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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang telah 

dilaksanakan di SDN 2 Bayalangu Lor Gegesik Cirebon yang melalui tiga siklus 

serta hasil dari pembahasan dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode bermain peran (role playing) dapat meningkatkan minat dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS serta dapat menumbuhan sikap kreatif 

dan dan percaya diri pada diri diri siswa, secara khusus penelitian ini dapat 

disimpulkan  sesuai dengan rumusan penelitian yang ada yaitu sebagai berikut :  

1. Sebelum menggunakan metode bermain peran (role playing), minat siswa 

dalam belajar IPS masih kurang dan cenderung merasa bosan. Dikarenakan 

cara belajar yang diperoleh siswa masih bersifat tradisional dan hanya bersifat 

transfer ilmu saja, tanpa melibatkan siswa secara langsung dalam proses 

pembelajaran. Sedangkan hasil belajar siswa sebelum menggunakan metode 

bermain peran juga masih rendah sesuai dengan minat siswa yang rendah, yaitu 

dengan nilai rata-rata siswa hanya mencapai 51,48 dan keberhasilan belajar 

siswa yang nilainya di atas 60 hanya 14 siswa atau 51,85% dari seluruh siswa 

kelas lima yang berjumlah 27 siswa.  

2. Pelaksanaan pembelajaran IPS dengan metode bermain peran di kelas lima 

SDN 2 Bayalangu Lor dapat dikatakan berhasil. Pada awal pembelajaran IPS 
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dimulai disambut dengan antusias siswa yang bersemangat untuk belajar, 

karena siswa baru akan merasakan pembelajaran yang melibatkan mereka 

secara langsung dalam pembelajaran. Di dukung pula dengan hasil penilaian 

sikap siswa yang selalu ada peningkatan kemampuan bermain peran di setiap 

siklus yang telah dilakukan. Di samping itu, dari hasil wawancara dengan 

siswa metode bermain peran mendapat respon baik dari  siswa yang banyak 

menyatakan senang dengan pelaksanaan bermain peran dalam pembelajaran 

IPS, karena siswa merasa terbantu dan lebih cepat memahami materi pelajaran.  

3. Sedangkan setelah pelaksanaan pembelajaran IPS dengan metode bermain 

peran dapat dikatakan berhasil, ini dibuktikan dengan tingkat pencapaian 

keberhasilan siswa yang lebih baik dibandingkan sebelum kegiatan belajar 

dengan bermain peran. Minat siswa dalam pembelajaran IPS dengan metode 

bermain peran juga sangat baik, ini terlihat dari hasil angket yang menyatakan 

apakah senang dengan bermain peran dan hasilnya adalah 20 siswa memilih 

menjawab SS (Sangat Setuju) atau 74,07% dari 27 siswa dan yang menjawab S 

(Setuju) 7 siswa atau 25,93%. Sedangkan siswa yang menjawab tidak setuju 

dan sangat tidak setuju tidak ada atau 0%. Sedangkan hasil belajar siswa juga 

sejalan dengan minat siswa yang baik pula, yaitu nilai rata-rata siswa selalu 

mengalami peningkatan disetiap siklusnya, terlihat pada akhir penelitian nilai 

rata-rata siswa telah mencapai 84,62 dengan siswa yang tuntas belajar 

sebanyak 26 siswa (96,29%) atau hanya satu siswa yang kurang tuntas 

belajarnya. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan, hasil pengamatan, dan temuan terhadap tindakan 

penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka disampaikan beberapa saran 

terutama ditujukan kepada: 

1. Saran Penelitian Lanjut 

a. Mengingat dalam pelaksanaan bermain peran mengkondisikan siswa 

merupakan hal yang cukup sulit, maka  penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat menemukan cara yang efektif dalam menkondisikan siswa sehingga 

pembelajaran dapat berjalan sesuai rencana pembelajaran yang dibuat 

sebelumnya. 

b. Melihat hasil penelitian ini baru mencapai nilai rata-rata 84,62, maka untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan cara untuk perbaikan 

dan peningkatan hasil belajar siswa sehingga dapat mencapai nilai rata-rata 

yang lebih besar lagi. 

c. Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan siklus atau tahapan penelitian, 

maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengemas tiap 

siklusnya lebih kreatif dan inovatif lagi sehingga dapat menghasilkan 

pembelajaran yang berkualitas. 

d. Instrumen dalam penelitian ini merupakan instrument yang tingkat 

faliditasnya masih standar, untuk ke depannya diharapkan peneliti dapat 

membuat instrumen yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan serta 

karakteristik penelitian yang akan dilakukan sehingga benar-benar dapat 

mengukur keberhasilan suatu penelitian.   
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2. Saran untuk Penerapan Hasil Penelitian 

Mengingat metode bermain peran telah terbukti dapat meningkatkan 

minat dan hasil belajar siswa, menumbuhkan sikap kreatif serta percaya pada 

diri siswa, maka hendaknya untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

menggunakan metode-metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi 

pelajaran yang akan dibawakan, sehingga dapat menghasilkan pembelajaran 

yang berkualitas dan berpihak pada hak anak untuk aktif, terlibat langsung, 

serta dapat merasakan makna pembelajaran yang dilakukan. 


