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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab IV, maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran menulis teks negosiasi di kelas X SMA Negeri 3 

Cimahi sudah sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Metode penyampaian 

materi pelajaran masih bersifat Teacher Centered/ berpusat pada guru. 

Artinya, guru belum menerapkan pembelajaran berbasis aktivitas siswa 

secara utuh. Di sisi lain, evaluasi yang digunakan cenderung bersifat 

kognitif sehingga aspek psikomotor diabaikan yang berdampak pada 

kemampuan siswa dalam menulis teks negosiasi masih rendah. 

2. Kemampuan awal menulis teks negosiasi siswa di kelas eksperimen dan di 

kelas kontrol menunjukkan kategori cukup berdasarkan hasil tes awal di 

kelas eksperimen dan di kelas kontrol juga menunjukkan kategori yang 

sama.  Dengan demikian, kemampuan siswa dalam menulis teks negosiasi 

setelah dilakukan  pada tes awal berada dalam kategori cukup 

3. Implementasi pembelajaran menulis teks negosiasi dengan model Problem 

Based Learning berbantuan media gambar yang berorientasi karakter di 

kelas X SMA Negeri 3 Cimahi berlangsung selama tiga kali pertemuan. 

Pada setiap pertemuan, guru senantiasa mengacu pada sintaks model yang 

telah dirancang sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

observer, secara keseluruhan guru sudah melaksanakan langkah-langkah 

pembelajaran dengan baik. Di sisi lain, selama pembelajaran berlangsung, 

siswa menunjukkan sikap kooperatif dan berdampak pada kemampuan 

siswa dalam menganalisis permasalahan yang disajikan dalam gambar dan 

menemukan solusi atas permasalahan tersebut. 

4. Karakter siswa dalam pembelajaran dengan model problem based learning 

berbantuan media gambar berorientasi karakter mulai tumbuh setelah 
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siswa diberi stimulus berupa gambar yang berorientasi karakter. Respon 

siswa terlihat pada saat pembelajaran berlangsung. Karakter yang muncul 

di antaranya  menghargai orang lain, bertanggung jawab, gemar membaca, 

mampu berkomunikasi, dan santun dalam berbahasa. 

5. Kemampuan siswa di kelas eksperimen dalam menulis teks negosiasi 

setelah dilaksanakan treatment dengan menggunakan model PBL 

berbantuan media gambar yang berorientasi karakter meningkat dari 

sebelum treatment diberikan. Peningkatan tersebut dilihat berdasarkan 

hasil pretes dan postes. Interpretasi yang diperoleh yaitu rata-rata tes akhir 

siswa di kelas eksperimen lebih tinggi secara signifikan daripada siswa di 

kelas kontrol. Artinya, kemampuan siswa di kelas eksperimen meningkat 

secara signifikan daripada siswa di kelas kontrol. 

6. Model PBL berbantuan media gambar berorientasi karakter terbukti 

berpengaruh dalam pembelajaran menulis teks negosiasi. Besaran 

pengaruh tersebut berdasarkan hasil uji effect size yang menunjukkan 

kategori besar.  

 

B. Implikasi 

Penelitian ini memberikan suatu gambaran yang jelas bahwa 

keberhasilan proses pembelajaran tergantung pada beberapa faktor. Faktor-

faktor tersebut berasal dari pihak guru maupun siswa. Faktor guru yaitu 

kemampuan guru dalam mengimplementasikan model, mengelola kelas, dan 

teknik yang digunakan dalam pembelajaran. Selain itu, faktor dari siswa dapat 

dilihat dari minat, motivasi, semangat, dan kreativitas siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Faktor-faktor tersebut saling mendukung satu sama yang lain sehingga 

harus diupayakan secara maksimal. Apabila guru mmemiliki kemampuan baik 

dalam mengimplementasikan model, mengelola kelas, serta didukung oleh 

teknik dan sarana yang sesuai, maka pembelajaran tersebut akan bermakna 

bagi siswa. Selain itu, materi pembelajaran akan diperoleh siswa dengan baik, 

jika siswa juga memiliki motivasi, minat, dan kreativitas untuk aktif dalam 
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proses pembelajaran. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancer, kondusif, dan efektif. 

Efek dari hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan nilai atau 

prestasi siswa dalam menulis teks negosiasi. Dengan kualitas pembelajaran 

yang baik, siswa akan dapat meningkatkan hasil belajarnya. Selain itu, siswa 

juga dapat menganalisis permasalahan dan mencari alternatif dari solusi secara 

berkelompok maupun mandiri.  

 

C. Rekomendasi 

1. Kemampuan siswa dalam menulis teks negosiasi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, di antaranya latar belakang literasi siswa, kebiasaan siswa 

dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan 

motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran menulis 

teks negosiasi dilaksanakan, guru sebaiknya membiasakan siswa untuk 

selalu membaca dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. 

2. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, diperlukan 

penelitian-penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai pengaruh model 

PBL berbantuan media gambar yang berorientasi karakter dihubungkan 

dengan keterampilan berbahasa yang lain, di antaranya berbicara. Hal ini 

didasari alasan bahwa kegiatan bernegosiasi dapat digunakan dalam 

keterampilan berbahasa secara lisan maupun tulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


