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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Kemampuan membaca puisi siswa kelas X SMA Negeri 1 Bumi Agung 

Kabupaten Way Kanan tahun pelajaran 2009/2010 tergolong dalam 

kategori cukup. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata kemampuan siswa 

dalam membaca puisi secara keseluruhan yaitu  71,3%. 

 
2. Skor rata-rata kemampuan siswa ditinjau berdasarkan aspek ketepatan 

pelafalan tergolong dalam kategori baik dengan skor rata-rata 81,7%; skor 

rata-rata kemampuan siswa ditinjau berdasarkan aspek tekanan tergolong 

dalam kategori cukup dengan skor rata-rata 68%; skor rata-rata 

kemampuan siswa ditinjau berdasarkan aspek intonasi tergolong dalam 

kategori cukup dengan skor rata-rata 74%; skor rata-rata kemampuan 

siswa ditinjau berdasarkan aspek jeda tergolong dalam kategori cukup 

dengan skor rata-rata 65,3%; dan skor rata-rata kemampuan siswa ditinjau 

berdasarkan aspek ketepatan ekspresi tergolong dalam kategori cukup 

dengan skor rata-rata 67,3%. 
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3. Tingkat kemampuan membaca puisi siswa kelas X SMA Negeri 1 Bumi 

Agung Kabupaten Way Kanan tahun pelajaran 2009/2010 ditinjau 

berdasarkan aspek ketepatan lafal lebih besar dari pada tingkat 

kemampuan ketepatan tekanan, intonasi, jeda, dan ekspresi. Hal ini dapat 

dilihat dari perbandingan skor rata-rata kemampuan masing-masing aspek 

membaca puisi meliputi aspek ketepatan pelafalan sebesar 81,7 > aspek 

ketepatan tekanan 68. Aspek ketepatan intonasi 74, aspek ketepatan jeda 

65,3, dan aspek ketepatan ekspresi 67,3. 

 
B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan melihat hasil yang diperoleh, penulis 

mengemukakan saran sebagai berikut. 

1. Guru bidang studi bahasa Indonesia SMA Negeri I Bumi Agung, 

Kabupaten Way Kanan hendaknya lebih mengajarkan materi pelajaran 

bahasa Indonesia kepada siswa khususnya materi membaca puisi agar 

siswa memiliki kemampuan yang tinggi sehingga kesalahan atau 

ketidaktepatan dalam membaca puisi dapat dikurangi. Di samping itu, 

sebaiknya guru lebih sering memberikan pelatihan mengenai membaca 

puisi khususnya pada aspek ketepatan tekanan, intonasi, jeda, dan ekspresi. 

 
2. Hendaknya siswa SMA Negeri I Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan 

lebih banyak belajar dan berlatih mengenai teknik membaca puisi yang 

baik. Dengan tercapainya kemampuan membaca puisi diharapkan siswa 

memiliki (life skill) dalam kehidupan sehari-hari di luar kegiatan sekolah. 

 


