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BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi  dan refleksi pada setiap siklus dengan

menerapkan strategi rolle playing pada mata pelajaran IPS kelas IV di SDN 11

Kendari Barat,  Kelurahan Kemaraya, Kecamatan kendari Barat, dapat

disimpulkan bahwa:

1. Penerapan pembelajaran kooperatif dengan strategi role playing, menunjukan

aktivitas guru dalam pembelajaran pada mata pelajaran IPS pada siklus I

pertemuan hanya terlaksana 17 poin atau sebesar 80,9%, dan pada pertemuan

meningkat dengan 20 atau sebesar 95,2% terlaksana. Sementara pada siklus II

pertemuan pertama dan kedua terlaksana secara keseluruhan. Indikator

aktivitas guru yang terlaksana tersebut berjumlah 21 poin dengan persentase

100%.  Dengan demikian, guru dalam pelaksaan pembelajaran senantiasa

melaksanakan komponen instrument pembelajaran dengan baik.

2. Penerapan pembelajaran kooperative dengan strategi role playing,

menunjukan adanya peningkatan keaktivan belajar siswa. Pada saat kegiatan

pra tindakan (pra siklus) siswa yang aktif hanya sebesar 33%. Setelah

dilakukan tindakan pada siklus I pertemuan pertama siswa yang aktif

meningkat sebesar 50%, dan pada pertemuan kedua siklus I kembali

meningkat menjadi 68%. Pada siklus II pertemuan pertama meningkat lagi

82%, dan pada pertemua kedua siklus dua, meningkat menjadi 86%. Dengan

demuikian dapat disimpulkan bahwa, rata-rata keaktifan belajar siswa pada

siklus I yang sebesar 59% belum memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan
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dengan kategori baik atau sebesar 80 persen keatas, sehingga penelitian

dilanjutkan pada siklus II. Kemudian pada siklus II yang menunjukan rata-

rata keaktifan siswa sebesar 84%, telah mencapai indikator keberhasilan

dengan kategori baik atau sebesar 80% keatas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan sebagai

berikut:

1. Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dapat menggunakan strategi rolle

playing. Hal ini terbukti melalui penelitian bahwa saat kegiatan pembelajaran

berlangsung sebagian besar siswa aktif pada setiap pertemuannya.

2. Agar siswa tidak tertekan dalam proses pembelajaran maka dapat digunakan

strategi rolle playing (bermain peran), yang disesuaikan dengan materi yang

dipelajari.

3. Kepada peneliti berikutnya :

a. Yang relevan dengan penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dalam

penelitiannya dan diharapkan menyesuaikan penggunaan strategi rolle

playing dengan materi yang diajarkan.

b. Observer yang akan dipilih haruslah yang telah memiliki kompetensi dalam

bidang penelitian dan micro teaching.

c. Teman peneliti dalam kolaboratif minimal dua orang, satu sebagai pengamat

dan lainnya sebagai pendokumentasi.
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