
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SMP IT 

Hikmatul Amien dan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut. Pertama kemampuan menulis teks deskripsi 

siswa kelas VII SMP IT Hikmatul Amien sebelum diberikan treatment dan 

dilakukan pretest. Pada saat dilakukan pretest kemampuan menulis teks 

deskripsi siswa masih kurang, siswa yang mendapatkan nilai tertinggi 

sebanyak satu orang dengan jumlah nilai 65, siswa yang mendapat nilai 60 

sebanyak dua orang, serta siswa yang mendapat nilai 55 sebanyak empat 

orang. Adapun siswa yang mendapat nilai terendah sebanyak tujuh belas 

orang dengan jumlah nilai yaitu 50. Hal tersebut terlihat dari pemahaman 

siswa mengenai isi teks deskripsi yang telah dibuat oleh siswa sebanyak 

10.208, kemudian pemahaman siswa mengenai organisasi atau struktur dalam 

teks deskripsi sebanyak 10.625, pemahaman siswa mengenai penggunaan 

bahasa sebanyak 10,625, pemahaman siswa mengenai pilihan kata sebanyak 

10,625,dan pemahaman siswa mengenai penggunaan ejaan dan tanda baca 

sebanyak 10,208, dengan hasil yang dapat dibuktikan dari data pretest 

memperoleh nilai 1255 dengan nilai rata-rata 52,29. 

Kedua, kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas VII SMP IT 

Hikmatul Amien setelah melakukan treatment atau perlakuan yaitu 

menerapkan metode pembelajaran Chain Writing pada saat pembelajaran 

menulis teks deskripsi kemampuan siswa dalam menulis teks deskripsi 

meningkat atau mengalami sebuah perubahan, siswa yang mendapatkan nilai 

tertinggi sebanyak satu orang dengan jumlah nilai 80, siswa yang mendapat 

nilai 75 sebanyak empat orang, siswa yang mendapat nilai 70 sebanyak dua 

orang, siswa yang mendapat nilai 65 sebanyak 11 orang, siswa yang 

mendapat nilai 60 sebanyak 3 orang, siswa yang mendapat nilai 55 sebanyak 



2 orang. Adapun siswa yang mendapatkan nilai 50 yaitu sebanyak 1 orang. 

Hal tersebut terlihat dari pemahaman siswa mengenai isi teks deskripsi yang 

telah dibuat oleh siswa sebanyak 12.083, kemudian pemahaman siswa 

mengenai organisasi atau struktur dalam teks deskripsi sebanyak 13,958, 

pemahaman siswa mengenai penggunaan bahasa sebanyak 13,958, 

pemahaman siswa mengenai pilihan kata sebanyak 13,958, dan pemahaman 

siswa mengenai penggunaan ejaan dan tanda baca sebanyak 11,666, hal 

tersebut dapat dibuktikan dari hasil data posttest dengan nilai sebesar 1575 

dengan nilai rata-rata  65,62. 

Ketiga, pengaruh metode pembelajaran Chain Writing pada 

kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas VII SMP IT Hikmatul Amien. 

Hasil tersebut dapat dilihat dari data hasil pretest dan posttest yang 

mengalami peningkatan dengan memperoleh gain sebesar 320 dengan nilai 

rata-rata 13.333. Dengan demikian menulis teks deskripsi dengan 

menggunakan metode pembelajaran Chain Writing mengalami perubahan 

atau peningkatan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan pada bab 

sebelumnya, bahwa hasil pretest dan posstest berbeda yaitu mengalami 

peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji-t diketahui harga thitung  

adalah 8.17, kemudian harga ttabel 2,069 dengan taraf signifikasi 0,05, dapat 

disimpulkan bahwa nilai rata-rata posttest lebih besar dibandingkan nilai rata-

rata pretest. Hal tersebut didukung dengan uji hipotesis dengan memperoleh 

thitung (8.17,) > ttabel (2,069), dengan demikian bahwa hipotesis yang diajukan 

diterima, yang artinya metode pembelajaran Chain Writing berpengaruh 

terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas VII SMP IT 

Hikmatul Amien. 

 

 

 

 



B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMP IT 

Hikmatul Amien, maka untuk menyempurnakan dan mempertahankan 

suasana pembelajaran yang efektif dan efisien agar siswa dapat lebih 

memahami menulis teks deskripsi dengan lebih baik lagi maka, peneliti 

menyarankan beberapa hal diantaranya sebagai berikut. 

a. Guru  

Skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk guru bahasa Indonesia, 

dengan memperhatikan kemampuan siswa dalam menulis teks deskripsi yang 

belum maksimal, maka guru dapat menggunakan metode pembelajaran lebih 

menyenangkan, dan memudahkan siswa untuk membuat sebuah karya yang 

kreatif, serta siswa tidak merasa bosan dan jenuh dengan kegiatan 

pembelajaran. 

b. Siswa  

Skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk siswa agar lebih semangat 

lagi dalam belajar, dan diharapkan mampu untuk menulis sebuah teks, 

diantaranya teks deskripsi. Karena bagaimanapun menulis merupakan 

keterampilan berbahasa yang paling tinggi, selain itu siswa dapat berpikir 

kreatif sehingga kemampuan dalam mengembangkan idenya semakin baik 

lagi. 

c. Peneliti 

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, yaitu 

sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai berbagai 

macam metode pembelajaran khususnya metode pembelajaran Chain Writing 

dalam meningkatkan kemampuan siswa menulis teks deskripsi. 

d. Sekolah  

Skripsi ini bermanfaat untuk sekolah, yaitu untuk meningkatkan kualitas 

belajar siswa dan guru Bahasa Indonesia dalam melakukan pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan serta dikuasai oleh siswa. 

 


