
\ 

I 

I I . 
\ 

BABY 

PENUTUP 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (cltw action reseorch) 

untuk mengatasi masalah belajar siswa dalam menguasai beberapa kompeteosi 

dasar. fokus tindakan guru dalam pcnelitian ini adalah penerapan model role 

playing dalam pembelajaran tem.a "Aktivitas Keluarta" yang mengaitbn bebe-

rapa kompetensi dasar dari mata pelajaran PK.o, B.tlasa Indonesia, Malematib, 

dan IPS. Penerapan model rule playing dilaksanakan di kelas H-A SD Negeri 

010047 Sei Alim Ulu Kca.m.atan Air Batu Kabupaten Asahan pada semester II 

tahun pclajaran 2 0 I 0120 I l. 

Dari uraian-uraian proses. data basil. dan temuan pc:nelitian dapat diromus-

kan beberapa slmpulan dan saran-saran penelitian sebagai beri.kut. 

5.1. Simpula<t 

I. KeterlakS8JWin model role playing pada pembelajaran tema "Aktivitas 

Keluari!a" di kelas II-A SD Negeri 0!0047 Sei Alim Ulu Kecamatan Air 

Batu Kabupaten Asahan tahwn pelajaran 2010/2011 bericalegori ''bai..k". 

Kategori ini diperoleh dari basil kooversi nilai observasi yaitu rata-rata 

nilai 92 pada siklus I dan 97 pada siklus ([. Artinya guru dapat melakSilla· 

kan kesembilao lal!apan dengan dua puluh dua aktivitas dalarn struktut 

pembelajaran role playing dengan benar dan sesuai urutan. 
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2. Hasil belajar beberapa kompetensi dasar siswa kelas II·A SO Negeri 

010047 Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tahum 

pelajaran 201012011 mengalami peningkatan yang Sii!Jlifikan. Hasil belajar 

ini diperoleh dari rata-rata nilai ulangan harian siswa dan persenta.se 

ketuntasan ideal minimum dari kompetensi dasat y&~~g diajarlc.an meng-

gunaka.n model role playing. Nilai akhir basil bela jar siswa ada\ah: 1) rata-

rata nilai KD 3.2 Menghargai suoro tubanyak (mayoritas) mata pelajaran 

PK.n adalah 86,46 dengan ketunrasan 90~.; 2) rata-rata nilai KD 5.2 

Menceritakan !emboli iJi dongeng yang didengamya mata pelajatall 

Bahasa Indonesia adalah 80,71 dengan ketuntasan 87"/o; 3) rata-rata nilai 

KD 6. I Metldeskripsilum tumbuhan a1au binatang di sckitar sesuai ciri-

cirinya dengan menggunolwn kolimat yang mudah dipaJwmi orang lain 

mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah 80.26 dengan lcetuntasan 82o/o; 4} 

rata-rata nilai KD 3.2 Melalrukan pembaglan bilangan dua o11gko mata 

pelajaran Matematika adalah 93,33 dengan ketuntasan 92%; dan 5) rata-

rata nilai KD 2.1 Merukskripsikan kedudukan dan peran anggota keluarga 

mata pelajuan IPS adalah 84,67 dengan ketunrasan 92%. 

5.2. S.ra11 

l . H.asil belajar siswa yang mengala.mi peningkatan cukup signilikan dalam 

penelilian ioi sebaiknya dimanfaatkan oleh kepala satuan pendidikan untuk 

memotivas.i guru-guru mengenal dan meneraplcan model role playing 

dalam pembelajaran di sekolah dasa.r oaik di kelas rendah maupun di kelas 

tinggi. Kepala sekolah dapat membuat forum dis.kusi guru-guru uncuk I. membahas proses dan hasil penelitian ini . Selanjutnya. kepala sekolah 
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menugaslcan guru-guru untuk mendisain pembelajaran model role playing 

dengan mempertimbangkan kerelevanan kompetensi dasar dengan 

katakter model role playing. 

2. Model role playing memiliki tingbt kerumitan yMg cukup tinggi 

terutama pada penguasaan unaWI aktivitas setiap tahapan. Untuk meng

hindarkan kekeliruan dalam pelaksanaannya, guru-guru yang bennaksud 

menerapkan model role playing dalam pembelajaran sebaiknya mem

pelajari dan memahami struktur pengajaran model role playing secara utuh 

dan komprehensif. Ca.ranya antara lain dengan mendiskusikan pelalcsanaan 

struktur pengajaran model role playing ~lam forum kelompok kelja guru 

(KKG). Akan lebih baik apabila dalam forum diskusi KKG tersebut 

dihadirkan naruumber yang lebih menguasai konsep atau pemah 

menerapkan model role playing da.lam pembelajann. 

3. Untuk lebih meyakini kelebihan model role playing dalam menlngkatkan 

hasil belajar, sebaiknya guru-guru arau peneliti lain melakukan riset 

berkaitan dengan penerapan model ini daiAm pembelajaran pada kelas atau 

kompetensi dasar yang berbeda. 




