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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan rata-rata siswa SMPK Kalam Kudus menulis cerita pendek 

pendek pada saat prates atau sebelum dilakukan metode pembelajaran berbagi 

pengalaman berada dalam kategori cukup. Pada saat prates mayoritas siswa 

berada dalam kategori cukup, sedangkan hanya sedikit yang memenuhi 

kategori baik dan sangat baik. Pada saat pascates atau setelah dilakukan metode 

pembelajaran berbagi cerita, kemampuan siswa menulis cerita pendek 

meningkat. Hal tersebut dilihat peningkatan jumlah siswa yang berada dalam 

kategori baik dan sangat baik, sehingga secara umum nilai rata-rata siswa 

berada dalam kategori baik.  

2. Setelah dilakukan metode pembelajaran berbagi cerita, siswa menjadi lebih 

aktif dan termotivasi dalam menulis cerita pendek. Peningkatan kemampuan 

siswa dalam menulis cerita pendek juga dapat dilihat dari kemampuan siswa 

meningkatkan kelengkapan aspek-aspek penulisan cerita pendek baik secara 

aspek formal, kelengkapan unsur instrinsik, kepaduan unsur-unsur dalam cerita 

pendek serta kesesuaian penggunaan bahasa cerita pendek. Pada saat prates, 

mayoritas siswa hanya mampu memuat satu sampai dua sub aspek saja, namun 

pada pasca tes siswa mayoritas siswa telah mampu memuat tiga sub aspek 

walaupun masih harus dikembangkan. 

3. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa nilai t hitung prates dan pascates kelas 

eksperimen adalah 6.645> t- tabel yaitu sebesar 2,068 dan nilai Sig. (2-tailed) 

adalah 0.000<0.05 maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan nilai 

prates yaitu sebelum dilakukan metode berbagi pengalaman dan pascates
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 kelompok eksperimen setelah dilakukan metode pembelajaran berbagi 

pengalaman. Selanjutnya nilai t hitung pasca test kelas eksperimen dan kelas 

kontrol adalah sebesar 2.082 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,068 dengan 

nilai Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0.04 > 0.05, maka dapat disimpulkan metode 

pembelajaran lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa menulis 

cerita pendek dibandingkan tanpa metode. 

5.2 Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian, Peneliti ingin mengajukan rekomendasi baik 

bagi guru maupun pun peneliti selanjutnya. 

1. Guru 

a. Hasil penelitian menunjkan bahwa terdapat peningkatan kemempuan siswa 

setelah dilakukan metode berbagi pengalaman dan metode ini lebih efektif 

dibandingkan tanpa metode. Dari hasil tersebut Guru disarankan untuk 

menerapkan metode berbagi pengalaman dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya dalam kajian menulis cerita pendek. 

b. Guru disarankan untuk menerapkan metode berbagi pengalaman dengan 

menggunakan games yang menarik disesuaikan dengan kondisi siswa dan 

sekolah. 

c. Guru disarankan untuk terus meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran dengan menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan ceria. 

d. Guru disarankan untuk lebih peka dengan kondisi siswa dan melakukan 

pendekatan personal terhadap siswa yang cenderung pasif dalam mengikuti 

pembelajaran. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang 

dihadapi siswa dalam pembelajaran sehingga dapat dicarikan solusinya. 

2. Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik yang sama yaitu 

peningkatan hasil belajar siswa dengan metode pembelajaran berbagi 

cerita disarankan untuk melakukan penelitian pada subjek yang berbeda 

dan menggunakan games atau permainan yang berbeda. 

 


