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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Setelah melaksanakan semua kegiatan penelitian, peneliti dapat mengemukakan 

simpulan mengenai penelitian yang sudah dilakukan. Simpulan dari penelitian ini adalah 

bahwa metode proyek kelompok mampu meningkatkan kemampuan ekspresi puisi siswa 

kelas X IIS 2 SMA Kartika Siliwangi Bandung. Berikut ini akan dipaparkan mengenai 

perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belajar ekspresi puisi siswa. 

1. Perencanaan pembelajaran ekspresi puisi dengan penerepan metode proyek 

kelompok disusun dalam sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP 

tersebut memuat berbagai aspek atau komponen yaitu standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, materi, tujuan pembelajaran, media pembelajaran, 

langkah-angkah pembelajaran, dan penilaian. Perencanaan pembelajaran disusun 

berdasarkan disusun berdasarkan hasil studi pendahuluan permasalahan, observasi, 

refleksi, dan spesifikasi masalah sehingga rencana pembelajaran dan langkah 

pembelajaranya pun berbeda pada setiap siklus. Tahap perencanaan terbagi menjadi 

bebeapa tahap yaitu : 

a. Mengidentifikasi masalah dan penerapan alternatif pemecahan masalah. 

b. Menentukan tema dan pokok bahasan. 

c. Merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan. 

d. Menentukan tema dan pokok bahasan. 

e. Menyiapkan sumber belajar. 

f. Mengembangkan format penilaian dan observasi pembelajaran. 

Dengan menyelesaikan tahapan-tahapan tersebut, perencanaan pembelajran 

ekspresi puisi menggunakan metode proyek kelompok dapat direncanakan dan 

diselesaikan dengan baik. 

2. Proses pembelajaran ekspresi puisi menggunakan metode proyek kelompok. 

Metode yang digunakan dalam setiap siklus tetap sama yaitu metode proyek 

kelompok, tapi langkah pembelajran dan tema yang diangkat cukup berbeda. 
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Dalam proses pembelajranya, metode proyek kelompok memberika keleluasaan 

bagi siswa untuk mengekspresikan puisinya dalam bentuk apapun. Sedangkan 

tugas guru disini adalah sebagai konsultan bagi masalah atau kesulitan yang 

dihadapi siswa dalam berkelompok. Metode proyek kelompok dapat membantu 

siswa untuk berkembang dan mengeksploitasi dirinya dalam sebuah lingkungan 

kelompok ekspresi puisi. Jadi metode proyek kelompok cocok untuk dipakai dalam 

pembelajaran puisi yang memerlukan pelatihan siswa untik berekspresi. 

3. Hasil pembelajaran ekspresi puisi menggunakan metode proyek kelompok 

menunjukan peningkatan kemampuan yang cukup sigifikan. Hal tersebut bisa 

dilihat dari hasil penilaian ekspresi puisi siswa yang meningkat dari mulai siklus I 

sampai siklus II. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang perlu diperhatikan terkait dengan 

upaya meningkatkan kemampuan ekspresi siswa menggunakan metode proyek kelompok 

adalah sebagai berikut. 

1. Penerepan metode proyek kelompok dalam upaya meningkatkan keterampilan 

ekspresi puisi siswa memiliki peranan yang sangat penting. Bisa dilihat dari 

peningkatan kemampuan ekspresi puisi siswa secara bertahap. Hal ini dapat 

dijadikan alternatif metode pembelajaran bagi guru untuk mengajarkan ekspresi 

puisi. 

2. Metode proyek kelompok terbukti mampu meningkatkan kemampuan ekspresi 

puisi siswa. Metode pembelajaran ini pun tidak menutup kemungkinan untuk 

digunakan pada pembelajaran lainnya dan dalam jenjang pendidikan lainnya. Maka 

dari itu, peneliti menyarankan agar pembaca melakukan penelitian menggunakan 

metode proyek kelompok dalam pembelajaran lainnya sebagai solusi untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 


