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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Know-Want-Learned untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menentukan Ide Pokok Paragraf Siswa Kelas 

IV Sekolah Dasar” yang dilaksanakan dalam dua siklus, maka peneliti 

simpulkan sebagai berikut. 

1. Perencanaan pembelajaran pada Penelitian Tindakan Kelas baik pada 

siklus I dan skilus II disusun berdasarkan kurikulum 2013 yang 

disesuaikan dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

Perbedaan perencanaan pembelajaran pra siklus dan kegiatan siklus 

terdapat pada model pembelajaran, penyusunan kegiatan inti, dan 

lembar kerja siswa. Indikator pembelajaran yang dijadikan sebagai 

indikator penelitian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah 

menentukan ide pokok paragraf. Kegiatan inti dalam perencanaan 

pembelajaran menggunakan langkah-langkah model pembelajaran 

Know-Want-Learned yang terdiri dari tiga langkah yaitu what i know, 

what i want to learn dan what i have to learned. Langkah-langkah 

kegiatan kegiatan inti pada siklus I masih terdapat beberapa 

hambatan dalam pelaksanaannya sehingga dari kekurangan tersebut 

dilakukan perbaikan pada siklus II sehingga pada kegiatan inti di 

siklus II terdapat beberapa tambahan kegiatan baik aktivitas guru dan 

siswa. Dari beberapa perbaikan yang dilakukan pada siklus II 

terhadap kegiatan inti pembelajaran dengan menambahkan beberapa 

langkah aktivitas guru dan siswa maka pelaksanaan pembelajaran 

dan hasil belajar siswa menjadi meningkat 

2. Proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

Know-Want-Learned dilaksanakan dengan 3 langkah, yaitu: 1) 

langkah Know dimana siswa harus menuliskan apa yang mereka 

ketahui mengenai topik bacaan. Pada siklus I guru menunjukan 

gambar dan bertanyaa kepada siswa apa yang mereka ketahui 

menganai gambar tersebut dan dari gambar tersebut topik bacaan apa 

yang akan siswa baca. Pada siklus II guru terlebih dahulu 

memprioritaskan siswa yang kurang aktif dalam mengemukakan 

pendapatnya. 2) langkah Want siswa di tuntut untuk menuliskan 
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informasi apa yang ingin dan harus mereka cari dari topik yang akan 

mereka baca. Pada Siklus I guru menginstruksikan siswa untuk 

menuliskan informasi apa yang ingin mereka cari pada topik bacaan. 

Pada siklus II guru memberikan contoh informasi yang harus siswa 

cari dari topik bacaan pada papan tulis sebagai referensi. 3) langkah 

Learned siswa di tuntut untuk menuliskan informasi apa yang sudah 

siswa dapatkan. Pada siklus I siswa menuliskan informasi yang sudah 

didapatkan dari kegiatan membaca dan mencocokannya dengan 

informasi yang ingin mereka cari. Pada siklus II sebelum siswa 

menuliskan informasi yang sudah mereka dapatkan, delapan orang 

siswa maju ke depan untuk menceritakan kembali isi teks bacaan. 

Pelaksanaan model pembelajaran Know-Want-Learned di siklus I 

terdapat beberapa kendala yaitu siswa kurang kondusif selama 

pembelajaran, kurang fokus terhadap pembelajaran, kurang konduif 

ketika menjawab pertanyaan, masih keliru dalam pengisian lembar 

KWL, siswa masih kebingungan informasi seperti apa yang ingin dan 

harus dicari dari teks bacaan. Pada siklus II dilakukan perbaikan dari 

hasil temuan pada siklus I yaitu dengan menerapkan ice breaking 

sebelum menjelaskan prosedur pengisian KWL di awal 

pembelajaran, melakukan sadap pendapat ketika menanyakan 

informasi apa yang kamu ketahui dan apa yang ingin kalian ketahui 

dengan mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum menjawab, dan 

memberikan contoh di papan tulis informasi yang ingin dan harus 

siswa cari dari teks bacaan. Penerapan model pembelajaran Know-

Want-Learned telah dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan 

dengan meningkatnya kemampuan menentukan ide pokok paragraf 

siswa kelas IV. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Know-Want-Learned cocok diterapkan untuk 

meningkatkan kemampuan menentukan ide pokok paragraf. 

3. Nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan dari nilai rata-rata kelas 

pada saat prapenelitian sebesar 45,6 meningkat sebesar 34,4 menjadi 

80 setelah dilaksanakan siklus I dan kembali meningkat setelah 

dilaksanakan siklus II sebesar 7 menjadi 87.  Selain peningkatan nilai 

rata-rata kelas juga terjadi peningkatan pada setiap indikator 

kemampuan menentukan ide pokok. Peningkatan pada indikator 

pertama yaitu menunjukan letak kalimat utama dalam sebuah 

paragraf mengalami peningkatan dari 68% pada siklus I menjadi 92% 
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pada siklus II. Indikator kedua memilih ide pokok yang paling tepat 

pada sebuah paragraf pada siklus I sebesar 100% dan siklus II sebesar 

100%. Untuk indikator ketiga menuliskan ide pokok paragraf pada 

siklus I sebasar 88% dan meningkat sebesar 12% pada siklus II 

menjadi 100%. Kemudian persentase ketuntasan kelas terhadap 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) mengalami peningkatan dari 

12% pada saat prapenelitian meningkat sebesar 56% menjadi 68% 

pada siklus I dan kembali meningkat sebesar 24% menjadi 92% pada 

siklus II. Dengan persentase ketuntasan kelas 85% dan dari hasil 

presentase ketuntasan kelas pada siklus II sebesar 92% maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Know-Want-

Learned dapat meningkatkan kemampuan menentukan ide pokok 

paragraf siswa kelas IV sekolah dasar. 

 

B. Rekomendasi 

Setelah peneliti melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan 

menerapkan model pembelajaran Know-Want-Learned di kelas IV 

sekolah dasar, peneliti memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan 

peningkatan kemampuan menentukan ide pokok paragraf dengan 

menerapkan model pembelajaran Know-Want-Learned di kelas IV 

sekolah dasar, diantaranya, 

1. Guru harus memfasilitasi pendapat siswa secara adil terutama siswa 

yang jarang mengemukakan pendapat. Sehingga tidak terjadi 

kecemburuan social dan persaingan yang menjurus kearah negative 

ke depannya karena model pembelajaran Know-Want-Learned 

sangat bergantung pada interaksi guru dan siswa dalam sesi tanya 

jawab. 

2. Guru harus menerapkan sebuah ice breaking yang membangkitkan 

konsentrasi siswa dan minat belajarnya sebelum kegiatan 

pembelajaran karena model pembelajaran ini akan sangat banyak sesi 

tanya jawab guru siswa. Dan dalam memilih ice breaking, guru harus 

memilih ice breaking dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama. 

3. Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa teori mengenai ide 

pokok paragraf yang digunakan masih terbatas dikarenakan 

kurangnya referensi yang penulis temukan. Untuk penelitian 

selanjutnya seharusnya menggunakan jenis paragraf seperti 

argumentasi, eksposisi, persuasi, dan lain sebagainya yang mana ide 
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pokoknya tersurat dan mudah untuk ditentukan oleh siswa. Namun, 

berbeda dengan paragraf naratif dan deskriptif dimana ide pokonya 

tersirat dalam paragraf tersebut. 


