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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan pada 

bab IV tentang kajian gaya bahasa dan kajian nilai moral serta 

kesesuaiannya sebagai bahan ajar pada siswa SMA dalam tujuh puisi yang 

mewakili antologi puisi Tidak Ada New York Hari Ini karya M Aan 

Mansyur yaitu Cinta, Tidak Ada New York Hari Ini, Pagi Di Central Park, 

Batas, Aku Membayangkan Tubuh Kekasih, Suatu Pagi Di Musim Dingin, 

Di Halaman Belakang Puisi Ini, maka dapat diperoleh simpulan sebagai 

berikut. 

Berdasarkan tinjauan gaya bahasa yang dikaji berdasarkan 

diksi,bunyi, bahasa figuratif, citraan, serta makna, puisi-puisi tersebut 

memiliki gaya bahasa penyair yang cerdas menggambarkan rasa hormat 

kepada orang lain, kasih sayang terhadap sesama dan cinta tanah air. Oleh 

karena itu berdasarkan aspek-aspek kesesuaian puisi dengan bahan ajar 

menurut Rahmanto, puisi-puisi tersebut memiliki tingkat keterbacaan yang 

sesuai dengan siswa sekolah menengah atas. Hal ini dikarenakan puisi-

puisi tersebut mempunyai keharmonisan bunyi asonasi dan efoni yang 

serasi, pemilihan kata juga sangat padu antara keterpengaruhan suasana 

negara asing dengan kentalnya istilah-istilah yang ada di Indonesia 

menjadikan puisi ini bisa dibilang sebagai puisi yang cerdas, puisi-puisi 

tersebutpun memiliki bahasa figuratif dan citraan yang beragam tapi 

peneliti mengkaji puisi-puisi tersebut dari sudut majas metafora, simile, 

personifikasi, hiperbola, sinekdoke, dan ironi karena peneliti 

menyesuaikan pengkajian dengan kebutuhan bahan ajar kurikulum 2013, 

kendati demikian peneliti menemukan temuan majas lain yaitu repetisi 

pada puisi Tidak Ada New York Hari Ini sehingga pemaknaan yang 

terkadung dalam puisi tersebut tersampaikan dengan jelas. 
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Selanjutnya berdasarkan kajian nilai moral, ditemukan bahwa 

keempat puisi tersebut memuat nilai moral diantaranya kasih sayang antar 

manusia yang terdapat pada keempat puisi, kesetiaan yang terdapat pada 

puisi Tidak Ada New York Hari Ini dan Batas, hormat kepada orang lain 

dan kedisiplinan yang termuat pada puisi Pagi di Central Park, dan yang 

terakhir cinta tanah air yang terkandung pada puisi Tidak Ada New York 

Hari Ini. 

Selanjutnya judgement expert yang dilakukan oleh dua ahli yang 

menunjukan hasil total skor komponen yaitu 95 dan 85. Batas kelayakan 

adalah total skor komponen ≥49,5 dan ketentuan sangat layak adalah  

≥76,5 maka dengan demikian dari hasil judgement expert yang dilakukan 

menunjukan bahwa antologi puisi Tidak Ada New York Hari Ini sangat 

layak untuk menjadi materi bahan ajar non teks. 

Dengan kedua kajian dan judgement expert tersebut dapat 

teruraikanlah kesesuaian pemanfaatan antologi puisi Tidak Ada New York 

Hari Ini sebagai bahan ajar yang sesuai untuk siswa Sekolah Menengah 

Atas. Yang dibahas pada kriteria bahan ajar yang meliputi aspek bahasa, 

kematangan jiwa, latar belakang, dan didaktis budaya siswa. Dari 

pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketujuh puisi yang 

mewakili antologi puisi Tidak Ada New York hari Ini dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan ajar untuk siswa Sekolah Menengah Atas. 

 

B. Implikasi   

Hasil penelitian mengenai puisi ini dapat menambah khazanah 

bahan ajar sastra. Sehingga, antologi puisi Tidak Ada New York Hari Ini 

dan buku pendamping materi  ini menjadi bahan ajar yang digunakan oleh 

guru di kelas dengan puisi yang lebih menyegarkan para siswa karena 

puisi-puisi tersebut dekat dengan generasi remaja masa kini sehingga tidak 

ada lagi kejenuhan pada pembelajaran apresiasi satra khususnya puisi. 

  

C. Rekomendasi 
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Masih banyak puisi lain yang belum mendapat perhatian peneliti 

dalam kaitannya dengan pemanfaatan bahan ajar. Para peneliti selanjutnya 

dapat melakukan pengkajian puisi dengan pendekatan lain. Oleh karena 

itu, peneliti merekomendasikan peneliti selanjutnya untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut pada aspek yang lebih luas dan dalam yang 

dilakukan terhadap puisi ini maupun puisi lain dengan pengkajian dai 

sudut gaya bahasa serta nilai moral maupun dari sudut pengkajian yang 

lainnya.  

 


