
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.      SIMPULAN DAN SARAN 
 

 
 
 

5.1 Simpulan 
 

 
Berdasarkan hasil penelitian pada cerpen dalam kumpulan cerpen pilihan Kompas 

 
yang berjudul Laki-laki Pemanggul Goni, peneliti menyimpulkan sebagai berikut. 

 

 
1.   Konflik yang terdapat dalam cerpen pada kumpulan cerpen pilihan Kompas yang 

berjudul  Laki-laki  Pemanggul  Goni  adalah  konflik  manusia  dengan  dirinya 

sendiri,   konflik   manusia   dengan   manusia,   dan   konflik   manusia   dengan 

masyarakat. Konflik manusia dengan dirinya sendiri terdapat pada 3 buah cerpen, 

konflik  manusia  dengan  manusia  terdapat  pada  5  buah  cerpen,  dan  konflik 

manusia dengan masyarakat terdapat pada 5 buah cerpen. 

2.   Manajemen konflik yang terdapat dalam cerpen pada kumpulan cerpen pilihan 

Kompas yang berjudul Laki-laki Pemanggul Goni adalah cara menghidari, 

kompetisi, akomodasi, kompromis, dan kolaborasi. Cara menghindari terdapat 

pada 4 cerpen, cara kompetisi terdapat pada 6 cerpen, cara akomodasi  terdapat 

pada sebuah cerpen, cara kompromis terdapat pada sebuah cerpen, dan cara 

kolaborasi terdapat pada sebuah cerpen 

3.   Kumpulan cerpen pilihan Kompas yang berjudul Laki-laki Pemanggul Goni layak 

dijadikan sebagai bahan ajar karena sudah memenuhi kriteria dalam pemilihan 
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bahan ajar. Kumpulan cerpen tersebut juga dapat diimplikasikan secara praktis 

sebagaimana terbukti pada 4.2 Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Pembelajaran 

Sastra di SMP. 

 

5.2   Saran 

 
Berdasarkan hasil analisis terhadap cerpen dalam kumpulan cerpen pilihan Kompas 

 
yang berjudul Laki-laki Pemanggul Goni, peneliti menyarankan sebagai berikut. 

 
1.   Melalui kumpulan cerpen pilihan Kompas yang berjudul Laki-laki Pemanggul 

Goni, siswa diharapkan dapat mengambil hikmah melalui dan tingkah laku tokoh- 

tokohnya dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi.   Melalui 

kumpulan cerpen tersebut, siswa juga diharapkan dapat mengembangkan 

kepribadian dan memperluas wawasan kehidupan. 

2.   Kumpulan cerpen pilihan Kompas yang berjudul Laki-laki Pemanggul Goni dapat 

digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran sastra untuk meningkatkan 

kepekaan siswa dalam menganalisis dan mengapresiasi karya sastra. 

3.   Guru  mata  pelajaran  Bahasa  Indonesia  dapat  menggunakan  cerpen  dalam 

kumpulan  cerpen  pilihan  Kompas  yang  berjudul  Laki-laki  Pemanggul  Goni 

sebagai contoh dalam pembelajaran sastra mengenai konflik dalam karya sastra. 

Hal ini disebabkan kumpulan cerpen pilihan Kompas  yang berjudul Laki-laki 

Pemanggul  Goni  layak  dijadikan salah satu  alternatif bahan  ajar  berdasarkan 

kriteria pemilihan bahan ajar sastra. 


