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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
 

1.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pembelajaran berpidato dengan penerapan teknik pemodelan dapat 

 meningkatkan kemampuan berpidato siswa kelas IX E SMP N 3 Gadingrejo 

pada setiap siklus. Peningkatan yang terjadi dari siklus I ke siklus II dan dari 

siklus II ke siklus III adalah sama yaitu 10 % antarsiklus.  

2. Berdasarkan fakta di lapangan peserta didik sering mengalami kesulitan dalam 

menguasai keterampilan berbicara. Kesulitan tersebut meliputi faktor 

kebahasaan dan faktor nonkebahasaan. Pada faktor kebahasaan siswa belum 

bisa menempatkan kalimat-kalimat yang disampaikan dengan intonasi yang 

tepat, sehingga sering terjadi ketidaktepatan ucapan ketika berpidato. Selain 

itu pada pemilihan kata, siswa masih sering menggunakan kata-kata yang 

kurang tepat dengan topik yang mereka sampaikan.  Pada faktor 

nonkebahasaan, siswa masih kurang memiliki rasa percaya diri, sehingga 

siswa kurang bisa bersikap tenang dan tidak kaku. Siswa juga sering tidak bisa 

mengkonsentrasikan pandangan kepada lawan bicara. Mereka cenderung 

melihat ke arah atas atau tertunduk ketika menyampaikan pidato. Selain itu 

siswa kurang bisa mengekspresikan pidato yang mereka sampaikan dengan 

gerak-gerik dan mimik yang tepat. Kendala lain yang dihadapi siswa adalah 

kenyaringan suara di mana siswa masih seperti berbicara dengan satu atau dua 

orang saja serta kelancaran dalam penguasaan topik yang masih mengambang. 
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Penerapan teknik pemodelan telah memberikan efek peningkatan pada hasil 

belajar siswa pada setiap siklus. Hal ini terlihat dari peningkatan persentase 

ketuntasan siswa dari siklus I hingga siklus III yaitu siklus I, siswa yang 

belum tuntas 33,33% dan yang tuntas 66,66% dengan rata-rata kemampuan 

berpidato siswa 66 dengan kategori cukup. Pada siklus II, siswa yang belum 

tuntas adalah 23,33 % dan yang tuntas 76,66% dengan nilai rata-rata 

kemampuan berpidato siswa 69,5 dengan kategori cukup. Pada siklus III, 

siswa yang belum tuntas 13,33% dan yang tuntas 86,66% dengan nilai rata-

rata kemampuan berpidato siswa adalah 76,9 dengan kategori baik. Hasil ini 

telah mencapai persentase target keberhasilan yang telah ditentukan oleh 

peneliti sebelum penelitian dilakukan yaitu 75%. 

3. Metode berpidato yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

menghafal. Metode ini peneliti anggap sebagai metode yang efektif agar siswa 

lebih memahami pidato yang disampaikan. Hal ini dikarenakan sebelum 

menghafal, siswa harus memahami terlebih dahulu apa maksud dari pidato 

yang akan mereka bawakan, sehingga siswa akan lebih berkonsentrasi dan 

memahami bagian-bagian pidato yang akan disampaikan. Siswa juga tidak 

akan mengalami masalah dalam hal bahasa, dapat mencurahkan seluruh 

perhatian pada komunikasi langsung dari pikiran, dan perasaannya.   

 

4. Guru mampu memotivasi siswa sehingga siswa menjadi lebih antusias dalam 

setiap siklusnya. Siswa saling berebut untuk menyampaikan pidato terlebih 

dahulu. Ini menjadi indikator adanya peningkatan kompetensi dan semangat 

siswa dalam pembelajaran berpidato. 
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1.2 Saran  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka disarankan: 

1. Penerapan teknik pemodelan dapat menjadi salah satu alternatif guru dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran berpidato dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

2. Guru harus lebih memberikan bimbingan yang intensif dan terinci dalam 

pembelajaran berpidato dengan teknik pemodelan sehingga semua siswa dapat 

termotivasi dalam belajar. 

3. Guru perlu mengadakan latihan berpidato rutin bagi siswa yang belum tuntas 

sehingga pada kesempatan berikutnya siswa tersebut dapat mencapai 

ketuntasan. 

4. Guru dan sekolah perlu bekerjasama untuk memberikan perlombaan berpidato 

agar kemampuan siswa dalam berpidato lebih berkembang. 

5. Guru harus mampu meminimalkan gangguan dari luar seperti gangguan teman 

yang juga merupakan faktor yang perlu dihindari ketika berpidato. 

 


