
 

109 
 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan 

diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran menulis puisi 

berbasis android dengan nama aplikasi “BaSastra 4.0” telah diciptakan. 

Media pembelajaran yang dikembangkan memuat materi puisi untuk KD 

3.16; KD 3.17; dan KD 4.17. Media pembelajaran terdiri dari enam menu 

utama, yaitu menu KI dan KD, menu Materi, menu Evaluasi, menu Pustaka, 

menu Petunjuk, dan menu Profil. Media pembelajaran menulis puisi 

berbasis android memiliki  fitur-fitur pendukung pembelajaran berupa fitur 

untuk menentukan ide, fitur untuk kolom menulis puisi dan fitur 

penyimpanan (save). Media pembelajaran ini juga memfasilitasi fitur 

evaluasi formatif dan menu pustaka berupa glosarium dan sumber referensi. 

2. Media pembelajaran menulis puisi berbasis android ini telah layak 

digunakan. Hal tersebut terbukti dari hasil uji kelayakan media 

pembelajaran menulis puisi berbasis android yang dinilai oleh pakar media 

dan pakar materi. Hasil penilaian pakar media diperoleh skor rerata sebesar 

4,42 yang masuk dalam kategori sangat layak. Adapun hasil dari penilaian 

ahli materi terhadap kualitas materi pada media pembelajaran menunjukkan 

skor rerata sebesar 4,62. Artinya media pembelajaran dinilai dari kualitas 

materi masuk dalam kategori sangat layak. 

3. Penilaian produk media pembelajaran oleh guru mata pelajaran bahasa 
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rerata  secara keseluruhan sebesar 4,51 yang masuk dalam kategori sangat 

layak. 

4. Hasil uji coba produk media pembelajaran menulis puisi berbasis android 

oleh peserta didik mendapatkan hasil yang positif. Hal tersebut terbukti dari  

skor rerata keseluruhan sebesar 3,84 dengan kategori layak. 

B. Implikasi 

 

Berdasarkan hasil uji kelayakan produk, penelitian memberikan 

implikasi sebagai berikut: 

1. Produk hasil penelitian dan pengembangan ini dapat memenuhi kebutuhan 

peserta didik untuk memudahkan dalam memahami materi secara mandiri 

dan memfasilitasi siswa dalam kegiatan menulis puisi. 

2. Hasil penelitian dan pengembangan ini memudahkan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran pada materi puisi secara efisien. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran 

menulis puisi berbasis android, berikut rekomendasi yang dapat diberikan. 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar terus melakukan perbaikan dan 

peningkatan kualitas media pembelajaran. 

2. Hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran menulis puisi 

berbasis android ini dapat dijadikan contoh pengembangan untuk materi 

lain khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

3. Hasil penelitian dan pengembangan ini bisa dijadikan acuan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran baik dalam ranah pendidikan bahasa 

ataupun bidang pendidikan lainnya. 


