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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan pada pelaksanaan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang menerapkan metode Shared Reading  untuk 

meningkatkan kemampuan membaca nyaring siswa dikelas tinggi, dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan Metode Shared Reading  

Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia mengenai teks cerita fiksi 

telah dilakukan sesuai dengan langkah-langkah metode Shared Reading. 

Hal ini menunjukan pengelolaan kelas yang berjalan dengan baik terhadap 

siswa yang sudah mulai menyimak dengan baik penjelasn dari guru dan 

tertib ketika teman nya sedang membacakan teks cerita di depan kelas. 

Ketika guru mengajak siswa untuk melakukan pemanasan sebelum 

pembelajaran dimuali seperti, guru mengajak siswa untuk bernyanyi-

nyanyi, guru mengajak siswa untuk menirukan suara-suara yang terdapat 

dalam isi cerita fiksi seperti suara harimau yang mengaung dan kucing 

yang mengeong, siswa sangat semangat dan antusias mengikuti kegiatan 

tersebut. Karena tujuan dari memberikan pemanasan sebelum 

pembelajaran dimulai yaitu untuk memberikan motivasi kepada siswa dan 

membangkitkan semangat siswa ketika pembelajaran berlangsung.  

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan metode Shared Reading dan 

observasi yang diamati selama proses pembelajaran diperoleh nilai rata-

rata aktivitas guru yaitu 74 dengan kategori baik dan aktivitas siswa 64 

dengan kategori baik. Sedangkan pada siklus II nilai rata-rata yang 

diperoleh aktivitas guru yaitu 80 dengan kategori sangat baik dan aktivitas 

siswa 81 dengan kategori sangat baik.  
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2. Peningkatan Kemampuan Membaca Nyaring Siswa 

Kemampuan membaca nyaring siswa terdiri dari tujuh indikator yaitu 

membaca dengan menggunakan suara nyaring, membaca lancar dan tidak 

terbata-bata, membaca dengan pelafalan yang sangat jelas, membaca 

dengan intonasi (lagu/irama) yang tepat, membaca sesuai tanda baca titik 

(.), koma (,), tanda seru (!), tanda tanya (?), membaca engan sikap yang 

baik dan membaca dengan penuh perasaan (penghayatan). Kemampuan 

siswa dikelas IV (Empat) pada pembelajaran Bahasa Indonesia mengenai 

teks cerita fiksi dengan menerapkan metode Shared Reading mengalami 

peningkatan disetiap siklusnya. 

Peningkatan kemampuan amembaca nyaring dapat diperoleh dari 

ketuntasan klasikal pada pelaksanaan pra siklus sebesar 26% (10 siswa 

yang tuntas) dengan kategori kurang serta kemampuan nya yang relative 

masih rendah. Pada siklus I sudah mulai meningkat sebesar 46% (18 siswa 

yang tuntas) dengan kategori kurang, dan siklus II mengalami peningkatan 

yang signifikan yaitu 79% (31 siswa yang tuntas) dengan kategori baik. 

Maka dengan demikian metode Shared Reading terbukti dapat 

meningkatkan kemampuan membaca nyaring siswa dikelas tinggi. 

Dari data dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 

metode Shared Reading dapat membantu meningkatkan kemampuan 

membaca nyaring siswa, hal ini dapat dilihat dari aktivitas belajar guru dan 

siswa yang selalu meningkat kearah yang lebih baik 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK), penulis 

memaparkan saran yang diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ataupun bantuan pemikiran untuk meningkatkan kemampuan membaca 

nyaring siswa di kelas tinggi Sekolah Dasar dalam menerapkan metode 

Shared Reading, yaitu: 

1. Bagi peneliti yang akan datang, pelaksanaan metode untuk menyelesaikan 

seluruh tahapan dalam meningkatkan indikator kemampuan membaca 
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nyaring siswa, dibutuhkan alokasi waktu yang cukup lama yaitu 6x35 

menit dari setiap tindakan yang dilakukan, oleh karena itu peneliti harus 

mengkoordinasikan alokasi waktu pembelajaran yang cukup terlebih 

dahulu kepada guru kelas. 

2. Bagi peneliti yang akan datang, sebelum melaksanakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) terlebih dahulu mencari informasi terkait siswa 

yang belum lancar dalam membaca, dan diusahakan harus diberikan 

bimbingan yang maksimal dalam mengembangkan kemampuan membaca 

nyaring siswa tersebut, agar tidak terjadi hambatan pada saat pelaksanaan 

penelitian. 

3. Bagi peneliti yang akan datang, saat melaksanakan tes membaca nyaring 

secara per orang bergiliran maju kedepan, sebaiknya siswa yang lain 

menunggu di luar sehingga guru lebih fokus untuk menilai kemampuan 

membaca nyaring siswa tersebut. Jika tidak pun, guru harus bisa lebih 

menertibkan keadaan kelas setertib-tertib nya sehingga tidak mengganggu 

konsentrasi siswa saat membaca. 

 


