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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti 

yang dihubungkan dengan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan 

bahwa: Pertama, kemampuan menulis teks drama siswa kelas VIII-B 

sebelum menggunaka model pembelajaran CTL tipe   SFAE masih rendah 

dengan skor rata-rata 67 yang artinya siswa masih belum menguasai tata 

cara menulis teks drama sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang 

tepat. Pada pelaksanaan pretest beberapa siswa masih keliru pada struktur 

dan kaidah kebahasaan dalam menulis teks drama. 

Kedua, kemampuan menulis teks drama siswa kelas VIII-B setelah 

menggunakan model pembelajaran CTL tipe  SFAE mengalami perubahan. 

Hal tersebut dapat dilihat pada perbedaan skor rata-rata posttest, jumlah 

rata-rata pada saat posttest mengalami peningkatan menjadi 83,5. Selain itu 

peningkatan kemampuan menulis teks drama siswa kelas VIII-B dapat 

dilihat dari perolehan nilai gain sebesar 481, perbedaan ini karena adanya 

pengaruh dari penggunaan model pembelajaran CTL tipe  SFAE. 

Ketiga, Berdasarkan hasil pengujian statistik Uji-t pada data skor 

yang diperoleh, maka didapat thitung = 16,92 > ttabel = 2.042. Hasil uji 

hipotesis menyatakan bahwa Ho ditolak karena thitung > ttabel. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Model CTL tipe  SFAE berpengaruh 

terhadap peningkatan kemampuan menulis teks drama siswa kelas VIII-B 

SMP Negeri 15 Kota Sukabumi tahun ajaran 2017/2018. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 15 

Kota Sukabumi, peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak di 

antaranya. 

1. Bagi Guru 

Penyusun menyarankan bahwa model pembelajaran CTL tipe  

SFAE dalam pembelajaran menulis teks drama dapat dikembangkan 

oleh guru. Sehingga guru dapat mengaplikasikan model 

pembelajaran CTL tipe  SFAE dalam pembelajaran menulis teks 

drama agar siswa dapat lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan 

dapat lebih mengembangakan pengetahuan serta tidak bergantung 

pada guru atau orang lain.  

2. Bagi Siswa 

Menulis merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa 

untuk melatih kemampuan terutama dalam menulis teks drama. 

3. Bagi Sekolah 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan 

meulis diperlukan pengembangan model pembelajaran yang 

bervasiasi. Hal tersebut dapat diaplikasikan dalam proses 

pembelajaran  untuk suasana kegiatan belajar mengajar yang 

menarik sehingga dapat memacu kemampuan siswa dalam kegiatan 

menulis.  


