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BAB V  

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan di SD Islam Al-

Azhar 7 Kota Sukabumi tahun ajaran 2018/2019, keterampilan menyimak 

siswa di kelas VC mengalami peningkatan dengan menggunakan model TPS. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan model TPS terhadap peningkatan 

keterampilan menyimak adalah sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan Model TPS 

Kegiatan pembelajaran pada penelitian ini menggunakan langkah-

langkah model TPS yang terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap think 

(berpikir), tahap pair (berpasangan), dan tahap share (berbagi) tetapi dalam 

pelaksanaannya penulis menambahkan tahap pendahuluan untuk membuka 

pembelajaran dan tahap penutup untuk mengakhiri pembelajaran. 

Pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menyimak 

siswa, untuk mengetahui pelasanaanya maka kegiatan ini dilakukan 

bersamaan dengan kegiatan observasi kinerja guru dan aktivitas belajar 

siswa yang di observasi oleh teman sejawat yang telah ditentukan. Pada 

pelaksanaan observasi kinerja guru siklus I memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 70 yang termasuk kategori baik sedangkan ada siklus II memperoleh 

nilai 86 yang termasuk kategori baik, sehingga peningkatan yang terjadi 

sebesar 16 poin. Selain itu pelaksanaan dan observasi dilakukan untuk 

melihat aktivitas belajar siswa, pada siklus I nilai yang diperoleh siswa yaitu 

67 yang termasuk kategori cukup sedangkan pada siklus II mengalami 

peningkatan nilai yang diperoleh sebesar 83 yang termasuk katgori baik, 

sehingga peningkatan nilai yang terjadi sebesar 16 poin. Pelaksanaan model 

TPS yang telah dilakukan baik dari prasiklus, siklus I sampai siklus II 

menglami peningkatan sebab setiap kegiatan yang akan dilakukan selalu 

melakukan refleksi untuk melanjutkan ke siklus selanjutnya. Maka dapat 

disimpulkan bahwa model TPS dapat berpengaruh baik terhadap proses 
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pembelajaran dikelas terutama dalam meningkatkan keterampilan 

menyimak siswa. 

2. Peningkatan Keterampilan Menyimak 

Peningatan keterampilan menyimak ini dilakukan melalui kegiatan tes 

tulis, siswa mengisi sebanyak 10 butir soal yang disesuaikan dengan indikator 

keterampilan menyimak yaitu memahami, menginterpretasi/menafsirkan, 

mengevaluasi, dan menanggapi. Hasil tes yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa keterampilan menyimak siswa mengalami peningkatan, hal ini dapat 

dilihat dari nilai yang didapatkan siswa pada prasiklus yang diambil dari nilai 

Bahasa Indonesia pada keterampilan menyimak bahwa jumlah siswa yang 

tuntas sebanyak delapan orang (36%). Selanjutnya penulis melakukan tindakan 

siklus 1 dan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 13 orang (59%). Setelah 

melihat ketuntasan siklus I belum mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan maka dilakukan siklus II, pada hasil tes siklus II ini jumlah siswa 

yang tuntas sebanyak 19 orang (86%), sehingga melihat hasil dari setiap siklus 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan menyimak siswa mengalami 

peningkatan dari setiap tindakannya bahwa peningkatan dari prasiklus ke siklus 

I sebesar (23%) sebanyak 5 orang siswa mengalami peningkatan, sedangkan 

dari siklus I ke siklus II sebesar (27%) sebanyak 6 orang siswa. Bedasarkan 

hasil kegiatan penelitian bahwa keterampilan menyimak siswa dapat meningkat 

setelah diterapkannya model TPS dalam kegiatan pembelajaran. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan 

maka penulis memberikan rekomendasi sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran diantaranya sebagai berikut. 

1. Penerapan model TPS dalam kegiatan pembelajaran terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan menyimak siswa, karena setelah siswa 

menyimak materi atau cerita yang disampaikan oleh guru siswa diberikan 

kesempatan untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Hal ini 

menyebabkan meningkatnya keterampilan menyimak siswa. Maka penulis 
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menyarankan kepada guru untuk menggunakan model TPS dalam kegiatan 

pembalajaran di kelas. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan model TPS pada kegiatan 

pembelajaran harus dapat mengefektifkan waktu, karena berdasarkan 

kegiatan penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan model TPS dalam 

langkah think membutuhkan waktu yang cukup lama. Peneliti selanjutnya 

harus lebih mengutamakan dalam kemampuan penguasaan kelas dan 

membimbing siswa diskusi agar menciptakan pembelajaran yang kondusif. 

 


