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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 2 siklus, terlihat efektivitas 

penggunaan metode Role playing dalam meningkatkan kecerdasan 

interpersonal siswa, berdasarkan lembar observasi guru seluruh tahapan 

kegiatan model role playing terlaksana sangat baik dengan nilai rata-rata 

80,34. Penggunaan metode ini membuat siswa menjadi punya kepercayaan 

diri, keberanian untuk maju kedepan kelas dan lebih aktif dalam berdiskusi, 

kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa belajar dengan 

keadaan konkret, serta daya pikir siswa dapat berkembang dan 

mengembangkan nilai-nilai karakter.  

Selain itu, model role playing pula dapat meningkatkan kedekatan 

emosinal penulis dengan siswa, sehingga siswa merasa tidak ragu dan malu 

untuk mengungkapkan pendapat serta bertanya kepada penulis. Beberapa 

kendala yang muncul pada saat melaksanakan model role playing dapat di 

atasi oleh improvisasi penulis dan hasil refleksi, sehingga kendala yang 

muncul tidak menjadi masalah besar bagi penulis. 

Sebelum siswa mendapatkan tindakan berupa penerapan metode role 

playing, siswa memiliki kecerdasan interpersonal yang lemah dengan 

kategori pasif memiliki rata-rata 56,92. Akan tetapi setelah siswa 

menggunakan role playing terlihat peningkatan kecerdasan interpersonal 

pada siswa kelas IV berkategori aktif dengan rata-rata 75,68 . Peningkatan 

pada penelitian ini yaitu sebesar 38%. 

B. Rekomendasi 

Pada pelaksanaan pembelajaran terkadang tidak selalu sesuai dengan 

dengan perencanaan oleh penulis, kesulitan mengatur siswa menjadi salah 

satu kendala dalam pembelajaran. Untuk itu, diadakan perbaikan dalam 

pembelajaran sehingga proses kegiatan belajar mengajar dapat lebih baik. 

Penulis memberikan saran bagi penulis, bagi guru serta siswa. 
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1. Peneliti yang akan datang 

a. Penggunaan model role playing dapat terlihat efektivitasnya apabila 

menggunakan bantuan media dan properti tambahan untuk 

memerankan suatu tokoh atau profesi. Sehingga siswa akan 

sepenuhnya tertarik menghayati setiap adegan yang diperankannya. 

b. Penggunaan model role playing tidak perlu menggunakan pembiayaan 

yang besar, pemihan jenis-jenis model role playing dengan beberapa 

modifikasi dapat meringankan pembiayaan 

c. Pada saat pelaksanaan penelitian, sebaiknya menggunakan 

dokumentasi berupa video, sehingga sekecil apapun aktivitas siswa 

pada saat pembelajaran, penulis tidak akan melewatkan hal itu 

d. Observer siswa menilai siswa secara terus menerus, sehingga tidak 

adanya perbedaan penilaian dari setiap siklus 

 

 


