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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti 

pada kelas IV di SD Negeri 5 Loram Kulon Jati Kudus dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran think pair share dapat meningkatkan keterampilan 

membaca pantun siswa kelas IV SD Negeri 5 Loram Kulon Jati Kudus. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari indikator keberhasilan sebagai berikut. 

1) Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran membaca pantun menggunakan 

model pembelajaran think pair share meningkat yang semula siklus I 

memperoleh rata-rata 31,67 dengan kriteria baik meningkat pada siklus II 

menjadi 37,37 dengan kriteria sangat baik. 

2) Keterampilan guru dalam mengelola kelas menggunakan model pembelajaran 

think pair share meningkat yang semula siklus I memperoleh rata-rata 37,5 

dengan kriteria baik meningkat pada siklus II menjadi 43,5 dengan kriteria 

sangat baik. 

3) Keterampilan membaca pantun menggunakan model pembelajaran think pair 

share pada siswa kelas IV SD Negeri 5 Loram Kulon Jati Kudus meningkat 

mulai dari prasiklus, siklus I dan siklus II. Ketuntasan klasikal keterampilan 

membaca pantun siswa secara berturut-turut yakni 35%, 60% dan 80%.  

6.2 Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut. 
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6.2.1 Bagi Siswa 

Agar pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran think 

pair share berjalan lancar, hendaknya siswa memperhatikan dengan sungguh-

sungguh instruksi guru dan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran membaca pantun hendaknya lebih 

semangat dan berperilaku positif sehingga siswa dapat mengekspresikan 

gagasannya dalam bentuk pantun dengan benar sesuai dengan karakteristik 

pantun. Kekompakkan dalam kelompok adalah kunci keberhasilan dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa hendaknya lebih menghargai 

waktu dalam kegiatan belajar mengajar agar pembelajaran menjadi bermakna dan 

efisien. 

6.2.2 Bagi Guru 

Guru dapat menerapkan model pembelajaran think pair share untuk 

meningkatkan keterampilan berbahasa siswa, selain itu guru dapat memanfaatkan 

sumber dan media pembelajaran yang inovatif sehingga dapat meningkatkan 

minat dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Guru dapat menerapkan model 

pembelajaran think pair share pada mata pelajaran yang lain dengan tetap 

memperhatikan karakteristik materi yang diajarkan. Sebelum melaksanakan 

kegiatan pembelajaran guru hendaknya secara disiplin mempersiapkan media dan 

sumber pembelajaran yang sesuai dengan indikator dan karakteristik siswa. 

6.2.3 Bagi Sekolah 

Pihak sekolah hendaknya sering mengadakan pelatihan bagi guru agar 

lebih menguasai berbagai model pembelajaran yang inovaif, sehingga dapat 
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meningkatkan profesionalisme guru yang berdampak positif di bidang akademik. 

Sementara itu, pihak sekolah juga harus mengupayakan sarana dan prasarana 

elektronik maupun media guna menunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran.  

6.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti hendaknya memperhatikan setiap kegiatan yang dilakukan siswa 

agar tidak menyimpang dari sintak model pembelajaran think pair share. Peneliti 

juga perlu memberikan perhatian serta motivasi kepada siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Sehubungan dengan hal tersebut, 

peneliti perlu mengatur alokasi waktu dengan bijak agar pembelajaran menjadi 

efisien dan bermakna. 


