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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan refleksi dari tiap-tiap siklus 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan media Film Animasi “Inside Out” dapat 

meningkatkan kemampuan Vocabulary bahasa Inggris siswa pada materi 

penguasaan kosakata bahasa Inggris dengan kompetensi dasar “Memahami kata, 

kalimat, pesan tertulis, dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana secara 

tepat ” di kelas V SDN 106162 Medan Estate T.A. 2016/2017. Peninggkatan 

kemampuan vocabulary siswa secara klasikal dapat dibuktikan dari rata-rata nilai 

dan keberhasilan belajar siswa berdasarkan hasil pre test, post test siklus I dan 

post test II. 

1. Sebelum diberikan tindakan dari hasil pre test diperoleh rata-rata 

kemampuan awal sebesar 58,38. Setelah dilakukan tindakan siklus I dari 

hasil post test I diperoleh hasil belajar siswa meningkat dan memiliki rata-

rata 71,91. Selanjutnya, dari hasil post test siklus II diperoleh kemampuan 

vocabulary bahasa Inggris siswa meningkat menjadi rata-rata 82,94. 

2. Persentase keberhasilan siswa secara klasikal sebelum diberi tindakan (pre 

test) sebesar 52,94%. Pada siklus I persentase keberhasilan siswa secara 

klasikal dari hasil post test I meningkat menjadi 70,58%. Setelah 

dilakukan perbaikan pada siklus II, dari hasil post test II persentase 

keberhasilan siswa secara klasikal mengalami peningkatan menjadi 

97,05%.  
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3. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap siswa, pada siklus I 

persentase afektif dan psikomotorik siswa pada siklus I pertemuan 1 yaitu 

72,05 % dan pertemuan 2 yaitu 72,42 %. Sedangkan pada siklus II 

pertemuan 1 yaitu 76,10% dan pertemuan 2 yaitu 77,79 %. 

4. Aktivitas guru selama proses pembelajaran sudah tergolong baik sekali 

atau aspek yang diamati berdasarkan format lembar observasi yang ada 

seluruhnya telah dilaksanakan. 

5. Berdasarkan hasil analisis maka hipotesis penelitian yang berbunyi 

“Dengan menggunakan Media Film Animasi dapat meningkatkan 

kemampuan vocabulary pada materi memahami kosakata bahasa Inggris 

siswa kelas VA SDN 106162 Medan Estate T.A. 2016/2017” dapat 

diterima kebenarannya. 

 

5.2 Saran 

 Berikut adalah saran yang diajukan oleh peneliti untuk meningkatkan 

kualitas belajar siswa serta minat belajar siswa dalam pelajaran bahasa Inggris 

dikelas VA SD Negeri 106162 Medan Estate adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa, bahwa media film animasi ini membuat siswa tertarik dan 

berminat dalam belajar sehingga nilai siswa dalam pembelajaran 

meningkat. 

2. Bagi guru, media pembelajaran ini merupakan media pembelajaran yang 

sangat menarik sehingga dapat digunakan menjadi pilihan oleh guru dalam 

penerapan pembelajaran agar pelaksanaan proses pembelajaran berjalan 

bermakna dan menyenangkan. 
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3. Bagi sekolah, khususnya kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan masukan, referensi, dan evaluasi guna meningkatkan 

mutu dan kualitas pendidikan di sekolah. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki kekurangan, jika 

peneliti selanjutnya ingin meneruskan penelitian ini maka penelitian ini 

dapat menjadi referensi. 


