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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdapat macam-macam jenis kelas kata yang telah diajarkan pada bahan 

ajar mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris di kelas 

VIII Mts Al-Ma’tuq tahun ajaran 2018/2019 pada semester genap. Kelas kata 

bahasa Indonesia yang digunakan pada bahan ajar kelas VIII MTs semester genap 

terdapat lima jenis kelas kata yang digunakan dalam kaidah kebahasaan pada 

pembelajaran bab 8 materi drama. Terdapat dua teks drama yang dianalisis 

penggunaan kelas katanya berdasarkan perintah pada bahan ajar untuk 

menemukan contoh dan jenisnya. Drama berjudul Foging terdapat penggunaan 

kelas kata yaitu kata ganti/pronomina pronomina persona, pronomina penunjuk, 

dan pronomina penanya dan kata depan/preposisi tunggal.  

Kemudian pada teks drama kedua berjudul Arlogi penggunaan kelas kata 

yang harus dianalisis berdasarkan petunjuk dari bahan ajarnya yaitu: kata 

penggunaan kata kerja, kata sifat, dan kata sambung. Kata kerja yang terdapat 

cukup banyak dan variatif yaitu: kata kerja dari segi prilaku semantis dan kata 

kerja dari segi prilaku sintaksis yang meliputi verba transitif, verba ekatransitif, 

dan verba taktransitif. Lalu kata sifat/adjektiva yang terdapat pada teks drama 

tersebut yaitu: kata sifat turunan, kata sifat yang tergolong idiom, adjektiva 

majemuk, dan kata sifat menyatakan tingkat kualitas. Kemudian kata 

sambung/konjungsi yang terdapat hanya konjungsi koordinatif yang biasa 

didapatkan pada kalimat sederhana.  

Penggunaan kelas kata bahasa Arab yang terdapat pada bahan ajar kelas 

VIII MTs semester genap yaitu kata kerja/fi’il membahas sebab-sebab dan 

penjelasan kata kerja dalam kalimat terdapat perubahan pada harkatnya. Seperti, 

kata kerja dalam kalimat yang berubah harkat akhirnya menjadi fatah ‘a’, 

sukun/mati dan damah ‘u’. Kemudian partikel/ arf membahas kata depan/    f 

j r dalam bahasa Arab yang memiliki kelompok huruf-huruf yang menjadikan 
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huruf akhirnya berharkat kasrah ‘i’. Selanjutnya, penggunaan kelas kata Bahasa 

Inggris bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kalimat sederhana 

yang lampau simple past tense. Merupakan bentuk kata dasar yang biasanya 

ditambahkan dengan (-ed, -en, -d, -t, -n, atau –ne) pada kata kerja yang beraturan 

regular dan tidak beraturan atau tidak konsisten irregular verb. Kemudian kata 

kerja yang digunakan pada kalimat yang sedang dilakukan Present continuous 

tense dibentuk dengan  uxili  y ve b “be” yaitu, is, am, dan are untuk 

menunjukan waktu yang sedang dilakukan atau sekarang.  

B. Saran  

1. Bagi siswa 

Siswa diharapkan mampu meningkatkan belajar mengenai kelas kata 

bahasa Indonesia karena, kelas kata merupakan bagian dari tata bahasa 

Indonesia yang penting dalam memahami penggunaan setiap kata dan 

kalimat. Lalu diharapkan juga agar terus mengaplikasikan setiap 

pembelajaran mengenai kelas kata agar bermanfaat ilmu yang telah 

disampaikan.  

2. Bagi guru  

Guru diharapkan untuk menambahkan pengetahuan mengenai kelas kata 

bahasa Indonesia dan menambahkan jenis-jenis kelas kata dalam sebuah 

kalimat atau teks yang belum dicantumkan dalam bahan ajar. Guru juga 

dapat memberikan bahan atau media untuk pengajaran kelas kata jika 

dalam pemahaman siswi kurang. Tetap menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar dalam pembelajaran di kelas agar siswi tetap 

merasakan berbahasa Indonesia walau di kawasan pesantren bilingual.  

3. Bagi peneliti lain 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian ini 

dengan menggunakan variabel yang berbeda, dengan menggunakan 

metode atau model agar pemahaman dan pengetahuan mengenai kelas kata 

dalam pengajaran bahasa Indonesia dapat berkembang. Sehingga dapat 

bermanfaat bagi guru dan siswa dalam ranah pendidikan.  


