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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan selama dua siklus 

mengenai meningkatkan keterampilan berbicara pada tema 1 yaitu tentang 

organ gerak hewan dan manusia melalui penggunaan media  boneka tangan 

berbasis Wayang Sukuraga di kelas tinggi sekolah dasar, dapat disimpulkan 

sebagai berikut.  

1. Pelaksanaan pembelajaran dengan penggunaan media boneka tangan 

Wayang Sukuraga untuk meningkatkan keterampilan berbicara terdiri 

dari beberapa tahapan yaitu, persiapan, pembagian kelompokan, 

pembagian teks cerita dan perannya, serta penampilan setiap kelompok 

di depan kelas. Proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara dilihat pada kegiatan guru dan aktivitas siswa dalam belajar 

yang terus mengalami peningkatan sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik dan efektif. Kegiatan guru diperoleh hasil rata-rata 

nilai 74,15 dengan kategori baik dan kegiatan siswa diperoleh 67,9 

dengan kategori baik. Setiap tahapan pada siklus I telah terlaksana, 

namun siswa kurang terampil pada saat penggunaan media begitupun 

dengan keterampilan berbicaranya belum terlihat, sehingga situasi 

pembelajaran kurang efektif. Peningkatan pada setiap tahapan terlihat 

pada siklus II, tahap penggunaan media sudah lebih baik siswa jauh 

lebih terampil dalam penggunaan media begitupun dalam keterampilan 

berbicaranya  siswa  jauh  lebih  lantang  dan jelas.  

2. Peningkatan keterampilan berbicara menunjukkan peningkatan yang 

termasuk kategori baik. terlihat dari ketuntasan klasikal pada saat pretest 

yaitu 17% atau hanya 5 siswa yang mencapai KKM. Meningkat pada 

siklus I menajdi 60% atau 18 siswa yang mencapai KKM. Hasil pada 

siklus II meningkat kembali menjadi 90% atau 27 orang  siswa yang 

mencapai KKM dan sisanya 3 orang siswa masih di bawah KKM (70). 

Penilaian tersebut dilihat dari beberapa indikator yaitu lafal, tata bahasa, 

kosa kata, kefasihan dan pemahaman nilai moral sukuraga. Hasil 
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peningkatan secara keseluruhan dihitung menggunakan rumus gain 

yang memperoleh 0,52 dengan kategori sedang.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini dikemukakan rekomendasi 

yang diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam keterampilan berbicara di sekolah dasar, 

khususnya dalam penggunaan media boneka tangan berbasis Wayang  

Sukuraga. 

1. Waktu pelaksanaan pembelajaran menggunakan media boneka tangan 

harus lebih di tambah lagi karena masih kurang maksimal, sehingga guru 

membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa menampilkan semua 

kelompok untuk maju ke depan kelas.  

2. Pada tahap penggunaan media guru harus lebih mempersiapkan segalanya 

sehingga penggunaan media boneka tangan jauh lebih terampil.  

3. Guru harus lebih memotivasi siswa pada saat proses pembelajaran agar 

konsentrasi siswa tidak terbagi.  

4. Pelaksanaan pada saat penampilan setiap kelompok di depan kelas  guru 

sebaik memberikan nomor urut penampilan dengan cara setiap salah satu 

anggota kelompok mengambil nomor urut secara acak, agar  siswa tidak 

merasa terpaksa untuk maju ke depan.  

5. Untuk penelitian selanjutnya guru harus memberikan penampilan 

penggunaan media boneka tangan jauh lebih menarik dan terampil, 

sehingga antusias siswa dapat terangsang dan suasana pembelajaranpun 

lebih asik dan menarik.  

 


