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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab terakhir ini penulis akan mengemukakan simpulan penelitian 

yang didasarkan atas hasil penelitian dan pembahasannya sebagaimana 

dipaparkan pada bab di muka 

 

A. Simpulan 

Setelah melakukan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 

maka peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Perencanaan pembelajaran kosakata dengan menggunakan teknik 

pemetaan makna (Semantik Mapping) di kelas VI SDN Sarilamping Desa 

Sukajadi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dirancang menjadi 2 

siklus. Setiap siklus terdiri dari 3 tahap, siklus ke I  tahap 1 mengenai 

mencari sinonim dan antonim, tahap 2 mencari arti kata sinonim dan 

antonim dalam kamus, dan tahap 3 membuat kalimat dari sinonim dan 

antonim. Siklus ke II tahap 1 mencari sinonim dan mencari makna kata 

dalam kamus, tahap 2 membuat kalimat dengan menggunakan  sinonim, 

dan tahap 3 mencari antonim dan membuat kalimat dengan menggunakan 

antonim. 

2. Pembelajaran kosakata dengan menggunakan teknik pemetaan makna 

(Semantik Mapping), dapat menumbuhkan motivasi anak dalam belajar 

kosakata sehingga pembelajaran kosakata jadi lebih menarik dan disenangi 

sebab dalam hal ini teknik Semantik Mapping dapat mempermudah siswa 
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dalam mencari sinonim dan antonim dari sebuah kata. Sedangkan 

kesulitannya yaitu dalam mencari makna kata dalam kamus. Pada awal 

pembelajaran siswa mendapat kesulitan tentang cara membuka dan 

membaca kamus. 

3. Hasil pembelajaran kosakata dengan menggunakan teknik Semantik 

Mapping menunjukkan bahwa kemampuan siswa meningkat sehingga 

teknik pembelajaran ini harus tetap diberikan. Dengan demikian 

perbendaharaan siswa tentang kosakata lebih bertambah. Hal ini tampak 

pada prosentase kualifikasi penguasaan kosakata yaitu 40% kualifikasi 

sangat baik (SB), 53,3% kualifikasi baik (B), 6,7% kualifikasi cukup (C), 

dan 0% kualifikasi kurang (K). 

 

B. Rekomendasi 

Sebagai penutup dari penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk 

menyampaikan beberapa masukan, yaitu sebagai berikut. 

1. Pembelajaran kosakata dengan menggunakan teknik Semantik Mapping 

perlu dilaksanakan oleh setiap pendidik. Karena dengan pembelajaran 

seperti itu siswa diarahkan kedalam suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. Proses pembelajarannya mendorong siswa untuk lebih 

menambah perbendaharaan kosakatanya. Dalam mencari makna kata 

sebaiknya siswa dibiasakan untuk mencari makna tersebut di dalam 

kamus. Dalam mempelajari penggunaan bahasa Indonesia baik melalui 

mendengar, memahami, meniru, dan menggunakan bahasa itu harus 

disesuaikan dengan keadaan lingkungan siswa. Pemilihan bahan pelajaran 
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hendaknya disesuaikan dengan taraf perkembangan psikologis siswa, 

logis, dan memperhatikan aspek kebermaknaan, sehingga merangsang 

siswa untuk menggunakannya. Keuntungan menggunakan teknik 

pembelajaran Semantik Mapping dalam proses pembelajaran kosakata, 

siswa terlihat lebih aktif dan berusaha untuk lebih mengembangkan 

perbendaharaan kosakatanya. 

2. Peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian yang berkaitan dengan 

penerapan model pembelajaran kalimat secara khusus. Hal ini didasarkan 

pada pengalaman peneliti, yaitu bahwa siswa cenderung menunjukkan 

hasil yang buruk ketika menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia. 

Diharapkan kajian selanjutnya dapat mengarah pada terbentuknya 

kopetensi gramatika siswa, sehingga siswa dapat menggunakan bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar. 

3. Bagi para pendidik disarankan pembelajaran model ini  bukan hanya 

digunakan dalam pelajaran bahasa Indonesia saja, tetapi bisa juga 

digunakan dalam pelajaran-pelajaran lainnya. Karena terbukti 

pembelajaran dengan menggunakan teknik Semantik Mapping lebih efektif 

dan efisien. 

 


