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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan  

Sebelum dilakukan PTK, kondisi pembelajaran siswa SD 03 Demaan 

Kudus khususnya materi keterampilan membaca pemahaman dirasa kurang 

memadai. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu : (1) model pembelajaran 

keterampilan membaca pemahaman masih menggunakan model pembelajaran 

tradisional sehingga proses belajar mengajar sangat membosankan dan kurang 

efektif; (2) Sebagian besar siswa kurang memiliki motivasi belajar dan kurang 

mernyukai pelajaran membaca; Dari 46 siswa, hanya 11 siswa menyukai 

pelajaran membaca, 24 siswa kurang menyukai dan selebihnya tidak 

menyukai; (3) Teknik pembelajaran langsung pada evaluasi, siswa langsung 

diberi tugas untuk membaca sehingga tidak ada pembelajaran yang 

menyenangkan ; (4) Berdasarkan pengalaman guru, para siswa secara umum 

pasif dalam pembelajaran; dan muaranya (5) Hasil pretasi belajar keterampilan 

membaca kurang memuaskan. Berpijak dari kondisi inilah selanjutnya 

dilakukan penelitian tindakan kelas. 

 Pada siklus I dilakukan pembelajaran dengan model STAD, namun 

berdasarkan observasi hasil yang diperoleh masih belum memuaskan baik dari 

sisi kognitif ataupun afektif. Hal ini disebabkan kurang optimalnya penerapan 

model STAD yang disebabkan guru baru mengenal model pembelajaran jenis 

ini. Oleh karena itu dilanjutkan dengan siklus II.  
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Pada siklus II inilah hasil pembelajaran dirasa sangat memuaskan, baik 

dalam ranah kognitif maupun dalam ranah afektif. Hal ini disebabkan guru 

dan siswa sudah dapat menerapkan model pembelajaran dengan baik. 

B. Saran  

Dari hasil observasi mendalam sebelum dilakukan penelitian tindakan 

kelas ditemukan beberapa hal yang menghambat prestasi belajar keterampilan 

membaca pemahaman. Hambatan itu adalah (1) model pembelajaran 

keterampilan membaca pemahaman selama ini umumnya masih menggunakan 

model pembelajaran tradisional sehingga proses belajar mengajar dirasa  

membosankan dan kurang efektif; (2) Sebagian besar siswa kurang memiliki 

motivasi belajar dan kurang mernyukai pelajaran membaca; Dari 50 siswa, 

hanya 11 siswa menyukai pelajaran membaca, 24 siswa kurang menyukai dan 

selebihnya tidak menyukai; (3) Teknik pembelajaran langsung pada evaluasi, 

siswa langsung diberi tugas untuk membaca sehingga tidak ada pembelajaran 

yang menyenangkan ; (4) Berdasarkan pengalaman guru, para siswa secara 

umum pasif dalam pembelajaran; dan muaranya (5) Hasil pretasi belajar 

keterampilan membaca kurang memuaskan. 

Berpijak dari kondisi inilah dilakukan penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dari penerapan 

model ini, pada siklus 1 diperoleh hasil yang belum optimal dikarenakan guru 

dan murid belum dapat menerapkan model ini dengan baik, karena model ini 

relatif baru. Namun, pada siklus 2 sudah diperoleh hasil pembelajaran yang 

memadai, baik dalam ranah kognitif ataupun afektif, ini disebabkan aplikasi 
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model pembelajaran sudah sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, peneliti 

memberikan saran: 

1. Guru-guru SD seharusnya melakukan penelitian tindakan kelas dengan 

model pembelajaran inovatif. Model yang baru memang tidak mudah 

untuk dijalankan, karena itu untuk memperoleh hasil prestasi yang 

optimal, para guru harus benar-benar dapat menerapkan model baru ini 

dengan semestinya. 

2. Guru-guru SD seharusnya melakukan penelitian tindakan kelas dalam 

meningkatkan diri guru, diri siswa melalui pembelajaran. Penelitian 

tindakan kelas bukanlah kegiatan yang mengganggu pembelajaran, karena 

justru penelitian tindakan kelas ini biasa disebut mengajar plus, yaitu 

refleksi dalaam pembelajaran untuk penyempurnaan pembelajaran 

berikutnya.  

  

 


