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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi 

pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan permainan 

kartu kata di kelas II MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen tahun pelajaran 

2017/2018 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan permainan kartu kata di kelas II MI Miftahul Khoirot 

Batursari Mranggen tahun pelajaran 2017/2018 yaitu diawali dengan 

membuat perencanaan pembelajaran dan sudah memenuhi standar minimal 

perencanaan pembelajaran sebagaimana termuat dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) No 19 tahun 2005 pasal 20 sekurang-kurangnya memuat 

tujuan pemebelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber 

belajar dan penilaian hasil belajar, membuat media pembelajaran berupa 

kartu kata, juga sudah sesuai metode pembelajaran yang digunakan yaitu 

bermain kartu kata, selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran di ruang 

kelas, dalam pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas juga sudah sesuai 

dengan sekenario rencana pembelajaran yaitu diawali dengan kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti yang merupakan inti dari proses belajar 

mengajar dengan menggunakan media pembelajaran bermain kartu kata 

dan diakhiri dengan kegiatan penutup, walaupun masih ada beberapa 

kendalam dalam pelaksanaan pembelajarannya. 

2. Faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan permainan kartu kata di kelas II MI Miftahul Khoirot 

Batursari Mranggen tahun pelajaran 2017/2018 yaitu metode pembelajaran 

dengan menggunakan permainan kartu kata sangat jarang digunakan di 

kelas II MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen sehingga siswa tertarik 

dengan metode pembelajaran dengan bermain kartu kata, adanya siswa 

yang cukup sehingga dapat dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil 
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sehingga terjadi persaingan kelompok dalam menyusun kata-kata pada 

kartu kata hingga menjadi kalimat yang baik, siswa aktif dalam belajar, 

mudah bagi siswa untuk memahami materti yang disampaikan guru. 

Sedangkan factor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi guru 

yaitu metode pembelajaran dengan menggunakan kartu kata merupakan 

relaif baru di kelas II MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen jadi ada 

beberapa siswa yang kurang memahami tatacara atau langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan kartu kata dan ada beberapa kelompok 

yang kesulitan dalam merangkai kata-kata pada kartu kata untuk dapat 

menjadi kalimat yang baik. 

3. Solusi-solusi yang digunakan guru di kelas di kelas II MI Miftahul Khoirot 

Batursari Mranggen dalam mengimplementasikan metode pembelajaran 

bermain kartu kata pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu guru 

mengulang-ulang tatacara atau langkah-langkah penggunaan metode 

pembelajaran dengan bermain kartu kata, hal ini untuk mengatasi kendala 

masih bingunngnya siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

metode pembelajaran bermain kartu kata, karena metode ini masih relatif 

baru. Solusi berikutnya yaitu guru mendampingi, membimbing dan 

mengarahkan siswa baik secara kelompok maupun indivivual yang merasa 

kesulitan dalam menyusun kata pada kartu kata, hingga mampu membuat 

kalimat dengan baik dari kata-kata yang tertera pada kartu kata tersebut. 

  

B. SARAN 

Saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya, guru sering membuat inovasi pembelajaran sehingga siswa 

menjadi lebih kreatif termotivasi dalam belajar. 

2. Metode pembelajaran bermain kartu kata perlu diterapkan di dalam 

pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

3. Dalam menerapkan metode pembelajaran bermain kartu kata, sebaiknya 

guru harus lebih sabar dalam mendampingi dan menerangkan langkah-

langkah pembelajaran dengan menggunakan permainan kartu kata. 
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C. KATA PENUTUP 

Penulis dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, sangat berharap 

karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan memberikan sumbangan 

pemikiran. Dan penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih terdapat 

banyak kekurangan. Dan akhirnya hanya kepada Allah SWT memaafkan 

kesalahan serta selalu memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. 

Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


