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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Tujuan pembelajaran tidak serta merta bisa dicapai begitu saja. Ada 

beberapa faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran, salah 

satunya adalah strategi pembelajaran. Penerapan strategi pembelajaran 

diharapkan mampu meningkatkan kemampuan siswa. Seperti yang penulis 

lakukan, yaitu meneliti pengaruh Strategi Bersafari terhadap kemampuan 

siswa dalam menulis cerpen.  

Beberapa temuan yang penulis dapatkan dalam penulisan ini mampu 

menjawab masalah yang menjadi pokok dalam penulisan ini. Temuan-temuan 

tersebut adalah sebagai berikut.  

1. Kemampuan siswa dalam menulis cerpen sebelum dan sesudah diberikan 

Strategi Bersafari di kelas eksperimen berbeda. Hal ini terbukti dengan 

adanya perbedaan nilai rata-rata hasil pretest dan posttest. Nilai hasil pretest 

kelas eksperimen sebesar 61 termasuk ke dalam kategori kurang, sementara 

hasil posttest kelas eksperimen sebesar 73 temasuk ke dalam kategori baik. 

Terjadi peningkatan kemampuan siswa dalam menulis cerpen di kelas 

eksperimen. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam memilih ide 

cerita yang tadinya terbatas pada pengalaman pribadi, menjadi berkembang 

setelah diterapkannya Strategi Bersafari. Kemampuan siswa dalam 

membangun dan mengembangkan aspek-aspek yang menjadi kriteria 

penilaian dalam tes menulis cerpen ini mengalami peningkatan setelah 

diterapkannya strategi bersafari.  

2. Kemampuan siswa dalam menulis cerpen di kelas kontrol berdasarkan hasil 

pretest dan posttes mengalami peningkatan, hanya saja peningkatannya tidak 

sebesar peningkatan di kelas eksperimen. Nilai rata-rata pretest di kelas 

kontrol sebesar 65 dan hasil posttest sebesar 67.  
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3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan siswa dalam menulis 

cerpen dengan menggunakan Strategi Bersafari di kelas eksperimen dan tanpa 

menggunakan Strategi Bersafari di kelas kontrol. Hal ini bisa dlihat dari 

pemerolehan hasil posttest antara kedua kelas. Hasil posttest kelas 

eskperimen sebesar 73, sementara hasil posttest kelas kontrol sebesar 67. 

 

B. Saran  

Setelah melakukan proses penelitian, pengolahan, dan penganalisisan 

data, saran yang dapat penulis sampaikan kepada berbagai pihak adalah 

sebagai berikut. 

1. Guru  

Salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam pembelajaran adalah 

proses pembelajaran yang menyenangkan. Oleh karena itu, seorang pengajar 

dituntut memiliki kreativitas dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat. 

Melihat pengaruh dari Strategi Bersafari terhadap kemampuan siswa dalam 

menulis cerpen, maka penulis merekomendasikan kepada guru untuk 

menggunakan Strategi Bersafari ini dalam pembelajaran di kelas.  

2. Peneliti selanjutnya 

Semakin banyak temuan tentang strategi pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran menulis cerpen, diharapkan akan semakin 

baik pula kemampuan siswa dalam menulis cerpen. Oleh karena itu, penulis 

menganjurkan kepada peneliti berikutnya agar mampu menghadirkan temuan 

baru untuk pembelajaran menulis cerpen. 

Tidak hanya itu, penulis juga menyarankan kepada peneliti 

selanjutnya untuk mengadakan penelitian mengenai penerapan Strategi 

Bersafari dalam pembelajaran sastra lainnya, misalnya pembelajaran menulis 

puisi. 

 


