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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDAS I  

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasannya 

sebagaimana dideskripsikan pada bab IV, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan menerapkan metode 

show and tell edukatif untuk meningkatkan percaya diri kelas II 

sekolah dasar di SDN kecamatan Sukajadi Kota Bandung, disusun 

dengan mengacu pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016. 

Walaupun sistematika RPP ini sama dengan sistematika RPP pra 

siklus, namun RPP ini memiliki perbedaan dengan RPP pra siklus, 

yakni dalam hal KD dan kegiatan pembelajaran, karena RPP ini 

menerapkan metode show and tell edukatif, maka kegiatan inti 

dalam pembelajarannya menempuh kepada langkah-langkah 

metode show and tell edukatif yang disimpulkan dari para ahli 

yaitu pertama, guru menugaskan siswa membawa suatu benda 

kesayangan, makanan, gambar dan foto, ataupun hasil karya. 

Kedua, siswa ditugaskan untuk mencari tahu informasi tentang 

benda tersebut dengan cara bertanya kepada anggota keluarganya, 

apabila berupa karya maka siswa diminta untuk membuat sebuah 
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karya terlebih dahulu. Ketiga, seluruh benda atau karya tersebut 

diletakan di satu tempat (meja/depan kelas). Keempat, secara 

berurutan setiap siswa menceritakan benda yang dibawanya atau 

hasil karya yang telah siswa buat. Kelima, setelah siswa selesai 

bercerita didepan, guru atau teman-temannya boleh mengajukan 

pertanyaan. Keenam, setiap seorang siswa selesai, guru dan teman-

temannya memberi tepuk tangan sebagai penghargaan atau 

diberikan reward yang lainnya selain tepuk tangan. Apabila show 

and tell dilakukan pada awal pembelajaran, guru dapat 

melanjutkan topic yang dibicarakan anak sebagai pembelajaran. 

RPP yang disusun mengalami perbaikan pada setiap siklusnya 

sesuai dengan hasil refleksi yang telah dilakukan pada siklus 

sebelumnya. 

2. Kualitas pembelajaran dengan menerapkan metode show and tell 

edukatif ternyata lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran 

pada saat pra siklus . Pada saat pra siklus aktivitas guru meliputi 

a. Penugasan untuk mengamati gambar secara berkelompok 

b. Penugasan untuk menuliskan hasil temuan  

c. Penugasan untuk mengkomunikasikannya di depan kelas  

Pada saat pra siklus aktivitas siswa meliputi 

a. Mengamati gambar bersama kelompoknya 

b. menuliskan hasil temuannya 

c. mengkomunikasikan hasil temuannya 
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d. Menjawab pertanyaan guru 

Pada pembelajaran tindakan aktivitas guru meliputi 

a. Penugasan untuk mencari gambar dan membuat karya 

b. Mencari informasi mengenai gambar dan hasil karya tersebut  

c. Mengkomunikasikan di depan kelas  

Pada pembelajaran tindakan aktivitas siswa meliputi 

a. Mencari gambar dan membuat karya 

b. Mencari informasi dan menuliskannya di LKS 

c. Meletakan dan memperlihatkan gambar atau hasil karya di 

depan kelas 

d. Mengkomunikasikan di depan kelas  

e. Menjawab pertanyaan guru dan teman sebaya 

Pada saat pra siklus s iswa terlihat bermain-main dengan 

kelompoknya, sedangkan pada saat siklus siswa terlihat sangat 

antusias mengikuti pembelajaran, hal ini dapat dilihat ketika siswa 

berlomba untuk mendapatkan bintang dari guru dan ditunjukan 

dengan skor rata-rata pada setiap indikator. Dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode show and tell 

edukatif merupakan metode yang bersifat berpusat pada siswa atau 

student center dan pembelajaran dengan menggunakan metode 
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show and tell edukatif dapat memotivasi siswa, sehingga siswa 

terlihat antusias ketika mengikuti pembelajaran .  

3. Penerapan metode show and tell edukatif ternyata dapat 

meningkatkan percaya diri siswa kelas II SDN S. Hal tersebut 

dibuktikan dengan data bahwa pada pra siklus tingkat percaya diri 

siswa rata-ratanya baru mencapai 34%, sedangkan pada siklus I 

naik menjadi 60%, dan pada siklus II menjadi 88%. 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, kemampuan 

siswa menunjukan rasa percaya diri meningkat setelah menggunakan 

metode show and tell edukatif. Keberhasilan penerapan metode show 

and tell edukatif sebagai salah satu upaya meningkatkan percaya diri 

peserta didik dapat dijadikan dasar peneliti untuk memberikan saran -

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah  

a. Sekolah dapat menggunakan metode show and tell edukatif 

dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah dan dapat 

dijadikan referensi baru dalam pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

a. Guru dapat menerapkannya di kelas lain dalam konteks 

masalah yang relative sama 

b. Guru sebaiknya lebih banyak belajar dan berlatih dalam 

penerapan metode show and tell edukatif sehingga dapat 

membuat pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan  
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3. Bagi Peserta Didik 

a. Peserta didik diharapkan lebih banyak belajar untuk berani ke 

depan, mengungkapkan pendapat dan menjelaskan 

pembelajaran, serta menggunakan suara sesuai situasi baik 

ketika menjelaskan maupun menjawab pertanyaan 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti merekomendasikan agar peneliti selanjutnya mampu 

mengembangkan metode show and tell edukatif ini untuk 

meningkatkan perkembangan siswa lainnya. Begitu banyak 

perkembangan siswa yang cocok dikembangkan menggunakan 

metode show and tell edukatif.  

b. Bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian dengan 

menggunakan metode show and tell edukatif, disarankan 

untuk merancang kegiatannya lebih baik lagi dengan membuat 

aturan dan media kreatif lainnya untuk digunakan ketika show 

and tell. 

 


