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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis nilai moral dalam novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata, dapat disimpulkan bahwa ditemukan nilai moral sejumlah 50 

data. Nilai moral hubungan manusia dengan Tuhan sebanyak 10 data, nilai moral 

manusia dengan diri sendiri sebanyak 30 data, dan nilai moral hubungan 

manusia dengan sesama sebanyak 10 data. Nilai moral hubungan manusia 

dengan Tuhan meliputi beribadah, bersyukur, dan bertawakal. Nilai moral 

hubungan manusia dengan diri sendiri meliputi rendah hati, mandiri, tanggung 

jawab, kebaikan hati, disiplin, sosial, kerja keras, sabar, optimis, dan kejujuran. 

Nilai moral hubungan manusia dengan sesama meliputi toleransi, kekeluargaan, 

persahabatan, dan menghargai prestasi orang lain. 

Hasil analisis nilai moral dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata 

akan dimanfaatkan sebagai modul pembelajaran buku fiksi di kelas XI SMA. 

Susunan bahan ajar berebentuk modul ini meliputi sampul depan, sampul dalam, 

kata pengantar, daftar isi, kompetensi inti, kompetensi dasar, peta konsep, tujuan 

pembelajaran, materi, soal latihan di setiap kegiatan pemebelajaran, rangkuman, 

evaluasi berupa soal yang berbentuk pilihan ganda (PG) dan evaluasi dalam 

bentuk esai, kunci jawaban, dan daftar pustaka. Hasil validasi yang telah 

dilakukan oleh validator ahli diberi nilai 79% untuk dianggap termasuk kategori 

layak digunakan sebagai bahan ajar. 

B. Implikasi  

Penelitian ini memiliki implikasi pada bidang pendidikan khususnya pada 

pembelajaran bahasa Indonesia di kelas XI SMA materi buku fiksi. Implikasi 

yang dibuat oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu bahan ajar cetak berbentuk 

modul berdasarkan KD 3.11 menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca 

dan KD 4.11 menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 

Bahan ajar berbentuk modul yang berjudul Bahasa Indonesia Pembelajaran Buku 

Fiksi di Kelas XI SMA diharapkan dapat meningkatkan apresiasi siswa terhadap 

karya sastra.  
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C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut. 

1. Bagi guru, diharapkan bahan ajar yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat 

digunkan untuk pembelajaran, karena telah melalui proses validasi dari dua 

validator ahli yang kompeten. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar bisa melakukan penelitian yang 

lebih mendalam lagi tidak hanya aspek nilai moralnya saja tapi bisa dari 

aspek nilai lainnya dan menyarankan untuk meningkatkan kelayakan bahan 

ajar yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan yang lebih berkualitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


