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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 

Kota Sukabumi dengan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut. Pertama, kemampuan menulis teks deskripsi siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Kota Sukabumi sebelum diberikan perlakuan dan 

dilakukan pretest. Saat dilakukan pretest hasil kemampuan siswa dalam menulis 

teks deskripsi pada kegiatan awal yang mendapatkan nilai tertinggi sebanyak satu 

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

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

mendapat nilai 45 sebanyak sepuluh orang, nilai 40 sebanyak empat siswa, yang 

mendapatkan nilai 35 sebanyak dua orang, kemudian yang mendapat nilai 30 

sebanyak dua orang dan yang mendapat nilai 25 sebanyak sembilan orang, 

selanjutnya yang mendapat nilai 20 satu orang.  Kemampun menulis teks deskripsi 

siswa pada kegiatan pretetst masih rendah dilihat dari skor rata-rata sebesar 40.  

kedua, kemampuan menulis teks deskripsi perolehan nilai yang diperoleh 

siswa di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi ketika tes akhir mengalami peningkatan 

dibuktikan dengan nilai rata-rata posttest sebesar 65.41. nilai tertinggi yang 

diperoleh yaitu 80 sebanyak satu orang, siswa yang mendapat nilai 75 sebanyak 

tujuh orang, yang mendapat nilai 70 sebanyak dua orang, dan yang mendapat nilai 

65 sebanyak dua belas orang, yang mendapat 65 sebanyak dua belas orang, yang 

mendapat 60 sebanyak dua belas orang, yang mendapat nilai 55 sebanyak dua 

orang.  

Ketiga, Penggunaan metode partisipatori berpengaruh terhadap 

kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Kota 

Sukabumi. Hasil tersebut dapat dilihat dari hasil data pretest dan posttest yang 
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mengalami peningkatan. Dengan memperoleh gain sebesar 885 dengan nilai rata-

rata 24.58 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan pada bab sebelumnya, 

bahwa hasil pretest dan posttest berbeda yaitu mengalami peningkatan. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil uji-t diketahui harga thitung (12.29) kemudian  ttabel 

(2.042) dengan taraf siginfikan 0,05. Dengan demikian nilai rata-rata posttest lebih 

besar dibandingkan dengan rata-rata pretest. Hal tersebut didukung dengan uji 

hipotesis dengan perolehan thitung (12.29> ttabel = (2.042). dengan demikian bahwa 

hipotesis yang diajukkan diterima, yang artinya metode partisipatori berpengaruh 

terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kota 

Sukabumi. 

 

B. Saran 

Peneliti akan menyimpulkan beberapa saran untuk meningkatkan kemampuan 

siswa khusunya menulis teks deskripsi. 

1. Bagi Siswa, metode partisipatori dapat di manfaatkan untuk meningkatkan 

kemampuan menulis teks deskripsi dengan memberikan kesempatan kepada 

siswa secara luas untuk mengontruksi pengetahuan secara mandiri sesuai 

dengan pengetahuan yang siswa miliki. 

2. Bagi Guru, penelitian ini dalam pembelajaran diharapkan memberikan fasilitas 

belajar siswa untuk menunjang keberhasilan ketika proses pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan metode partisipatori. 

3. Bagi Sekolah, metode partisipatori diharapkan menjadi alternatif dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran disekolah. Selain itu dapat meningkatkan 

kemampuan menulis teks deskripsi siswa. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini hanya dilakukan dikelas VII G SMP 

Negeri 1 Kota Sukabumi pada keterampilan menulis. Sebaiknya dilakukan 

penelitian serupa dengan keterampilan lainnya.  


