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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian mengenai 

peningkatan pemahaman konsep IPS dengan menggunakan metode role 

playing dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode role playing dengan 9 langkah yaitu persiapan 

(pemanasan), memilih peran (partisipan), menata panggung atau (ruang 

kelas), menyiapkan pengamat (observer), memainkan peran, diskusi dan 

evaluasi, bermain peran ulang, diskusi dan evaluasi kedua, berbagi 

pengalaman dan kesimpulan. Penulis telah melakukan pelaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan ke 9 langkan metode role playing tersebut 

dengan, dapat dilihat dari hasil kinerja guru siklus I yaitu dengan rata-rata 

nilai 54.17 kemudian meningkat pada hasil kinerja guru siklus II yaitu dengan 

rata-rata nilai 79.17 dengan kategori baik, pada proses pelaksanaan 

pembelajaran di siklus I peneliti telah melakukan pembelajaran dengan cukup 

baik dan telah melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dengan metode 

role playing, namun masih ada beberapa hal yang masih kurang dilakukan 

oleh guru sehingga setelah peneliti mendapat masukan dari hasil observasi 

yang di berikan oleh observer peneliti memperbaiki keurangan-kekurangan 

pada pelaksanaan pembelajaran di siklus selanjutnya yaitu pada sikuls II 

sehingga pelaksanaan pembelajaran di siklus II ini mendapat peningkatan dari 

siklus sebelumnya. 

Peningkatan pemahaman siswa dengan menggunakan metode role 

playing dapat dilihat dari hasil pretest yang hanya mencapai 20.89% namun 

setelah dilakukan tindakan pada siklus I dengan penggunaan metode role 

playing mencapai 62.5% sehingga mencapai petingkatan 41.61% pada siklus 

I, karena indikator ketercapaian yang harus di capai itu 80% sehingga siswa 

peneliti belum mencapai indikator ketercapaian yang sudah di tentuakn  
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peneliti melakukan pembelajaran dengan melakukan perbaikan-perbaikan 

yang masih kurang yang terdapat pada hasil observasi dan catatan lapangan 

sehingga dapat mencapai 87.5% pada siklus II ini, adapun ketercapaian 

indikator peningkatan pemahaman konsep yaitu pada indikator menafsirkan 

mencapai 45.83% pada hasil pretest, 59.72% pada hasil siklus I, 83.33% pada 

hasil siklus II, indikator mencontohkan 69.77% pada hasil pretest, 83.87% 

pada hasil siklus I, 87.5% pada hasil siklus II, indikator mengklasifikasikan 

59.37% pada hasil pretest, 89.58% pada hasil siklus I, 89.58% pada hasil 

siklus II, indikator merangkum 37.5% hasil dari pretest, 65.97% hasil dari 

siklus I, 80.56% hasil dari siklus II, indikator menyimpulkan 18.06% hasil 

dari pretest, 50% hasil dari siklus I, 90.28% hasil dari siklus II, indikator 

membandingkan 45.83% hasil dari pretest, 56.94% hasil dari siklus I, 79.17% 

hasil dari siklus II, dan indikator menjelaskan 19.44% hasil dari pretest, 

81.94% hasil dari siklus I, 88.89% hasil dari siklus II. penigkatan pemahaman 

konsep dari siklus I ke siklus II mencapai peningkatan 25%. Sehingga 

penelitian ini di berhentikan sampai siklus II karena sudah mencapai indikator 

ketercapaian yang sudah di tentukan yaitu 80% dari keseluruhan siswa yang 

telah mencapai nilai KKM 70. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dari penelitian, berikut dikemukakan rekomendasi 

berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam  meningkatkan 

pemahaman konsep di Sekolah Dasar kuduhnya dengan menerapkan metode 

role playing. 

1. Menerapkan metode role playing dapat memberikan pemahan 

pembe;ajaran mengenai jenis usaha dan kegiatan ekonomi, sehingga 

peneliti menyarankan untuk menggunakan metode role playing dalam 

meningkatkan pemahaman konsep. 

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode role playing 

membutuhkan perencanaan yang matang, untuk penelitian selanjutnya 
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disarankan agar peneliti lebih mempersiapkan perencanaan yang 

semaksimal mungkin terutama saat mempersiapkan media pembelajaran 

yang lebih sesuai. 

3. Metode pembelajaran role playing dapat membantu siswa untuk lebih 

memahami materi karena siswa dapat merasakan langsung dengan 

pemeranan yang dilakoninya. 


