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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi Directed 

Reading Thinking Activity (DRTA) dapat digunakan dalam pembelajaran 

membaca intensif teks biografi. Strategi Directed Reading Thinking Activity 

(DRTA) dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa, menjadikan siswa 

lebih aktif di kelas karena strategi ini menunut keterlibatan pembaca dengan 

teks, dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa saat membaca. Dalam 

membaca, siswa tidak hanya memperoleh informasi semata, melainkan juga 

mendapatkan pesan atau makna yang disampaikan penulis kepada 

pembaca.Terlebih dalam pembelajaran membaca biografi, siswa menjadi lebih 

cepat mengenal tokoh, riwayat hidupnya serta hal-hal yang dapat diteladani 

dari tokoh tersebut karena sebelum membaca, siswa diharuskan membuat 

prediksi lalu membuktikan prediksinya setelah membaca. 

Perubahan terjadi pada siswa kelas eksperimen yang menerapkan 

strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA), nilai rata-rata pretes 

pada kelas eksperimen yaitu 50,91 dan nilai rata-rata postes pada kelas 

eksperimen yaitu 68,8. Kelas eksperimen sudah hampir mencapai nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70. Nilai rata-rata pretes pada kelas 

kontrol yaitu 49,05 dan postesnya mendapatkan 52,94. Hal ini dikarenakan 

pada kelas eksperimen diberikan perlakuan khusus yaitu menerapkan strategi 

Directed Reading Thinking Activity (DRTA) pada pembelajaran membaca 

intensif teks biografi. 

 

B. Saran  

Setelah dilaksanakannya penelitian mengenai penerapan strategi 

Directed Reading Thinking Activity (DRTA) pada pembelajaran membaca 
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biografi di kelas VII. Peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak yang 

nantinya dapat bermanfaat di dalam proses pembelajaran. 

1. Pengajar/Guru 

Kepada para guru, khususnya sebagi pengajar, penelitian ini memberikan 

solusi alternatif yang baik yaitu startegi DRTA dapat digunakan untuk 

pembelajaran membaca biografi. Strategi ini pula mampu meningkatkan 

kemampuan membaca siswa dan menjadikan siswa lebih aktif di kelas. 

Strategi ini pula sangat cocok digunakan di berbagai jenis bacaan lainnya 

seperti membaca cerpen, novel, atau karya sastra lainnya baik fiksi 

maupun nonfiksi. 

2. Siswa 

Siswa sebagai peserta didik di sekolah, selalu bersifat pasif. Dalam 

pembelajaran membaca, siswa harus bisa melibatkan dirinya dengan teks 

saat membaca. Siswa harus pandai memilih strategi membaca yang baik 

untuk menguasai pemahamannya ketika membaca.Seorang pembaca yang 

baik tentu saja tidak harus menguasai seluruh strategi membaca yang ada, 

tetapi ia harus mampu secara tepat memilih dan menggunakan strategi 

tersebut. Strategi ini dapat digunakan siswa sebagai strategi yang baik dan 

cocok digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa di 

sekolah. 

3. Peneliti 

Penelitian ini tentunya dapat memberikan khazanah pengetahuan 

untuk peneliti. Peneliti tidak hanya terus mengandalkan strategi ini saja 

dalam menerapkannya di pembelajaran, tetapi terus berpikir kreatif dan 

inovasi dalam mencari berbagai startegi, metode, teknik, model dan 

pendekatan yang baik dan tepat digunakan pada pembelajaran tertentu. 

Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak hanya berhenti dengan 

melakukan satu penelitian saja, tetapi harus terus menjadi peneliti yang 
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baik agar  proses pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik karena 

adanya pembaharuan yang terus dilakukan oleh peneliti. 

 

 


