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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam Penelitian Tindakan Kelas 

mengenai penerapan metode drill untuk meningkatkan kemampuan menulis 

permulaan huruf cetak pada siswa kelas I salah satu Sekolah Dasar Negeri di 

Bandung, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun berdasarkan sistematika 

dari Permendikbud no.22 tahun 2016 dengan menggunakan kurikulum 

2013. Sistematika RPP pada dasarnya sama, perbedaan terdapat pada 

kegiatan inti dimana tahapannya menerapkan metode drill. Adapun tahapan 

metode drill adalah a) apersepsi (penanaman konsep)  dengan alfabetis, b) 

memberikan contoh, dimana  guru memberi contoh penulisan huruf yang 

jelas, tepat, dan rapih, c) meniru yang telah dicontohkan , dimana siswa 

menirukan kembali apa yang telah dicontohkan oleh guru, d) latihan dengan 

bimbingan guru, dimana siswa diberikan lembar kerja dengan bimbingan guru, e) 

koreksi, dimana guru dan siswa bersama-sama mengkoreksi huruf yang 

masih sulit atau kurang tepat saat berlatih, f) latihan kembali, dimana siswa 

berlatih kembali menulis permulaan huruf cetak. Perbedaan pada 

sebelumnya yaitu guru hanya melakukan metode ceramah dan tidak adanya 

latihan yang intensif. 

5.1.2 Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan metode drill meningkatkan  

siswa dalam kemampuan menulis permulaan huruf cetak pada siswa kelas I 

SD. Pelaksanaan berpusat pada siswa, adapun kegiatan siswa meliputi, 

menyimak, menembalkan huruf, menyalin huruf,  koreksi atau saran, 

berlatih menulis kembali. Pada pembelajaran guru berperan sebagai 

fasilitator dan evaluator, sehingga siswa aktif dalam pembelajaran. 

Perbedaan pada siklus II, tidak adanya kegiatan berlatih menebalkan. 
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5.1.3 Penerapan metode dapat meningkatkan kemampuan menulis permulaan 

huruf cetak. Peningkatan ini dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa pada 

siklus I yang hanya mencapai angka 73.8 dengan persentase kelulusan 65% 

dan pada siklus II nilai rata-rata siswa menjadi 88.3 dengan persentase 

kelulusan 96%. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan terdapat 

peningkatan kemampuan menulis permulaan huruf cetak pada siswa kelas I 

dengan menerapkan metode drill . 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini yang telah dipaparkan 

sebelumnya dalam penerapan metode drill , untuk meningkatkan kemampuan 

menulis permulaan huruf cetak, maka peneliti menyampaikan rekomendasi 

sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Guru 

a) Penerapan metode drill dapat dijadikan oleh guru dalam upaya 

meningkatkan kemampuan menulis permulaan huruf cetak siswa. 

b) Tahap menjelaskan konsep, guru sebaiknya dapat menjelaskan materi 

dengan berbagai teknik tidak hanya dengan ceramah, dapat 

disampaikan melalui lagu atau video. 

c) Tahap latihan bimbingan,guru sebaiknya dilakukan bimbingan secara 

intensif dan siswa yang sudah selesai mengerjakan tugas menjadi tidak 

kondusif dan terus meminta tugas selanjutnya, dan akan bermain – 

main ataupun mengganggu temannya yang belum selesai mengerjakan 

tugas. 

d) Tahap menirukan contoh, guru sebaiknya memberikan reward, karena 

reward bagi peserta didik hal yang menyenangkan untuk memotivasi 

siswa. 

e) Pada tahap koreksi, guru sebaiknya berkeliling memperhatikan peserta 

didik jika terdapat kesalahan dapat langsung diperbaiki untuk 

meminimalisir kesalahan penulisan huruf cetak. 

f) Metode drill rentan terhadap kebosanan, maka dibutuhkan cara kreatif 

dalam memberikan latihan – latihan agar siswa tidak terasa jenuh dapat 
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melalui lembar kerja siswa disesuaikan dengan karakteristik anak kelas 

rendah yang suka berwarna warni, media pembelajaran lainnya, 

ataupun dengan melakukan ice breaking. 

 

5.2.2 Bagi Sekolah 

a) Penerapan metode drill dapat meningkatkan kualitas sekolah kearah 

yang lebih baik, sehingga direkomendasikan agar sekolah dapat 

menyediakan fasilitas yang dapat mendukung dalam penerapan 

metode pembelajaran ini dengan menambah sarana prasarana. 

5.2.3 Bagi peneliti lain 

a) Metode drill tidak hanya dapat digunakan untuk mengasah 

kemampuan menulis permulaan huruf cetak pada pembelajaran 

bahasa indonesia, namun juga dapat digunakan untuk mengasah 

kemampuan lain seperti keterampilan berhitung pada pembelajaran 

matematika, kemampuan menulis huruf  hijaiyah dan masih banyak 

lagi, sehingga  peneliti lain dapat menggunakan dalam penelitiannya. 

b) Metode drill rentan terhadap kebosanan, maka dibutuhkan cara 

kreatif dalam memberikan latihan – latihan agar siswa tidak terasa 

jenuh atau bosan ketika latihan. 

 


