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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Peneliti memperoleh beberapa simpulan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil 

analisis pada hasil pretest dan posttest. Untuk pembelajaran penciptaan musikalisasi puisi di 

kelas XI SMA Negeri 1 Lembang sendiri sebenarnya cukup diminati oleh peserta didik XI SMA 

Negeri 1 Lembang. Namun masih menunjukkan hasil yang belum memuaskan karena peserta 

didik masih merasakan kesulitan ketika mempelajari pembelajaran musikalisasi puisi. 

pemebelajaran musikalisasi puisi yang diketahui siswa hanya sekedar memusik puisi. Hal 

tersebut peneliti ketahui ketika peneliti berdiskusi bersama siswa. Berbagai upaya telah 

dilakukan oleh guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia guna mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dihadapi peserta didik, salah satunya dengan membuat pembelajaran menjadi 

lebih menyenangkan. Namun, upaya tersebut masih dirasa belum optimal dalam mengatasi 

kesulitan tersebut. Kurangnya kemampuan menciptakan musikalisasi puisi tersebut disebabkan 

oleh beberapa faktor yakni kemampuan bermusik yang tidak dimiliki oleh seluruh siswa, 

kurangnya minat siswa akan sastra, terkhusus puisi dan lain sebagainya.  

Musikalisasi puisi sendiri merupakan materi yang pernah diajarkan di kelas XI SMA 

Negeri 1 Lembang. Hasil terdahulu menunjukkan bahwa musikalisasi puisi yang dibuat oleh 

peserta didik belum sepenuhnya murni hasil dari peserta didik. Aransemen yang dihasilkan di 

dalam musikalisasi puisi masih merupakan hasil copy-paste dari internet atau dari aransemen 

musik popular yang telah ada.  

Di dalam proses pembelajaran, peserta didik menunjukkan aktivitas yang positif. Peserta 

didik mampu mengikuti pembelajaran musikalisasi puisi dengan antusias. Setiap langkah 

pembelajaran musikalisasi puisi diikuti dengan saksama walaupun ada sebagian peserta didik 

yang kurang memperhatikan. Sementara itu, dalam pelaksanaanya, guru memberikan perlakuan 

dengan menerapkan teknik penciptaan musikalisasi puisi Ari Kpin di kelas eksperimen secara 

sistematis dan terperinci.  

Peneliti memberikan pretest dan posttest kepada kedua kelas yakni kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Berdasarkan data yang telah diperoleh tersebut, peneliti melakukan analisis 
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terhadap data hasil penciptaan musikalisasi puisi siswa. penciptaan musikalisasi puisi siswa di 

kelas eksperimen yaitu kelas XI MIA 3 SMA Negeri 1 Lembang sebelum mendapatkan 

perlakuan (pretest)  menggunakan teknikpenciptaan musikalisasi puisi Ari Kpin memiliki nilai 

rata-rata sebesar 57,18. Pada hasil pretest, nilai tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 63 dan 

nilai terrendah adalah 50. Berdasarkan pencapaian tersebut, kemampuan penciptaan musikalisasi 

puisi siswa di kelas eksperimen masih termasuk kategori rendah karena masih berada di bawah 

nilai KKM. Selain itu, berdasarkan kategori penilaian teks eksplanasi skala nilai (Kunandar, 

2013, hlm. 305), nilai yang diperoleh peserta didik kelas eksperimen  pada pretest semuanya 

berkategori D (kurang baik). 

Kemampuan penciptaan musikalisasi puisi siswa di kelas eksperimen yaitu kelas XI MIA 3 

SMA Negeri 1 Lembang setelah mendapat perlakuan (posttest) menggunakan teknik penciptaan 

musikalisasi puisi Ari Kpin memiliki nilai rata-rata 83,04. Pada hasil posttest, nilai tertinggi yang 

diperoleh adalah sebesar 89 dan nilai terrendah adalah 75. Hasil tersebut menunjukkan 

peningkatan yang cukup tinggi dari rata-rata pada tes sebelumnya. Peningkatan hasil rata-rata 

pretest dan posttest kelas eksperimen adalah sebesar 25.86 

Proses pembelajaran penciptaan musikalisasi puisi dengan menggunakan teknik penciptaan 

musikalisasi puisi Ari Kpin terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 

pembelajaran penciptaan musikalisasi puisi.Penerapan teknikpenciptaan musikalisasi puisi Ari 

Kpin sebagai salah satu jenis strategi pembelajaran dalam pembelajaran penciptaan musikalisasi 

puisi dapat meningkatkan kemampuan salah satu bentuk pengapresiasian puisi. Selama ini siswa 

mengenal penciptaan musikalisasi puisi hanya sekedar mengalih wahanakan puisi kedalam 

bentuk lain yaitu nada-nada dengan iringan instrument musik saja. Namun teknik penciptaan 

musikalisasi puisi Ari Kpin menambahkan pengenalan bahwa dengan instrument vokal saja 

cukup membuat sebuah musikalisasi puisi yang justru malah lebih mampu menguatkan suasana 

dan perasaan sebuah puisi.  

Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh bahwa thitung ≥ ttabel atau (8,23) ≥ (2,0063). Hal ini berarti 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain, terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kemampuan penciptaan musikalisasi puisisiswa di kelas eksperimen dan di kelas kontrol. 

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik penciptaan musikalisasi puisi 

Ari Kpin dapat diterapkan dalam pembelajaran penciptaan musikalisasi puisi pada peserta didik 
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kelas XI SMA atau jenjang pendidikan lainnya yang memperoleh atau ingin mempelajari 

penciptaan musikalisasi puisi. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memiliki saran untuk beberapa pihak yang terkait 

dan terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran dan dunia pendidikan. Adapun saran tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa teknik penciptaan musikalisasi puisi Ari Kpin 

efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa menciptkan musikalisasi puisi. Oleh karena 

itu, peneliti menyarankan agar teknik ini dijadikan alternatif pembelajaran musikalisasi puisi 

di sekolah, khususnya SMA. 

2. Penelitian ini masih terbatas ditingkat SMA. Oleh karena itu, peneliti menyarankan 

penelitian selanjutnya untuk mengujicobakan keefektifan teknik ini ditingkat atau jenjang 

lainnya, misalnya SMP. 
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