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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas di kelas I MI Al-Inayah Kota 

Bandung sebagaimana telah dibahas mengenai penggunaan metode role playing 

untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kreativitas siswa dalam mata 

pelajaran IPS, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa metode pembelajaran konvensional belum mampu meningkatkan 

ketrampilan sosial siswa pada mata pelajaran IPS di Kelas 1 MI Al Inayah 

Kota Bandung 

2. Bahwa metode pembelajaan konvensional belum mampu meningkatkan 

kreativitas siswa pada mata pelajaran IPS Kelas 1 MI Al Inayah Kota 

Bandung 

3. Bahwa metode pembelajaran role playing dapat meningkatkan keterampilan 

sosial siswa pada mata pelajaran IPS di Kelas I MIAl-Inayah Kota Bandung 

4. Bahwa metode pembelajaan role playing dapat meningkatkan kreativitas 

siswa pada mata pelajaran IPS Kelas 1 MI Al Inayah Kota Bandung  

Adapun hasil capaiannya dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode role 

playing sudah terimplementasikan dalam tataran rencana, proses dan evaluasi 

pembelajaran IPS tematik dan mencapai target yang telah ditentukan 

sebelumnya, hal inipun sesuai dengan asumsi peneliti bahwa Penelitian Tindakan 

Kelas (Classroom Action Research) bukan sekedar memecahkan masalah 



129 
 

 

 

pembelajaran yang ada di dalam kelas, namun juga untuk meningkatkan dan 

memperbaiki proses pembelajaran secara kritis dan kolaboratif. 

Hasil pengembangan PTK melalui metode role playing dalam proses 

pembelajaran dinyatakan baik melalui skala penilaian observasi terhadap guru dan 

siswa yang meningkat di setiap siklusnya. Guru telah memperbaiki seluruh 

penampilan dalam proses pembelajaran di kelas dengan sangat baik, sehingga 

tingkat perhatian dan antusisme siswa terhadap pelajaran  meningkat. 

Metode role playing sangat membantu siswa kelas 1 di MI Al Inayah Kota 

Bandung dalam meningkatkan hasil  berupa keterampilan sosial dan kreativitas 

dalam tiap siklusnya. Hal ini terbukti dengan capaian nilai pada siklus pertama 

yaitu 70% siswa yang mendapatkan nilai kategori Baik (75-84) dan 30% siswa 

yang mendapatkan nilai kategori Cukup (64-74), Dan pada siklus kedua hasil 

yang didapat mengalami peningkatan dari siklus pertama, yaitu 97% siswa 

mendapatkan nilai kategori Baik (75-84) dan hanya 3% siswa yang mendapatkan 

nilai kategori Cukup (64-74), dengan demikian ada peningkatan sekitar 27% dari 

siklus pertama pada siswa yang mendapatkan nilai kategoro Baik (75-84). 

Demikian pula pada siklus terakhir (ketiga) hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan melalui penggunaan metode pembelajaran role playing ini, yaitu 

87% siswa mendapatkan nilai kategori Baik (75-84), disamping juga ada siswa 

yang mendapatkan nilai dengan kategori  Amat Baik (84-100). Dalam 

mengevaluasi cara yang dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian dalam 

bentuk tes maupun non tes, dengan menggunakan instrument penilaian tentang 
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keterampilan sosial yang dipadukan dengan kreativitas siswa, yang meliputi 

aspek komunikasi, toleransi, interaksi dan komunikasi. 

 

Faktor Pendukung dan Penghambat  

Dalam setiap siklusnya, peneliti telah memperbaiki seluruh penampilan 

dalam proses pembelajaran di kelas dengan sangat baik. Dari kemampuan 

membuka pelajaran, sikap dalam proses pembelajaran penguasaan bahan belajar, 

evaluasi, hingga kemampuan menutup pembelajaran. Penggunaan metode role 

playing dalam proses pembelajaran IPS tematik juga memberikan pengalaman 

tersendiri bagi para siswa. Beberapa siswa yang merasa bosan dengan 

pembelajaran yang terasa menjemukan, setelah menggunakan metode 

pembelajaran role playing menjadi antusias dan merasa senang dalam belajar. 

Dalam pembelajaran IPS tematik dengan metode role playing ini, perlu 

diperhatikan agar lebih meningkatkan pembelajaran tersebut, yaitu 

penggunaannya harus menyentuh pada pengalaman belajar, disamping juga perlu 

ditingkatkannya kreativitas siswa dalam setiap pembelajaran, penggabungan 

mata pelajaran yang lain lebih relevan dengan tema yang disajikan. 

 

B. Rekomendasi 

Implementasi metode pembelajaran role playing merupakan harapan bagi 

peningkatan kemampuan keterampilan sosial dan kreativitas pada siswa kelas I 

MI Al-Inayah Kota Bandung pada mata pelajaran IPS tematik. Oleh karena itu 

amatlah penting untuk mengimplementasikan dalam praktek kegiatan 
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pembelajaran di kelas. Dengan demikian berdasarkan pada hasil penelitian ini 

peneliti merekomendasikan beberapa hal berikut: 

1. Kepada guru,  

a. Agar guru dapat melaksanakan tugasnya sebagai  pelaksana terdepan dari 

kurikulum dan pembelajaran.  

b. Guru-guru SD/MI dapat menggunakan hasil-hasil dari penelitian ini untuk 

meningkatkan proses dan hasil pembelajaran.  

c. Metode role playing dapat digunakan sebagai salah satu alternative metode 

pembelajaran pada mata pelajaran IPS Kelas 1, hal ini telah terbukti pada 

hasil penelitian penulis metode tersebut cukup meningkatkan tugas guru, 

karena memfokuskan pembelajaran pada siswa.  

d. Pembelajaran menggunakan metode role playing dapat menjadi alternative 

bagi guru untuk mengubah pembelajaran yang bersifat teacher centered 

kepada student centered. Dalam kondisi demikian guru dapat 

mengoptimalkan berbagai kekuatan dan potensi siswa.  

e. Guru diharapkan lebih mengembangkan diri dalam usaha meningkatkan 

profesionalisme kerja, melalui penerapan metode pembelajaran yang 

dianggap layak dan sesuai dengan kebutuhan seperti metode role playing. 

2. Kepada Kepala Sekolah  

a. Kepala Sekolah sebagai pihak yang paling strategis dan memiliki 

kewenangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pendidikan pada 

tingkat sekolah, maka diharapkan lebih memperhatikan pengadaan sarana 

dan prasarana pendukung belajar.  
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b. Kepala sekolah selayaknya dapat memberikan motivasi dan kesempatan 

yang seluas-luasnya kepada guru untuk mengembangkan potensinya dan 

meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran.  

c. Peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan melalui wadah 

pengembangan professional guru seperti mengikuti kegiatan-kegiatan 

seminar, penataran, wokshop dan sebagainya yang perlu terus 

diberdayakan. 

Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya dapat mengkaji dan menelaah 

masalah-masalah mengenai penggunaan metode yang lebih bervariasi. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan sentuhan pengalaman yang lebih luas kepada 

guru-guru SD/MI tentang pembelajaran yang dapat merangsang aktivitas dan 

kreativitas siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri sehingga kualitas 

proses dan hasil pembelajaran IPS dapat lebih meningkat lagi pada masa-masa 

yang akan datang. 
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