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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dari penelitian ini 

yaitu pertama proses evaluasi yang dilakukan di SD kelas 5 melalui 3 tahap, yaitu 

tahap prabaca, saat baca, dan pascabaca. Ketiga tahap tersebut dilakukan untuk 

mengukur pemahaman siswa terhadap isi bacaan. Namun, pengukuran membaca 

pemahaman yang dilakukan tidak akurat karena tidak menggunakan alat ukur yang 

memadai. Alat ukur yang digunakan hanya teks yang bersumber dari buku tema 

siswa dan sejumlah pertanyaan yang dibuat oleh guru tanpa mengukur waktu baca 

yang diperoleh siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses evaluasi dan alat 

evaluasi yang digunakan untuk mengukur membaca pemahaman belum akurat dan 

efisien.  

Kedua yaitu proses pengembangan alat ukur KEM diawali dari pemilihan teks 

dan penyusunan soal pemahahaman. Sebelum diuji coba, teks yang akan digunakan 

pada aplikasi harus dicek keterbacaannya terlebih dahulu. Berdasarkan 

penghitungan keterbacaan yang dilakukan menunjukkan bahwa teks yang terdapat 

pada buku teks kelas 5 SD belum sesuai dengan jenjang kognisi siswa, sehingga 

soal yang diujikan harus disesuaikan dengan jenjang kognisi siswa. Kategori soal 

yang digunakan pada siswa kelas 5 SD ada tiga ketegori, yaitu kategori soal C1 

sebanyak 1 soal, C2 sebanyak 2 soal, dan C3 sebanyak 2 soal. Soal-soal yang telah 

disusun kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengukuran validitas soal 

untuk kelas 5 SD dilakukan sebanyak 3 kali. Hal tersebut karena banyak butir soal 

yang tidak valid. Setelah soal pemahaman valid, selanjutnya yaitu pengujian 

realibilitas. Hasil pengukuran reliabilitas menunjukkan bahwa soal-soal tersebut 

memiliki reliabilitas yang sangat tinggi yaitu 0,805. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa soal-soal yang digunakan dalam aplikasi pelatihan alat ukur KEM untuk 

siswa kelas 5 SD dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Setelah teruji 

validitas dan reliabilitanya, teks dan soal tersebut diserahkan kepada programmer 

untuk dibuat aplikasi berbasis Android untuk dibuat perangkat lunak untuk 
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mengukur KEM siswa kelas 5 SD. Produk aplikasi yang telah jadi selanjutnya 

dinilai oleh pakar teknologi yaitu Herbert Siregar, M.T., selaku dosen Ilmu 

Komputer.  Berdasarkan hasil uji pakar, rerata skor aplikasi pelatihan KEM yaitu 

3,63. Hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi pelatihan KEM untuk siswa kelas 

5 SD termasuk dalam kategori sangat baik.  

Ketiga yaitu implementasi produk dengan uji terbatas dan uji lebih luas. Uji 

terbatas dilakukan kepada 15 pengguna dan uji lebih luas sebanyak 30 pengguna.  

Berdasarkan rerata pada uji terbatas dan uji coba lebih luas menunjukkan bahwa 

respons siswa mengalami peningkatan. Hasil rerata pada uji terbatas sebanyak 87%, 

sedangkan rerata pada uji coba lebih luas sebanyak 92%.  

 

B. Implikasi 

Produk aplikasi pelatihan kemampuan efektif membaca ini dapat digunakan 

di sekolah untuk mengukur kemampuan efektif membaca siswa. Selain itu, produk 

ini dapat memudahkan guru untuk mendata dan menindaklanjuti capaian skor 

kemampuan efektif membaca yang diperoleh siswa. 

 

C. Rekomendasi 

Penelitian lanjutan snagat diperlukan agar aplikasi pelatihan kemampuan 

efektif membaca berbasis Android ini dapat dikembangkan secara optimal. 

Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya membuat pengukuran KEM saja, 

melainkan dapat mengembangkan fitur-fitur yang dapat melatih gerak mata, 

ingatan, konsentrasi, dan lain-lain. Selain itu, jumlah teks dan soal dapat 

diperbanyak. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menguji cobakan produk 

kepada responden yang lebih banyak dan beragam agar hasil uji coba produk dapat 

lebih objektif. 


