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BABV 

SIMPLTLAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan ~sNEc 

("' Berdasarkan hasi l penelitian dan pemhahasan yang tc lah diuraikan puda 

bab sebelumnya. maka dapat diamhil simpulan herupa: ~; ? 

1. Strategi instruksional individual dan stratcgi instruksional kooperat if mhcri 

pengaruh yang berbeda tcrhadap hasi l helajar bahasa inggris. Strategi 

instruksional individual memberikan pengaruh yang lebih tinggi terhadap hasil 

belajar bahasa inggris dibandingkan dengan penggunaan strategi instruksional 

kooperatif. 

2. Penguasaan kosakata tinggi dan penguasaan kosakata rendah memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap hasil belajar bahasa inggris siswa. Hasi l 

belajar bahasa inggris siswa vang memiliki penguasaan kosakata tinggi lebih 

baik daripada siswa yang memiliki penguasaan kosakata rendah. 

3. Terdapat interaksi antara strategi instruksional dan penguasaan kosakata yang 

dimiliki siswa. Sebagaimana hasil uj i lanjutan (uji Scheffe) yang menunujukan 

bahwa rata-rata skor hasil belajar bahasa inggris yang diajar aengan 

menggunakan strategi instruksional indvidual bagi siswa yang memiliki 

penguasaan kosakata tinggi lebih baik daripada siswa yang diajar dengan 

menggunakan strategi instruksional kooperatif. Skor rata-rata hasil belajar 

bahasa inggris siswa yang diajar dengan mengg\makan strategi instruksional 

kooperatif bagi siswa yang memiliki penguasaan kosakata rendah lebih baik 

daripada siswa yang diajar dengan mengunakan strategi instrukc:ional 

individual. Skor rata-rata hasil belajar bahasa inggris siswa yang diaj-ar dengan 
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menggunakan strategi instruksional indidvidual bagi sis\\a yang memiliki 

penguasaan kosakata tinggi lebih baik daripada siswa yang diajar dengan 

menggunakan strategi instruksional kooperatif pada siswa yang memiliki 

penguasaan kosakata rendah . Skor rata-rata hasil belajar bahasa inggris siswa 

yang diajar dengan menggunakan strategi instruksional kooperatif bagi sis\va 

yang memiliki penguasaan kosakata tinggi lebih baik daripada siswa yang 

diajar dengan menggunakan strategi instruksional kooperatif bagi siswa yang 

memiliki kemampuan kosakata rendah. Skor rata-rata hasi l belajar bahasa 

inggris siswa yang diajar dengan menggunakan strategi i11struk~ional 

:nd~vidual bagi sisw.t yar:.g m~miliki penguasaan kosakata tinggi lebih baik 

daripada siswa yang memiliki penguasaan kosakata rendah. Skor rata-rata .. 
hasil belajar bahasa inggris siswa yang diajar dengan menggunakan strategi 

.. 
instruksional kooperatif tinggi lebih baik daripada siswa yang diajar dengan 

menggunakan strategi instruksional individual bagi siswa yang memiliki 

penguasaan kosakata rendah. 

B. lmplikasi 

{$ Dari hasil simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diketahui 

bahwa secara umum strategi isntruksional individual temyata lebih efektif 

digunakan J:ialam proses pemb..elajaran yang bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar bahasa inggris siswa SMA dibandingkan dengan strategi instruksional 

kooperatif. Perb:mdingan ini tampak pada organisasi materi.. pelajaran yang 

disampaikan secara keseluruhan melalui suatu generalisasi. Dengan strategi 

instruksional individual materi pelajaran diorganisasikan sedemikian rupa untuk 
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merangsang siS\\ a dalam mencari. ment'mul-.an bahkan memt..'cahl-.an masalah 

sccara mandiri dan hebas untuk herinteraksi. Berbeda halnya dengan strategi 

instmksional kooperatif. tlimana penyampaian materi pelajaran didominasi oleh 

J adany:1 aturan '-bn urutan kegiatan yang tc<rlebih dahulu disusun Pleh guru. 

Sehingga potcnsi yang diperoleh oleh siswa dal am mengembangkan pclajarannya 

tidak tcrealisasi dengan hl'has dan baik. Dengan demikian sesuai dengan basi l 

temuan dalam penelitian ini sudah seyogiyanya guru hahasa inggris yang menjadi ) 

salah satu penentu keherhasilan belajar siswa dapat mcnggunakan strategi 

instruksional in .. hidual dalam proses pembclajaran ahasa inggris terutama bagi 

siswa yang memiliki penguasaan kosakata tinggi. ~/~ 

Berdasarkan hasil penclitian ini. temyata peranan penguasaan kosakata ) 

SIS\va dan strategi instruksional sar~gat berpengaruh dalam peningkatan hasil 

belajar. Akan tetapi hasil belajar yang diperoleh tidak merata. ini disebabkan kelas 

siswa yang diajar memiliki dua tingk,atarJ penguasaan kosakata. penguasaan ) 
kosakata tinggi dan penguasaan kosakata rendah. Oleh karena itu perlu adanya 

suatu studi tentarJg penentuarJ kelas yang bersifat khusus. artinya seti@ kelas 

hanya memiliki satu tingkatan penguasaan kosakata. Sehingga penggunaan 

strategi instruksional kooperatif dan strategi instruksional individual dapat ) 

disesuaikan dengarJ kelas yang hendak diajar. Dan akhimya penggunaan strategi 

instruksional yar~g telah dirancarJg dapat bermanfaat secara efektif ~ 
/...c. NEr:-~ 

Berdasarkan hasi l penelitian ini. dapat dikai:akan bahwa penelitiarJ ini ) 

memberikan implikasi dalam penyelenggaraarJ proses. pembelajaran bahasa 

inggris untuk meningkatkai1 hasil belajar siswa. Dimana sarJgat diperlukarmy~ 
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pembagian kelas berdasarkan penguasaan kosakata siswa. Kelas yang mcmiliki 

pcnguasaan kosakata tinggi sebaiknya di~jar dengan mcnggunakan stratcgi 

instruksional individual 

sedangkan untuk s i~ 'vva 

daripada diajar dengan strategi instruksional kooperati r. ~ 

yang memiliki penguasaan kosakata kbih haik Jiaiar ) 

dengan mcnggunakan strategi 1nstruksional kooperatif daripada stratcgi 

instruksional indi,,idual. Hasil helajar stswa tidak akan maksimal. jika dalam 

meng~Jar guru menganggap siswa memi liki penguasaan kosakata yang sama. 

Oleh sebab itu hal ini harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam menetapkan 

strategi yang:_tepat dalam menyampaikan materi pemhelajarannya. ~ 

~~ Untuk memaksimalkan strategi pembelajaran individual untuk 

meoingkatkan hasil belajar bahasa inggris siswa. dalam prakteknya di kelas guru 

dapat berpedoman pada langkah- langkah berikut: ( 1) preinstruksional. guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran. hal apa saja yang harus dikuasai siswasetelah 

mengikuti pembelajaran. (2) presentasi formaL guru melakukan pembelajaran 

dengan menerapkan berbagai metode yang menarik minat siswa untuk belajar. (3) 

partisipasi siswa dan balikan, g_uru menuntut siswa untuk dapat bell'artisipasi 

selama proses pembelajaran, ( 4) tes, guru memberikan tes untuk melihat sejauh 

mana penguasaan siswa terhadap materi yang baru disampaikan, (5) kegiatan 

lanjutan. merup:1kan kegiatan pengayaan untuk memperbaiki kekurangan siswa 

dalam menguasai materi pembelajara. 

_ Selanjutnya untul<. memaksimalkan penggunaan strategi instruksional (,~l 

kooperatif guru dapat mengikuti langkah-langkah pembelajaran berikut: ( 1) 

prainstruksionaL guru memotivasi siswa secara perkelompok dengan menjelaskan 
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secara singkat tuiuan dari pcmbelaiaran yang hcndak dicapaidan sikluasai siswa 

setclah menycksaikan materi pemhelajaran. (~) Prescntasc hahan sccara lisan 

kepada kelompok dcng.an mctodc ccramah. ( ~) partisipasi siswa dan halikan yang 

bcrisikan pcrunyaun- f'c'rlanyaan lisan yang diberikan ok h guru secara 

perkelompok. (4\ tcs dihcrikan bcri kan untuk mengetahui sajauh mana 

pemahaman siS\\3 mengenai materi yang baru dipelajari. 

C. Saran 

Berla-itan d<.?ngan ~i mpuJar:-1 dan implikasi sep_c11i yang telah dih ;J.lukakan 

di atas. maka dapat diajukan saran sep.:rti be1ikut ini: '9/ 

1. Untuk mengetahui jenis penguasaan kosakata siswa. disarankan kepada guru 

untuk mengadakan tes penguasaan kosakata dengan menggunakan tes 

penguasaan kosakata yang telah dirancang oleh peneliti . ~ 
2. Bagi guru bahasa inggris yang belum mengetahui jenis penguasaan kosakata 

siswa, disarankan untuk menggunakan strategi instruksional individual di 

setiap proses pembelajaran Y.ang bertujuan untuk meningkatkan basil belajar 

siswa. 

3 . ..Bagi guru bahasa inggris yang telah mengetahui jenis penguasaan kosakata 

siswa. disarankan untuk menggunakan strategi instruksional individual untuk 

siswa ang memiliki penguasaan kosakata tinggt dan mengunakan strategi 

instruksional kooperatif untuk siswa yang memiliki penguasaan kosakata 

rendah . 
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4. Penelitian ini hanya melihat hasil belajar bahasa inggri s aspek kognitif. mab 

disarankan kepada pene liti lanjutan untuk melihat hasil helajar hahasa inggris 

sampai kepada aspek psikomotorik . 

5. Disarankan kepada Dinas Pendidikan untuk memherdayakan guru-guru 

bahasa inggris yang telah menyelesaiakan Program Pascasarj ana Tcknologi 

Pendidikan dalam mendesain dan mengembangkan kurikulum pendidikan. 

Dan disarankan juga untuk dapat memberi bantuan kepada guru-guru yang 

hendak melanjutkan pendidikan ke Program Pascasarjana berupa izin belajar 

dan dana pendidikan. ~ 
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