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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 Pada bab terakhir ini penulis akan memaparkan akan simpulan hasil 

penelitian tentang penerapan model analisis semiotik dalam pembelajaran 

apresiasi puisi di mahasiswa Prodi Dikbasasinda STKIP Sebelas April Sumedang. 

Berdasarkan simpulan tersebut penulis akan menyampaikan rekomendasi terkait 

dengan penelitian ini. 

  

A.  Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran  

dengan menerapkan Concept Attainment Models yang dipadukan dengan 

pendekatan semiotik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran apresiasi puisi 

dan kemampuan mengkaji puisi mahasiswa serta tanggapan mahasiswa dan dosen 

atas pembelajaran. Hasil elaborasi kedua variabel di atas selanjutnya disebut 

Model Analisis Semiotik (MAS).  

1.  Pembelajaran Apresiasi Puisi  

 Pembelajaran telah berhasil menggali dan mengembangkan konsep-konsep 

yang ada pada diri mahasiswa. Mereka telah berhasil menciptakan sendiri materi 

pelajaran berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kelompok kecil. Sesuai 

dengan konsep Jerome Bruner bahwa concept attainment models melalui aktivitas 

pemahaman atas hakikat konsep dan aktivitas konseptual sehingga  harus mampu 
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membuat siswa mengembangkan suatu konsep bukannya mengulang/menghapal 

kata-kata tanpa pemahaman konseptual yang mendalam. Melalui cara berpikir 

induktif – yang merupakan ciri utama dalam model ini – peserta didik dirancang 

untuk menguasai materi pembelajaran secara komprehensif, bukan hanya 

menghapal. 

 Bentuk pengelolaan kelas selama pembelajaran dilakukan dalam bentuk 

kelompok kecil. Dari bentuk pengelolaan kelas seperti ini terbukti telah mampu 

meningkatkan kerja sama dan keaktifan mahasiswa selama pembelajaran. 

Berdasarkan hasil pemantauan selama pembelajaran, observer telah mencatat 

keaktifan dari seluruh mahasiswa selama proses pembelajaran. Apabila 

pembelajaran dilaksanakan secara tradisional (ceramah) maka pasti selalu ada 

peserta didik yang tidak terlibat secara keseluruhan dalam pembelajaran. Bentuk 

pengelolaan kelas seperti dalam model ini telah “memaksa” peserta didik untuk 

terlibat dalam tiap tahap pembelajaran. Hal ini ditunjang pula oleh hasil tanggapan 

mahasiswa  yang seluruhnya (100%) menyatakan bahwa selama pembelajaran 

mereka telah termotivasi untuk belajar dan bekerjasama dengan rekan-rekan. 

Bentuk pengelolaan kelas seperti yang telah dilakukan dalam model analisis 

semiotik terbukti mampu meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa dalam 

pembelajaran. Bentuk pembelajaran seperti yang telah dilaksanakan telah 

memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dari sesama rekan bukan 

hanya dari dosen. Manfaat lain adalah keberhasilan pembelajaran bukan hanya 

dicapai oleh beberapa mahasiswa tetapi oleh seluruh mahasiswa karena bagi 
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mahasiswa yang lambat pemahamannya pun akan terbantu oleh rekan satu 

kelompok.  

 Tahap-tahap pembelajaran dengan MAS disusun berdasarkan prinsip 

dari yang sederhana menuju yang kompleks, baik dalam hal aktivitas maupun 

materi pembelajaran. Prinsip lain dari model ini adalah pengulangan yang bersifat 

spiral, artinya aktivitas dan materi sama tetapi semakin lama semakin luas dan 

kompleks. Tahap-tahap pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan model 

analisis semiotik. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut terbukti mahasiswa 

menjadi lebih mudah memahami dan menguasai konsep-konsep materi 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan tanggapan mahasiswa dari hasil angket yang 

hampir seluruhnya menyatakan lebih memahami materi pembelajaran setelah 

penerapan model analisis semiotik. Penguasaan konsep keilmuan oleh mahasiswa 

juga menjadi lebih baik tidak sekedar hapalan. Seluruh mahasiswa juga 

menyatakan bahwa mereka pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka 

kuasai dari MAS dapat dimanfaatkan untuk mengapresiasi puisi konvensional.

 Aktivitas peserta didik dalam MAS berpusat pada peserta didik bukan 

berpusat pada pengajar. Model ini menuntut peserta didik untuk melakukan 

beragam aktivitas. Seluruh aktivitas belajar mahasiswa dilaksanakan dalam 

kelompok kecil. Aktivitas yang dilakukan peserta didik selama pembelajaran 

ssebagai berikut. 

1) Mahasiswa mengamati sebuah fakta atau contoh untuk mengkaji dan 

menemukan karakteristik fakta tersebut. Hal ini dilakukan saat mereka 

mengkaji karakteristik puisi dan kata kunci. 
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2) Mahasiswa berdiskusi dalam kelompok kecil. Aktivitas ini mereka 

lakukan dalam seluruh tahap pembelajaran. 

3) Mahasiswa merumuskan definisi suatu konsep. Aktivitas ini mereka 

lakukan ketika merumuskan definisi puisi dan kata kunci. 

4) Mahasiswa mencari dan menentukan kata kunci dan makna asosiatif kata 

kunci. 

5) Mahasiswa mengkaji isi puisi. 

6) Mahasiswa merumuskan strategi berpikir dalam menentukan kata kunci 

dan mengkaji puisi. 

7) Mahasiswa mengkomunikasikan hasil diskusinya kepada teman sekelas. 

8) Mahasiswa melakukan tanya jawab.   

Aktivitas menemukan (discovery) yang utama tiap tahap pembelajaran MAS telah 

berhasil menumbuhkan kreativitas berpikir dalam diri peserta didik. Bentuk-

bentuk kreativitas tersebut tampak nyata pada rumusan hasil diskusi kelompok.  

 Perilaku belajar yang dilakukan peserta didik selama pembelajaran adalah 

perilaku mengidentifikasi konsep, perilaku menyusun hipotesis, dan perilaku 

merumuskan definisi. Akibat dari bentuk-bentuk perilaku tersebut, peserta didik 

tidak hanya melakukan aktivitas belajar, tetapi mereka juga menghasilkan materi 

pembelajaran bagi mereka sendiri. Aktivitas peserta didik tidak hanya bersifat 

fisik tetapi juga aktivitas kognitif dan emotif. Model ini menekankan pada 

aktivitas menemukan (discovery) dalam pembelajarannya.         

Materi pembelajaran tidak disediakan sepenuhnya oleh dosen tetapi 

sebagian besar dirumuskan sendiri oleh mahasiswa. Materi pembelajaran yang 
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telah berhasil dirumuskan oleh mahasiswa adalah karakteristik puisi Sutardji dan 

kata kunci, definisi puisi kontemporer (khususnya puisi Sutardji) dan  kata kunci, 

dan strategi berpikir dalam menentukan kata kunci dan menafsirkan isi puisi. 

Mahasiswa dapat lebih memahami materi pembelajaran karena mereka terlibat 

secara langsung dalam aktivitas mencari, merumuskan, dan mengkomunikasikan 

materi pembelajaran tersebut. Dengan penerapan pendekatan keterampilan proses 

tersebut pembelajaran menjadi lebih berhasil guna bagi peserta didik. 

Peran pengajar dalam model ini lebih difokuskan sebagai pembimbing 

dan fasilitator. Selama penerapan MAS dosen telah mampu menempatkan dirinya 

sebagai pembimbing dan fasilitator. Peran pengajar sebagai nara sumber dibatasi 

sehingga peserta didik dapat melakukan aktivitas menemukan (discovery) secara 

lebih optimal. Sejak awal pembelajaran dosen berperan sebagai pembimbing 

melalui pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. Melalui pertanyaan-pertanyaan 

tersebut dosen mengarahkan mahasiswa kepada materi dan tujuan yang 

diharapkan. Dalam proses pembelajaran dosen tidak berperan sebagai “pengadil 

atau penentu” benar atau salah jawaban mahasiswa. Melalui pertanyaan-

pertanyaan dosen membimbing mahasiswa untuk mengkaji sendiri hasil 

diskusinya kemudian mahasiswa sendiri yang memutuskan apakah terdapat 

kelemahan atau kesalahan pada rumusan hasil diskusi mereka. Aktivitas ini 

dilakukan secara klasikal di bawah bimbingan dosen. Apabila cara ini tidak 

berhasil, barulah dosen berperan sebagai nara sumber untuk menginformasikan 

kekurangan rumusan hasil diskusi suatu kelompok. Walaupun secara umum hanya 

berperan sebagai pembimbing dan fasilitator, dalam pembelajaran dosen harus 
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memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang materi pembelajaran 

sehingga mampu menguasai permasalahan yang muncul selama pembelajaran. 

Nurturan efek yang muncul pada peserta didik setelah pembelajaran 

umunya berkenaan dengan aspek kerjasama, keakraban, dan motivasi belajar. 

Seluruh mahasiswa menyatakan bahwa selama pembelajaran aspek kerjasama dan 

keakraban dengan sesame rekan semakin meningkat. Sedangkan tentang motivasi 

belajar apresiasi puisi, hampir seluruh peserta didik menyatakan menjadi 

meningkat setelah mendapat pembelajaran dengan MAS. Temuan-temuan ini 

akan menjadi modal yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 

perkuliahan baagi mahasiswa di semester-semester berikutnya.   

 

2. Kemampuan Mengkaji Puisi 

 Mahasiswa telah memiliki pengetahuan dan pengalaman mengkaji puisi 

konvensional. Akan tetapi, pengetahuan dan pengalaman tersebut tidak dapat 

diterapkan seluruhnya ketika mereka mengkaji puisi Sutardji karena karakteristik 

puisi tersebut berbeda dengan puisi konvensional. Keterbatasan sarana dalam 

puisi Sutardji memberi keterbatasan sarana untuk bahan mengkaji tetapi sekaligus 

memberi kebebasan yang lebih besar saat menafsirkan isi puisi.  

 Ada empat kemampuan mengkaji puisi yang dibahas dalam penelitian ini. 

Pengkajian atas keempat kemampuan tersebut dipaparkan secara kualitatif dan 

kuantitatif. Simpulan temuan hasil penelitian atas keempat kemampuan di atas 

penulis paparkan berikut ini. 
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 Kemampuan menggunakan landasan satuan bahasa dalam proses 

mengkaji puisi pada mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model 

analisis semiotik telah menunjukkan peningkatan. Dari proses menentukan kata 

kunci dalam puisi dilanjutkan pada proses menentukan makna asosiatif dari tiap 

kata kunci dan akhirnya memilih kata dari makna asosiatif yang berkaitan, 

mahasiswa mendapatkan pemahaman dan pengalaman dalam menentukan 

“landasan pijak” mengapresiasi puisi. Dari hasil pembelajaran dengan MAS 

seluruh mahasiswa telah menggunakan salah satu hasil makna asosiatif dari kata 

kunci dalam mengkaji isi puisi “Tragedi Winka & Sihkha”.  Pijakan awal makna 

asosiatif yang digunakan mahasiswa telah beragam dan sebagian besar dari aspek 

polisemi. Mahasiswa yang mendapat pembelajaran dengan MAS telah mampu 

mengaitkan konsep yang terkandung dari tiap kata kunci sehingga mereka mampu 

memaparkan hasil apresiasi puisi secara tepat. Dari pembelajaran dengan MAS 

mahasiswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam 

1. kemampuan menentukan kata kunci dalam puisi. Terjadi beberapa versi 

kata kunci yang dihasilkan mahasiswa dari puisi “Tragedi Winka & 

Sihkha”. Akan tetapi, mahasiswa dapat menjelaskan kronologis pemikiran 

sehingga mereka menentukan kata kunci dalam puisi tersebut; 

2. kemampuan menentukan beragam makna asosiatif dari kata kunci; 

3. kemampuan memilih satu dari beragam makna asosiatif yang ada 

berdasarkan kaitan yang logis antara kata kunci dalam puisi. 

 Pada awalnya seluruh mahasiswa menafsirkan puisi “Tragedi Winka & 

Sihkha” berdasarkan pemahaman “perkawinan” dalam masyarakat. Setelah 
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pembelajaran dengan MAS mereka mampu mengaitkan kata “tragedi” dengan 

“kawin” melalui makna asosiatif berupa kawin paksa, kawin lari, kawin muda, 

dan kawin kontrak.   

 Mengapresiasi puisi Sutardji C.B. akan menghasilkan beragam penafsiran 

karena pengkajian puisi tersebut umunya hanya berdasarkan pada satuan bahasa 

berupa kata. Pembelajaran MAS terbukti telah mampu memberikan langkah-

langkah yang tepat bagi peserta didik dalam mengkaji puisi Sutardji. Hal terbukti 

dari hasil kajian puisi yang dihasilkan mahasiswa telah sesuai dengan hasil 

penjajagan awal yang telah dilakukan penulis. Selain puisi “Tragedi Winka & 

Sihkha”, mahasiswa juga telah menfasirkan isi puisi “Sepisaupi” dengan  langkah-

langkah yang sama. Hasil diskusi atas penafsiran puisi “sepisaupi” dari kesepuluh 

kelompok diskusi telah menunjukkan kesamaan dalam hal kejadian-kejadian yang 

digambarkan dalam hasil kajian beserta dengan urutan penceritaan kejadiannya. 

Kualitas hasil kajian yang baik pada seluruh kelompok tersebut dapat dicapai 

karena mereka telah menguasai kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai 

dalam tiap tahap pembelajaran MAS. 

 Kemampuan memanfaatkan karakteristik puisi dalam hasil 

penafsiran  pada mahasiswa yang mendapat pembelajaran dengan MAS telah 

menunjukkan peningkatan baik dalam jumlah maupun ketepatan penafsiran. 

Karakteristik puisi Sutardji yang paling banyak digunakan dalam hasil pengkajian 

puisi “Tragedi Winka & Sihkha” adalah  aspek tipografi. Hal ini memang dapat 

dimaklumi karena aspek tipografi puisi ini memang khas dan sangat fenomenal 

dalam sejarah perkembangan puisi Indonesia. Hampir seluruh mahasiswa yang 
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mendapat pembelajaran dengan MAS telah mampu menafsirkan tipografi  puisi 

“Tragedi Winka & Sihkha” secara tepat. Mereka telah mampu mengaitkan kata 

tragedi  dalam puisi tersebut dengan tipografinya. Kemampuan memanfaatkan 

tipografi puisi dalam proses mengkaji puisi memang suatu keterampilan yang 

masih baru bagi mahasiswa sebab selama mengapresiasi puisi konvensional 

sebelumnya unsur tipografi puisi sangat jarang bahkan tidak pernah digunakan 

dalam proses mengkaji puisi. Setelah pembelajaran dengan MAS mahasiswa telah 

memiliki kemampuan yang komprehensif dalam mengapresiasi puisi karena telah 

mampu mengaitkan beberapa unsur puisi dalam proses penafsiran isi puisi. 

 Kemampuan memaparkan cerita hasil penafsiran pada mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran dengan MAS telah menunjukkan peningkatan yang 

tergolong sedang (0,4). Peningkatan kemampuan ini berupa semakin rincinya 

penceritaan mahasiswa atas kejadian-kejadian yang ada dalam puisi “Tragedi 

Winka & Sihkha”.  Kreativitas mahasiswa dalam memaparkan cerita hasil kajian 

puisi tidak lepas dari semakin bertambahnya memori yang kembali teringat 

setelah mereka menghasilkan makna asosiatif kata kunci. Konsep ini sejalan 

dengan panduan dasar dalam keterampilan berbicara dan menulis, yakni semakin 

banyak perbendaharaan kata yang dikuasai oleh seseorang maka semakin banyak 

pula hal yang mampu diungkapkannya baik secara lisan maupun tertulis. Dalam 

MAS mahasiswa tidak menciptakan kosakata baru tetapi mengingat kembali 

perbendaharaan kata yang telah dimilikinya dan kemudian menghubungkan kata-

kata tersebut dengan kata-kata lain sehingga membentuk suatu rangkaian 
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kejadian. Dengan proses pembelajaran seperti itu terbukti mahasiswa mampu 

memaparkan secara rinci kejadian dalam puisi mantra yang dikajinya. 

 Kemampuan menafsirkan isi puisi secara tepat pada  mahasiswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan MAS menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa 

telah mampu menafsirkan isi puisi mantra secara tepat. Ketepatan menafsirkan isi 

puisi mantra merupakan hasil akhir dari langkah-langkah mengkaji puisi yang 

terdapat dalam MAS. Walaupun terdapat mahasiswa yang menggunakan pijakan 

pemahaman yang agak berbeda, yakni satu dari makna asosiatif aspek polisemi 

dan lainnya dari makna asosiatif aspek kesetaraan sifat, tetapi mereka mampu 

menfasirkan isi puisi “Tragedi Winka & Sihkha” dengan alur yang relatif sama. 

Hal ini terjadi karena pijakan awal penafsiran atas isi puisi berdasarkan unsur 

bahasa tidak hanya dari pemahaman yang bersifat “sosiologis”. Para mahasiswa 

telah telah menguasai kemampuan mengkaji puisi mantra secara komprehensif, 

yakni dengan mengaitkan seluruh aspek yang ada dalam puisi. 

 

3. Tanggapan atas Model Pembelajaran 

 Dua sumber tanggapan yang penulis minta pendapatnya atas MAS 

memberikan pernyataan yang mendukung penerapan model tersebut. Dosen 

menyatakan bahwa model ini sangat baik karena mendidik mahasiswa belajar 

secara mandiri dan kreatif. Langkah-langkah pembelajaran dalam MAS diyakini 

dapat memudahkan peserta didik mengikuti pembelajaran dan memahami materi 

ajar. Menurut dosen hambatan awal yang akan dihadapi dalam penerapan MAS 

adalah sikap dan cara belajar peserta didik. Siswa/mahasiswa harus diajak untuk 
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berubah dari cara belajar “menerima dan menghapal” menjadi “mencari dan  

menemukan”. 

 Mahasiswa menyatakan bahwa mereka tidak hanya mendapat manfaat 

yang bersifat keilmuan dari MAS tetapi juga manfaat yang berupa perbaikan sikap 

diri. Manfaat yang berupa keilmuan seperti cara mengkaji puisi Sutardji secara 

lebih mudah sedangkan manfaat berupa perbaikan sikap adalah hubungan dengan 

rekan, cara belajar, dan motivasi belajar.  Tanggapan yang positif dari kedua 

sumber di atas tentulah menjadi dasar yang baik untuk penerapan MAS dalam 

pembelajaran apresiasi puisi.  

   

B.  Saran 

 Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini berikut penulis sampaikan 

beberapa saran. 

1. Pemanfaatan model analisis semiotik dalam pembelajaran apresiasi puisi 

menuntut pemahaman yang mendalam pada pihak pengajar. Untuk mencapai 

hasil seperti yang diharapkan, pengajar diharapkan memahami konsep 

pembelajaran MAS sehingga mampu melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan tahap-tahap model tersebut. MAS tidak hanya bertujuan mencapai hasil 

akhir berupa siswa mampu mengkaji sebuah puisi, tetapi juga mengharuskan 

siswa mampu menghasilkan dan memahami secara keseluruhan konsep-konsep 

materi pembelajaran.   

2. Model Analisis Semiotik berdasarkan temuan dalam penelitian ini terbukti 

mampu meningkatkan kemampuan mengkaji puisi Sutardji C.B. pada 
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mahasiswa. Penerapan model ini dalam pembelajaran apresiasi puisi 

konvensional secara teoretis dapat dilakukan. Akan tetapi, bagi pengajar 

ataupun peneliti selanjutnya yang akan menerapkan MAS diharapkan 

merancang modifikasi baru dalam pembelajaran karena karakteristik puisi 

konvensional berbeda dengan puisi Sutardji. Penerapan MAS dalam 

pembelajaran kajian puisi konvensional dapat dipadukan dengan konsep 

pendekatan struktural. Selain itu, pengajar juga harus memodifikasi kriteria 

penilaian hasil kajian puisi karena harus memasukkan unsur pembangun puisi 

dalam kriteria tersebut.  

3.  Model Analisis Semiotik tidak hanya dapat diterapkan di tingkat pendidikan 

tinggi, tetapi juga dapat diterapkan di tingkat pendidikan menengah tingkat 

atas. Penulis berpendapat siswa pendidikan menengah tingkat atas telah 

memiliki kemampuan dasar untuk memahami langkah-langkah dan konsep 

pembelajaran yang terdapat dalam MAS. 

 


