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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

        Berdasarkan hasil dari analisis data pada penelitian tindakan kelas tentang 

peningkatan keterampilan berbicara melalui media wayang berbasis budaya 

lokal pada materi bercerita di kelas IV UPT SD Negeri 100 Gresik yang 

berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa hasil tes keterampilan berbicara yang berkaitan dengan pembelajaran 

tematik khususnya yang terkait dengan materi Bahasa Indonesia. Penelitian ini 

dilakukan dalam siklus I dikarenakan keberhasilan peningkatan keterampilan 

berbicara menggunakan media wayang berbasis budaya lokal mencapai 

peningkatan sebesar 83% sudah dalam kategori baik dengan jumlah peserta didik 

yang tuntas sebanyak 15  peserta didik dan 3 peserta didik yang belum tuntas.  

        Pada saat proses pembelajaran guru harus memanfaatkan sebuah media 

pembelajaran, karena dalam menggunakan media yang tepat dapat 

meningkatkan kegiatan belajar peserta didik. Adapun temuan pada penelitian ini 

yaitu peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

keterampilan berbicara menggunakan media wayang berbasis budaya lokal, 

minat dan keaktifan peserta didik terlihat pada saat peserta didik ditugaskan 

untuk bercerita menggunakan media wayang berbasis budaya lokal, setiap 

peserta didik saling berebutan untuk bercerita. Selain itu, keantusiasan peserta 

didik untuk mengikuti proses pembelajaran menggunakan media wayang 
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berbasis budaya lokal ditunjukkan dengan semangat peserta didik untuk 

bercerita. Ketertarikan peserta didik dengan menggunakan media tersebut yakni 

cara penggunaannya dan gambar setiap tokoh yang ada pada media wayang 

berbasis budaya lokal dapat mempermudah peserta didik untuk melakukan 

keterampilan berbicara. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran pada materi 

bercerita menggunakan media wayang berbasis budaya lokal dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara yakni dengan peserta didik melakukan 

bercerita dengan dinilai pada lembar tes keterampilan berbicara, sehingga 

persentase ketuntasan klasikal mencapai standar ketuntasan yang ditentukan 

yaitu 75%. 

 

B. Saran 

        Dengan memperhatikan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat 

menyampaikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah 

        Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kepada pihak sekolah 

sebagai upaya meningkatkan inovasi pembelajaran supaya lebih bervariasi 

dan kreatif dengan menggunakan media wayang berbasis budaya lokal. 

Melalui penggunaan media wayang berbasis budaya lokal ini berdampak 

baik terhadap kegiatan pembelajaran karena dapat menarik perhatian peserta 

didik, maka diharapkan kepada para guru supaya dapat menggunakan media 

tersebut khususnya pada keterampilan berbicara, karena media wayang 

berbasis budaya lokal ini lebih efektif dalam penggunaannya. 
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2. Bagi Peneliti Lain 

        Diharapkan kepada peneliti lain supaya melakukan penelitian 

menggunakan media lain serta dapat mengembangkan media wayang 

berbasis budaya lokal, karena dalam penelitian ini media tersebut masih 

digunakan secara manual, yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Karena peran media dalam pembelajaran sangat penting, dapat 

memperlancar interaksi antara guru dengan peserta didik sehingga 

pembelajaran akan lebih aktif. 


