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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengamatan dan analisis data dan pembehasan dalam 

penelitian ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan pemberian feedback dalam membaca intensif siswa kelas IV SD 

Negeri 106217 Lr. Amaliun pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

mengalami peningkatan. 

2. Pada tahap Pre tes kemampuan membaca intensif siswa masih rendah, 

siswa yang berhasil mencapai indikator keberhasilan hanya 6 orang atau 

sebesar 20% dan siswa yang belum berhasil ada sebanyak 24 siswa atau 

sebesar 80%. Setelah itu dilakukan tindakan pada siklus I dan tindakan 

yang dilakukan mengalami peningkatan siswa yang tuntas dalam belajar 

bertambah menjadi 20 siswa atau sebesar 66,66% dan siswa yang belum 

tuntas berkurang menjadi 10 siswa atau sebesar 33,33% peningkatan yang 

terjadi dari pre tes ke siklus I sebesar 46,66%. Karena hasil dari siklus I 

belu optimal maka penelitian dilanjutkan ke siklus II. Pada siklus II juga 

terjadi peningkatan. Siswa yang tuntas dalam belajar bertambah menjadi 

28 siswa atau sebesar 93,33% dan siswa yang belum tuntas berkurang 

menjadi 2 siswa atau sebesar 6,66% dari 30 jumlah siswa seluruhnya. 

peningkatan yang terjadi dari siklus I ke siklus II sebesar 11%. 
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3. Dengan pemberian feedback dapat meningkatkan kemampuan membaca 

intensif siswa, dan keberanian siswa untuk memberikan pendapat dan 

mengerjakan soal dengan baik dan tepat. 

 

5.2  Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka peneliti mengajukan saran 

sebagai berikut : 

1. Siswa sebaiknya siswa lebih bersemangat dan aktif dalam belajar dan 

disarankan agar tidak malu, dan takut bertanya kepada guru jika masih ada 

hal- hal yang belum dimengerti.  

2. Guru kelas IV sebaiknya memberikan feedback untuk meningkatkan 

kemampuan membaca intensif siswa dan akan lebih baik lagi apa bila 

feedback tidak hanya diterapkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

tetapi juga diterapkan pada mata pelajaran lainnya. 

3. Peneliti lain sebaiknya melakukan peneliti yang sejenis pada materi dan 

sekolah lainnya, agar diperoleh hasil yang maksimal sehingga hasil 

penelitian ini bermanfaat sebagai riset teori terhadap dunia pendidikan 

khususnya proses pembelajaran Bahasa Indonesia. 

  

 

 

 

 

 


