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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Model pembelajaran sinektik merupakan sebuah model pembelajaran 

yang menekankan proses berpikir kreatif siswa. Dalam implementasinya, siswa 

membuat sebuah analogi-analogi, baik itu analogi personal, analogi langsung, 

dan analogi konflik padat. Dengan menggunakan model pembelajaran sinektik 

kemampuan menullis teks deskripsi siswa mengalami peningkatan, hal tersebut 

dibuktikan dari hasil tulisan siswa.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu mengenai 

pengaruh model pembelajaran sinektik terhadap kemampuan menulis teks 

deskripsi siswa kelas VII  SMPN 1 Simpenan Kabupaten Sukabumi dan 

berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut.  

Pertama, kemampuan menulis teks deskripsi siswa sebelum diberikan 

perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran sinektik masih kurang. 

Hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata yang diperoleh ketika kegiatan tes awal 

yaitu sebesar 50,4. Nilai tersebut menunjukan bahwa kemampuan menulis teks 

deskripsi siswa masih kurang. 

Kedua, kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas VII SMPN 1 

Simpenan Kabupaten Sukabumi setelah diberikan perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran sinektik sudah mengalami peningkatan. hal 

tersebut terlihat dari nilai rata-rata yang diperoleh ketika kegitan tes akhir yaitu 

sebesar 63,9. Nilai tersebut sudah cukup baik bila dibandingkan dengan nilai 

tes awal. 

Ketiga, dengan data yang diperoleh tersebut artinya dapat dikatakan 

bahwa model pembelajaran sinektik berpengaruh terhadap kemampuan 

menulis teks deskripsi siswa kelas VII SMPN 1 Simpenan. Hal tersebut dapat 

dilihat dari nilai tes akhir siswa yang mengalami peningkatan dari nilai tes awal 

walaupun nilai tersebut masih kurang dari KKM yang telah ditetapkan. Jumlah 
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nilai keseluruhan pada kegiatan tes akhir yaitu sebesar 1917 dengan rata-rata 

63,9. 

Keempat, hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima, hal tersebut 

terbukti setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan uji-t. nilai 

harga thitung lebih besar dibanding dengan ttabel. Pada (dk) 29 dan dengan taraf 

signifiansi 0,05 diperoleh Harga thitung sebesar 11,34 dan harga ttabel sebesar 

2,048. Maka dengan demikian Ho ditolak karena harga thitung > ttabel dan H1 

diterima. Dengan demikian model pembelajaran sinektik berpengaruh terhadap 

kemampuan menulis teks deskripisi siswa.  

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu mengenai pengaruh 

model pembelajaran sinektik terhadap kemampuan menulis teks deskripsi 

siswa kelas VII SMPN 1 Simpenan. peneliti memberikan beberapa masukan 

dan saran yaitu sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran sinektik berpengaruh dalam kemampuan menulis 

siswa, karena model pembelajaran sinektik sangat mengedepankan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Karena kemampuan berpikir kreatif 

seseorang akan berpengaruh terhadap hasil tulisannya, karena 

bagaimanapun juga menulis merupakan hasil dari proses berpikir kreatif. 

Oleh karena itu peneliti sangat menyarankan kepada guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia yang mengajar di SMPN 1 Simpenan untuk menggunakan 

model pembelajaran ini. 

2. Peserta didik diharapkan mampu untuk menulis sebuah teks, diantaranya 

teks deskripsi. Karena bagaimanapun juga menulis merupakan keterampilan 

berbahasa yang harus dikuasai oleh setiap manusia, dalam hal ini peserta 

didik. Kemudian yang tidak kalah penting, peserta didik harus bisa 

mengeksplorasi dirinya sendiri dalam berpikir kreatif sehingga kemampuan 

dalam pengembangan idenya semakin baik lagi. 

3. Dalam mengembangkan suatu model pembelajaran tentunya harus 

ditunjang dengan media dan sarana pembelajaran yang memadai. Oleh 
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karena itu, pihak sekolah harus mampu memberikan fasilitas yang baik agar 

terciptanya proses pembelajaran yang nyaman. 

4. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran 

kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis dengan melakukan 

perubahan dalam variabel-variabelnya. 

 

Demikan saran dan masukan yang dapat peneliti sampaikan. Semoga 

penelitian ini dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan, khususnya untuk guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dan yang lainya. 


