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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil pada analisis data dan pembahasan dapat 

disimpulkan menjadi empat hal seperti berikut ini.  

1. Dalam tingkat pada kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas XI MIA 

1 MA Bustanul Muta’allimin dengan menggunakan media konvensional 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 76,44. 

2. Pada tingkat kemampuan menulis cerpen dengan menggunakan media film 

pendek siswa kelas XI IIK 2 MA Bustanul Muta’allimin Kota Blitar 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 88,13. 

3. Berdasarkan dari hasil uji-t yang menghasilkan selisih nilai rata-rata 

menulis cerpen kelas XI MIA 1 dan XI IIK 2 sebesar 1,169 %. 

4. Hasil uji-t dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terhadap 

penggunaan media film pendek pada siswa XI MA Bustanul Muta’allimin 

Kota Blitar. Dalam uji-t menunjukkan hasilnya adalah 0.000, yang artinya 

0.000 < 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.  

Jadi kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas XI MA Bustanul 

Muta’allimin Kota Blitar dengan menggunakan media film pendek lebih baik 

daripada menggunakan media konvensional. Hal tersebut juga terbukti dalam 

pelaksanaan pembelajaran yang menunjukkan suasana yang tenang dan fokus 

dalam pembelajaran menulis, khususnya dalam menulis cerpen. 
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B. Saran 

Saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan simpulan dari hasil 

penelitian sebagai berikut ini.  

1. Bagi guru 

Guru dalam menyampaikan materi pembelajaran bahasa 

Indonesia, perlunya untuk memperhatikan adanya pemilihan media 

pembelajaran dengan sesuai. Sehingga siswa menjadi lebih tertarik, 

senang, tidak bosan, dan menumbuhkan kreatifitas dalam menulis cerpen. 

Hal tersebut dikarenakan media film pendek ini mampu mempengaruhi 

kemampuan menulis cerpen kea rah yang lebih baik.  

2. Bagi siswa 

Siswa hendaknya lebih aktif, dan berani dalam menuangkan ide 

yang ada dalam pikiran ketika sedang menulis cerpen. Selain itu, siswa 

dapat mempertahankan bahkan meningkatkan nilai dari hasil menulis 

cerpen. 

3. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat dijadikan untuk bahan dalam pertimbangan 

pada penelitian yang berkaitan dengan media film pendek dan kemampuan 

menulis cerpen. Selain itu untuk penelitian selajutnya diharapkan untuk 

melihat pada kekurangan penelitian ini dengan menggunakan buku 

pedoman agar dapat memperbaiki menjadi lebih baik.  

 

 




