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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pola dialog pembelajaran IPA menggunakan 

transcript based lesson analysis (TBLA) yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

simpulan dari hasil penelitian tersebut dapat dipaparkan sebegai berikut. 

1. Pola dialog pembelajaran IPA dalam aspek komunikasi verbal (perpindahan, 

tipe dan tujuan ucapan) yang mendominasi sesi diskusi klasikal siklus 1 

sampai 3 berturut-turut adalah teacher semi-equal dialogic pattern, teacher 

equal dialogic pattern dan teacher equal dialogic pattern.  

Sedangkan, dominasi pola komunikasi yang terbentuk pada sesi diskusi 

kelompok dalam siklus 1 sampai siklus 3 berturut-turut adalah isolated group 

dialogic pattern dengan kecenderungan satu siswa pasif, isolated group 

dialogic pattern dengan kecenderungan semua siswa dalam kelompok aktif 

dan semi-interacted dialogic pattern. 

2. Pola dialog pembelajaran IPA dalam aspek hubungan saling mendengar  yang 

mendominasi sesi diskusi klasikal siklus 1 sampai siklus 3 berturut-turut 

adaah semi-equal listening relationship pattern, equal listening relationship 

pattern dan equal listening relationship pattern.  Sedangkan, pada pola 

hubungan saling mendengar yang mendominasi  sesi disksi kelompok siklus 

1 sampai 3 berturut-turut adalah isolated listening relationship group pattern, 

isolated listening relationship group pattern dan semi-interacted listening 

relationship group pattern. 

3. Pergeseran pola dialog pembelajaran IPA dalam aspek komunikasi verbal dan 

hubungan saling mendengar terbentuk pada pembelajaran siklus 1 sampai 

siklus 3. Pada pola komunikasi verbal terbentuk pergeseran keseimbangan 

dialog yang terbentuk antara guru dan siswa. Pola komunikasi pada ssesi 

diskusi klasikal bergeser dari pola teacher semi-equal dialogic pattern ke pola 

teacher equal dialogic pattern. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa 
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terjadi pergeseran pada dialog guru dari siklus 1 ke siklus 3. Pergeseran 

tersebut terbentuk  akibat guru dalam dialog pembelajaran lebih memberikan 

ruang cukup bagi siswa untuk menyampaikan ide dan gagasannya dengan 

siswa menyampaikan ide dan gagasan serta mengevaluasi bersama gagasan 

yang telah disampaikan sebelumnya. Sedangkan, pada sesi diskusi klasikal 

terbentuk pergeseran pola dari isolated group dialogic pattern ke pola semi-

interacting group dialogic pattern. Pergeseran tersebut menggambarkan 

adanya perubahan pola dari  hanya terbentuk dalam satu kelompok ke arah 

pembentukan dialog dengan interaksi antar kelompok. Pada pola hubungan 

saling mendengarkan terbentuk pergeseran dalam sesi diskusi klasikal dan 

diskusi kelompok. Pada sesi diskusi klasikal terjadi pergeseran dari semi-

equal listening relationship pattern ke equal listening relationship pattern. 

pergeseran tersebut menunjukkan adanya perubahan keseimbangan 

hubungan saling mendengar antara guru dan siswa dalam dialog 

pembelajaran sesi diskusi kelompok. Sedangkan, pada pola hubungan saling 

mendengar sesi diskusi kelompok terdapat pergeseran dari pola isloated 

listening relationship group pattern  ke pola semi-interacting listening 

relationship group pattern. Pergeseran tersebut menunjukkan adanya 

perpindahan pola hubungan mendengarkan yang hanya terisolasi dalam setu 

kelompok ke pola hubungan saling mendengarkan antar kelompok. 

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian mengenai pola dialog pembelajaran IPA menggunakan 

transcript based lesson analysis (TBLA) memiliki implikasi sebagai berikut. 

1. Praktik Instruksional guru, temuan dan pembahasan mengenai pola dialog 

pembelajaran IPA dalam aspek komunikasi verbal dan hubungan saling 

mendengar dapat dijadikan refleksi guru untuk membentuk dialog 

pembelajaran yang lebih baik. Pola perpindahan ucapan dalam dialog 

pembelajaran  dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi guru untuk 

membentuk Inisiasi-Respon-Feedback yang lebih mendorong ke arah 

pembelajaran dialogis.  
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2. Pengermbangan profesional guru, temuan dan pembahasan dalam penelitian 

ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan profesional guru. 

Penggunaan siklus lesson study dalam metode penelitian ini dapat dijadikan 

referensi pengembangan profesional guru dalam bentuk berkolaborasi bersama 

membentuk pembelajaran yang lebih efektif. 

3. Kompetensi profesional guru, analisis menggunakan TBLA (Trancript based 

lesson analysis) pada penelitian ini memberikan sejumlah fakta  yang valid 

berupa pola ucapan dan hubungan saling mendengarkan oleh guru dan siswa 

didalam kelas. Teknik analisis pada penilitian ini dapat dijadikan refrensi untuk 

guru agar dapat menggunakan teknik analisis serupa di dalam kelas. Penerapan 

teknis analisis tersebut didalam kelas akan membuat guru mampu 

meningkatkan kemampuan pedagogis untuk membuat pembelajaran yang akan 

dilaksanakan lebih efektif dan secara tidak langsung akan meningkatkan 

kompetensi profesional guru. 

 

C. Rekomendasi 

Merujuk pada proses dan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis 

memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian 

selanjutnya sebagai berikut. 

1. Dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai hasil belajar yang terbentuk 

akibat beberapa pola dialog pembelajaran tertentu. Hal tersebut bertujuan 

agar diketahui pula hasil yang terbentuk dari dialog pembelajaran yang telah 

dianalisis pada penelitian ini.  

2. Menggunakan partisipan penelitian yang lebih talk-active. Hal tersebut 

dikarenakan peneltiian ini menggunakan analisis TBLA (transcript based 

lesson analysis) yang akan lebih mudah dilakukan ketika partisipan penelitian 

merupakan partisipan yang talk-active. 

3. Penentuan siswa target, untuk membentuk analisis dialog siswa yang lebih 

dalam diperlukan penentuan siswa target yang karakternya sudah diketahui 

sebelumnya. Hal tersebut akan membantu merekam bagaimana perubahan 

yang terbentuk ketika penelitian dilakukan.  
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