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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan  

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang penting dikuasai oleh 

siswa dalam proses pembelajaran. Karena, menulis adalah proses menuangkan 

ide, gagasan, pendapat yang akan disampaikan kepada orang lain (pembaca) 

melalui media bahasa tulis untuk dipahami apa yang dimaksud oleh penulis. 

“menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

lain. 

Model pembelajaran take and give adalah Salah satu model pembelajaran 

yang mengajak siswa untuk saling berbagi mengenai materi yang akan dan 

sedang di sampaikan oleh guru. Dengan kata lain model ini melatih siswa 

terlibat secara aktif dalam menyampaikan yang mereka akan terima ke temen 

atau ke siswa lain secara berulang-ulang dalam proses pembelajarannya. Model 

pembelajaran ini dibantu dengan media pembelajaran yang berupa kartu yang 

berisi materi yang akan dipelajari. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti yang 

berhubungan dengan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh model pembelajaran take and give terhadap kemampuan  menulis 

teks berita siswa kelas VIII SMPN 13 Kota Sukabumi.  

Kegiatan pertama pretest pada saat melakukan pretest kemampuan siswa 

tentang menulis teks berita kurang sehingga hasil rata-rata yang didapatkan 

oleh siswa pada saat melakukan pretest sangat rendah. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dari hasil skor rata-rata pretest yang diperoleh yaitu 29.38. 

Kedua, yaitu kemampuan siswa dalam menulis teks berita setelah 

diberikannya treatment hasil yang didapat menjadi meningkat nilai rata-rata 

yang diperoleh yaitu dari hasil 34.15. hasil tersebut dapat dibuktikan dari nilai 

rata-rata yang diperoleh pada kegiatan pretest dan posttest. Nilai yang 
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diperoleh pada kegiatan pretest yaitu 29.38 dengan rata-rata 58,76 , sedangkan 

nilai yang diperoleh dari kegiatan posttest yaitu 34.15 dengan rata-rata 81, 31.    

Ketiga, pengaruh penggunaan model pembelajaran take and give terhadap 

kemampuan menulis teks berita, hal tersebut dapat dibuktikan dengan data 

posttest yang memperoleh jumlah 34.15 dengan rata-rata 81, 31. Hal tersebut 

dapat menunjukan bahwa kemampuan menulis teks berita siswa mengalami 

peningkatan, sehingga pengaruh model pembelajaran take and give terhadap 

kemampuan menulis siswa. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus uji 
t 

tabel 

pretest dan posttest menunjukan bahwa 
t
hitung lebih besar dari pada 

t 
tabel, 

harga 
t
hitung adalah  24,67, sedangkan harga 

t 
tabel 2,021. Pada (dk) N-1 atau 

42-1 = 41 dengan taraf signifikasi 0,05 yaitu 2,02, H0 ditolak karena 
t
hitung > 

t 

tabel dan H1 diterima. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa model 

pembelajaran take and give berpengaruh terhadap kemampuan menulis teks 

berita siswa kelas VIII SMPN 13 Kota Sukabumi tahun ajaran 2017/2018. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keterampilan menulis teks berita 

dengan menggunakan model pembelajaran take and give pada kelas VIII 

SMPN 13 Kota Sukabumi tahun pelajaran 2017/2018. Berikut adalah Saran 

yang penulis kemukakan sebagai berikut. 

a. Bagi Siswa 

Untuk memudahkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran bahasa 

indonesia, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang diperoleh setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu, penelitian ini dapat 

memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat membantu 

siswa untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar.  
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b. Bagi Guru  

Manfaat bagi guru yaitu dapat mengembangkan kemampuan dalam hal 

menerapkan model pembelajaran Take and Give. Sehingga dapat menambah 

pengetahuan guru dalam membuat pembelajaran menjadi lebih kondusif dan 

bermakna. 

c.  Bagi Sekolah 

Manfaat bagi sekolah yaitu dapat meningkatkan mutu sekolah melalui 

kompetensi guru yang tidak hanya menyampaikan materi tetapi dapat 

meningkatkan kompetensi siswa yang dikembangkan. Dan dapat 

meningkatkan peringkat sekolah melalui guru yang kompeten dalam hal 

mendidik.  

d. Bagi Peneliti  

Bagi peneliti ini dilakukan selain sebagai tugas akhir, juga sebagai 

sumber wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan potensi menulis 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran Take and Give 

 


