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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang 

dihubungkan dengan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa: 

pertama, kemampuan menulis teks berita siswa kelas XII IPS 1 di 

Madrasah Aliyah Al-Istiqomah sebelum menggunakan formasi tempat 

duduk berbentuk U dengan skor rata-rata 75,1 yang artinya siswa masih 

belum menguasai tata cara menulis teks berita yang sesuai dengan 

kaidah kebahasaan, isi, organisasi yang tepat. Pada pelaksanaan pretest 

beberapa siswa masih keliru pada struktur dan kaidah kebahasaan dalam 

menulis teks berita. 

Kedua, kemampuan menulis teks berita siswa kelas XII IPS 1 di 

Madrasah Aliyah Al-Istiqomah setelah menggunakan formasi tempat 

duduk berbentuk U mengalami perubahan. Hal tersebut dapat dilihat 

pada perbedaan skor rata-rata posttest, jumlah rata-rata pada saat 

posttest mengalami peningkatan menjadi 88,0. Selain itu peningkatan 

kemampuan menulis teks berita siswa kelas XII IPS 1 dapat dilihat dari 

perolehan gain sebesar ∑167 perbedaan ini karena adanya pengaruh dari 

penggunaan formasi tempat duduk berberntuk U. 

Ketiga, berdasarkan hasil pengujian statistik Uji –t pada data skor 

yang diperoleh, maka didapat thitung = 6,48 lebih besar daripada t.tabel 

=1,`60. Karena thitung lebih besar dari t.tabel, maka 𝐻0=Tidak ada 

pengaruh antara formasi tempat duduk berbentuk U terhadap 

kemampuan menyimak teks berita siswa kelas XII IPS 1 di sekolah 

Madrasah Aliyah Al-Istiqomah Kota Sukabumi Tahun 2018-2019 

ditolak, dan H1=Terdapat pengaruh antara formasi tempat duduk 

berbentuk U terhadap kemampuan menyimak teks berita siswa kelas XII 

IPS 1 di sekolah Madrasah Aliyah Al-Istiqomah Kota Sukabumi Tahun 

2018-2019 diterima. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Madrasah 

Aliyah Al-Istiqomah Kota Sukabumi, peneliti memberikan beberapa 

saran kepada pihak di antaranya: 

1. Bagi Guru 

Penyusun menyarankan bahwa formasi tempat duduk berbentuk U 

dalam pembelajaran menyimak teks berita dapat dikembangkan oleh 

guru. Sehingga guru dapat mengaplikasikan formasi tempat duduk 

berbentuk U sebagai salah satu alternatif pengelolaan kelas yang 

memungkinkan siswa mendapatkan pengalaman yang berbeda dan 

meningkatkan prestasi  belajar siswa. 

2. Bagi Siswa 

Menuliskan kembali teks berita merupakan kegiatan yang sangat penting 

dan sudah semestinya semua siswa bisa melakukannya dengan baik 

karena akan sangat berguna untuk kehidupannya kelak. 

3. Bagi Sekolah 

Penggunaan meja dan bangku belajar dalam kegiatan menyimak teks 

berita menggunakan formasi tempat duduk berbentuk U bisa diatur 

secara efisien karena formasi tempat duduk berbentuk U tidak 

memerlukan meja dan bangku yang banyak. Dengan demikian, sekolah 

bisa menggunakan bangku yang tersisa untuk kegiatan lain di sekolah 

atau memindahkannya ke kelas lain yang lebih membutuhkan. 


