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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis unsur instrinsik dan ekstrinsik cerpen karya 

Ahmad Tohari yaitu “Senyum Karyamin”, “Wangon Jatilawang”, dan 

“Pengemis dan Solawat Badar” sebagai bahan ajar pada siswa SMA PLUS 

YASPIDA Sukabumi kelas XI Tahun Ajar 2018/2019 dapat disimpulkan 

terdapat pemaparan analisis unsur instrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam 

cerpen karya Ahmad Tohari. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh penulis. 

Alur pada cerpen “Senyum Karyamin” Karya Ahmad Tohari adalah alur 

maju. Tokoh dan penokohan yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah 

Karyamin, Saidah, Sardji, Pak Pamong, tiga perempuan, kawan-kawan 

Karyamin dan Istri Karyamin. Latar yang terdapat dalam cerpen ini terdapat 

pemamaparan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nilai yang terdapat 

dalam cerpen tersebut adalah nilai sosial, nilai budaya, nilai agama dan nilai 

moral. 

Pada cerpen “Wangon Jatilawang” Karya Ahmad Tohari terdapat alur maju. 

Tokoh dan penokohan yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah Aku, Sulam, 

dua tamu, tukang becak dan Emak. Latar yang terdapat dalam cerpen ini 

terdapat pemamaparan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nilai yang 

terdapat dalam cerpen ini adalah nilai moral, nilai budaya, nilai agama dan nilai 

sosial.  

Pada cerpen “Pengemis dan Solawat Badar” Karya Ahmad Tohari terdapat 

alur maju. Tokoh dan penokohan yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah 

Pengemis, Aku, Kondektur,  Sopir, Perempuan penjual buah, Penumpang bus, 

dan Pedagang asongan. Latar yang terdapat dalam cerpen ini terdapat 

pemamaparan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nilai yang terdapat 

dalam cerpen ini adalah nilai moral, nilai sosial, nilai budaya dan nilai agama. 



141 

 

 
 

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa cerpen “Senyum Karyamin”, 

“Wangon Jatilawang”, dan “Pengemis dan Sholawat Badar” dapat dijadikan 

sebagai bahan ajar pada siswa SMA PLUS YASPIDA Sukabumi kelas XI 

Tahun Ajar 2018/2019.  Hal ini dibuktikan dengan mengacu pada prinsip 

pemilihan bahan ajar dan aspek pemilihan bahan ajar yaitu prinsip relevansi, 

konsistensi, dan kecukupan, dan aspek bahasa, psikologi dan latar belakang 

budaya. Kemudian bahan ajar yang diberikan kepada siswa sangat relevan 

dengan silabus kelas XI semester dua dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang menggunakan 

KTSP, mengapresiasi atau menganalisis karya sastra cerpen. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis unsur 

instrinsik dan ekstrinsik cerpen karya Ahmad Tohari dapat dijadikan bahan ajar 

di sekolah khusunya pada sekolah menengah atas kelas XI. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas,  maka penulis memberikan beberapa 

saran yang berkaitan dengan “Analisis Unsur Pembangun Dalam Kumpulan 

Cerpen Karya Ahmad Tohari Sebagai Bahan Ajar pada Siswa SMA PLUS 

YASPIDA Sukabumi kelas XI Tahun Ajar 2018/2019, yaitu sebagai berikut. 

1. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 

bacaan, sehingga mampu untuk meningkatkan kemampuan mengapresiasi 

karya sastra khususnya cerpen. 

2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan  pengetahuan dan 

sebagai acuan dalam memilih bahan pembelajaran di kelas. 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh guru 

sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

bahasa Indonesia khususnya dalam pembelajaran apresiasi cerpen. 

4. Bagi peneliti lain, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi calon guru bahasa 

Indonesia untuk meningkatkan mengenai bahan pembelajaran khususnya 

dalam mengapresiasi cerpen.  


