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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat peneliti rangkum berdasarkan data 

dan fakta yang terjadi selama pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas di kelas V 

SDN Ciherang Kecamatan Pamuliha Kabupaten Sumedang pada materi 

memerankan tokoh drama. Adapun simpulan saran yang dapat peneliti ringkas 

adalah sebagai berikut. 

1. Perencanaan 

Perencanaan yang matang merupakan hal yang harus dipersiapkan oleh 

sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran memerankan tokoh 

drama.perencanaan yang dimaksud adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). RPP yang disusun sebelum melaksanakan tindakan sama dengan RPP pada 

umumnya. Bedanya adalah pada RPP tindakan ini diterapkan metode pair checks 

yang dibantu dengan media audiovisual. Dalam perencanaan pembelajaran, 

tertulis bahwa pelaksanaan tindakan akan dilakukan sebanyak satu kali pertemuan 

setiap siklusnya dengan alokasi waktu 3x35 menit. Selain RPP, perencanaan yang 

disiapkan antara lain instrumen penelitian, seperti catatan lapangan, lembar 

observasi kinerja guru dan aktivitas siswa, serta lembar penilaian unjuk kerja. 

peneliti juga mempersiapkan media audiovisual, yaitu video pementasan drama, 

dan peralatan yang dibutuhkan untuk menayangkan video tersebut. Pada siklus I, 

persentase kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran adalah 81,25% dan 

termasuk kriteria baik sekali. Pada siklus II, persentasenya meningkat menjadi 

89,58% dengan kriteria baik sekali. Kemudian, meningkat lagi pada siklus III 

menjadi 93,75% dengan kriteria baik sekali. 

 

2. Pelaksanaan 

Ketika kegiatan pembelajaran dilaksanakan, terdapat dua kegiatan yang 

terjadi, yaitu kegiatan guru dan aktivitas siswa.Kegiatan atau kinerja guru saat 

melaksanakan pembelajaran terbagi menjadi empat bagian, yaitu pra pembelajaran, 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan pra pembelajaran, 

kegiatan awal, dan kegiatan akhir umumnya sama dengan pelaksanaan 
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pembelajaran lainnya. Namun, pada kegiatan inti pelaksanaan pembelajaran ini, 

guru menerapkan metode pair checksberbantuan media audiovisual. Ketika 

pembelajaran berlangsung, siswa terlihat antusias. 

Berdasarkan data yang diperoleh, persentase hasil penilaian kinerja guru 

dalam melaksanakan pembelajaran pada siklus I yaitu sebesar 82,35% dengan 

kriteria baik sekali. Pada siklus II persentasenya meningkat menjadi 90,20% dan 

berada pada kriteria baik sekali. Kemudian, pada siklus III persentasenya adalah 

98,03% dengan kriteria baik sekali. Sementara itu, penilaian aktivitas siswa 

dilihat dari kegiatan yang dilakukan siswa selama berada di dalam 

kelompoknya.Aspek yang dinilai yaitu kepercayaan diri, kerjasama, dan 

kedisipinan. Berdasarkan data yang diperoleh, persentase hasil penilaian aktivitas 

siswa pada siklus I 47,22% siswa mendapat kriteria baik sekali, pada siklus II 

sebanyak 50% mendapat kriteria baik sekali, dan pada siklus III meningkat 

menjadi 86,11% yang mendapat kriteria baik sekali. 

 

3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan di setiap siklusnya.Hasil belajar 

pada penelitian ini merupakan hasil belajar yang didapat dari evaluasi 

keterampilan berbicara dalam memerankan tokoh drama. Kriteria Ketuntasan 

Minimal  untuk pembelajaran ini yaitu 66,67 dengan target ketuntasan belajar 

≥85%. Berdasarkan data yang diperoleh, persentase hasil belajar siswa pada siklus 

I mencapai 44,44%, pada siklus II meningkat menjadi 77,78%, dan pada siklus III 

meningkat lagi menjadi 94,44%, yang artinya pembelajaran pada siklus III telah 

mencapai  target ketuntasan belajar peneliti. Hasil ini juga membuktikan hipotesis 

“Jika pembelajaran memerankan tokoh drama dalam bahasa Indonesia 

menerapkan metode pair checks berbantuan media audiovisual, maka 

keterampilan berbicara di Kelas V SDN Ciherang Kecamatan Pamulihan 

Kabupaten Sumedang pada materi tersebut akan meningkat” 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelas V SDN Ciherang 

Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang pada materi memerankan tokoh 
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drama yang menerapkan metode pair checksberbantuan media audiovisual, 

berikut adalah saran yang dapat peneliti sampaikan: 

1. Bagi Guru 

Melihat keberhasilan penerapan metode pair checksberbantuan media 

audiovisual pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi memerankan tokoh 

drama, diharapkan guru dapat menerapkan dan mengembangkan metode ini dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Tidak hanya pada materi memerankan tokoh drama, 

tetapi juga pada materi dan mata pelajaran lain yang sesuai dengan metode ini. 

2. Bagi Sekolah 

Seiring dengan perkembangan jaman, model, metode, dan strategi 

pembelajaran menjadi semakin beragam.Dengan adanya perkembangan ini, 

diharapkan sekolah dapat melaksanakan perbaikan pembelajaran dengan 

menerapkan berbagai model, metode, dan strategi guna meningkatkan mutu 

pendidikan. Salah satunya yaitu dengan menerapkan metode pair 

checksberbantuan media audiovisual. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Metode pair checks merupakan metode yang cukup sulit untuk ditemukan 

sumbernya. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap para peneliti yang 

ingin melakukan penelitian mengenai metode pair checks dapat menggunakan 

hasil penelitian ini sebagai referensi. 

 


