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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya mengenai karakteristik pembelajaran kooperatif pada RPP guru 

bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri se-Kota Sukabumi dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut. 

Pertama, karakteristik pembagian kelompok berdasarkan tingkatan 

prestasi (heterogen) pada RPP guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X 

SMA Negeri 3 Kota Sukabumi dicantumkan secara tersurat pada materi 

hikayat KD 3.7 di kegiatan inti pembelajaran. Sedangkan pada materi lain 

hanya disebutkan pembagian kelompok saja tanpa dijabarkan tentang 

bagaimana pembagiannya. Kemudian karakteristik pembagian kelompok 

berdasarkan tingkatan prestasi (heterogen) tidak tercantum pada RPP guru 

bahasa Indonesia kelas X di SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 2 Kota 

Sukabumi.  

Kedua, karakteristik tanggung jawab individu terhadap individu lain 

pada RPP guru bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 3 Kota Sukabumi 

dicantumkan secara tersirat pada kegiatan inti pembelajaran. Adapun materi 

yang menyiratkan adanya tanggung jawab individu terhadap individu tersebut 

yatu pada teks LHO, eksposisi, anekdot, hikayat, negosiasi, debat, dan puisi. 

Kemudian karakterisitik tanggung jawab individu terhadap individu lain juga 

tercantum pada kegiatan pembelajaran di seluruh RPP guru bahasa Indonesia 

kelas  X SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 2 Kota Sukabumi.  

Ketiga, karakteristik rekognisi tim pada RPP guru bahasa Indonesia 

kelas X SMA Negeri 3 Kota Sukabumi terdapat pada materi LHO KD 3.1 dan 

debat 3.12 tersurat pada kegiatan penutup pembelajaran, tetapi tidak 

dijelaskan secara rinci tentang bentuk dan jenis rekognisi yang diberikan, 

sedangkan pada materi lain tidak dicantumkan adanya karakteristik rekognisi 
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tim baik secara tersurat maupun tersirat. Kemudian karakteristik rekognisi tim 

pada RPP guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 4 dan 

SMA Negeri 2 Kota Sukabumi tercantum pada seluruh langkah-langkah 

pembelajaran dalam RPP yang tersurat pada kegiatan penutup pembelajaran, 

tetapi tidak dijabarkan tentang bentuk atau jenis rekognisi yang diberikan. 

Berdasar pada ketiga karakteristik pembelajaran terebut, terdapat RPP yang 

tidak mencantumkan adanya karakteristik pembelajaran kooperatif di 

langkah-langkah pembelajarannya, yaitu pada materi teks biografi KD 3.14. 

 

B. Saran  

Berdasarkan pada hasil penelitian, saran yang dapat diberikan peneliti 

yakni sebagai berikut. 

1. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Indonesia kelas X di SMA Negeri se-Kota 

Sukabumi. 

2. Dapat dijadikan sebagai masukkan dan pengetahuan dalam 

mengimplementasikan karakteristik suatu metode pembelajaran, 

khususnya metode pembelajaran kooperatif. 

3. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan rujukan untuk bidang yang 

sejenis di penelitian berikutnya. 


