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BABV 

KESIMI•ULAN, IMPLIKAS I OAN SARAN 

A. KES fMPULAN 

Berdasarkan basil analisis data dan pembahasan, maka basi l pcnelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

I. Penggunaan media papan flancl dapat dijadikan altcmatif untuk meningkatkan 

pcnguasaan kosakata bahasa lnggris bagi siswa kelas IV C SD yang dibuktikan 

dcngan ni lai pre-tes terendab 23,3% dan nilui tertinggi 86.7%. Setelah diberi 

tindakan I didapatkan nilai tcrendah 23,3% dan nilai tertinggi 96.7% dan sctelah 

d iberi tindakan II didapatkan nila i tercndah 66.7°/c, dan nilai tcrtinggi 100%. 

2. Bahwa penggunaan media papan fla:ncl yang variatif dan dengan disertai lagu dan 

games dapat meningkatkan pcnguasaan kosakata bahasa lnggris bagi siswa kelas 

IV SO. Pada tindakan I pertcmuan ke-1, guru hanya memperlihatkan gam bar dan 

mcnempel gambar. namun pada pcrtemuan ke-2 siswa berkesempatan praktik 

langsung menempcl gambar. Pada tindakan II s iswa lcbih aktif. perha tian lebih 

meningkat, menunju kkan sikap pos itif, d isiplin. dan internksi yang terjadi adalah 

interaksi dua arah . 
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B. IMPLJKASI 

1. Penggunaan med ia papan nanel dalam pcngt~aran kosakata bahusa lnggris dapat 

mengubah proses pcmbelajaran yang d ianggap rnenjemukan sena dapat digunakan 

sebagai bahan penimbangan dalam pembelajaran bahasa lnggris. Dengan 

menggunakan media papan flancl akan membantu siswa untuk menerima materi 

pelajaran bahasa lnggris, khususnya dalam hal peningkatan pcnguasaan kosakata 

bahasa lnggris bagi siswa kelas IV C SO AI-Uium. 

2. Keberhasi lan guru dalarn penyusunan materi pembelajaran yang menarik dan 

integrated merupakan hasil diskusi dcngan ternan sejawat/ kolaborator sena 

menggunakan bcrbagai sumber dalam menyusun matcri pernbclajaran 

C. SARAN 

Saran yang dibcrikan setelah sclcsainya pcnclitian ini adalah : 

l. Bagi Guru 

a. Media papan nanel dapat digunakan scbagai sarana dalam pcndidikan 

b. Media papan flanel rnernberiknn kesenangan bagi anak didik 

2. Bagi Pihak Sekolah 

a. Pengadaan sarana dan prasarana pclajaran agar lebih ditingkatkan 

b. Pcmcliharaan kcbersihan halaman sekolah yang sudah baik harus 

dipenahankan. 

3 . Bagi peneliti lebih lanjut 
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a. Dapat digunaka"n untuk mcnindaklanjuti basil penelitian ini sehingga 

permasalahan-pennasalahan yang terkait dengan penelitian ini dapal tcrjawab 

dan teratasi. 

b. Dapat digunakan untuk mcnindaklanjuti hasil penelitian dari berbagai aspek 

yang lainnya . 
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