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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif untuk 

meningkatkan kemampuan menulis teks eksposisi. Dari hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan diperoleh beberapa temuan terkait rumusan masalah yang 

telah ditentukan. Beberapa temuan tersebut sebagai berikut; 

1. Nilai rata-rata siswa kelas eksperimen naik sebanyak 44 angka. Pada 

penilaian pretest, siswa kelas eksperimen mendapatkan rata-rata sebesar 

35,48 nilai tersebut tergolong rendah dan tidak ada siswa yang mampu 

melampaui nilai KKM Bahasa Indonesia. Kemudian pada penilaian 

posttest kelas eksperimen, nilai rata-rata siswa sebesar 80,37 dengan 

rincian 29 siswa yang melampaui batas KKM, dan 4 siswa dibawah nilai 

KKM Bahasa Indonesia. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut menandakan 

bahawa hampir seluruh siswa kelas eksperimen mampu menulis teks 

eksposisi dengan teknik roda konsekuensi. 

2. Nilai rata-rata siswa kelas kontrol naik sebanyak 10 angka. Pada penilaian 

pretest, siswa kelas kontrol mendapatkan nilai yang masih tergolong 

rendah yaitu sebesar 33,65 dengan rincian seluruh siswa kelas kontrol 

tidak ada yang melampaui batas KKM. Pada tahap posttest siswa kelas 

kontrol mengalami peningkatan, akan tetapi nilai rata-rata posttest kelas 

kontrol masih tergolong rendah tidak melampaui batas KKM. 

3. Melalui penelitian yang telah dilaksanakan diketahui bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan pada kemampuan menulis teks eksposisi siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemampuan menulis teks eksposisi 

siswa kelas eksperimen dengan menggunakan teknik roda konsekuensi 

lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan menulis teks eksposisi 

siswa kelas kontrol. Hal ini menandakan bahwa teknik roda konsekuensi 

efektif dibandingkan dengan model dan media pembelajaran konvensional. 
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B. Impikasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan teknik roda konsekuensi 

dalam pembelajaran menulis teks eksposisi. 

1. Guru 

Berikut ini merupakan implikasi bagi guru dengan penggunaan teknik roda 

konsekuensi. 

a) Penggunaan teknik roda konsekuensi membantu guru menarik 

perhatian siswa agar lebih memahami pembelajaran menulis teks 

eksposisi. 

b) Penggunaan teknik roda konsekuensi dapat membantu guru 

menentukan teknik yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran 

menulis teks eksposisi. 

2. Siswa 

Berikut ini merupakan implikasi bagi siswa terkait penggunaan teknik 

roda konsekuensi. 

a) Penggunaan teknik roda konsekuensi membantu siswa dalam 

memahami konsep menulis teks eksposisi lebih dalam. 

b) penggunaan teknik roda konsekuensi meningkatkan kemampuan 

menulis teks ekspisisi. 

c) penggunaan teknik roda konsekuensi menjadikan siswa kebih berpikir 

kritis dan aktif berdiskusi dengan kelompok. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa 

rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain sebagai berikut. 

1. Guru 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, teknik roda konsekuensi 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran menulis teks eksposisi. Berikut 

merupakan rekomendasi bagi guru terkait penggunaan teknik roda 

konsekuensi dalam pembelajaran menulis teks eksposisi.  
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a. Pemaparan tahap teknik roda konsekuensi kepada siswa harus lebih 

diperjelas sehingga siswa benar-benar paham dan tidak ada langkah 

yang terlewat. 

b. Guru dapat memberikan variasi membuat teks eksposisi dengan tema 

lain serta menarik sehingga tidak menimbulkan kejenuhan saat 

menyampaikan pembelajaran. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, masih banyak celah untuk 

peneliti selanjutnya untuk mengadakan sebuah penelitian dan menjadikan 

penelitian ini sebagai acuan. 

a. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan media untuk pembelajaran 

teks ekposisi dengan menggunakan teknik roda konsekuensi. 

b. Peneliti selanjutnya dapat memaksimalkan fasilitas sekolah dalam 

menunjang pembelajaran agar terpenuhi semua tuntutan dalam 

pembelajaran. 

c. Penggunaan teknik roda konsekuensi dalam penelitian ini dibatasi 

pada pembelajaran menulis teks eksposisi saja. Oleh karena itu, 

diharapkan adanya penelitian lebih lanjut terhadap teknik roda 

konsekuensi pada pembelajaran dan jenis-jenis teks lainnya 


