
BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Penguasaan  kosakata  bahasa  Inggris  siswa  kelas  4  SD  Negeri  Cikundul

Sukabumi  sebelum  penerapan  pembelajaran  denga  media  English  Vocabulary

Card masih rendah, ditandai  dengan nilai  rata-rata kelas sebesar 39,05 dengan

nilai tertinggi 60 dan nilai terendah 32,5. Penggunaan media English Vocabulary

Card dapat  meningkatkan kemampuan penguasaan kosakata  siswa kelas  4 SD

Negeri Cikundul Sukabumi. Melalui penggunaan media English Vocabulary Card

siswa lebih tertarik dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris sehingga lebih

memperhatikan pelajaran dan semangat untuk menguasai kosakata tersebut karena

gambar yang disediakan berwarna-warni dan mudah diingat.

Penggunaan English Vocabulary Card di depan kelas dengan bantuan teman

sekelas  juga  dapat  membantu  siswa dalam berkonsentrasi  melafalkan  kosakata

karena  siswa merasa lebih  bebas  berbicara.  Penulisan kosakata  yang jelas  dan

dapat dibaca oleh seluruh siswa dengan jelas juga sangat membantu pemahaman

siswa karena jika tulisan terlalu kecil maka siswa sulit membacanya dan hanya

mengingat  dari  pelafalan  yang telah  dicontohkan oleh guru saja.  Pembentukan

kelompok kecil  dalam pembelajaran juga sangat membantu siswa karena siswa

akan lebih termotivasi dalam menguasai kosakata.

Peningkatan  kemampuan  penguasaan  kosakata  bahasa  Inggris  siswa  dapat

dilihat  melalui  nilai  rerata  kelas  pada  saat  pratindakan  sebesar  39,05  dan

mengalami  peningkatan  sebesar  16,7  pada  siklus  I  menjadi  sebesar  59,3.

Sedangkan  nilai  dari  siklus  I  juga  mengalami  peningkatan  sebesar  19,7  pada

siklus  II  menjadi  sebesar  76,02.  Siswa  yang  mendapatkan  nilai  ≥60  sudah

mencapai 70%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, peneliti menyampaikan saran sebagai

berikut.

1. Bagi guru

Sebaiknya  guru  lebih  sering  menggunakan  media  English  Vocabulary
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Card dalam mengajarkan kosakata kepada siswa dan siswa diberi kesempatan

untuk  menggunakan  sendiri  media  English  Vocabulary  Card.  Siswa  juga

dapat  saling  menjadi  tentor  sebaya  dengan  dibentuk  kelompok  kecil  agar

saling  belajar  satu  sama  lain  dan  tidak  canggung  menggunakan  media

English Vocabulary Card.

2. Bagi kepala sekolah

Sebaiknya  kepala  sekolah  selalu  memberi  dukungan  penyediaan  media

pembelajaran  kosakata bagi  guru agar dapat  maksimal  dan menarik dalam

mengajarakan kosakata kepada siswa.


