
 

 

BABV 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan -P, IMIUK PERPUST~~JV~A~J 
l ; ~f, l"'!••-.-· I t- i '~_. . 1 !;l;l.f :,;-.. .;; )) I 

. ... .. 'W;.i :, t ·~ •• ._... )e'; / , ------- - ·--·----... ~. ---' 
l i_ Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil 

beberapl\ simpulan scbag-ili berikut : 

1. Stralt"Jgi pembelajaran berorientasi pada siswa memberikan hasil belajar 

siswa yang lebih baik bila dibandingkan dcngan strategi pembelajaran 

berorientasi pada materi pada pelajaran Bahasa Indonesia, hal ini 

terlihat dari nilai rata-rata hasil belaJar yang diperoleh siswa pada 

kelompok yang diajar dengan stratcgi pembelajaran berorientasi siswa 

mencapai 32,33, sedangkan kelompok siswa yang diajar dengan 

strategi pembelajaran berorientasi materi hanya mencapai 28,67. ~ 

2 . Kelompok siswa yang memiliki kemampuan verbal tinggi memperoleh 

basil belajar yang tidak berbeda secara signifikan dengan kelompok 

siswa yang memiliki kemampaun verbal, walaupun terlihat dar.i rata-

rata hasil belajar yang diperoleh siswa pada kelompok yang memiliki 

kemampuan verbal ti nggi mencapai 31,20, sedangkan kelompok siswa 

yang memiliki kcmampuan verbal rendah ha~a mencapai 29,80. Y 
3. Tidak terjadi interaksi antara strategi pembelajaran dengan kemampuan 

verbal dalam mempengaruhi hasil belajar siswa pada pelajaran Bahasa 

Indonesia. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan simpulan pertama dari hasil pcnclitian yang 

menyatakan bahwa siswa yang diajar dengan strategi pcmbelajaran 

berorientasi siswa memiliki hasil belajar bahasa Indonesia yang lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan siswa yang diajar denmgan strategi pembelajaran 

berorientasi pada materi. Hat ini dapat dijadikan pertimbangan bagi para 

guru Bahasa Indonesia untuk menggunakan strategi pembclajaran 

berorientas1 pada siswa dalam meng~jarkan materi pelajaran. 

( ~ Kegiatan pemhelajaran dengan..menerapkan strategi pembelajaran 

berorientasi pada siswa , kegiatan belajar-mengajar ini berlangsung secara 

fleksibel dan disesuaikan dengan gaya helajar dan kesulitan yang dialami 

siswa. Kegiatan pcmbelajaran tersebut lebih memberikan kcscmpatan kepada 

siswa untuk terlibat langsung melayani kebutuhan siswa, selain 

memperhatikan perbedaan individu. Guru _ menyajikan komponen 

pembclajaran dalam bentuk paket yang cocok dengan ciri-ciri individu siswa 

sehingga setiap siswa mampu menyesuaikan penjelasan dan pcnguatan 

sesuai dengan kebutuhannya. Siswa diharapkan mampu menguasai setiap 

unit pelajaran yang utuh yang selanjutnya diperlukan sebagai dasar untuk 

menguasai unit pelajaran berikutnya, karena komponcn pembelajaran sudah 

dimiliki siswa mulai dari tujuan, kaidah, contoh, penjelasan contoh secara 

ekspositori, dan penjelasan tanya jawab. ~ 

/';;:~-~-:;, Hakikat basil belajar Bahasa Indonesia merupakan tingkat 

kemampuan bcrkomunikasi siswa dalam berbahasa Indonesia baik secara 

lisan maupun tertulis. Proses pcmbelajaran itu sendiri hams membcrikan 
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kesempatan kepada siswa untuk dapat bcrfikir secara kritis dan analitis untuk 

dapat rnemecahkan masalah yang dihadapi . Dcngan adanya kemampuan 

berbahasa dan intelektual membuat manusia terutama anak didik marnpu 

mengembangkan bahasa sesuai dcngan konteks dan s ituasi. Dalam haJ ini 

strategi pcmbelajaran berorientasi pada siswa mampu membantu guru untuk 

meningkatkan hasi l bel~jar siswa terutama yang menyangkut pembelajaran 

Bahasa Indonesia, scbab dalam strategi pembelajaran berorienta~ siswa 

guru bertindak sebagai fasilitator yang siap membantu memecahkan 

kesulitan yang dihadapi siswa selama nroscs bclajar berlangsung. 

Karakterisik strategi pembelajaran beroricntasi pada siswa dapat 

dilihat dari format paket yang digunakan dalam stratcgi pembelajaran 

bcrikut: kegiatan awal, penyajian kaidah, penyajian penjelasan, penyajian 

oontoh, dan umpan balik untuk membimbing proses kognitif dan motorik 

siswa. ~ 

~ft.' Melihat strategi pembelajaran tersebut mcmbuktikan bahwa 

stratcgi pembelajaran berorientasi siswa sangat tepat digunakan pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Seluruh kegialan dirancang secara sistcmatis 

untuk_ menjadikan siswa bela jar secara indiv idual. Siwa berinteraksT secara 

langsung dengn materi pelajaran. Mereka mengerjakan seluruh kegiatan 

yang diantisipasi dalam materi pelajaran yang menjad ikan siswa belajar 

secara maksimal sesua1 dengan potensi yang dimilikinya. Stratcgi ini - -
berpusat pada s iswa, peran guru sebagai pembimbing, motivator, dan 

tasilitator. 
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Berdasarkan simpulan kedua, dikctahui kemampuan verbal siswa 

bukan merupakan karaktcristik siswa yang perlu d iperhatikan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Terbukti kemampuan verbal tidak 

memberikan pcngaruh yang berarti dalam perolehan hasil belajar ditinjau 

dari karakteristik siswa yang memi1iki kemampuan verbal tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki kemampuan verbal rendah. llasil 

penelit!_a ini mcnjadi bahan pertimbangan bagLguru Bahasa Indonesia pada 

proses pemhelajaran yang akan dilaksanakan. Walaupun kemampuan verbal 

scscorang dalam mel<~ k.sanakan tugasyang berhubungan dcngan memaharni, 

mcnggunakan, mengarang dan berbicra tcntang suatu bahasa, namun tidak 

didukung data impiris. ~ 

I~ Hasil simpulan kcliga juga menunjukkan bahwa tidak terjadi 

interaksi antara strategi pembclajaran dengan kemampuan verbal dalam 

mempe_ggaruhi hasil belajar siswa pada pelajaran.Bahasa Indonesia. Oengan 

tidak adanya interaksi antara strategi pembelajaran dengan kemampuan 

verbal ini dnlam tn empcngaruhi hasil bclajar Bahasa lndonesia. maka guru 

Bahasa Indones ia perlu menyadari hahwa tentu saja ada variabel lain yang 

- -
berinte;;_ksi dengan strategi pembelajaran. ~Nect:-~ 

I 4:' D~1ri uraian tersebut jelaslah' bahwa daam usaha mcningkatkan 

hasii belajar pebclajar diperlukan strategi pembelajaran yang baik sesuai 

dcngan situasi dan korrdisi sis.wa untuk memudahkan siswa belajar. Hal ini 

juga mcngind ikasiknn bahwa selain kemampuan verbal masih banyak factor 

yang dapat 111~mpengl1ruhi hasil belajar seseorang untuk diteliti. Penelitian 

ini kiranya cl:lpat mcr~iadi bahan masukan bagi guru, khususnya guru Bahasa 
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c. 

Indonesia untuk dapat digunakan dalam menyampaikan materi Bahasa 

Indonesia kepada siswa yang diajarnya. 

Saran 

I;: Berdasarkan hasil penclitian yang dipaparkan pada simpulan dan 

implikasi hasil penelitian, maka berikut disarankan beberapa hal antara lain : ' 

I. Diharapkan bagi guru yang mcngajarkan Bahasa Indonesia untuk dapat 

menerapkan strategi pembelajaran yang bcrorientasi pada siswa guna 

meningkatlum hasil belajar sis.wa. Untuk melaksanakan dan 

menerapkan strategi pembelajaran berorientasi siswa, guru diharapkan 

untuk sclalu berusaha menyusun perencanaan yang tepat dan sesuai 

dengan karaktcristik materi yang diajarkan. ., ... /~ 
, ... 

2. Oiharapkan bagi peneliti lain melakukan penclitian yang rnelibatkan 

variabet kemampuan verbal sebagai karaktcristik siswa dengan 

mengambil sampel - yang Jebih besar dan dengan menerapkan 

metodologi yang komprehensif guna menguji kembal i dan menemukan 

kenapa hasil belajar Rahasa Indonesia tidak berbeda j ika ditinjau dari 

faktor kemampuan verbal siswa. 
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