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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Kurangnya metode yang tepat dalam membangun kegiatan membca kritis 

siswa serta kurangnya pembiasaan kegiatan membaca kritis siswa pada saat proses 

pembelajaran  mengakibatkan rendahnya kemampuan membaca kirtis siswa kelas 

VA 64/I   Sekolah Dasar Muara Bulian, hal tersebut menjadi masalah awal dalam 

penelitian. Sebagai bentuk memecahkan masalah tersebut peneliti melakukan 

penelitian tindakan dengan menerapakan motode SQ3R (Survey, Question, Read, 

Recite, Review). Penelitian tindakan ini peneliti melakukan 4 tahapan kegiatan 

yaitu perencanaan, pelakasanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian tindakan 

ini dilakukan dengan tahap II siklus yang terdiri dari 4 pertemuan. 

Pada siklus I rata-rata secara klasikal kemampuan membaca kritis yaitu 69 

berada dalam kategori cukup. Hasil ini belum memenuhi kriteria keberhasilan 

yang sudah ditentukan yaitu 75%. Oleh karenan itu, peneliti melakukan refleksi 

yang berkolaborasi dengan guru kelas untuk mengkoreksi penerapan tindakan 

yang telah diterapkan sebagi bentuk perancanaan untuk tindak lanjut di siklus II. 

Sehingga pada siklus selanjutnya dapat mendapatkan hasil yang baik. 

 Berdasarkan hasil refleksi dari siklus I, peneliti melakukan tindakan 

penerapan disiklus II sehinggga memperoleh rata-rata secara klasikal 80 berda 

dalam kategori baik, hal ini juga sudah mencapai kriteria keberhasilan yang sudah 

ditentukan yaitu 75%. Oleh karena itu, kemampuan membaca kritis siswa kelas 
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VA Sekolah Dasar 64/I Muara Bulian dinyatakn berhasil dikarnakan dpaat 

memenuhi kriteria yaitu 75%. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan metode SQ3R (Survey, Question, Read, 

Recite, Review) dapat meningkatkan kemampuan membaca kritis siswa kelas VA 

Sekolah Dasar 64/I Muara Bulian. 

5.2 Implikasi  

 Hasil penelitian menemukan implikasi yang muncul secar teoritis dan 

praktis sebagai berikut: 

5.2.1 Implikasi Teoritis  

 Penelitian ini berimplikasi terhadap proses pembelajaran kurikulum 2013 

sesuai konsep inti kurikulum 2013 menggambarkan kerangka konsep aktivitas 

belajar mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang dipaparkan untuk setiap satuan pendidikan. Ranah pengetahuan diperoleh 

dari kegiatan mengingat, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, serta 

menciptakan, hal ini sejalan dengan kegiatan membaca kritis dan indikator 

keberhasilan membca kritis. Menerapkan metode SQ3R (Survey, Question, Read, 

Recite, Review) mampu meningkatkan kemampuan membaca kritis siswa serta 

dapat memenuhi sasaran dari konsep inti  kurikulm 2013. 

5.2.2 Implikasi Praktis 

Penelitian tindakan ini berimplikasi dan berguna bagi guru untuk 

melakukan perbaikan dari kegiatan membaca kritis siswa pada kegiatan proses 

pembelajaran. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan guru dalam menerapkan 

metode SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review). Siswa juga dapat 

memenuhi pengusaan dari materi yang harus dibaca. 
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5.3 Saran 

 Hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal: 

1. Pada kegitan membaca kritis pada proses pembelajaran guru disarankan untuk 

menggunakan metode SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) sebagai 

metode yang efektif dalam kegiatan membaca. 

2. Selain mengandalkan teks bacaan yang terdapat dibuku siswa, sebaiknya guru 

juga menyediakan berbagai teks yang berkaitan dengan materi pembelajaraan 

sehingga peserta didik dapat membacanya, karena membaca sebagai jabatan 

ilmu dan menambah wawasan serta pengusaan materi untuk peserta didik. 

3. Penelitian ini mungkin belum sempurna, oleh sebab itu diharapkan pada 

peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas aspek-aspek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


