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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, penulis mengambil beberapa 

kesimpulan yang bisa menjawab masalah yang telah ditemukan sebelumnya, 

sebagai berikut: 

1. Bentuk perencanaan pembelajaran apresaisi cerita rakyat berdasarkan 

teknik membaca ekspresif dirancang dalam bentuk RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) yang berisi; standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, langkah-

langkah pembelajaran (pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup), alat 

dan sumber, penilaian, evaluasi dan kriteria penilaian. Kegiatan yang 

dilakukan peneliti dalam merencanakan penelitian antara lain: telaah 

kurikulum, menentukan judul cerita rakyat sebagai sumber pembelajaran 

apresiasi, merancang RPP, dan menentukan jadwal pelaksanaan 

penelitian. Perencanaan penelitian yang dilakukan sebanyak dua siklus, 

dimana dalam tiap siklus melakukan dua tindakan. Perencanaan tindakan 

yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan tindakan dalam tiap 

siklus difokuskan pada tujuan setelah adanya pembelajaran apresiasi 

cerita rakyat, siswa dapat:   

a. Mempraktikan/ memperagakan membaca teks cerita rakyat dengan 

teknik membaca ekspresif. 
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b. Menemukan dan menjelaskan unsur intrinsik cerita rakyat sesuai 

dengan isi cerita. 

c. Menjelaskan tokoh dan perwatakan dalam cerita rakyat. 

d. Bermain peran atau memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, 

ekspresi yang tepat sesuai dengan tokoh yang ada dalam cerita. 

e. Menulis sinopsis cerita rakyat sesuai struktur cerita dengan 

menggunakan kata-kata sendiri 

2. Penerapan pembelajaran apresiasi cerita rakyat melalui teknik membaca 

ekspresif meliputi langkah-langkah sebagai berikut: a. Orientasi dan 

menetapkan teks cerita rakyat, b. Pembaca memahami teks cerita rakyat 

lebih dahulu, yaitu melalui membaca dalam hati, c. Pembaca melakukan 

kegiatan membaca ekpresif dengan memperhatikan unsur-unsur penting 

dalam membaca ekspresif, d. Pembaca menerima umpan balik atas 

penampilannya dalam membaca ekspresif, yaitu dengan pujian, 

pertanyaan dan penilaian, dan e. Menganalisis isi teks cerita rakyat. 

3. Adanya pembelajaran apresiasi cerita rakyat berdasarkan teknik membaca 

ekspresif pada siswa kelas V di SD Negeri Pancasila terbukti dapat 

meningkatkan kemampuan siswa terhadap apresiasi cerita rakyat. Hal ini 

berdasarkan hasil pembelajaran siswa dalam kegiatan membaca secara 

ekspresif, menentukan struktur cerita rakyat, bermain drama dan menulis 

sinopsis mengalami peningkatan dalam tiap siklus.  Nilai rata-rata 

kemampuan yang diperoleh pada siklus pertama yaitu 64,8 (cukup) dan 

siklus kedua yaitu 75,2 (baik). Dengan demikian tindakan yang 
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diterapkan dalam tujuan peningkatan apresiasi cerita rakyat melalui 

teknik membaca ekspresif pada siswa kelas V di SD Negeri Pancasila 

Kecamatan Lembang berhasil. 

 

B. Saran  

Pada bagian akhir dari penelitian penulis mencoba memberikan 

masukan berupa saran untuk meningkatkan pembelajaran Bahasa 

Indonesia di sekolah dasar, sebagai berikuit: 

1. Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar yang berhubungan 

dengan pembelajaran apresiasi cerita rakyat harus dilaksanakan secara 

terpadu, sehingga dalam pelaksanaannya mampu menciptakan 

kegemaran membaca karya sastra bagi siswa.  

2. Kemampuan siswa dalam apresiasi cerita rakyat kurang karena adanya 

penggunaan dan pemahaman bacaan cerita rakyat yang belum 

maksimal. Oleh karena itu, disarankan pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang berhubungan dengan sastra guru hendaknya lebih 

banyak mengembangkan kegiatan pembelajaran.  

3. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru hendaknya mencari 

media yang dapat menarik perhatian siswa dalam belajar, karena hal 

itu dapat merangsang siswa dalam dalam kegiatan pembelajaran. 

 

 

 


