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BAB V  

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan penelitian tindakan kelas (PTK) yang telah 

dilaksanakan pada kelas VB di SD Aisyiyah Kota Sukabumi tahun ajaran 

2018/2019, penulis menarik simpulan sebagai berikut. 

1. Penerapan Model Pembelajaran Role Playing. 

Penerapan model pembelajaran role playing dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menumbuhkembangkan nilai demokratis pada kelas 

tinggi. Adapun langkah-langkah model pembelajaran role playing yang 

digunskan yaitu kegiatan pembuka, pemanasan, memilih pemain, 

menyiapkan pengamat (observer), menata panggung, memainkan 

peran, diskusi dan evaluasi, memainkan peran ulang, diskusi dan 

evaluasi kedua, kegiatan penutup. Nilai demokratis ini dikembangkan 

pada pembelajaran IPS tema 7 Peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 

Peristiwa Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemerdekaan yang 

dilakukan di Kelas VB SD Aisyiyah kota Sukabumi. Pada Siklus I 

peningkatan kegiatan aktivitas guru memperoleh nilai rata-rata 71 

dengan kategori baik yang berimplikasi pada peningkatan kegiatan 

aktivitas siswa yang memperoleh nilai rata-rata 68 dengan kategori 

baik. Kemudian pada siklus II peningkatan kegiatan aktivitas guru 

memperoleh nilai rata-rata mencapai 85 dengan kategori sangat baik 

yang berimplikasi pada peningkatan kegiatan aktivitas siswa yang 

memperoleh nilai rata-rata mencapai 81 dengan kategori sangat baik. 

2. Perkembangan Nilai Demokratis 

Nilai Demokratis yang ditumbuhkembangkan pada pembelajaran 

IPS mengenai peristiwa kebangsaan seputar proklamasi di Kelas VB 

dengan menggunakan model pembelajaran role playing mengalami 

peningkatan pada setiap indikatornya. Data yang diperoleh 

menggunakan instrumen non-tes yaitu lembar observasi nilai 
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demokratis dan penyebaran lembar angket nilai demokratis. 

Perkembangan nilai demokratis dapat diketahui berdasarkan hasil 

lembar observasi memperoleh persentase secara klasikal pada siklus I 

sebesar 67% dengan kategori kuat, dan pada siklus II perolehan 

persentase hingga mencapai 83% dengan kategori sangat kuat. Selain 

itu, berdasarkan hasil angket memperoleh persentase secara klasikal 

pada pra siklus dengan perolehan persentase sebesar 39% dengan 

kategori lemah, pada siklus I perolehan persentase mencapai 68% 

dengan kategori kuat, dan pada siklus II perolehan persentase hingga 

mencapai 84% dengan kategori sangat kuat.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis 

menghibau beberapa rekomendasi sebagai usulan untuk penelitian 

selanjutnya, diantaranya sebagai berikut. 

1. Memperdalam materi yang akan digunakan dalam model role playing. 

Dikarenakan menggunakan model role playing membutuhkan 

kreatifitas dan daya kreasi yang tinggi dari guru maupun dari siswa. 

2. Pembelajaran role playing membutuhkan waktu yang relatif lama. 

Sehingga guru harus dapat mengemas pembelajaran dengan baik agar 

memaksimalkan waktu yang tersedia. 

3. Sebaiknya guru memahami karakter siswa, materi, dan tujuan 

pembelajaran. Sehingga dapat mengutamakan nilai-nilai karakter yang 

perlu dikembangkan. 

 


