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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasrkan hasil penelitian tindakan kelas “Penerapan Model Reciprocal 

Teaching Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia” yang dilaksanakan pada dua siklus dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan menerapkan model 

pembelajaran reciprocal teaching telah meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman siswa. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

reciprocal teaching dikatakan dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam 

membaca pemahaman, dibuktikan dengan temuan aktivitas guru dan siswa 

yang mengalami perkembangan yang meningkat, permasalahan dalam 

kegiatan pembelajaran pada siklus I dapat diperbaiki dan ada juga yang dapat 

diselesaikan pada siklus II, karena model pembelajaran ini siswa sendiri yang 

mengamati dengan merangkum, bertanya hal yang tidak dipahami, 

mengumpulkan informasi dengan mengklarifikasi, dan memprediksi yang 

akan terjadi. Berbanding lurus dengan keterampilan membaca pemahaman 

seperti peneliti yang menemukan gagasan utama atau ide pokok untuk 

disampaikan kepada orang lain, bertanya layak orang yang ingin 

mengumpulkan informasi kemudian memprediksi apa yang akan terjadi dari 

informasi yang didapat, dan ketika dirasa cukup informasi yang diperoleh 

disampaikan dan dapat menjadi narasumber di depan kelas yang siap 

menjawab pertanyaan dari siswa lain. Tidak hanya siswa itu sendiri siswa 

yang lainnya mendapat informasi dari yang sama (tutor sebaya). Pembelajaran 

model reciprocal teaching yang dikembangkan menekankan kepada proses 

penyampaian informasi secara lisan. 

2. Hasil tes keterampilan membaca pemahaman siswa dari evaluasi meringkas isi 

bacaan dengan menggunakan model pembelajaran reciprocal teaching 

dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan hasil tes 
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keterampilan siswa yang mengalami peningkatan pada setiap siklusnya, rata-

rata kelas dan persentase ketuntasan siswa meningkat, dari rata-rata nilai 

membaca pemahaman siklus I sebesar 69,5 dan pencapaian KKM 53%. Rata-

rata nilai membaca pemahaman siklus II sebesar 87,51 dan pencapaian KKM 

88%.  Dan dapat disimpulkan bahwa penerapan model reciprocal teaching 

dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman bahasa Indonesia 

siswa sekolah dasar di Kecamatan Sukasari Kota Bandung. 

 

B. Rekomendasi 

Berlandaskan pada penelitian serta analisis data yang diperoleh penelitii 

yang dilaksanakan disalah satu SD di Kecamatan Sukasari Kota Bandung, peneliti 

mengungkapkan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Guru diharapkan dapat mengkaji teori dan mengimplementasikan model 

reciprocal teaching dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman siswa, kegiatan pembelajaran tidak membosankan dan 

siswa menjadi terbiasa dengan sikap peneliti. Guru juga tidak direkomendasikan 

menggunakan model pembelajaran ini dengan langkah yang dilakukan oleh 

peneliti dalam penelitian ini ketika mayoritas karakteristik siswa pendiam karena 

mempertimbangkan efektifitas dan efisiansi waktu pembelajaran dan mengalami 

masalah pada kemampuan kognitif, malainkan direkomendasikan untuk 

menggunakan langkah pembelajaran yang lebih menekankan kepada proses 

penyampaian informasi, walaupun informasi yang didapat tidak banyak namun 

proses penyampaiannya untuk pembiasaan siswa yang kurang aktif dan pemalu 

kuantitasnya lebih banyak.  

2. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan lebih terbiasa dalam kegiatan pembelajaran yang 

menitikberatkan kepada proses keaktifan dalam menyampaikan informasi kepada 

teman, dan terhadap soal yang diberikan guru. 

3. Bagi Sekolah  

Sekolah memberikan perhatian khusus untuk guru yang berusaha untuk 

meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran siswa. Menyediakan fasilitas 
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sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model reciprocal teaching. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh ilmu dan 

pengalaman baru serta mengatasi keterbatasan peneliti sebelumnya untuk 

memperbaiki proses pelaksanaan pembelajaran menggunakan model reciprocal 

teaching, serta terus menemukan temuan baru untuk memperbaiki pembelajaran 

pada khususnya untuk membaca pemahaman dan umunya semua pembelajaran. 

Pada peneliti selanjutnya yang akan meneliti model ini diharapkan lebih 

menekankan kepada proses menyampaikan informasi siswa karena proses ini 

yang sangat signifikan dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa lainnya. 

 


