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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Motivasi adalah salah satu faktor yang perlu dimiliki oleh setiap siswa 

SON Bungah untuk pencapaian hasil pembelajaran bahasa Inggris yang maksimal. 

Motivasi siswa SON Bungah dapat dimunculkan melalui suatu kegiatan atau tugas 

yang menarik, yang harus mereka keIjakan dengan didukung oleh media atau 

bantuan yang menarik pula. Ada banyak media pengajaran yang bisa penulis 

fungsikan untuk mendukung penyajian tugas-tugas kepada siswa-siswi SON 

Bungah, misalnya : gambar, obyek-obyek nyata, dan buku teks, sehingga tugas

tugas yang disajikan menjadi lebih bervariasi dan menarik. 

Tugas adalah suatu kegiatan atau latihan atau pekeIjaan yang diberikan 

penulis kepada siswa-siswi SON Bungah untuk dikeIjakan dengan baik dalam 

waktu yang sudah ditentukan. Tujuan pemberian tugas adalah supaya para siswa 

memperoleh pemantapan materi yang diajarkan dan dapat memperbaiki kesalahan 

yang mungkin mereka lakukan dalam memahami materi ajar. 

Ada banyak macam tugas yang disajikan penulis kepada siswa-siswi SON 

Bungah. Berdasarkan isi tugasnya, penulis mengklasifikasikan tugas-tugas itu 

menjadi tiga macam, yaitu : tugas yang berisikan tentang aspek-aspek bahasa, 

pengetahuan umum, dan tugas yang berhubungan dengan dunia anak. Berdasarkan 

bentuk penyajiannya, penulis mengklasifikasikan tugas-tugas itu menjadi tiga 

macam, yaitu, pennainan (dialog, story telling, whispering game, dan lain-lain) 

dan menjawab soal-soal dalam bentuk teks. 
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Bentuk tugas yang disajikan penulis itu sangat efektif untuk diterapkan 

dalarn proses belajar mengajar bahasa Inggris di SDN Bungah karena dapat 

memotivasi mereka belajar lebih giat lagi dan dapat mengaktifkan mereka 

menggunakan bahasa Inggris dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris. 

B. SARAN 

Berdasarkan pengalaman penulis selarna melakukan magang, penulis ingin 

memberikan beberapa saran kepada para pengajar bahasa Inggris dan para 

mahasiswa, diantaranya: 

I. 	 Karena pentingnya motivasi siswa belajar bahasa Inggris, hal utama yang 

hams dilakukan seorang pengajar adalah memotivasi mereka 

2. 	 Para pengajar hams memberikan tugas-tugas yang berbeda-beda dari wakrtu 

ke waktu supaya siswa tidak cepat merasa bosan. 

3. 	 Gunakan media-media pengajaran sebagai pendukung tugas yang anda saj ikan 

kepada para siswa. 

4. 	 Seorang pengajar hams bersikap fleksibel, artinya seorang pengajar hams 

peka terhadap kondisi dan situasi di kelas dan hams mengganti secepat 

mungkin tugas yang dirasa kurang dapat menarik minat para siswa dengan 

tugas-tugas yang lain. 

5. 	 Gunakan cara yang halus dan ramah tanpa adanya kekerasan dalarn 

mengendalikan kenakalan siswa dalam proses belajar mengajar bahasa 

Inggris. 
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