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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian, pengolahan, dan analisis data yang telah 

dilakukan, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan. Berikut kesimpulan-

kesimpulan yang didapatkan penulis dari penelitian penulis yang berjudul 

“Penggunaan Media Tayangan “Jejak Petualang” Trans7 pada Pembelajaran 

Menulis Puisi Siswa Kelas VII Semester Dua SMP Negeri 29 Bandung”. 

1) Pada kegiatan prates, rata-rata nilai siswa kelas eksperimen sebesar 57 atau 

tergolong dalam kategori nilai cukup. Pada prates ini, puisi siswa masih jauh 

dari kriteria penilaian yang mencakup: tema, diksi, majas, nada dan suasana, 

kata konkret, pengimajian, dan amanat. Sedangkan pada kegiatan pascates, 

rata-rata nilai siswa meningkat menjadi 72 atau tergolong dalam kategori nilai 

baik. Pada pascates ini kemampuan menulis puisi siswa mengalami 

peningkatan. Diksi, majas, dan amanat sudah mulai berkembang dan 

diperhatikan oleh siswa. Meski masih terdapat beberapa kelemahan siswa 

dalam nada dan suasana, kata konkret, dan pengimajian. Maka rata-rata nilai 

siswa meningkat sebesar 15 poin. Hal tersebut membuktikan bahwa media 

tayangan “Jejak Petualang” Trans7 mampu meningkatkan kemampuan menulis 

puisi siswa. 

2) Pada kegiatan prates, rata-rata nilai siswa kelas kontrol sebesar 57 atau 

tergolong dalam kategori nilai cukup. Pada prates ini, puisi siswa masih jauh 

dari kriteria penilaian yang mencakup: tema, diksi, majas, nada dan suasana, 

kata konkret, pengimajian, dan amanat. Sedangkan pada kegiatan pascates, 

rata-rata nilai siswa meningkat menjadi 68 atau tergolong dalam kategori nilai 

baik. Pada pascates ini kemampuan menulis puisi siswa mengalami 

peningkatan. Diksi, majas, dan amanat sudah mulai berkembang dan 

diperhatikan oleh siswa. Meski masih terdapat beberapa kelemahan siswa 
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dalam nada dan suasana, kata konkret, dan pengimajian. Maka rata-rata nilai 

siswa meningkat sebesar 11 poin. Hal tersebut membuktikan bahwa media 

video pemandangan alam mampu meningkatkan kemampuan menulis puisi 

siswa. 

3) Kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, sama-sama mengalami 

peningkatan setelah diberikan perlakuan. Dari hasil yang diperoleh dua kelas 

tersebut, tampak adanya perbedaan peningkatan kemampuan menulis puisi 

siswa. Pada kelas eksperimen, peningkatan rata-rata nilai yang diperoleh 

sebelum dan sesudah mendapatkan perlakuan adalah sebesar 15 poin. 

Sedangkan pada kelas kontrol, peningkatan rata-rata nilai yang diperoleh 

sebelum dan sesudah mendapat perlakuan adalah 11 poin. Dengan melihat 

peningkatan nilai yang diperoleh pada pascates, tampak bahwa kelas 

eksperimen yang menggunakan media tayangan “Jejak Petualang” Trans7 lebih 

menunjukkan signifikansi dari kelas kontrol yang menggunakan media video 

pemandangan alam. 

 

5.2 Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan, dan analisis data yang telah 

dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa saran penulis yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dalam pembelajaran menulis puisi umumnya, dan 

penggunaan media pembelajaran penunjang pembelajaran menulis puisi pada 

khususnya. 

1) Media tayangan “Jejak Petualang” Trans7 merupakan salah satu alternatif 

pilihan bagi guru untuk membantu siswa mengembangkan imajinasinya 

dalam pembelajaran menulis puisi. Media ini juga termasuk upaya 

menumbuhkan minat siswa untuk melakasnakan pembelajaran dengan aktif 

dan menyenangkan. 
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2) Penulis berharap agar muncul penelitian-penelitian berikutnya yang dapat 

terus menggali media-media yang tepat dan menyenangkan, untuk digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran khususnya pembelajaran menulis puisi. 

3) Penulis berharap agar muncul penelitian-penelitian lebih lanjut untuk 

menyempurnakan penelitian mengenai penggunaan media tayangan “Jejak 

Petualang” Trans7. 


