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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan rumusan, tujuan, hasil dan pembahasan dalam penelitian 

pengembangan penguasaan kosakata baku berdasarkan buku cerita ini pada siswa 

kelas V SD Swasta Nurul Hasanah Tembung yang dikemukakan sebelumnya 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Rancangan bahan ajar pengembangan penguasaan kosakata baku berdasarkan 

buku cerita tergolong sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, di nilai 

dari respon 2 orang guru bahasa Indonesia dengan rata-rata skor 4,52 dengan 

kriteria sangat baik dan 39 orang siswa memiliki persentase 4,75 dengan 

kriteria sangat baik. 

2. Produk bahan ajar pengembangan penguasaan kosakata baku yang 

dikembangkan berdasarkan buku cerita untuk siswa kelas V SD Swasta Nurul 

Hasanah Tembung memenuhi syarat dan layak digunakan berdasarkan 

validasi ahli materi meliputi kelayakan isi dengan rata-rata 4,50 pada kriteria 

sangat baik, kelayakan bahasa dengan rata-rata 4,50 pada kriteria sangat baik, 

dan validasi aspek kegrafikan dengan rata-rata 3,94 pada kriteria baik.  

3. Penggunaan bahan ajar lebih efektif untuk mengembangkan penguasaan 

kosakata baku siswa, hal ini ditunjukkan dari hasil penguasaan kosakata baku 

yang dikembangkan lebih tinggi berjumlah 3170 dengan rata-rata 87,17 dari 

hasil penguasaan kosakata baku yang dibelajarkan dengan menggunakan 

buku teks.  
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5.2 Implikasi  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan 

pada bagian sebelumnya, penelitian ini dapat dikemukakan implikasi secara 

teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

a. Pemilihan buku cerita yang tepat dapat berpengaruh terhadap pencapaian 

penguasaan kosakata baku siswa. Motivasi belajar mempunyai pengaruh 

terhadap hasil penguasaan kosakata baku siswa. Pengembangan 

penguasaan kosakata baku menggunakan buku cerita dapat 

menumbuhkan motivasi belajar pada diri siswa. 

b. Penggunaan modul pembelajaran ternyata dapat mengembangkan 

penguasaan kosakata baku siswa kelas V SD Swasta Nurul Hasanah 

Tembung. 

2. Implikasi Praktis 

a. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon guru. 

Membenahi diri sehubungan dengan pengajaran yang telah dilakukan 

dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan memperhatikan 

metode pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan penguasaan 

kosakata baku siswa. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil temuan yang telah diuraikan pada simpulan dan hasil 

penelitian pengembangan bahan ajar ini, berikut diajukan beberapa saran yang 

dapat diberikan antara lain: 

1. Disarankan kepada guru untuk dapat menggunakan bahan ajar ini khususnya 

pada siswa kelas V. 

2. Bagi kepala sekolah, agar mendukung semua guru untuk mengembangkan 

penguasaan kosakata baku siswa yang berguna bagi peningkatan kualitas 

pendidikan maupun peningkatan kualitas guru itu sendiri. 

3. Bagi peneliti lain, agar menjadikan penelitian ini sebagai rujukan untuk 

membuat bahan ajar dengan materi lain guna mengembangkan penguasaan 

kosakata baku siswa.  

 

 

 

 

 


