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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

  Penelitian ini menganalisis nilai-nilai sosial yang ada pada 

novel Alkudus karya Asef Saeful Anwar. Dalam hasil analisis peneliti 

mendapat 27 nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya, yaitu cinta kasih 12 

data, tanggung jawab 2 data, kepedulian 7 data, kerja sama 2 data, dan 

tolong menolong 4 data. Nilai yang terdapat pada novel tersebut 

dimunculkan dengan mencerminkan sikap dan perilaku nilai-nilai sosial 

yang baik dan ada juga dengan menampilkan pengingkaran nilai-nilai 

sosial yang tidak diterapkan sehingga dari pengingkaran nilai-nilai sosial 

tersebut dapat menjadikan pembelajaran bahwa ketika tidak menerapkan 

nilai-nilai sosial akan mendapatkan konsekuensi. 

B. Implikasi 

  Dari penelitian mengenai analisis novel Alkudus karya Asef 

Saeful Anwar, serta pemanfaatannya sebagai bahan ajar sastra pada kelas 

VIII yang berbentuk video pembelajaran. Pada pokok bahasan mengacu 

pada KD 3.17 menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan 

nonfiksi yang dibaca. Produk video pembelajaran ini bisa digunakan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. 

  Setelah produk video pembelajaran selesai dibuat dan 

dikonsultasikan pada pembimbing maka langkah selanjutnya validasi. 

Video pembelajaran divalidasi oleh dosen ahli. Hasil validasi 

menunjukkan bahwa video pembelajaran yang dibuat dikategorikan 

valid. Penilaian tersebut berdasarkan identitas, isi, dan langkah-langkah 

pembelajaran. 

C. Saran 

  Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang serta diberikan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat 

dimaknai dengan baik sehingga pembaca mampu menerapkan nilai-nilai sosial 

yang ditampilkan pada hasil analisis. 

2. Untuk guru dari video yang dibuat peneliti diharapkan dapat memunculkan 

kreativitas dan inovasi baru dalam pembelajaran sehingga dapat dikembangkan 

lagi video yang lebih baik dari video pembelajaran yang peneliti buat, dan nilai-

nilai sosial yang ditampilkan pada video dapat diupayakan guru untuk 

pemanfaatan dalam pembelajaran melalui kreativitas dan cara guru yang paling 

efektif agar siswa terdidik dan memiliki kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai 

sosial yang positif. 

 


