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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan diperoleh berdasarkan rumusan, tujuan , hasil, dan pembahasan 

dalam penelitian analisis nilai-nilai budaya dalam antologi cerpen “Sampan 

Zulaiha” dan kebermanfaatannya sebagai bahan bacaan sastra di SMA yang 

dikemukakan sebelumnya, diuraikan sebagai berikut: 

1) Hasil analisis nilai-nilai budaya yang berhubungan dengan sastra dalam 

antologi cerpen sampan Zulaiha karya Hasan Al-Banna terdapat 95 data. 

Data yang diperoleh terbagi dari nilai budaya dalam hubungan manusia 

dengan Tuhan, nilai budaya dalam hubungan manusia dengan alam, nilai 

budaya dalam hubungan manusia dengan masyarakat, nilai budaya dalam 

hubungan manusia dengan orang lain, dan nilai budaya dalam hubungan 

manusia dengan diri sendiri.  

2) Hasil kebermanfaatan antologi cerpen sampan Zulaiha sebagai bahan 

bacaan di SMA dilakukan dengan mewawancarai tiga orang guru dan 

memberikan angket kepada enam puluh orang peserta didik. Dari hasil 

wawancara guru kebermanfaatan antologi cerpen sampan Zulaiha karya 

Hasan Al-Banna sebagai bahan bacaan peserta didik di SMA sangat besar. 

Melalui nilai-nilai budaya yang terdapat di dalamnya, mampu menambah 

pengetahuan peserta didik tentang kebudayaan lokal.  
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5.2. Implikasi 

Berdasarkan Simpulan dan temuan penelitian nilai-nilai budaya dalam 

antologi cerpen sampan Zulaiha telah teruji memiliki implikasi yang tinggi. 

Digunakan oleh guru dan peserta untuk meningkatkan nilai budaya dan minat 

baca, adapun implikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Antologi cerpen sampan Zulaiha yang dianalisis akan memberikan 

sumbangan praktis dalam proses pembelajaran bagi guru, dimana bahan 

bacaan ini sebagai bahan untuk memudahkan guru dalam mendidik peserta 

didik agar rajin membaca. Melalui antologi cerpen Sampan Zulaiha 

diajarkan untuk lebih meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan, peduli pada 

lingkungan, mampu bersosial dengan masyarakat, menghormati orang lain, 

dan menghargai diri sendiri. 

2) Antologi cerpen sampan Zulaiha yang dianalisis dari digunakan untuk 

membantu atau memudahkan peserta didik memahami nilai-nilai budaya 

lokal dan meningkatkan minat baca peserta didik, sehingga dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil temuan yang telah diuraikan pada simpulan dari hasil 

penelitian nilai-nilai budaya dalam antologi cerpen sampan Zulaiha, berikut ini 

saran yang dapat diperoleh pada penelitian ini adalah: 
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1. Diharapkan kepada guru bahasa Indonesia untuk menggunakan bahan 

bacaan dan memfokuskan bahan bacaan yang dekat dengan kehidupan 

peserta peserta didik. Buku-buku yang mengandung nilai-nilai budaya lokal 

sebagai kajian dalam memberikan pembelajaran di kelas dengan ini peserta 

didik dapat memperoleh bahan pembelajaran yang lebih luas. 

2. Diharapkan agar penelitian meningkatkan minat baca peserta didik dengan 

cara memberikan bahan bacaan yang bermutu, seperti nilai budaya dalam 

antologi cerpen sampan Zulaiha karya Hasan Al-Banna, dan mengajarkan 

nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat. 


