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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang berjudul Kemampuan Kosakata 

Bahasa Indonesia Dalam Kegiatan Menulis Karangan Pada Siswa Kelas VI di MI 

TPI Keramat Banjarmasin dapat ditarik kesimpulan:  

1. Kemampuan Kosakata Bahasa Indonesia Dalam Kegiatan Menulis 

Karangan Pada Siswa Kelas VI Di MI TPI Keramat Banjarmasin. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kemampuan 

kosakata bahasa Indonesia dalam kegiatan menulis karangan pada siswa 

kelas VI yang berjumlah 88 orang siswa, hanya ada 28 orang siswa yang 

memiliki nilai lebih dari 60 dengan nilai rata-rata 31,9% dengan kategori 

baik, karena siswa kelas VI sudah dinyatakan mampu menguasai kosakata 

bahasa Indonesia dalam kegiatan menulis karangan walaupun hanya sedikit 

siswa yang menguasainya. Dan terdapat 60 orang siswa yang memiliki nilai 

kurang dari 60 dengan nilai rata-rata 68,1%, karena banyak siswa yang 

masih belum mampu menguasai kosakata bahasa Indonesia dalam kegiatan 

menulis karangan.  
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Kosakata Bahasa 

Indonesia Dalam Kegiatan Menulis Karangan Pada Siswa Kelas VI 

di MI TPI Keramat Banjarmasin. 

 

a. Faktor Eksternal,  

1) Pengalaman Mengajar Guru, kemampuan seorang guru terletak 

dari pengalaman mengajar guru. Bagi  guru yang sudah lama 

menjadi pengajar dan sering mengikuti pelatihan maka memiliki 

pengalaman mengajar yang sudah banyak, sehingga memiliki 

kompetensi serta pengetahuan dalam merencanakan dan 

melaksanakan suatu pendidikan seperti menjalankan proses 

pembelajaran dengan baik dan efektif. 

2) Pelaksanaan Pembelajaran, adanya pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru berhubungan dengan materi 

pembelajaran yang disampaikan, media pembelajaran, serta 

evaluasi pembelajaran saat proses pembelajaran berlangsung. 

3) Kebiasaan Posisi Menulis, kebiasaan posisi menulis yang salah 

maka akan mmebuat siswa menjadi mudah letih dan bosan 

sehingga membuat kurangnya konsentrasi siswa ketika menulis. 

4) Pengaruh Bahasa Daerah Terhadap Bahasa Indonesia, sekarang 

ini bahasa daerah sangat melekat di dalam diri siswa, sehingga 

mereka sering menggunakan bahasa daerah saat proses 

pembelajaran maupun saat berkomunikasi dengan temannya, 

sehingga banyak siswa yang tidak terbiasa berbahasa Indonesia 
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dengan baik dan juga banyak siswa yang kurang mengenal 

kosakata bahasa Indonesia yang baku. 

b. Faktor Internal 

Faktor yang terletak dalam diri siswa yaitu kurangnya minat siswa 

dalam membaca dan menulis, sehingga membuat kurangnya 

kreativitas siswa dalam mengembangkan ide yang akan disampaikan,  

dan kemampuan menguasai kosakata yang kurang akan 

mempengaruhi keterampilan siswa dalam mengarang ataupun 

merangkai kalimat, sehingga siswa lebih cenderung sulit untuk 

mengekspresikan kreativitasnya. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi siswa, guru bidang 

Bahasa Indonesia, serta MI TPI Keramat Banjarmasin. 

2. Bagi guru yang mengampu bidang Bahasa Indonesia diharapkan 

mampu meningkatkan pembendaharaan kosakata Bahasa Indonesia 

yang dimiliki oleh siswa, misalnya dengan meminta siswa membaca 

buku keperpustakaan. 

3. Bagi siswa diharapkan agar lebih sering melakukan kegiatan membaca 

dan menulis. Karena dengan kegiatan membaca seseorang akan 

menambah pembendaharaan kosakata yang dimilikinya, sehingga akan 
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memudahkan siswa dalam kegiatan menulis seperti dalam kegiatan 

mengarang cerita. 

4. Bagi Kepala Madrasah MI TPI Keramat Banjarmasin alangkah 

baiknya jika membuat peraturan sekolah kepada siswa agar melakukan 

komunikasi dengan guru maupun temannya dengan menggunakan 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga membuat siswa 

menjadi lebih terlatih menggunakan Bahasa Indonesianya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


