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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian, tentang 

Hubungan Penguasaan Unsur Intrinsik Drama dengan Kemampuan Menulis 

Naskah Drama Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 NATAL  Tahun Pembelajaran 

2015/2016, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.  

1. Penguasaan unsur intrinsik siswa kelas XI SMA Negeri 1 Natal  Tahun 

Pembelajaran 2015/2016 berada pada kategori baik. Hal ini terlihat dari 

nilai rata-rata yang dipeoleh yaitu 75.13.Rendahnya penguasaan unsur 

intrinsik siswa disebabkan  karena kurangnya kuantitas kebiasaan 

membaca. Penguasaan unsur intrinsik drama yang baik dapat diperoleh 

siswa dengan banyak membaca . Dengan memperbanyak intensitas 

membaca akan membantu siswa dalam menguasai unsur intrsinsik drama. 

2. Kemampuan menulis naskah drama  siswa kelas XI SMA N 1 NATAL  

Tahun Pembelajaran 2015/2016  berada pada kategori baik. Hal ini terlihat 

dari nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 74.72  Kemampuan menulis 

naskah drama yang baik tentu saja didukung oleh faktor lainnya. 

Penguasaan unsur intrinsik juga mendukung kemampuan menulis naskah 

drama siswa menjadi lebih baik.  Rendahnya kemampuan menulis naskah 

drama disebabkan kurangnya penguasaan unsur intrinsik drama. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan unsur intrinsik 

drama dengan kemampuan menulis naskah drama siswa. Koefisien 
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korelasi antara penguasaan unsur intrinsik drama dengan kemampuan 

menulis naskah drama siswa kelas XI SMA Negeri 1 NATAL Tahun 

Pembelajaran 2015/2016 adalah sebesar 3.12 

B. Saran  

1. Sesuai dengan hasil penelitian, ternyata ada hubungan yang sangat erat 

antara penguasaan unsur intrinsik drama  dengan kemampuan menulis 

naskah drama, oleh karena itu diharapkan kepada guru, khususnya guru 

bidang studi Bahasa Indonesia agar meningkatkan kemampuan menulis 

naskah drama siswa dengan membekali siswa akan penguasaan unsur 

intrinsik drama.  

2. Siswa perlu dibimbing melalui pelatihan untuk lebih meningkatkan 

penguasaan unsur intrinsik drama demi peningkatan kemampuan menulis 

naskah drama. 

3. Perlu diadakan penelitian lanjutan oleh peneliti lain guna memberikan 

masukan yang berguna bagi dunia pendidikan, khususnya dalam 

penguasaan unsur intrinsik drama dan kemampuan menulis naskah drama. 

 

 


