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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran kalimat majemuk dengan menggunakan model 

pembelajaran kontekstual dilakukan sampai tiga siklus tindakan kelas. Hal ini 

dikarenakan pada siklus III tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

tercapai, yaitu hampir 90% siswa menguasai aspek ciri-ciri kalimat majemuk, 

hubungan makna antarklausa, unsur fungsional kalimat majemuk, dan cara 

penulisan kalimat majemuk.  

Pembelajaran yang dilaksanakan pada masing-masing siklus terdiri atas tiga 

kegiatan, yakni kegiatan masyarakat belajar, pemodelan dan inkuiri. Masing-

masing  siklus  tindakan  kelas   terdiri atas 2 pertemuan  (tatap muka).  

Rinciannya sebagai berikut.  

Siklus I: 

Pada pertemuan pertama dibahas tentang  ciri-ciri kalimat majemuk dan 

hubungan makna antarklausa, sedangkan  pertemuan kedua dibahas  unsur 

fungsional kalimat majemuk dan cara penulisan kalimat majemuk.    

Siklus II:                                  

Pada pertemuan pertama aspek ciri-ciri kalimat majemuk, hubungan makna 

antarklausa, unsur fungsional kalimat majemuk, dan cara penulisan kalimat 
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majemuk  dibahas. Sebagai revisi  model, diberikan prosedur pengerjaan 

analisis kalimat majemuk pada kegiatan pemodelan dan presentasi. Adapun,  

hasil  analisis  siswa  pada  pertemuan pertama dipresentasikan pada 

pertemuan kedua. 

Siklus III: 

Pada siklus III selain revisi model berupa penambahan prosedur kerja analisis 

kalimat majemuk dan presentasi, juga prosedur merekonstruksi kembali teks 

berita. Pada pertemuan pertama kalimat majemuk yang terdapat pada hasil 

rekonstruksi teks  berita dibahas. Kemudian, pada pertemuan kedua hasil 

rekonstruksi tersebut dianalisis berdasarkan prosedur pengerjaan  analisis dan 

hasil analisisnya dipresentasikan.   

Hasil pembelajaran yang  diinginkan  yaitu minimal 75% siswa memeroleh 

nilai lebih dari 65  Kriteria Ketuntasan  Minimal (KKM) baru tercapai pada 

siklus III dengan penguasaan setiap aspek berada pada kriteria cukup dan 

baik. Adapun, nilai rata-rata kelas pada siklus I adalah 56 dan sebanyak 5% 

siswa  memeroleh nilai lebih dari 65.  Pada siklus II, nilai rata-rata kelas  65 

dan sebanyak 55%  siswa memeroleh nilai lebih dari 65. Pada siklus III nilai 

rata-rata kelas 71 dan 90% siswa  memeroleh nilai lebih dari 65. 

2. Untuk menjawab tepat tidaknya penerapan model pembelajaran kontekstual 

pada pembelajaran kalimat majemuk, penulis menggunakan statistik inferensi 

dan menggunakan uji ANOVA untuk menguji hipotesis yang penulis susun. 

Adapun, hasil pengujian tersebut sebagai berikut.  
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Model pembelajaran kontekstual yang telah direvisi, yaitu berupa penambahan 

prosedur kerja dan kegiatan presentasi tepat digunakan untuk meningkatkan 

penguasaan siswa terhadap kalimat majemuk. Hal ini ditunjukkan dengan 

mengecilnya nilai varians pada siklus II (10) dan III (13) yang berarti 

pemahaman siswa terhadap kalimat majemuk yang meliputi aspek ciri-ciri 

kalimat majemuk, hubungan makna antarklausa, unsur fungsional kalimat, 

dan cara penulisan kalimat majemuk semakin merata setelah diterapkannya 

model pembelajaran kontekstual. Selain itu, uji statistik menunjukkan hasil 

belajar pada setiap siklus meningkat secara signifikan. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil pengujian hipotesis, yaitu hipotesis “Tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara nilai rata-rata tes sebelum tindakakan kelas, tes siklus I, tes 

siklus II, dan tes siklus III” ditolak, yang berarti terdapat peningkatan yang 

signifikan antara nilai rata-rata tes sebelum tindakan kelas, tes siklus I, tes 

siklus II, dan tes siklus III. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi siswa pada siklus I, siklus II, dan siklus III 

sebagai berikut.  

Siklus I: 

a. Suasana kelas masih ramai dan kurang terkendali. Perlu pengarahan dan 

bimbingan pada setiap tahap kegiatan. 

b. Kerja sama, diskusi, dan keterlibatan seluruh anggota masyarakat belajar 

belum terlihat secara utuh.   

c. Format analisis kalimat majemuk yang penulis susun belum bisa 

menuntun siswa  untuk belajar secara mandiri. 
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d. Kegiatan inkuiri belum berjalan dengan lancar terutama pada tahap 

observasi, menduga, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Pada 

tahap-tahap ini perlu diadakan tuntunan dan bimbingan menganalisis tahap 

demi tahap.  

Siklus II: 

a. Kerja sama dan keterlibatan anggota setiap kelompok belum terlihat secara 

utuh.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  kegiatan  inkuiri  dan diskusi, masih 

ada beberapa siswa yang kurang antusias terhadap kegiatan tersebut.   

b. Pada kegiatan presentasi, masih ada beberapa siswa yang kurang antusias 

terhadap kegiatan presentasi.  

Siklus III: 

Kendala-kendala pada sklus III sudah cenderung tidak ada.  

4. Berdasarkan angket yang diberikan kepada siswa, respon siswa terhadap 

penerapan model pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran kalimat 

majemuk positif dan dapat menerima model tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 

respon siswa yang menyatakan  pembelajaran kalimat majemuk dengan model 

pembelajaran kontekstual menyenangkan, materi kalimat majemuk mudah 

dipahami, bisa mandiri dalam setiap tahap kegiatan pembelajaran, motivasi 

belajar sedikit lebih tinggi, minat dan rasa ingin tahu lebih tinggi dalam 

pembelajaran kalimat majemuk, kesempatan yang diberikan oleh guru untuk 

mengemukakan ide atau gagasan sangat besar, dan siswa menyatakan setuju 

model pembelajaran kontekstual digunakan untuk menguasai kalimat 

majemuk. 
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5.2 Saran 

  Berdasarkan  penelitian yang telah penulis laksanakan, penulis mengajukan  

saran-saran sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran yang bisa 

dijadikan alternatif bagi guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Penulis menyarankan agar peneliti lain mengembangkan model pembelajaran 

ini dengan menerapkan  seluruh prinsip kontekstual. Dengan demikian, hasil 

pembelajaran yang diperoleh lebih baik dibandingkan dengan model 

pembelajaran kontekstual yang hanya menerapkan pemodelan, masyarakat 

belajar, dan inkuiri.  

3. Agar nilai tes (hasil belajar siswa) lebih menggambarkan penguasaan siswa 

terhadap kalimat majemuk, soal tes harus dibuat lebih bervariasi dan soal 

uraiannya disarankan berupa soal menulis teks berita yang di dalamnya 

terdapat kalimat majemuk.   

4. Untuk mengurangi kendala-kendala yang dapat timbul dalam masyarakat 

belajar, pembentukkan kelompok (masyarakat belajar) harus benar-benar 

memerhatikan prinsip keheterogenan. 

5. Dalam penerapan model pembelajaran kontekstual pada pembelajaran lain 

disarankan untuk memperhatikan kendala-kendala yang mungkin timbul pada 

setiap siklus.  


