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BAB V  SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian tindakan kelas (PTK) yang telah dilaksanakan 

selama tiga siklus di salah satu SD Negeri dalam kawasan komplek Asrama Polisi 

Kecamatan Sukajadi, maka peneliti memperoleh kesimpulan yang diambil dari 

hasil analisis ketiga siklus tersebut sebagai berikut : 

1. Perencanaan pembelajaran membaca pemahaman pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia dengan menerapkan metode SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, 

Review). 

Perencanaan harus menyesuaikan antara SK dan KD yang tepat serta 

langkah kegiatan pembelajarannya juga harus disesuaikan dengan tahapan-

tahapan dari metode SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review). Selain 

itu, dalam perencanaan juga peneliti harus mempersiapkan lembar APKG 1, 

APKG 2, LKS, lembar evaluasi serta catatan lapangan yang dipergunakan 

sebagai lembar observasi untuk mengungkap data yang kemudian direfleksi 

dan pada akhirnya akan dijadikan sebagai upaya perbaikan pada tindakan 

selanjutnya. 

2. Pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia dengan menerapkan tahapan-tahapan yang sistematis dari metode 

SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review). 

Dalam pelaksanaannya penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh 

penerapan metode SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review kepada 

peningkatkan kemampuan membaca pemahaman bagi siswa. Hal ini terlihat 

dari meningkatnya kegiatan siswa dari siklus I sampai dengan siklus III 

dimana siswa dituntut untuk berperan aktif dalam setiap tahapan dari metode 

SQ3R. Meskipun pada siklus pertama, siswa masih merasa asing dengan 

metode yang di terapkan, dan masih malu serta tidak percaya diri ketika 

diminta guru mengungkapkan kalimat tanya, menceritakan kembali isi bacaan 

dan menyimpulkan isi bacaan, namun pada siklus berikutnya siswa menjadi 

lebih aktif dan percaya diri untuk mengungkapkan kalimat yang 
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telah dibuatnya, menceritakan kembali isi bacaan menggunakan kalimat 

sendiri dan menyimpulkan isi bacaan. Hal ini diduga karena siswa sudah 

mulai terbiasa menerapkan metode SQ3R.  

3. Peningkatan kemampuan membaca pemahaman pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia dengan menerapkan metode SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, 

Review). 

Penerapan metode SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) 

dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV. Hal 

tersebut terbukti dari hasil analisis tes evaluasi siswa, dimana nilai skor  aspek 

membaca pemahaman semakin meningkat pada setiap siklusnya. Begitu juga 

dengan nilai rata-rata kelas dan persentase ketuntasan belajar siswa. Pada pra 

siklus nilai rata-rata kelas hanya mencapai 35,88 dengan perincian hanya 

empat dari 25 siswa yang dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM) dan dapat dikatakan baru 16% siswa yang dinyatakan tuntas. 

Kemudian setelah dilakukan tindakan pada siklus I, nilai rata-rata kelas 

menjadi 62,47 dan ada 12 dari 25 siswa atau sebesar 48% yang telah 

mencapai KKM. Setelah dilaksanakan tindakan pada siklus II, rata-rata nilai 

kelas meningkat lagi menjadi 73,41 sudah ada 18 dari 25 orang yang lulus 

atau sekitar 72% yang tuntas mencapai KKM. Dan upaya tindakan pada 

siklus III juga berhasil meningkatkan nilai rata-rata kelas menjadi 87,66 dan 

persentase ketuntasan belajar dengan hasil akhir terdapat 24 dari 25 siswa 

atau sebesar 96% siswa yang mampu melampaui nilai KKM yang telah 

ditetapkan.  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Bagi guru 

a. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman hendaknya guru menggunakan teks 

deskripsi, yaitu jenis teks yang memudahkan siswa untuk menemukan 

kalimat utama serta dapat melihat ketercapaian skor setiap indikator. 



 

 

Tri Ratih Mulyaningsih, 2015 
PENERAPAN METODE SQ3R (SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, REVIEW) UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN DI KELAS IV  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

b. Gunakan ice breaking atau jargon-jargon yang dapat memotivasi 

semangat belajar siswa disetiap selesai tahapan agar siswa tidak merasa 

jenuh . 

2. Bagi siswa 

a. Membuat siswa termotivasi dan membangkitkan rasa ingin tahu siswa 

terhadap bahan bacaan. 

b. Mendorong siswa berpikir kritis dan aktif dalam kegiatan pembelajaran 

karena siswa dituntut membuat pertanyaan, menemukan kalimat utama 

disetiap paragraf, menghubungkan anatara pertanyaan dan jawaban yang 

telah ditemukan. 

c. Meningkatkan rasa percaya diri, karena siswa dituntut untuk dapat 

menceritakan kembali isis bacaan menggunakan bahasa sendiri, serta 

d. Membuat siswa mengingat bahan bacaan lebih lama karena tahapan 

metode SQ3R yang sistematik yang membuat siswa membaca bahan 

bacaan berulang, sehingga memori dapat tersimpan lebih lama. 

3. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi menjadi gambaran bagi sekolah 

bahwa metode SQ3R merupakan salah satu suatu upaya untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan metode SQ3R berdampak positif, menuntut siswa aktif sehingga 

proses pembelajaran di sekolah akan lebih bermakna. 

4. Bagi peneliti  

a. Gunakan jenis teks bacaan yang mendukung ketercapaian indikator. 

b. Gunakan waktu yang lebih lama untuk pembelajaran menggunakan 

metode SQ3R. 

c. Gunakan jargon-jargon atau ice beraking yang dapat membuat siswa 

semangat lagi ketika pembelajaran berlangsung.  

 


