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BAB  V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis puisi religius dengan 

menerapkan metode sugestopedia berorientasi penyadaran akhlakul karimah lebih 

efektif  dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional dengan metode 

ceramah dan tanya jawab. Secara keseluruhan generalisasi dari temuan tersebut 

dapatdisimpulkan sebagai berikut. 

1) Pembelajaran menulis puisi religius dengan menerapkan metode sugestopedia 

berorientasi penyadaran akhlakul karimah) dalam pembelajaran menulis puisi 

dirancang dalam 5 kali pertemuan. Pertemuan pertama dilakukan untuk 

kegitan prates, pertemuan kedua sampai keempat dilakukan untuk penerapan 

model, dan pertemuan kelima dilakukan untuk kegiatan pascates. Setiap 

pertemuan tatap muka  penerapan model  berlangsung 2x40 menit. 

Pelaksanaan prates dan pascates berlangsung 1x40 menit. 

2) Nilai signifikansi yang tertera pada kolomSig (2-tailed) adalah 0,000 lebih 

kecil dari taraf nyata pengujian (α) 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan 

skor rata-rata gain hasil pembelajaran menulis puisi pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Ho ditolak dan Ha diterima, terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil pembelajaran pada kelas eksperimen dengan hasil 

pembelajaran pada kelas kontrol. Jika dihitung menggunakan t tabel maka 

didapat t hitung > t tabel (10,944 > 1,6860) maka Ho ditolak Ha diterima, 

berarti terdapat perbedaan gain kelas eksperimen dengan kelas kontrol.  

3) Tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis puisi di kelas eksperimen 

positif. Siswa berpendapat bahwa model pembelajaran ini dapat 

mempermudah siswa untuk mencari dan mengembangkan ide untuk 

melahirkan sebuah hasil karya puisi.  
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5. 2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian uji coba pembelajaran menulis puisi religius 

dengan menerapkan metode sugestopedia berorientasi penyadaran akhlakul 

karimah, masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itupenulis menyarankan 

hal-hal sebagai berikut. 

1) Dalam pembelajaran menulis puisi hendaknya dilaksanakan pada waktu dan 

kegiatan khusus di luar jam pembelajaran di sekolah sebab dari hasil 

penelitian ditemukan dengan waktu yang terpenggal-penggal dalam beberapa 

kali pertemuan dalam pembelajaran menulis puisi kurang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menuangkan idenya dalam waktu yang lebih 

leluasa. 

2) Guru hendaknya lebih memperhatikan penulisan kata, penggunaan ejaan dan 

tanda baca pada puisi hasil karya siswa sebab dari hasil penelitian ditemukan 

siswa masih banyak  melakukan kesalahan penulisan kata, penulisan huruf 

kapital, tanda baca dan ejaan dalam puisi hasil karyanya. 

3) Guru hendaknya lebih memperhatikan aspek morfologi pada saat 

pembelajaran menulis puisi sebab dari hasil penelitian masih banyak 

ditemukan kesalahan dalam penulisan dan pembentukan kata yang terdapat 

pada puisi karya siswa. 


