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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan, 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran example non example dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menginterpretasikan drama siswa kelas VIII A SMP Negeri 9 Batanghari, hal ini 

dilihat ini dengan terus meningkatnya nilai yang diperoleh siswa dimulai dari 

siklus I hingga tindakan akhir pada siklus II dan siswa lebih aktif dan kosentrasi 

Pada tindakan siklus I menjadi 43% siswa yang tuntas dan  57% siswa 

mendapat nilai kurang dari 75 dengan rata-rata kemampuan menginterpretasikan 

drama siswa sebesar 75 untuk mengatasi kekurangan dalam siklus I dan untuk 

mencapai kriteria keberhasilan tindakan maka dilaksanakan siklus II. Pada siklus 

II berhasil dicapai peningkatan sebanyak 79% dibandingkan dengan kemampuan 

siswa pada saat pratindakan. Rata-rata nilai kemampuan menginterpretasikan 

drama siswa sebanyak 22 (79%) siswa mendapat nilai di atas nilai kriteria 

ketuntasan minimal, sedangkan 6 (21%) siswa mendapat nilai kurang dari 75. 

Dikarenakan ketuntasan siswa sudah mencapai 79% melampaui kriteria 

keberhasilan tindakan yang telah ditentukan penelitian dicukupkan pada II siklus. 

Dengan demikian hipotesis penelitian diterima dimana pembelajaran 

menggunakan model example non example bisa meningkatkan kemampuan 

menginterpetasikan drama siswa kelas VIII A SMP Negeri 09 Batanghari.
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5.2 Implikasi 

Kesimpulan ini mendapatkan implikasi bahwa pembelajaran menginterpretasi 

drama dengan menggunakan model example non example dapat meningkatkan 

kemampuan siswa VIII A SMP 09 Batanghari,maka dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia guru bisa menggunakan model pembeljaran example non example 

untuk meningkatkan kemampuan pada siswa. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh di atas serta dapat lebih 

meningkatkan kemampuan menginterpretasikan siswa, maka penulis 

menyarankan beberapa hal: 

1.  Guru Bahasa Indonesia diharapkan dapat menggunakan model 

pembelajaran example non example sebagai salah satu cara yang dapat 

meningkatkan kemampuan menginterpretasikan drama siswa kelas VIII.  

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada materi menginterpretasikan drama 

peneliti diharapkan dapat dilakukan juga untuk materi yang lain. 

3. Penelitian ini masih terbatas pada pembelajaran menggunakan model 

example non example, diharapkan penelitian yang serupa dapat pula 

dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran lain yang pada 

kegiatan pembelajarannya mayoritas dilakukan siswa dengan bimbingang 

seorang guru. 

  

 


