tangga ini membuat siswa dapat lebih mudah memahami, dan 

memproduksi teks cerita ulang, sehingga penggunaan model pembelajaran 

tersebut memberikan manfaat bagi siswa dalam pembelajaran di kelas. 

3. Bagi sekolah, diharapkan model pembelajaran quantum dengan media ular 

tangga ini dapat digunakan dan diterapkan oleh guru-guru lain di sekolah 

tersebut, mengingat hasil berbicara siswa menggunakan model tersebut 

dapat meningkat.  Model pembelajaran ini tidak hanya dapat digunakan 

oleh guru Bahasa Indonesia saja, tetapi dapat juga digunakan oleh guru 

lain, seperti guru Bahasa Sunda, Bahasa Inggris, PKN, dan sebagainya. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, diharapkan rekomendasi 

dapat menjadi bahan pertimbangan di dunia pendidikan, khususnya pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Rekomendasi yang 

diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 
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1. Bagi guru, dapat menggunakan model pembelajaran quantum dengan media 

ular tangga sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Alangkah baiknya apabila saat menggunakan model ini guru melakukan 

eksplorasi kembali baik dalam alur pembelajarannya maupun dalam 

evaluasinya. Guru dapat menerapkan sebuah permainan susun cerita, adu cepat 

dalam menjawab pertanyaan yang pertanyaannya telah disediakan oleh guru, 

dan lain-lain.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, model pembelajaran quantum ini dapat digunakan 

untuk pembelajaran berbicara lain, ataupun untuk keterampilan berbahasa yang 

lain. Selain itu, model ini dapat pula diterapkan dalam tingkatan lain, tidak 

hanya untuk Sekolah Menengah Atas saja. Peneliti merekomendasikan untuk 

melakukan eksplorasi terhadap penggunaan media sehingga dapat lebih 

menstimulus siswa agar semangat dalam belajar, sebagai contoh dapat 

menggunakan media visual, audio-visual, dan lain-lain. 


