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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan rumusan, tujuan, hasil dan pembahasan penelitian bahan ajar 

dalam bentuk modul pada pembelajaran menulis teks cerpen yang dikemukakan 

sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pengembangan bahan ajar dalam bentuk modul menulis cerpen dengan 

bantuan mengguankan teknik 3M ini khususnya pada pembelajaran 

menulis cerpen memang sangat dibutuhkan oleh guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran. Hasil penelusuran dari angket yang disebar 

diketahui bahwa 96,77% membutuhkan lembar kerja peserta didik 

untuk dapat mereka jadikan sebagai pedoman pembelajaran mandiri 

maupun klasikal. 

2. Hasil validasi dari ahli materi, ahli desain media pembelajaran, uji 

coba kelompok kecil, dan uji coba kelompok besar terhadap modul 

khususnya pada pembelajaran menulis cerpen yang dikembangkan 

menunjukkan bahwa seluruh aspek penilaian pembelajaran modul 

secara keseluruhan dapat di kategorikan “sangat baik”. Kualitas modul 

pada pembelajaran pada menulis cerpen sangat baik dimana rata-rata 

hasil penilaian dari ahli materi 94,8% dapat kita rincikan dari 

kelayakan isi 95,5% dan kelayakan penyajian 88,9% dan kelayakan 

penggunaan bahasa 100%, ahli desain pembelajaran 90,1% 
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3. Hasil uji coba kemampuan siswa pada 45 siswa dengan kemampuan 

berbeda-beda yang dibagi menjadi dua tahap uji coba yaitu tahap uji 

coba kelompok kecil dengan sampel 15 siswa dan memperoleh skor 

84,23 % yang dapat di kategorikan “Sangat Baik” dan skor tanggapan 

pada siswa mencapai skor 88,42%. Uji coba kelompok besar dengan 

sampel lebih besar yaitu 30 siswa dan memperoleh skor 87,6 % yang 

di kategorikan “Sangat Baik” dan skor tanggapan pada siswa mencapai 

skor 90,7%. Maka dari hasil uji coba kemampuan siswa terhadap 

modul dinyatakan layak dan efektif dalam pembelajaran.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil temuan yang telah diuraikan pada kesimpulan hasil 

penelitian, berikut ini diajukan beberapa saran yaitu: 

1. Mengingat selama ini proses pembelajaran masih berpatokan pada 

buku teks pegangan siswa dalam pembelajaran, maka disarankam agar 

modul dapat digunakan karena media pembelajaran modul ini mampu 

memberi umpan balik yang lebih baik bagi siswa. 

2. Disarankan kepada guru agar memberi motivasi kepada siswa untuk 

belajar mandiri dengan menggunakan modul sebagai bantuan bahan 

dalam pebelajran menulis cerpen untuk siswa ditambah dengan 

bantuan penggunaan teknik 3M ini yang semakin memudahkan siswa 

dalam merancang bahkan menciptakan suatu karya cerpen baru yang 

original hasil karya siswa masing-masing, karna siswa akan 

mendapatkan tambahan atau informasi pembelajaran yang mereka 
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inginkan melalui modul ini dan mereka juga tidak perlu tergantung 

pada kehadiran guru dalam upaya meningkatkan hasil belajarnya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya mengingat hasil kesimpulan dalam penelitian 

ini disarankan untuk melakukan penelitian yang kiranya dilakukan 

pada sampel yang lebih banyak dan luas agar mendapatkan hasil yang 

lebih baik dan akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


