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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dalam pembelajaran 

memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat dengan 

menggunakan Metode Role Playing di kelas V SD Negeri Citrasari dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut. 

A. KESIMPULAN 

Mengacu pada rumusan masalah yang terdapat pada Bab I yang didukung 

hasil penelitian yang telah dilakukan dalam tiga siklus, dapat ditarik kesimpulan 

berikut. 

1. Perencanaan pembelaran pada penelitian ini dibuat dalam 2 siklus. Perencanaan 

pengajaran yang dibuat dalam penetapan pembelajaran melalui metode Role 

Playing untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada pembelajaran bahasa 

Indonesia yang khususnya dalam memerankan tokoh drama dengan lafal, 

intonasi dan ekspresi yang tepat melalui metode Role Playing kelas V SD Negeri 

Citrasari pada dasarnya memiliki sitem yang sama yaitu disusun secara sistematis 

dengan di dalamnya terdapat penentuan tujuan, materi, media, metode, proses 

pembelajaran dan juga evaluasi pembelajaran.  

2. Pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berbicara dengan 

menggunakan metode Role Playing ini dilaksanakan secara terencana dengan 

menekankan sasaran penilaian yang ditujukan pada aspek pemahaman kejelasan 

lafal, kebenaran intonasi, ketepatan ekspresi dan kelengkapan isi. 

3. Hasil akhir yang dicapai dalam pembelajaran melalui metode Role Playing untuk 

meningkatkan kemampuan dalam berbicara dengan focus memerankan tokoh 

drama dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat dengan menggunakan 

sebuah media yang nyata, seperti penggunaan media yang berupa kostum 

menunjukkan peningkatan yang cukup berhasil dan memuaskan. Pada setiap 
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siklus yang dilaksanakan dalam dua siklus yang hasil akhirnya mengalami 

peningkatan yang sangat baik. 

Berdasarkan hasil penelitian peningkatan kemampuan berbicara ini dilakukan 

melalui proses merekam (audio) dan didukung melalui media gambar (visual) dan 

melalui gerak (kinestetik). Selain berpengaruh pada peningkatan berbicara siswa 

kelas V SD Negeri Citrasari ternyata dapat berpengaruh juga pada peningkatan ke 

arah lebih baik yaitu peningkatan rasa percaya diri pada beberapa anak, terlihat 

sebelum dilaksanakan tindakan, ada anak ketika dia memerankan tokoh drama terlihat 

malu dan berbicara membacakan isi teks drama tersebut dengan suara yang pelan, dan 

setelah dilaksanakan kegiatan ini, ketika berbicara membacakan teks maka suara anak 

menjadi lebih keras. 

 

B. REKOMENDASI 

Setelah melakukan proses penelitian tindakan kelas menggunakan metode 

Role playing dalam pembelajaran menulis permulaan, maka akhirnya peneliti dapat 

merasakan hal-hal yang baru terjadi pada saat penelitian dan kondisi tersebut menjadi 

suatu pengetahuan bagi peneliti. Peneliti berharap dapat dijadikan bahan referensi 

bagi guru sebagai pengembangan pembelajaran. Maka pada kesempatan ini peneliti 

bermaksud membagi pengetahuan yang diperoleh dalam penelitian melalui saran-

saran yang dapat diterapkan oleh semua pihak, yaitu: 

1. Guru yang mengajar kelas V dalam melakukan pembelajaran berbicara pada 

pembelajaran memerankan tokoh drama hendaknya dapat menguji cobakan 

dengan penerapan metode Role Playing, karena melalui metode ini memberikan 

kontribusi rangsangan yang sangat besar bagi minat belajar peserta didik, dan 

mengarahkan secara efektif pola pikir peserta didik untuk pada akhirnya siswa 

dapat berbicara dengan memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. 

2. Penerapan pembelajaran menggunakan metode Role Playing hendaknya dilakukan 

dengan mengkolaborasikan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan 
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demonstrasi serta pemberian contoh nyata. Hal ini dapat membantu peserta didik 

dalam merealisasikannya dalam berimajinasi sesuai dengan pembelajaran. 

3. Kreativitas guru dalam mengemas pembelajaran akan sangat mempengaruhi 

keberhasilan siswa. Hal tersebut maka menuntut agar seorang guru dapat 

meningkatkan kemampuannya dan kreativitasnya dalam penyajian pembelajaran 

sehingga dapat membantu peserta didik dalam menguasai materi yang 

disampaikannya. 

 

 


