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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan model pembelajaran debat pada 

kemampuan berargumentasi siswa kelas VIII SMP Negeri 13 Kota Sukabumi 

dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama kemampuan berargumentasi siswa 

kelas VIII SMP Negei 13 Kota Sukabumi sebelum diberikan treatment dan 

dilakukan pretest. Pada saat dilakukan pretest kemampuan berarguemntasi 

siswa masih kurang dengan hasil yang dapat dibuktikan dari data pretest 

memperoleh nilai 2262.5 dengan rata-rata 51.42. 

Kedua, kemampuan berargumentasi siwa kelas VIII SMP Negeri 13 Kota 

Sukabumi setelah menggunakan model pembelajaran debat, kemampuan 

berargumentasi siwa meningkat, hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil data 

posttest   dengan nilai sebesar 3742.55 dengan rata-rata 85. 

Ketiga, pengaruh penggunaan model pembelajaran debat pada 

kemampuan berargumentasi siswa kelas VIII SMP Negeri 13  Kota Sukabumi. 

Hasil tersebut dapat dilihat dari data hasil pretest dan posttest yang mengalami 

peningkatan dengan memperoleh gain sebesar 1480.05 dengan rata-rata 33.63.  

Dengan demikian, hal tersebut menunjukan bahwa kemampuan berargumentasi 

siswa mengalami peningkatan. 

Berhadasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata posttest lebih besar 

dibandingkan nilai rata-rata pretest. Hal tersebut didukung dengan uji hipotesis 

dengan perolehan thitung (31.42)> ttabel (2.021).   

 

 

 

 

 

 

48 



49 
 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas peneliti akan menyampaikan beberapa saran 

untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa  

Model pembelajaran debat membuat siswa aktif dalam kegiatan 

mengemukakan pendapat atau berargumentasi. Model pembelajaran debat 

juga memotivasi siswa untuk terus meningkatkan kemampuan 

berargumentasi. Dengan diperkenalkannya model pembelaran debat 

disarankan supaya siswa terus meningkatkan keaktifan dalam belajar yakni 

dengan interaktif mengemukakan pendapatnya atau argumentasinya 

dengan baik dengan memanfaatkan model pembelajaran debat. 

2. Bagi Guru  

Penerapan model pembelajaran debat lebih efektif untuk membuat siswa 

dapat berargumentasi dengan baik. Model pembelajaran ini akan lebih 

menarik minat siswa dalam proses pembelajaran. Serta memperbaiki 

proses belajar mengajar yang sudah ada. Dengan demikian tingkat 

professional guru menjadi lebih baik dan alternatif penggunaan  model 

pembelajaran menjadi bertambah. 

3. Bagi sekolah  

Model pembelajaran debat dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran disekolah.  Selain itu, sekolah perlu memfasilitasi 

para siswa guna menanamkan kebiasaan yang baik dalam bertutur kata 

sekaligus dapat meningkatkan kemampuan berargumentasi siswa 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini hanya dilakukan dikelas VIII SMP Negeri 13 Kota 

Sukabumi. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan penelitian serupa di 

sekolah lain dan pada kelas atau aspek keterampilan berbahasa lainnya. 

 


