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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan pembahasan dan uraian penelitian yang diperoleh dari hasil 

penelitian sebagaimana yang telah peneliti lakukan di SD Islam Dian Didaktika 

dengan judul “Peningkatan Kemampuan Public Speaking Siswa dengan 

Menggunakan Metode Student Led Conference di SD Islam (Studi Kasus SD 

Islam Dian Didaktika)” bahwa peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data dilapangan dengan didukung oleh konsep, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui metode student led conference dapat 

meningkatkan public speaking siswa SD Islam Dian Didaktika. Maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Metode student led conference diterapkan dengan tujuan yang ingin 

dicapai di SD Islam Dian Didaktika yang pertama yaitu memberikan 

satu kesempatan kepada anak untuk berani untuk berbicara, 

berkomunikasi karena memang salah satu tujuan pendidikan ataupun 

salah satu kompetensi di abad ke-21 itu adalah kemampuan untuk 

berkomunikasi. Supaya anak harus memiliki kemampuan untuk 

berkomunikasi. Yang kedua ialah anak juga harus  memiliki critical 

thinking artinya anak dapat mencoba untuk mengkritisi apa-apa yang 

selama ini mereka lakukan lalu sampai sejauh mana pencapaian itu. 

Jadi yang pertama itu skill communication, critical thinking 

kemudian ada team work. 

2. Metode ini diadopsi oleh beberapa sekolah di Indonesia terutama 

yang sekolah-sekolah swasta yang reputasi baik dan kurikulum-

kurikulumnya dari luar negeri yaitu Kurikulum International 
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Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP) yang salah satu 

programnya adalah metode student led conference ini.  

3. Metode student led conference sesuai dengan visi dan misi dari 

Sekolah Islam Dian Didaktika itu ada meningkatkan multiple 

intelligence. Dengan adanya metode itu banyak manfaat-manfaat 

yang dapat diambil. Dan SD Islam Dian Didaktika menggunakan 

metode tersebut dibuat sesederhana mungkin tapi dampak nya itu 

untuk menginformasikan kepada orang tuanya terkait hasil 

pembelajaran di kelas.  

4. Peran bapak dan ibu guru di SD Islam Dian Didaktika dengan 

menggunakan metode student led conference merupakan fasilitator 

antara siswa dan orang tua. Bapak dan ibu guru memberikan 

pemahaman kepada siswa bahwa metode student led conference itu 

adalah surprise atau hadiah untuk kedua orang tua. Dengan itu siswa 

giat belajar dan berlatih kemampuan berbicara mereka didepan 

umum. Siswa dilatih untuk mencapai target yang diinginkan dan 

sesuai dengan harapan.  

5. Hambatan-hambatan public speaking yang dihadapi oleh siswa 

ketika menggunakan metode student led conference, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Memiliki kecemasan, didominasi oleh ketakutan, kurangnya 

percaya diri siswa hingga terjadi nervous, gugup, berbicara 

cepat dan tidak jelas, hingga lupa apa yang akan disampaikan 

ketika tampil didepan kelas. 

b) Teknik public speaking 

Kurangnya penguasaan teknik public speaking siswa. 

Terutama dari mulai sifat anak yang cukup pendiam. Dan 

bapak ibu guru membantu dalam hal membimbing anak 

untuk dapat berani berbicara didepan umum.  
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c) Penguasaan materi 

Terkadang siswa untuk penguasaan materi cukup sulit yang 

akan mereka pilih untuk dipresentasikan didepan orang tua. 

Penguasaan materi butuh tambahan ekstra untuk mencaapai 

tujuan hasil terbaik.  

6. Metode student led conference jelas dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berbicara didepan umum. Karena siswa 

dapat menjelaskan hasil belajar di kelas selama satu semester dengan 

cara mengasah kemampuan public speaking masing-masing. Untuk 

metode tersebut SD Islam Dian Didaktika  membagi beberapa 

kategori untuk pencapaian pencapaian belajar ketika di kelas. Yang 

pertama ada kategori kelas bawah untuk kelas I dan II, kedua 

kategori kelas tengah untuk kelas III dan IV, dan terakhir kategori 

kelas atas untuk kelas VI. 

7. Metode student led conference hal yang inovatif, karena yang 

diketahui bahwa pengambilan rapor anak hanya melalui orang tua 

dan guru. Tetapi dengan metode seperti ini memberikan kesempatan 

siswa untuk mengadakan konferesni yang dipimpin oleh siswa. Dan 

membuat anak merasakan bagian dari keseluruhan proses, dan 

mengetahui kemajuan mereka sendiri.  

8. Dengan metode student led conference siswa lebih dapat 

membangun karakter yang positif seperti berani berbicara didepan 

umum, berkata jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dan ada 

kedekatan emosional antara orang tua dan siswa SD Islam Dian 

Didaktika. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait peningkatan 

kemampuan public speaking siswa dengan menggunakan metode student 

led conference di SD Islam Dian Didaktika, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Metode student led conference dapat diterapkan di beberapa sekolah 

swasta lainnya agar dapat meningkatkan kemampuan anak dalam 

berbicara didepan umum. 

2. Sekolah Dasar Islam Dian Didaktika melaksanakan metode student 

led conference harus memberikan kesempatan kepada siswa-

siswinya untuk meningkatkan kepercayaan diri terutama di kelas I 

sampai dengan  kelas IV agar membiasakan anak berani berbicara di 

depan orang tua, guru bahkan didepan umum.  

3. Sekolah Dasar Islam Dian Didaktika harus memberikan ruang atau 

wadah  untuk siswa agar dapat berbicara didepan umum, baik 

dengan memberikan pendapat atau melatih siswa untuk lebih 

percaya diri dengan didukung oleh metode student led conference 

dan dapat memberikan waktu secara khusus supaya tidak ada 

hambatan dari segi waktu ketika melakukan metode student led 

conference di Sekolah Dasar Islam Dian Didaktika. Setelah itu bapak 

dan ibu guru melakukan evaluasi untuk selalu meningkatkan skills 

communications.  

4. Sekolah Dasar Islam Dian Didaktika dengan menggunakan metode 

student led conference dalam pembagian kategori kelas sudah baik 

seperti kelas I dan II dikatakan kelas bawah yang dimana siswa 

diajarkan untuk menyampaikan hasil belajar dikelas dengan cara 

menceritakan didepan orang tuanya ataupun melalui alat peraga. 

Namun, untuk mengimplementasikannya harus secara sistematis dan 

bertahap.  
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5. Jadwal pembagian kelas untuk melaksanakan metode student led 

conference di Sekolah Dasar Islam Didaktika secara jelas guna siswa 

dapat fokus pada satu ruangan dan kepada hasil belajar selama satu 

semester.  

6. Sekolah Dasar Islam Dian Didaktika memaksimalkan pemberian 

informasi secara langsung terkait data grafik pencapaian siswa 

dengan menggunakan metode student led conference.  

7. Sekolah Dasar Islam Dian Didaktika harus dapat mengevaluasi 

dengan cara melatih siswa-siswi dalam berkomunikasi, beretika dan 

tata krama yang baik. Oleh karena itu, siswa-siswi dapat 

menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan dengan 

menggunakan metode student led conference sehingga membentuk 

karakter anak untuk lebih berani berbicara didepan orang tua ataupun 

di depan umum. 
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