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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A.  Simpulan  

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab IV dapat disimpulkan bahwa, dalam proses pembelajaran dengan metode 

pembelajaran kontekstual dengan teknik bermain peran dan pemodelan dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Jawa. Peningkatan hasil dapat dilihat 

pada nilai-nilai  rata-rata dari  pratindakan hingga siklus II,  nilai rata-rata pada pra 

tindakan sebesar 51, meningkat menjadi 65 pada siklus I, meningkat menjadi 71 pada 

siklus II. Hasil pada siklus II dengan  nilai rata-rata 71 menujukkan bahwa siswa telah 

memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal sebesar 65.  

Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan perubahan sikap siswa menjadi 

lebih termotivasi dalam belajar berbicara bahasa Jawa. Terbukti dengan 

menggunakan metode pembelajaran kontekstual dengan teknik pemodelan telah 

mendapatkan perubahan hasil yang berupa perubahan siswa dari awalnya belum 

mampu memahami materi menjadi mampu memahami materi pembelajaran berbicara 

bahasa Jawa. Peningkatan proses dapat dilihat dari keaktifan siswa yang ditandai 

dengan peningkatan aktivitas siswa dalam bertanya, berpendapat dan ketenangan 

siswa pada saat melakukan praktik di depan  kelas. Pada setiap pertemuan siswa 

sudah mulai dapat menerapkan bahasa Jawa dengan guru, mengukapkan pendapat 

dan menjawab pertanyaan dengan menggunakan bahasa Jawa.  
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B. Implikasi 

Metode pembelajaran kontekstual dengan teknik bermain peran dan 

pemodelan dapat digunakan oleh guru bahasa Jawa di SMP Negeri 2 Bayat sebagai 

alternatif metode pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran kemampuan berbicara 

bahasa Jawa. Metode pembelajaran kontekstual dengan teknik bermain peran dan  

pemodelan dapat meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Jawa, khususnya 

memotivasi siswa dalam belajar antar teman. Metode pembelajaran kontekstual 

dengan teknik bermain peran dan pemodelan dapat digunakan guru sebagai metode 

dalam pembelajaran berbicara bahasa Jawa, sehingga metode pembelajaran di 

sekolah dapat lebih bervariasi. Oleh karena itu, metode pembelajaran kontekstual 

dengan teknik bermain peran dan pemodelan dapat diterapkan dalam proses 

pembelajaran berbicara bahasa Jawa. 

C. Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penggunaan metode pembelajaran kontekstual dengan teknik bermain peran dan 

pemodelan sebagai metode pembelajaran berbicara bahasa Jawa ini hendaknya 

membutuhkan perencanaan yang matang terutama pada media pembelajaran dan 

teks dialog percakapan, agar kemampuan siswa dalam berbicara bahasa Jawa 

semakin meningkat.  

2. Guru bahasa Jawa disarankan menggunakan metode pembelajaran kontekstual 

dengan teknik bermain peran dan pemodelan untuk mengajarkan materi lain, 
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tidak terbatas pada pembelajaran berbicara bahasa Jawa, misalnya pembelajaran 

sesorah, pranatacara, pelajaran unggah-ungguh bahasa Jawa dan sebagainya. 

3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan untuk lebih meningkatkan kemampuan 

berbicara bahasa Jawa, terutama pada aspek pelafalan, aspek diksi, aspek 

kelancaran berbicara dan aspek runtut, logis dan kreatif, karena kemampuan 

aspek tersebut masih kurang. 
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