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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan pada pelaksanaan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang menerapkan model tebak kata untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa di kelas tinggi, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Model Tebak Kata 

Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia telah dilakukan sesuai 

dengan langkah-langkah model tebak kata. Hal ini menunjukkan 

pengelolaan kelas yang berjalan dengan baik terhadap siswa yang sudah 

mulai menyimak dengan baik penjelasan dari guru dan tertib ketika 

dibentuk kelompok sesuai dengan peran nya ketika berbicara dengan 

model tebak kata.  Adapun langkah- langkah model tebak kata yaitu:       

1) menjelaskan materi pembelajaran, 2) mengkondisikan siswa secara 

berpasangan, 3) pembagian peran sebagai penebak guesser atau penanya 

questioner, 4) inti pembelajaran menggunakan model tebak kata 

(pembagian kartu dan pelaksanaan tebakan),  5) pengamatan dan penilaian 

pembelajaran menggunakan model tebak kata, 6) pengulangan pada 

seluruh kelompok.  Semua kegiatan pembelajaran dengan model tebak 

kata berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan yang 

signifikan. 

Hasil pengamatan pada pelaksanaan siklus I nilai rata-rata yang 

diperoleh aktivitas guru yaitu 62 kategori tinggi dan aktivitas siswa 51 

kategori sedang. Sedangkan pada siklus II nilai rata-rata yang diperoleh 

aktivitas guru yaitu 83 kategori sangat tinggi dan aktivitas siswa 77 

kategori tinggi. Dari data dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model tebak kata dapat membantu meningkatkan 

keterampilan berbicara dilihat dari aktivitas belajar guru dan siswa yang 

selalu meningkat kearah yang lebih baik. 
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2. Peningkatan Keterampilan Berbicara Siswa  

Keterampilan berbicara menunjukan peningkatan yang baik. 

Terlihat dari ketuntasan klasikal pada kegiatan pretest yaitu yang diperoleh 

siswa sebesar 10%, pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 40% 

menjadi 57 %, pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 26% menjadi 

83%. Maka dari itu, penerapan model tebak kata sudah relevan dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Diperoleh dari hasil olah data 

N-Gain bahwa penerapan model tebak kata dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa termasuk kategori sedang (0.54). Hal 

tersebut dapat menunjukan ketercapaian keterampilan berbicara dalam 

kategori sangat tinggi dengan rentang lebih 83% atau sekitar 25 siswa 

yang sudah tercapai pembelajaran di atas KKM 70. dengan demikian 

model tebak kata  terbukti dapat meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa di kelas tinggi siswa sekolah dasar. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK), penulis memaparkan 

saran yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk 

meningkatkan keterampila berbicara siswa sekolah dasar dalam menerapkan 

model tebak kata, yaitu: 

1. Bagi peneliti peneliti yang akan datang, persiapkan perizinan penelitian 

dengan benar-benar matang dan siap. 

2. Bagi peneliti yang akan datang, harus bisa mengkondisikan kelas terutama 

pada saat tahap pembagian nomor dada suasana kelas kurang kondusif dan 

begitu pula pada pengembalian nomor dada sangat tidak kondusif karena 

ketika nomor dada dikembalikan sangat tidak terduga karena pada saat 

dikembalikan kondisi nomor dadanya tidak sesuai dengan kondisi semula, 

mulai dari kotor, rusak bahkan hilang sehingga peneliti harus membuat 

ulang nomor dada pada pertemuan berikutnya. 

 


