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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan peneliti 

dalam pembelajaran menulis puisi siswa kelas VIII C SMP Negeri 7 Muaro 

Jambi. Pendekatan saintifik dilihat dari hasil aspek yang dinilai dan pengamatan 

selama proses pembelajaran yang berlangsung, dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan saintifik yang digunakan dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis puisi pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Hal ini 

dapat terlihat dari indikator sebagai berikut. Keaktifan siswa dalam mengikuti 

pelajaran bahasa Indonesia, sebelum tindakan dengan sesudah tindakan 

mengalami peningkatan yang baik dimulai dari prasiklus sedikit siswa yang mau 

bertanya, siklus I sebagian siswa yang bertanya, dan pada siklus II secara 

keseluruhan siswa mau bertanya dan menjawab. 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa sebelum tindakan yaitu prasiklus 

yang menggunakan pembelajaran konvensional jumlah nilai rata-rata siswa 

mencapai 66,5  dan sesudah tindakan pada siklus I pertemuan I nilai rata-rata  

mencapai 70,81 sedangkan pertemuan II mencapai 72 dan siklus II pertemuan III 

mencapai 75,87 dan mengalami peningkatan pada pertemuan IV menjadi 80,25  

peningkatan tersebut  sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Siswa mampu 

menulis puisi dengan mencapai KKM yang telah ditentukan. 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berhasil mencapai 

tujuan pembelajaran. Saat proses pembelajaran perencanaan yang telah disusun 



89 
 

ternyata secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan karena berbagai macam 

kendala dalam proses pembelajaran terutama pengkondisian waktu pembelajaran. 

Hal ini juga yang mejadi hambatan guru dalam memberikan pembelajaran 

terhadap siswa.  Keadaan siswa  juga merupakan fakor yang sangat penting karena 

siswa yang fokus dan aktif didalam kelas akan mempengaruhi kualitas materi 

yang diterimanya dan mencerminkan hasil pembelajarannya. 

5.2 Implikasi   

 Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan pendidikan 

maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang 

pendidikan dan juga penelitian selanjutnya, implikasi dalam penelitian ini adalah:  

1. Impikasi Teoretis. Secara teoretis kemampuan menulis siswa tentu 

dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam proses pembelajaran didalam 

kelas. Hal ini juga sangat berpengaruh dari pendekatan pembelajaran yang 

diberikan terhadap siswa. Melalui pendekatan pembelajaran yang tepat dan 

menarik tentu mampu menarik perhatian siswa sehingga mampu 

memahami dan mengikuti pelajaran dengan baik. Oleh karena itu, dengan 

penyusunan RPP yang menggunakan pendekatan saintifik diharapkan 

mampu membantu siswa dalam menulis seperti, mencari ide, 

mengembangkan, dan menuangkannya dalam suatu tulisan. melalui 

pendekatan saintifik sangat membantu siswa dalam mengembangkan ide 

tersebut sehingga pendekatan ini sangat tepat dan membantu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis terutama dalam menulis 

puisi.  



2. Implikasi Praktis. Hasil penelitian ini sebagai alternatif yang bisa 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran sehingga mampu 

membantu kesulitan siswa dan meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menulis terutama dalam menulis puisi. 

5.3 Saran 

 Melalui hasil penelitian ini, peneliti bermaksud memberikan saran bagi 

pendidik dan calon pedidik untuk memperhatikan setiap kesulitan yang dialami 

oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini sangat 

mempengaruhi kemampuan siswa dalam mencapai keberhasilan menerima materi 

yang diajarkan. Pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat sangat membantu 

dalam terlaksananya proses pembelajaran yang diinginkan. Oleh karena itu, 

memperhatikan penggunaan pendekatan pembelajaran sangat penting dalam 

proses pembelajaran. 

 


