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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Dari beberapa tujuan yang diambil pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui, 

menganalisa dan mendeskripsikan langkah-langkah penggunaan permainan bahasa 

batu loncatan dalam pembelajaran membaca permulaan pada siswa kelas II SDN 

Kenari Kecamatan Kasemen Kota Serang dan untuk mengetahui penggunaan 

permainan bahasa batu loncatan dalam meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan pada siswa kelas II SDN Kenari Kecamatan Kasemen Kota Serang maka 

pada BAB ini peneliti akan menguraikan tentang simpulan yang peneliti dapat dari 

hasil data temuan yang telah terkumpul serta rekomendasi tentang penelitian ini. 

Peneliti akan menguraikan secara kronologis. 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di kelas II SDN 

Kenari Kecamatan Kasemen Kota Serang, yang telah dilaksanakan dari tanggal 

20 April 2015 sampai 24 April 2015 dengan menggunakan permainan bahasa 

batu loncatan pada pembelajaran membaca permulaan dapat disimpulkan: 

1. Pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan permainan bahasa 

batu loncatan aspek yang peneliti amati pada saat observasi yaitu: ketepatan 

dalam membaca tulisan, membaca dengan lafal yang tepat, membaca dengan 

intonasi yang tepat, membaca dengan lancar, dapat meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan. 

2. Permainan bahasa batu loncatan dapat membantu meningkatkan kemampuan 

siswa dalam membaca permulaan. Ini terbukti dari hasil tes belajar membaca 

permulaan, semua siswa bisa membaca dengan memperhatikan lafal dan 

intonasi yang benar. Dilihat dari hasil yang diperoleh dari setiap siklusnya 

siswa selalu mengalami peningkatan. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka rekomendasi yang dapat diberikan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Kepada guru kelas II SDN Kenari Kecamatan Kasemen Kota Serang agar 

menggunakan permainan bahasa batu loncatan dalam meningkatkan 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya membaca permulaan. 

2. Kepada kepala sekolah dan pengawas hendaknya mendukung dan 

memberikan bantuan baik moril maupun materil serta memberikan motivasi 

kepada guru-guru untuk menggunakan berbagai metode yang inovatif dan 

kreatif yang salah satunya adalah permainan bahasa batu loncatan. 

3. Kepada peneliti selanjutnya agar menggunakan permainan bahasa batu 

loncatan dalam pembelajaran membaca permulaan untuk dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam membaca permulaan, agar hasil proses belajar 

siswa ada peningkatan khususnya dalam membaca permulaan.  

 

Dengan demikian peneliti ingin menegaskan bahwa peneliti telah 

mendeskripsikan mengenai simpulan dari pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah 

dan rekomendasi yang telah peneliti deskripsikan. Selanjutnya peneliti akan 

melampirkan tentang lampiran-lampiran, pedoman observasi, pedoman wawancara, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, foto-foto, dan biodata peneliti pada lembar 

lampiran. 

 

 

 


