BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV, dapat
disimpulkan sebagai berikut.
1. Kemampuan siswa kelas X SMA Free Methodist Medan Tahun
Pembelajaran 2017/2018 dalam menulis puisis sebelum menggunakan
media film pendek karya Eka Gustiwana tergolong cukup dengan nilai
rata-rata yang diperoleh 64,5 termasuk dalam kategori cukup.
2. Kemampuan siswa kelas X SMA Free Methodist Medan Tahun
Pembelajaran 2017/2018 dalam menulis puisi sesudah menggunakan
media film pendek karya Eka Gustiwana tergolong baik dengan nilai ratarata yang diperoleh 83,16 termasuk dalam kategori baik.
3. Terdapat pengaruh media film pendek karya Eka Gustiwana terhadap
kemampuan menulis puisi siswa X SMA Free Methodist Medan Tahun
Pembelajaran 2017/2018. Dapat dilihat dari hasil penelitian yang
dilakukan yaitu hasil post-tets serta hasul uji “t” to> ttabel, yaitu 9,692>2.04,
maka hipotesis nihil (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai tindak lanjut penelitian ini
perlu diungkapkan saran-saran berikut.
1. Untuk Sekolah
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a. Kemampuan

menulis

puisi

perlu

ditingkatkan

lagi.

Untuk

meningkatkannya diperlukan suatu media pembelajaran yang dapat
meningkatkan keinginan dan motivasi siswa dalam menulis puisi.
b. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa adalah media film
pendek karya Eka Gustiwana karena dengan media pembelajaran ini,
kemampuan menulis siswa khususnya dalam menulis puisi terbukti
meningkat.
2. Untuk Guru
a.

Guru

diharapkan

untuk

lebih

kreatif

dalam

melaksanakan

pembelajaran di sekolah dengan mengikuti perkembangan zaman dan
memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan kemampuan siswa.
Misalnya dengan menerapkan metode-metode yang baru atau yang
menarik dan inovatif, yang dapat membangkitkan antusias siswa.
b.

Guru diharapkan untuk lebih produktif dalam meningkatkan
kemampuan

siswa

dengan

memberikan

latihan

secara

berkesinambungan
c.

Guru sudah seyogyanya memperhatikan dan memilih media yang
tepat dalam sebuah pembelajaran. Kurang tepatnya media yang
digunakan dalam pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar
siswa. Oleh karena itu, perlu adanya referensi mengenai berbagai
media pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengajarkan materi.
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3. Untuk Siswa
Penelitian ini dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan
yang dihadapi dalam pembelajaran menulis puisi bebas. Selain itu, dengan
penelitian ini, diharapkan siswa dapat menambah wawasan yang memadai
mengenai menulis puisi bebas.

4. Untuk Peneliti
Perlu dilakukan penelitian lanjut oleh peneliti lain guna memberi
masukan yang konstruktif bagi dunia pendidikan khususnya dalam
meningkatkan kemampuan siswa menulis puisi.

