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BAB V 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini berangkat dari prasiklus dimana hasil  nilai bahasa Indonesia 

yang diperoleh dari guru kelas sangatlah minim dan ada beberapa siswa yang 

masih dibawah nilai kkm yaitu 3.8 dan 5. Kemudian kecepatan membaca siswa 

masih lambat dan siswa kurang mampu dalam memahami tentang apa yang 

dibacanya. Berdasarkan kendala tersebut, maka peneliti bermaksud 

meningkatkan kemampuan membaca cepat pada siswa kelas V  dengan 

menerapkan teknik membaca super gaya accelerated learning dalam 

pembelajaran membaca cepat suatu cerita rakyat. Karena, berdasarkan pada 

silabus KTSP Bahasa Indonesia kelas V semester 1 disitu tercantum siswa 

harus Memahami teks dengan membaca teks percakapan, membaca cepat 75 

kata/menit. 

 Langkah selanjutnya dilakukanlah tindakan persiklus yang dimulai dari 

siklus I sampai siklus III. Berdasarkan hasil dari data-data dari prasiklus,siklus 

I sampai ke siklus III yang telah dibahas pada bab IV serta temuan hasil 

penelitian ini, akhirnya dapat disimpulkan bahwa : 

1. Aktivitas belajar siswa kelas V dalam membaca cepat cerita rakyat dengan 

menggunakan teknik membaca super gaya accelerated learning 

memperoleh nilai rata-rata pada siklus kesatu 1.80 dimana siswa masih 

sulit untuk mengikuti alur pada teknik membaca tersebut, kemudian pada 

siklus kedua memperoleh nilai 2.15 dimana siswa mulai menunjukan 

antusias dalam membaca cepat dan semangat dalam bersaing dalam 

membaca cepat, dan pada siklus ketiga terlihat peningkatan yang signifikan 

yaitu 3.15 siswa sudah mampu bersaing dalam membaca cepat dan dapat 

mengikuti teknik membaca cepat yang dipandu oleh guru. 

2. Penerapan teknik membaca super gaya accelerated learning pada 

pembelajaran membaca cepat dapat meningkatkan kecepatan membaca 

siswa kelas V. Peningkatan ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 
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kecepatan membaca dan hasil tes tertulis, pada siklus kesatu nilai rata-rata 

kecepatan membaca 90.46 Kpm dan masih dalam kategori lambat, pada 

siklus II diperoleh rata-rata 106 Kpm kategori sedang, dan pada siklus III 

diperoleh 114 Kpm kategori cepat. Untuk test tertulis pada saat siswa sudah 

selesai membaca cepat merupakan bentuk evaluasi hasil dari membaca 

cepat. Dan nilai yang ditentukan untuk standard kelulusan yaitu 6.65 

Apakah siswa paham dan masih ingat tentang hal apa yang dibacanya. Dan 

untuk nilai pada siklus satu yaitu 6.13. Dan pada Siklus II perolehan rata-

rata 6.86,siklus ketiga mendapatkan nilai rata-rata 7.33. 

 

Dari keterangan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat menarik garis 

besar kesimpulan bahwa dengan menerapkan teknik membaca super gaya 

accelerated learning pada siswa kelas V dalam pembelajaran membaca cepat 

dapat meningkatkan kemampuan  kecepatan membaca dan pemahaman siswa. 

 

B. Rekomendasi  

Berkaitan dengan penelitian tindakan kelas ini dan keberhasilan dalam 

meningkatkan pembelajaran membaca cepat dengan teknik membaca super 

gaya accelerated learning dan hasil beberapa siklus diatas, peneliti hendak 

merekomendasikan kepada semua pihak yang memiliki tanggung jawab di 

dunia pendidikan agar mengujicobakan kembali terhadap permasalahan dalam 

membaca khususnya membaca cepat. Demikian hal tersebut peneliti 

merekomendasikan kepada : 

1. Guru  

Khusunya kepada guru kelas V dan seluruh dewan guru SDN 

Mekarwangi, Kecamatan Saketi Pandeglang. Apabila menemui 

permasalahan yang berkaitan dengan membaca cepat agar dapat menjadikan 

teknik membaca super gaya accelerated learning sebagai salah satu 

alternative solusi permasalahan dalam membaca. 

2. Kepala sekolah  
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Peneliti berharap kepada kepala sekolah agar mendukung dan dapat 

mengarahkan guru dalam proses belajar mengajar. Khususnya dalam bidang 

Bahasa Indonesia sehingga guru mampu menjadi peneliti dan tidak hanya 

sebatas mengajar pelajaran di dalam kelas semata. Sehingga guru dapat 

melakukan inovasi pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. 

3. Pengawas   

Peneliti juga sangat berharap kepada pengawas yang bertanggung 

jawab didaerahnya. Agar mendorong dan memotivasi guru binaanya untuk 

mampu dan terbiasa melaksanakan penelitian tindakan kelas. Akan tetapi 

tidak hanya sebatas penelitian tindakan kelas saja. Penelitian dalam bentuk 

analisis dan eksperimen juga harus mulai dicoba dan digunakan oleh guru 

dalam pembelajaran. Supaya inovasi dalam proses belajar mengajar menjadi 

lebih sering ditemukan. Tentunya dengan beberapa evaluasi demi 

meningkatkan proses pembelajaran yang selanjutnya dan meningkatnya 

aktivitas dan hasil belajar siswa dalam belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


