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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab IV sebelumnya,, 

dapat disimpulkan bahwa “Kemampuan Mengidentifikasi Teks Eksplanasi Siswa 

Kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi Tahun Ajaran 2017/2018”, tergolong cukup 

mampu, dengan nilai rata-rata 72,03. Dari tabel analisis  jumlah nilai yang diperoleh 

siswa terbagi menjadi lima kategori. Kategori pertama sangat mampu (85-100) 

sebanyak tiga orang. Kategori kedua mampu (75-84,99) sebanyak enam belas orang. 

Kategori ketiga cukup mampu (60-74,99) sebanyak 12 belas orang.  Kategori 

keempat kurang mampu (40-59,99) sebanyak tiga orang. Kategori kelima sangat tidak 

mampu  (0-39,99) sebanyak satu  orang. Hal tersebut dapat dikhususkan sebagai 

berikut. 

1) Kemampuan mengidentifikasi isi teks siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota 

Jambi tahun ajaran  2017/2018, nilai rata-rata 72,1 dengan kategori cukup 

mampu. 

2) Kemampuan mengidentifikasi struktur siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota 

Jambi tahun ajaran  2017/2018, nilai rata-rata 78,4 dengan kategori mampu. 

3) Kemampuan mengidentifikasi konjungsi siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota 

Jambi tahun ajaran  2017/2018, nilai rata-rata  67,8 dengan kategori cukup 

mampu. 
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5.1 Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Kemampuan Mengidentifikasi Teks Eksplanasi Siswa Kelas VIII I SMP Negeri 5 

Kota Jambi Tahun Ajaran 2017/2018 berkategori cukup mampu dengan nilai rata-

tata 72,7. Sehingga dapat disarankan sebagai berikut: 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti 

sampaikan sebagai berikut: 

a. Mengingat hasil penelitian siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi 

dalam mengidentifikasi isi teks, struktur dan kaidah kebahasaan. 

Mengidentifikasi isi teks memperoleh nilai 72,1 yang berada pada interval 

nilai 60-74,99 berkategori cukup mampu, struktur teks memperoleh nilai 78,4  

yang berada pada interval nilai 75-84,99 berkategori mampu, sedangkan 

kaidah kebahasaan memperoleh nilai 67,8 yang berada pada interval nilai 60-

74,99 berkategori cukup mampu. Dari ketiga aspek tersebut aspek isi dan 

kaidah kebahaasaan yang paling rendah nilainya maka dari itu disarankan 

agar siswa dapat meningkatkan kemampuan mengidentifikasi isi teks dan 

kaidah kebahasaan. Selain itu, guru juga harus lebih intensif dalam 

mengajarkan aspek tersebut.  

b. Kepada siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi, hasil penilaian 

kemampuan mengidentifikasi isi teks, struktur, dan kaidah kebahasaan dapat 

dijadikan motivasi untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai 

pembelajaran mengidentifikasi isi teks, struktur dan kaidah kebahasaan dalam 

informasi teks eksplaanasi.  
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c. Kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang informasi teks 

eksplanasi, disarankan untuk dapat memanfaatkan skripsi ini sebagai sumber 

rujukan
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