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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data selama di lapangan dan seluruh hasil 

pembahasan pada bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan model pembelajaran sosiodrama dalam pembelajaran sejarah di SMA  

Negeri 3 Kota  Gorontalo pada dasarnya sudah diterapkan oleh guru sejarah, 

namun masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Karena dalam 

penerapan model pembelajaran sosiodrama sangat perlu memperhatikan langkah-

langkah yang perlu dipersiapkan sebelum maupun sesudah proses kegiatan belajar 

mengajar akan dilaksanakan atau dimulai seperti mempersiapkan tempat, 

pengaturan ruangan, pengaturan alat, dan pengaturan peran yang akan dimainkan 

dan sebagainya yang diperlukan dalam proses pembelajaran sosiodrama, dan guru 

harus lebih kreatif dalam mengunakan model pembelajaran sosiodrama ini pada 

proses pembelajaran sejarah. Karena sejarah ialah salah satu mata pelajaran bisa 

disimulasikan kembali dalam kehidupan kita dan banyak hal yang perlu 

difungsikan atau dipakai dalam penerapan model sosiodrama ini pada proses 

pembelajaran sejarah.  

2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan model pembelajaran 

Sosiodrama di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo yaitu : 

a. Siswa : dilihat dari minat belajar siswa terhadap mata pelajaran sejarah 

dengan mengunakan model pembelajaran sosiodrama sangat lah tingi, tingal 

pembelajaran dengan mengunakan model sosiodrama lebih ditingkatkan, 

yakni dalam hal jam mata pelajaran harus ditamabah lagi, cara-cara 

memerankan tokoh-tokoh sejarah harus lebih menyerupai dengan yang 

aslinya, dan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam memainkan drama lebih 

ditegaskan lagi kepada siswa. 

b. Guru : dari faktor guru sangat lah penting dalam meningkatkan model 

pembelajaran sosiodrama ini, tingal dari gurunya lebih menekankan kepada 
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siswa apa-apa yang mereka persiapkan sebelum dan sesudah memainkan 

drama. 

c. Fasilitas : fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah sangatlah lenkap, 

ini bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran sejarah dengan mengunakan 

model pembelajaran sosiodrama tingal dari gurunya sekreatif mungkin untuk 

memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang perlu diperhatikan 

dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran sosiodrama ini 

agar hasilnya lebih optimal yaitu : 

a. Kepada kepala sekolah yakni agar menambah lagi jam mata pelajaran sejarah. 

b. Bagi guru, dalam hal perencanaan hendaknya disesuaikan dengan pelaksanaan 

model yang sebenarnya agar pembelajaran tampak terprogram dengan baik, 

dalam hal pelaksanaan guru sebaiknya memaksimalkan semua pendekatan dengan 

materi-materi yang bisa disosiodramakan dalam pembelajaran sejarah, dalam hal 

penilaian, hendaknya guru lebih terperinci dalam membuat kriteria penilaian agar 

tampak terlihat tercapai atau tidaknya indikator pembelajaran. 

c. Penerapan model ini membutuhkan persiapan yang agak lama sebelum 

pelaksanaan, untuk itu harus menyiapkan konsep yang sesuia dengan materi 

pelajaran yang dibutuhkan, dan sebelum pelaksanaan hendaknya betul-betul 

dipersiapkan secara matang sehingga hasilnya lebih optimal.  
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