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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan model pembelajaran SQ4R (Survey, Question, Read, 

Reflect, Recite, and Review) untuk yang telah dilaksanakan di kelas 

V di SDN 194 Sukajadi Kota Bandung, maka berdasarkan temuan-

temuan masalah yang terjadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model SQ4R 

(Survey, Question, Read, Reflect, Recite, and Review) pada 

pembelajaran membaca pemahaman ini dilakukan dalam dua 

siklus dengan hari dan tanggal yang berbeda. Pembelajaran 

yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik dengan apa yang 

diharapkan dimana terjadinya peningkatan kemampuan 

membaca pemahaman pada setiap siklusnya. Hal ini terlihat 

pada aktivitas siswa yang semakin aktif dalam pembelajaran 

dengan menggunakan model SQ4R yang membuat siswa 

mengalami setiap indikatornya. Dengan menggunakan model 

SQ4R juga siswa mendapatkan pengalaman yang bermakna 

senhingga aktivitas membaca siswa menjadi lebih efektif. 

2. Pada saat sebelum dilaksanakan penelitian masih banyak siswa 

yang masih kurang sekali mendapatkan nilai dibawah kkm 

dalam membaca pemahaman. Peningkatan keterampilan 

membaca pemahaman siswa setelah diterapkannya model 

SQ4R dalam pembelajaran sudah sangat signifikan. Hasil 

keterampilan membaca pemahaman siswa setelah dilaksanakan 

siklus I nilai rata-rata yang dicapai sudah cukup baik. 

Kemudian saat pelaksanaan siklus II nilai rata-rata siswa sangat 

meningkat melebihi batas kkm, meskipun ada satu orang siswa 

yang memang sulit mendapatkan nilai dibawah kkm, tetapi 

nilai rata-ratanya sudah mencapai melebihi kkm. Dengan 

demikian, dengan menggunakan model SQ4R pada 

keterampilan membaca dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas V sekolah dasar. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi 

untuk menyempurnakan dan menindaklanjuti penelitian 

keterampilan membaca pemahaman dengan menggunakan Model 

SQ4R (Survey, Question, Read, Reflect, Recite, and Review). 

Adapun beberapa rekomendasi yang ingin disampaikan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut. 

1. Bagi guru, model ini dapat menjadi sebuah pilihan metode 

alternative dalam pelaksanaan pembelajaran, karena dapat 

memberikan metode tambahan yang variatif dan dengan 

tahapan yang sistematis dalam metode ini, membuat 

pembelajaran menjadi terarah dan bermakna dalam proses 

pembelajaran akan berpusat kepada siswa. 

2. Bagi sekolah, model SQ4R dapat meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman siswa, makan pihak sekolah hendaknya 

memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran membaca khususnya ketika menerapkan Model 

SQ4R dengan memaksimalkan fungsi perpustakaan yang ada di 

sekolah, sehingga dapat membantu ketika proses pelaksanaan 

pembelajaran dan diharapkan dapat berjalan dengan optimal. 

3. Bagi siswa, diharapkan siswa dapat melakukan kegiatan 

membaca dengan menerapkan langkah-langkah model SQ4R. 

Tidak hanya mata pelajaran Bahasa Indonesia saja, tetapi 

diterapkan pada bacaan-bacaan yang lain. Karena akan 

mempermudah siswa dalam memahami suatu bacaan maupun 

mendapatkan informai secara lebih efektif. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk lebih 

mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian 

seperti penggunaan waktu, media, instrument-instrumen 

penilaian, pendalaman materi yang baik. Peneliti 

mengharapkan model SQ4R bisa diterapkan juga pada mata 

pelajaran lain. 


