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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian sebagai mana 

diuraikan di atas, sekaligus menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian 

yang telah diungkapkan di Bab I, penulis dapat mengambil simpulan hasil 

penelitian sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan show and tell method  

untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa telah menempatkan 

guru dan siswa sama-sama sebagai subjek belajar. Guru berperan sebagai 

fasilitator dan siswa secara aktif melaksanakan proses pembelajaran 

(student active learning). Kontribusi guru memfasilitasi siswa dalam 

proses pembelajaran telah menentukan keberhasilan atas peningkatan 

keterampilan berbicara siswa. Guru melaksanakan proses pembelajaran 

dengan merujuk kepada RPP sebagai desain pengelolaan proses 

pembelajaran sekaligus sebagai prosedur operasional standar dalam 

menerapkan show and tell method untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara siswa. Secara runtut guru dan siswa melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dari mulai persiapan, pelaksanaan dan refleksi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa show and tell method telah meningkatkan 

kinerja guru dengan nilai rata-rata 81 (sangat baik), dan meningkatkan 

kinerja siswa dengan nilai rata-rata 75 (baik). 

2. Peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui penerapan show and tell 

method sangat signifikan. Secara klasikal, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dari 34 siswa:  Nilai terendah pada pra-siklus (pretest) yaitu 48, 

siklus I yaitu 63 dan siklus II yaitu 68. Nilai tertinggi pada pra-siklus 

(pretest) yaitu 60, siklus I yaitu 80, dan siklus II yaitu 95. Rata-rata nilai 

pada pra-siklus (pretest) yaitu 54, siklus I yaitu 68, dan siklus II yaitu 81. 

Capaian KKM ≥70: pada pra-siklus (pretest) tidak ada siswa yang 

mencapai KKM (0%), pada siklus I terdapat 11 orang (32%) dan siklus II 
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terdapat 31 orang (91%). Sedangkan siswa yang belum mencapai KKM 

pada pra-siklus (pretest) adalah 34 (100%) dan pada siklus I yaitu 23 orang 

(68%) dan siklus II yaitu 3 orang (9%). Peningkatan keterampilan 

berbicara siswa setiap indikator (a) tekanan 92%, (b) tata bahasa 86%, (c) 

kosakata 75%, (d) kelancaran 72%, (e) pemahaman 82%, (f) ketepatan isi 

cerita 79%, (g) ketepatan kata 78%, dan (h) ketepatan kalimat 80%. 

Berdasarkan data-data capain di atas  dapat disimpulkan bahwa show and 

tell method terbukti dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa 

yang sangat signifikan. 

 

B. Rekomendasi 

1. Kepada guru   

a. Guru harus menerapkan metode pembelajaran show and tell dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa, sebagai metode 

pembelajaran yang inovatif, sehingga pembelajaran berlangsung aktif, 

kreatif dan efektif, demi tercapainya tujuan pembelajaran. 

b. Hasil penelitian ini harus dijadikan rujukan dalam menggunakan metode 

pembelajaran yang inovatif yaitu dengan menerapkan show and tell 

method untuk menjadikan siswa lebih terampil dalam berbicara di 

Sekolah Dasar. 

2. Kepada Sekolah 

Untuk meningkatkan keberhasilan dalam proses pembelajaran, sekolah 

harus terus memotivasi guru untuk menerapkan metode-metode yang tepat 

dalam proses pembelajaran di sekolah.  

3. Kepada Siswa  

Tingkatkan keterampilan berbicara melalui keberanian dalam berbicara dan 

mengemukakan pendapat, berpikir kritis dan aktif dalam proses 

pembelajaran. 

4. Kepada Peneliti 

Hasil penelitian ini harus dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya 

dan sebagai bahan penulisan karya tulis ilmiah. 


