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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Penelitian mengenai kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa Kelas IV 

SD dalam pembelajaran membaca pemahaman berbasis tematik terpadu melalui 

penggunaan Model FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, Experiences, Summary) 

dan Model Guided Reading, dilaksanakan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa, deskripsi kemampuan literasi dan 

berpikir kritis siswa, dan faktor penyebab kemampuan literasi dan berpikir kritis 

siswa Kelas IV SD pada sekolah-sekolah pelaksana GLS di Kabupaten Sukabumi. 

Berdasarkan pengolahan dan analisis data hasil penelitian terkait kemampuan 

literasi dan berpikir kritis siswa tersebut, didapatkan beberapa simpulan sebagai 

berikut. 

1. Terdapat perbedaan kemampuan literasi  dan berpikir kritis siswa kelas IV SD 

pada pembelajaran membaca pemahaman berbasis tematik terpadu melalui 

Model FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, Experiences, Summary) dan 

Guided Reading pada sekolah yang melaksanakan GLS di wilayah Sukabumi 

Utara, Tengah, dan Selatan. Penggunaan Model FIVES (Facts, Inference, 

Vocabulary, Experiences, Summary) mampu meningkatkan kemampuan 

literasi dan berpikir kritis siswa kelas IV SD pada pembelajaran membaca 

pemahaman berbasis tematik terpadu dibandingkan menggunakan Model 

Guided Reading. 

2. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan literasi dan berpikir kritis antara 

siswa yang memiliki KLA (Kemampuan Literasi Awal) tinggi, setelah 

memperoleh Model FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, Experiences, 

Summary) dan Guided Reading pada sekolah yang melaksanakan GLS di 

wilayah Sukabumi Utara, Tengah, dan Selatan. Penggunaan Model FIVES 

(Facts, Inference, Vocabulary, Experiences, Summary) mampu meningkatkan 

kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa yang memiliki KLA 

(Kemampuan Literasi Awal) tinggi, dibandingkan menggunakan Model 

Guided Reading. 
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3. Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan literasi dan berpikir kritis 

antara siswa yang memiliki KLA (Kemampuan Literasi Awal) tinggi, sedang, 

dan rendah pada SD yang melaksanakan GLS di wilayah Sukabumi Utara, 

Tengah, dan Selatan setelah memperoleh Model FIVES (Facts, Inference, 

Vocabulary, Experiences, Summary) dan Guided Reading. Namun  

berdasarkan peningkatan skor kemampuan literasi dan berpikir kritis, terdapat 

beberapa simpulan sebagai berikut:  

a) skor kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa pada kelompok KLA 

sedang dan rendah yang menggunakan Model FIVES (Facts, Inference, 

Vocabulary, Experiences, Summary) lebih besar dibandingkan dengan 

skor kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa menggunakan Model 

Guided Reading.  

b) skor kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa pada KLA tinggi 

melalui penggunaan Model FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, 

Experiences, Summary) dan Model Guided Reading mengalami 

peningkatan di Wilayah Sukabumi Selatan. 

c) skor kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa pada KLA sedang 

melalui penggunaan Model FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, 

Experiences, Summary) lebih unggul di Wilayah Sukabumi Utara, dan 

unggul melalui penggunaan Model Guided Reading di Wilayah 

Sukabumi Selatan. 

d) skor kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa pada KLA rendah 

melalui penggunaan Model FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, 

Experiences, Summary) dan Model Guided Reading mengalami 

peningkatan di Wilayah Sukabumi Utara. 

4) Tidak terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan kategori 

wilayah sekolah yang melaksanakan GLS di wilayah Utara, Tengah, dan 

Selatan terhadap peningkatan kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa 

kelas IV SD. 

5) Tidak terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan tingkat 

KLA terhadap peningkatan kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa kelas 

IV SD. 
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6) Deskripsi kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa pada pembelajaran 

membaca pemahaman berbasis tematik terpadu melalui Model FIVES (Facts, 

Inference, Vocabulary, Experiences, Summary) dan Guided Reading pada 

sekolah yang melaksanakan GLS di wilayah Sukabumi Utara, Tengah, dan 

Selatan sebagai berikut: 

a) kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal tes kemampuan literasi pada 

pembelajaran membaca pemahaman berbasis tematik terpadu di sekolah-

sekolah pelaksana GLS Kabupaten Sukabumi, melalui penggunaan Model 

FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, Experiences, Summary) mengalami 

peningkatan dari hasil pretest pada kategori kurang, meningkat menjadi 

kategori baik, dengan peningkatan sebesar 34,2% bahkan meningkat 

12,5% pada kategori sangat baik. 

b) level kemampuan literasi siswa kelas IV SD dalam pembelajaran 

membaca pemahaman berbasis tematik terpadu pada sekolah-sekolah 

pelaksana GLS di Kabupaten Sukabumi, melalui penggunaan Model 

FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, Experiences, Summary)  

mengalami peningkatan dari hasil pretest yang berada pada level rendah, 

meningkat menjadi level menengah dengan memperoleh skor peningkatan 

3,6 atau sebesar 90%, bahkan pada KLA tinggi mengalami peningkatan 

skor sebesar 3,1 atau 77,5% pada level lanjut. 

c) tingkat pemahaman literasi siswa kelas IV SD dalam pembelajaran 

membaca pemahaman berbasis tematik terpadu pada sekolah-sekolah 

pelaksana GLS di Kabupaten Sukabumi, melalui penggunaan Model 

FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, Experiences, Summary) mengalami 

peningkatan dari hasil pretest yang berada pada tingkat pemahaman 

faktual literal, meningkat menjadi tingkat pemahaman 

interpretatif/inferensial, bahkan pada KLA tinggi mengalami peningkatan 

menjadi  tingkat pemahaman aplikatif.  

d) kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV SD dalam pembelajaran 

membaca pemahaman berbasis tematik terpadu pada sekolah-sekolah 

pelaksana GLS di Kabupaten Sukabumi, melalui penggunaan Model 

FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, Experiences, Summary) mengalami 
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peningkatan dari hasil pretest pada level rendah, meningkat menjadi level 

tinggi, dengan skor peningkatan sebesar 2,6 atau sebesar 65%, sehingga 

kemampuan ranah kognitif siswa yang tadinya berada pada ranah C1 dan 

C2, meningkat menjadi kemampuan pada ranah kognitif C4 dan C5. 

7) Faktor penyebab kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa kelas IV SD 

pada sekolah-sekolah penyelenggara GLS di Kabupaten Sukabumi 

berdasarkan hasil angket, wawancara, dan observasi adalah: (a) keadaan 

sosial ekonomi keluarga; (b) komunikasi dan bimbingan belajar pada usia 

dini; (c) komunikasi dan bimbingan belajar pada masa sekolah; (d) 

fasilitas/koleksi buku bacaan di rumah; (e) fasilitas HP, komputer, dan 

televisi; (f) gender; (g) hubungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat; 

dan (h) penggunaan strategi/model dalam pembelajaran membaca di sekolah. 

B. Implikasi 

Berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, 

terdapat beberapa implikasi sebagai berikut. 

1. Penggunaan Model FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, Experiences, 

Summary) mampu meningkatkan kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa 

kelas IV SD dalam pembelajaran membaca pemahaman berbasis tematik 

terpadu pada sekolah-sekolah pelaksana GLS di Kabupaten Sukabumi. 

Peningkatan tersebut terjadi pada kategori, level, dan tingkat pemahaman 

literasi serta berpikir kritis siswa. 

2. Penggunaan Model FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, Experiences, 

Summary) mampu meningkatkan kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa 

yang memiliki KLA (Kemampuan Literasi Awal) tinggi, sedangkan pada 

KLA sedang, dan rendah  meningkat pada skor kemampuan literasi dan 

berpikir kritis dalam pembelajaran membaca pemahaman berbasis tematik 

terpadu pada sekolah-sekolah pelaksana GLS di Kabupaten Sukabumi.  

3. Penggunaan Model Guided Reading mampu meningkatkan skor kemampuan 

literasi dan berpikir kritis siswa pada KLA tinggi dan sedang di Wilayah 

Sukabumi Selatan. 

4. Penggunaan Model FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, Experiences, 

Summary) meningkatkan pemahaman literasi pada tahap 
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inferensial/interpretatif, yakni siswa memiliki kemampuan untuk: 

menemukan gagasan pokok, menentukan gagasan pendukung, menentukan 

urutan informasi yang terdapat dalam teks, dan menentukan hubungan sebab 

akibat. 

5. Penggunaan Model FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, Experiences, 

Summary) meningkatkan pemahaman literasi pada tahap aplikatif, yakni 

siswa memiliki kemampuan untuk: membuat kesimpulan teks dengan bahasa 

sendiri, menentukan informasi yang relevan dengan teks, menemukan makna 

implisit dari teks, menilai kejelasan/kelengkapan teks, merespons secara kritis 

solusi yang diberikan penulis. 

6. Tahapan proses pembelajaran menggunakan Model FIVES (Facts, Inference, 

Vocabulary, Experiences, Summary) mampu mengembangkan aktivitas siswa 

baik individu maupun kelompok. 

7. Letak geografis sekolah tidak memengaruhi kemampuan literasi dan berpikir 

kritis siswa. kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor penyebab tertentu. 

8. Hasil penelitian telah mengembangkan perangkat pembelajaran berdasarkan 

dua model pembelajaran membaca pemahaman, yakni Model Pembelajaran 

FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, Experiences, Summary) dan Model 

Pembelajaran Guided Reading. 

9. Keberhasilan penggunaan Model FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, 

Experiences, Summary) dalam meningkatkan kemampuan literasi dan 

berpikir kritis siswa, telah mampu mewarnai pelaksanaan GLS sehingga 

proses pembelajarannya berkorelasi positif dengan tujuan pelaksanaan GLS 

sebagai wujud nyata pelaksanaan Kurikulum 2013 dan Penumbuhan Budi 

Pekerti yang tertuang dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2015. 

10. Penggunaan Model FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, Experiences, 

Summary) mampu meningkatkan tujuan GLS melalui salah satu tahapannya, 

yakni tahapan pembelajaran. 

11. Pelaksanaan GLS telah mengembangkan pembiasaan dalam kegiatan literasi, 

yakni kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran. Namun 
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pelaksanaan GLS di Kabupaten Sukabumi belum maksimal karena rutunitas 

masih kurang dan cenderung hanya mengikuti program semata. 

12. Peningkatan kemampuan literasi dan berikir kritis pada sekolah-sekolah 

pelaksana GLS akan mendukung pengembangan literasi dalam Gerakan 

Literasi Nasional (GLN). 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian, simpulan, dan implikasi 

yang diperoleh, maka penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang 

mungkin berguna bagi guru dan praktisi pendidikan, para peneliti, dan pembaca 

secara umum. Adapun rekomendasi-rekomendasi tersebut sebagai berikut. 

1. Model FIVES (Facts, Inference, Vocabulary, Experiences, Summary) dapat 

dijadikan sebagai alternatif solusi dalam meningkatkan kemampuan literasi 

dan berpikir kritis siswa SD, dan pelaksanaannya tidak hanya terpusat pada 

kelas IV SD saja, tetapi dapat digunakan pada kelas-kelas lain sesuai dengan 

tahapan kemampuan berpikir siswa. 

2. Model Guided Reading juga dapat dijadikan alternatif pilihan dalam 

pembelajaran membaca pemahaman, khususnya dapat dikembangkan bagi 

pembelajaran di SD kelas rendah. 

3. Hasil penelitian menghasilkan model hipotetik yang dapat dikembangkan 

pada pembelajaran membaca pemahaman berbasis tematik terpadu. Model 

hipotetik tersebut dinamakan Model “5GRS” yakni model gabungan antara 

keunggulan Model FIVES dan Model GR yang dipadukan dengan pendekatan 

saintifik. Model ini dapat dikembangkan melalui penelitian lebih lanjut. 

4. Para pemangku kebijakan pendidikan dapat memilih Model FIVES, Guided 

Reading, dan 5GRS,  sebagai salah satu model dalam pembelajaran membaca 

pemahaman, sehingga teori dan praktik ketiga model tersebut dapat 

disebarluaskan melalui diseminasi, seminar, diklat, dan bimtek bagi guru dan 

praktisi pendidikan. 

5. Pelaksanaan GLS merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan 

kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa, namun pelaksanaan di lapangan 

baru sebatas program dan belum terlaksana secara komprehensif dan 
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berkesinambungan. Oleh karena itu, pelaksanaan GLS hendaknya lebih 

ditingkatkan dan mendapat perhatian dari berbagai pihak utnuk tetap 

dikembangkan sebagai bagian dari GLN. 

6. Pemerintah pusat dan daerah serta para stakeholder dalam bidang pendidikan, 

hendaknya meminimalisasi faktor penyebab rendahnya kemampuan literasi 

dan berpikir kritis siswa SD, melalui berbagai program dan pemenuhan 

sarana prasarana, sehingga kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa SD di 

Indonesia ke depannya lebih meningkat. 

7. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya memaksimalkan lima tahapan proses 

pembelajaran dalam Model FIVES yakni Facts, Inference, Vocabulary, 

Experiences,dan Summary; menyempurnakan instrumen pembelajaran; 

mengenali faktor penyebab dalam temuan penelitian ini; dan 

mengelompokkan kemampuan literasi awal siswa. 

8. Peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai GLS, hendaknya 

melakukan penelitian yang lebih luas cakupannya yakni pada tataran GLN, 

atau turunannya yaitu GLK dan GLM. 


