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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 10 Kota 

Sukabumi, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; pertama, kemampuan siswa 

menulis cerita pendek sebelum menggunakan teknik brainwriting belum 

maksimal. Hal ini terbukti dengan nilai terendah yang didapatkan siswa adalah 55 

dan nilai tertinggi 75 dengan rata-rata nilai 67. Untuk skor organisasi sendiri rata-

rata hanya mendapatkan skor 18 dari 30, maka dengan rata-rata 18 dapat 

dikatakan bahwa siswa belum mampu mengembangkan topik cerpen dan 

memunculkan konflik sehingga cerita menarik. Untuk rata-rata skor isi 17 

menunjukan bahwa unsur intriksik dalam cerpen yang ditulis siswa tidak lengkap. 

Sementara rata-rata kosa-kata 14 dari skor tertinggi 20 karena terkadang dalam 

membuat cerpen siswa kurang menguasai pembentukan kata dan terjadi kesalahan 

penggunaan kosakata. Penggunaan bahasa rata-rata skor 15 menunjukan 

terkadang siswa menggunakan bahasa yang tidak sesuai dan kurang baik dan 

untuk skor mekanik 3 menunjukan dalam cerpen yang dibuat sering terjadi 

kesalahan ejaan, tanda baca, dan penggunaan huruf kapital.  

 Kedua, setelah peneliti menerapkan teknik brainwriting kemampuan siswa 

dalam menulis cerita pendek mengalami perubahan. Hal tersebut dapat terlihat 

dari nilai terendah yang didapatkan siswa adalah 68 dan nilai tertinggi 90 dengan 

rata-rata nilai 78. Maka dapat diketahui adanya peningkatan nilai rata-rata hasil 

prates yaitu 67 dan pascates 78 sehingga terdapat selisih nilai sebanyak 11 poin.  

    Ketiga, setelah melakukan uji hipotesis diperoleh hasil pengujian statistik uji-t 

bahwa hasil thitung (t = 16,28) lebih besar dari ttabel 1,68830. Berdasarkan hal 

tersebut keputusan uji yang didapat adalah uji hipotesis ini diterima dan terdapat 

signifikansi antara hasil prates dan pascates. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa terdapat pengaruh penggunaan teknik brainwriting terhadap keterampilan 

menulis cerpen siswa. 
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Berdasarkan simpulan yang didapat, maka penggunaan teknik brainwriting 

berpengaruh terhadap keterampilan menulis cerpen siswa pada siswa kelas IX F 

SMP Negeri 10 Kota Sukabumi tahun pelajaran 2017/2018. Tebukti dengan 

adanya peningkatan nilai pada kegiatan pascates setelah dilaksanakan prates dan 

treatment sebelumnya. Maka teknik brainwriting dapat dijadikan pilihan untuk 

menunjang pembelajaran menulis cerita pendek. Teknik brainwriting dilakukan 

untuk menghasilkan gagasan yang beranekaragam tentang suatu hal atau topik 

pembicaraan, dalam pelaksanaannya siswa dikelompokan, masing-masing 

kelompok berjumlah empat orang, siswa diberi topik oleh guru kemudian siswa  

saling menambahkan atau bertukar ide bahkan menghapus yang sudah tertulis 

siswa lain dalam kelompoknya, Teknik ini juga bermanfaat untuk mendorong 

siswa menentukan unsur-unsur pembangun cerita. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut.  

1. Guru diharapkan dapat memperhatikan minat yang dimiliki siswa. Umumnya 

minat siswa dalam menulis masih kurang, maka dari itu perlu adanya kreasi 

dan inovasi dalam pembelajaran menulis agar menambah minat siswa untuk 

menulis. Teknik brainwriting dapat dijadikan pilihan untuk mengembangkan 

keterampilan menulis siswa. 

2. Bagi sekolah sebagai acuan dalam mengembangkan keterampilan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaraan dan meningkatkan profesionalisme guru. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, melalui penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumber referensi agar dapat mengembangkan penelitian yang sudah 

dilakukan sehingga menambah pilihan untuk digunakan dalam pembelajaran 

menulis. 


