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BABV 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan basil analisis data dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

l. Hasil kemampuan memahami waGana Bahasa Inggris siswa SMA Kemala 

Bhayangkari 1 Medan yang diajar dengan strategi pembelajaran kebennaknaan 

.tebih tinggi dibandingkan siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran 

konvensional. cj 0 , 
2. Kemampuan memahami wacana Bafiasa lnggris siswa SMA Kemala BhayangK.ari 

I Medan yang memiliki penguasaan kosakata tinggi lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa yang memiliki penguasaan kosakata rendah . 

3. Terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dengan penguasaan kosakata dalam 

memberikan pengaruh terhadap kemampuan memahami wacana Bahasa Inggris 

siswa SMA Kemala Bhayangkari 1 Medan. Siswa yang memiliki penguasaan 

kosakata tinggi lebih cocokjika diajar dengan strategi pembelajaran kebermaknaan, 

sedangkan siswa yang memi liki penguasaan kosakata rendah lebih tepat jika diajar 

dengan strategi pembelajaran konvensional. ~CI-s NEe~ rtCI-s NEe~ 
~ ~;' ~ ~;' 

~ $ ~ $ ~ 
B. Implikasi c ~ ~ ~ ~ 

~ 

Berdasarkan simpulan pertama, diketahui bahwa siswa yang diajar dengan 

strategi pembelajaran kebermaknaan memperoleh kemampuan memahami wacana 

Bahasa lnggris lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan memahami wacana 

Bahasa lnggris siswa yang diajar dengan strategi pembela,jaran konvensional. 
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Penerapan strategi pembelajaran kebennaknaan dalam pembelajaran Bahasa Inggris 

memungkinkan siswa lebih terdorong untuk menemukan tujuan dari materi 

pembelajaran itu sesuai dengan struktur kogt;titif yang sudah ada pada dirinya dan Iebih 

dapat disesuikan dengan pengalarnan belajarnya. Siswa yang memiliki penguasaan 

kosakata tinggi lebih cepat untuk memahami wacana yang dibacanya sehingga materi 

pelajaran tersebut dapat dirasakan manfaat dalam kehidupan se ari-hari. 

Dalam merancang pembelajaran guru harus kreatif dan selektif dalam 

menentukan materi pelajaran, dipilih materi yang paling dekat dengan lingk\.mgan 

siswa. Hal ini dimaksudkan agar apa yang dipelajari siswa dapat bertalian dengan 

pengalaman yang aaa pada dirinya, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut siswa 

merasa tertantang dan tennotivasi untuk mencari, menemukan dan membahas materi 

pelajaran dari berbagai sumber yang ada untuk mem perluas wawasan pemahaman siswa 

dari suatu topik tertentu. Agar tujuan pembelajaran berjalan dengan baik dan efektif, 

hendaknya pemilihan topik pembelajaran tersebut memiliki : a) tujuan yang jelas, b) 

sifat yang khusus agar dapat terukur dengan baik, c) kesesuaian dengan tingkat 

kemampuan siswa. ~~ ? 

Dari hasil penelitian kedua yang disimpulkan bahwa kemampuan memahami 

wacana Bahasa lnggris siswa yang memiliki penguasaan kosakata tinggi lebih tinggi 

kemampuan memahami wacana Bahasa lnggris dibandingkan dengan siswa yang 

memiliki penguasaan kosakata rendah. Hasil penelitian menunj ukkan bahwa 

penguasaan kosakata sangat erat kai nya dan berpengaruh terhadap kemampuan 

memahami wacana Bahasa · Inggds. Agar kemampuan memahami wacana Bahasa 

lnggris siswa terus meningkat, penguasaan kosakata harus tents ditingkatkan. Hal ini 
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dapat dilakukan dengan cara banyak berlatih dan menghafalkan kosakata Bahasa 

Inggris. Berlatih dapat dilakukan dalam kehidupan sehari~hari baik dilingkungan 

sekolah sewaktu berada dalam kelas pembelajaran Bahasa lnggris, maupun diluar kelas, 

seperti kesepakatan menerapkan "English Hour ", atau "English Comer". Hal seperti 

ini mendorong siswa untuk berinisiatif untuk melakukan latihan penguasaan kosakata 

dalam Bahasa lnggris. Dengan adanya motivasi yang muncul dari dalam diri siswa 

tersebut akan meningkatkan penguasaan kosakata dan sekaligus untuk meningkatkan 

kem_ampuan memahami wacana Bahasa Inggris siswa. 

Kesimpulan ketiga dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran 

dengan penguasaan kosakata memberikan pengaruh terhadap kemampuan memahami 

wacana Bahasa lnggris siswa SMA Kemala Bhayangkari I Medan. Dari basil ini 

menunjukkan bahwa strategi pembelajaran dan penguasaan kosakata sama-sama 

memberikan kontribusi terhadap kemampuan memahami wacana Bahasa Inggris. 

Makin tinggi penguasaan kosakata siswa makin tinggi pula kemampuan untuk 

memahami wacana Bahasa lnggris bila dibandingkan dengan siswa yang memiliki 

penguasaan kosakata rendah. Strategi pembelajaran dan pengu":saan kosakafa, keduanya 

memberi pengaruh positifterhadap kemampuan memahami wacana Bahasa Inggris. 

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan 

memahami wacana Bahasa Inggris dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran dan 

penguasaan kosakata secara bersama-sama. Hal ini dapat dilakukan dengan 

perencanaan pemilihan materi pembelajaran dan sekaligus ptoses pembelajaran ¥ang 

berlangsung secara terencana dengan baik dan sesuai dengan struktur kognitif yang 

sudah ada pada diri siswa. Dalam proses pembelajaran kesesuaian strategi pembelajaran 



 

 .. 
• 

dengan pemilihan materi pelajaran disamping meningkatkan kemampuan memahami 

wacana sekaligus dapat meningkatkan penguasaan kosakata Bahasa Inggris siswa. 

Sementara dari hasil perbandingan yang dilakukan pacta uji Scheffe antara siswa 

yang diajar dengan strategi pembelajaran kebennaknaan yang memiliki penguasaan 

kosakata rendah tidak menunjukan hasil yang signifikan, maka bagi siswa yang 

memiliki penguasaan kosakata rendali dapat diajar baik dengan strategi pembelajaran 

kebenna: aan maupun dengan strntegi pembelajaran konvensional. l1 ~~ 
C. Saran " o .:; ~ '-,.., • .,o 

Dari hasil kaj ian dalam penelitian, simpulan dan keterbatasan, perlu 

dikemukakan beberapa saran, yaitu : /tJ: ., 

1. Guru Bahasa lnggris disarankan untuk menggunakan strategi pembelajaran 

kebermaknaan sebagai strategi pembelajaran agar dapat meningkatkan kemampuan 

memahami wacana Bahasa lnggris siswa. 

2. Guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran kebermaknaan hendaknya s~lektif memilih materi pembelajaran agar 

dalam proses pembelajaran tersebut sekaligus dapat meningkatkan penguasaan 

kosakata Bahasa lnggris siswa. 

3. Guru dalam pembelajaran hendaknya memahami karakteristik siswa dan selalu 

berupaya untuk meningkatkan penguasaan kosakata siswa untuk memudahkan 

memahami wacana Bahasa lnggris . 
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4. Guru Bahasa Inggris hendaknya mengetahui tingkat penguasaan kosakata siswa, 

bagi siswa yang memilild penguasaan kosakata tinggi disarankan menggunakan 

strategi pembelajaran kebermaknaan. e-~ 

5. Guru hendaknya dalam kegiatan ~mbelajaran selalu berupaya memungsikan 

Bahasa lnggris dalam komunikasi dengan memperhatikan dan menyesuaikan 

dengan tingk-at--kemampuan siswa. --

6. Guru diharapkan lebih mengenal karakteristik siswa, agar tidak terjadi generalisasi 

terhadap tingkat pemahaman siswa dalam me_mahami wacana bahasa lnggris. 

7. Untuk lebih sempumanya penelitian ini, diharapkan adanya penelitian lanjut guna 

memperoleh hasil yang lebih lengkap dan sempuma dengan melibatkan variabel~ 

variabel yang lain . 


