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BAB V 

SIMPULAN, IMPILAKSI, DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada pengembangan bahan ajar 

menulis puisi berbasis lingkungan untuk siswa  kelas X SMA Negeri 2 Kisaran 

dapat disimpulkan : 

1. Pengembangan modul menulis puisi berbasis lingkungan dengan 

menggunakan model pengembangan Borg and Gall yang dilakukan melalui 

perolehan angket kebutuhan yang dianalisis, selanjutnya perencanaan dan 

penyusunan modul berdasarkan lingkungan. Pengembangan diawali dengan 

penyusunan draft modul yang sesuai dengan lingkungan, selanjutnya 

diujicobakan untuk menilai kelayakan modul yang dikembangkan. 

2. Modul yang dikembangkan  telah melakukan uji kelayakan oleh para ahli, 

baik ahli materi dan ahli desain. Dari hasil uji kelayakan oleh para ahli 

diperoleh hasil bahwa modul layak digunakan dengan kategori skor sangat 

baik, diantaranya adalah ahli materi yang meliputi kelayakan isi memperoleh 

skor 87,1 dengan  kategori sangat baik, kelayakan penyajian memperoleh 

skor 85,3 dengan kategori sangat baik, dan kelayakan bahasa dengan 

perolehan skor 82,9 dengan kategori sangat baik. Selain itu diperoleh hasil 

validasi desain oleh ahli desain sebesar 91,67 dengan kategori sangat baik. 

3. Perolehan hasil belajar oleh siswa  sebelum menggunakan modul 

pembelajaran menulis puisi berbasis lingkungan diperoleh rata-rata 67,11 dan 

perolehan hasil belajar siswa  dengan menggunakan modul pembelajaran 
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menulis puisi diperoleh rata-rata 83,20. Dapat diketahui bahwa perolehan 

hasil belajar siswa  dengan menggunakan modul pembelajaran menulis puisi 

berbasis lingkungan lebih tinggi daripada hasil belajar tidak menggunakan 

modul pembelajaran menulis puisi berbasis lingkungan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan modul pembelajaran menulis puisi berbasis 

lingkungan lebih efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

5.2 Implikasi 

 Berdasarkan  hasil penelitian dan simpulan di atas,  maka penelitian ini 

memiliki implikasi yang tinggi yaitu modul ini dapat digunakan sebagai bahan 

ajar pendamping untuk memudahkan siswa  dalam pembelajaran menulis puisi 

yang dapat diterapkan dalam kehidupa, dan dapat menjadi sumbangan yang dapat 

digunakan dalam  pembelajaran di sekolah khususnya pada materi menulis puisi 

yang akan berdampak pada perolehan hasil belajar yang tinggi dalam 

pembelajaran menulis puisi.  

5.3 Saran 

 Berdasarkan simpulan hasil penelitian, beberapa saran yang dikemukakan 

sebagai berikut : 

1. Kepada siswa  SMA Negeri 2 Kisaran disarankan agar lebih meningkatkan 

hasil belajar dan keterampilan siswa , terutama dalam menulis puisi, 

2. Kepada guru SMA Negeri 2 Kisaran diharapkan dapat menggunakan modul 

ini sebagai bahan ajar tambahan,dan 

3. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa  (peneliti lain) yang ingin melakukan 

penelitian pengembangan modul lainnya baik dengan permasalahan lainnya. 
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