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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan hasil pengujian data yang dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil akhir siswa antara siswa yang 

belajar menggunakan bantuan media pembelajaran kartu kalimat dengan siswa 

yang tidak menggunakan media pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media kartu kalimat terhadap literasi membaca pemahaman siswa 

di kelas rendah memberikan pengaruh yang signifikan hal terseut dapat dilihat 

dari hasil pengujian iswa kelas eksperimen memperoleh rata-rata akhir sebesar 

85 sedangkan siswa kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata akhir sebesar 78, 

siswa yang belajar menggunakan bantuan media pembelajaran memperoleh rata-

rata nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakan 

media pembelajaran. Hasil tersebut kemudian diuji menggunakan uji-t dua 

sampel independen dan menghasilkan nilai sig. 0,001 yang berarti lebih kecil 

dari taraf signifikasni yang ditentukan yaitu 0,05, berdasarkan taraf signifikansi 

tersebut, maka kriteria pengujian yang diambil adalah H0 ditolak dan H1 diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran kartu kalimat 

memberikan pengaruh terhadap literasi membaca pemahaman siswa di kelas 

rendah.  

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan simpulan di atas terdapat 

beberapa saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut. 

1. Bagi Sekolah, Untuk Tetap mengarahkan siswa menjalankan program literasi 

di sekolah seperti membiasakan membaca 15 menit sebelum masuk kelas 

karena dapat dapat menjadi faktor pendorong kemampuan membaca siswa , 

selain itu dengan adanya penambahan koleksi buku bacaan agar siswa tidak 

merasa bosan dengan buku yang sama. Selain itu hendaknya penggunaan 

media pembelajaran kartu kalimat dengan inovasi-inovasi lain karena media 

pembelajaran ini memberikan dampak positif terutama dalam literasi 

membaca pemahaman siswa.  
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2. Bagi Guru, penggunaan media pembelajaran kartu kalimat merupakan salah 

satu alternatif media pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan tema dan 

materi pembelajaran yang akan dipelajari selanjutna, sehingga penggunaan 

media pembelajaran kartu kalimat dapat diamanfaatkan kembali. 

3. Bagi Peneliti, hendaknya penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk jenis 

penelitian yang sama, hal tersebut didasarkan pada penggunaan media 

pembelajaran kartu kalimat terbukti berpengaruh bagi literasi membaca 

pemahaman siswa di kelas rendah. 

4. Media Pembelajaran kartu kalimat merupakan media pembelajaran yang 

dapat dimanipulasi langsung oleh siswa pada kegiatan pembelajaran, media 

tersebut juga dapat digunakan kembali pada bahasan lain. 

5. Media pembelajaran sebaikknya dibuat dengan bahan yang mudah dilepas 

pasang sehingga bisa digunakan kembali lain waktu. 

6. Perlu diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai penggunaan media 

pembelajaran kartu kalimat sehingga dapat dilihat bahwa media tersebut 

benar efektif untuk digunakan 
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