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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasannya yang telah dipaparkan pada bab IV 

mengenai penerapan metode pembelajaran PQ4R untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V sekolah dasar, dapat diperoleh 

simpulan sebagai berikut. 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan menerapkan metode 

pembelajaran PQ4R untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman 

siswa kelas V sekolah dasar disusun berdasarkan Permendikbud No 22 Tahun 

2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Penerapan 

metode PQ4R mengacu pada enam tahap, yaitu Preview, question, read, 

reflect, recite, dan review. RPP yang disusun mengalami perbaikan pada 

setiap siklusnya sesuai dengan rekomendasi dan hasil refleksi yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

2) Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran PQ4R 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Pada Pra siklus, aktivitas siswa 

hanya mendengarkan penjelasan guru, menulis, mengamati gambar, membaca 

teks, dan mengerjakan tugas yang diberikan. Namun, setelah dilaksanakan 

tindakan pada siklus I dan II dengan menerapkan metode pembelajaran PQ4R 

aktivitas belajar siswa meningkat, yaitu tanya jawab, membaca sekilas, 

membuat pertanyaan, membaca dalam hati, mengerjakan tugas, 

menghubungkan pengetahuan, menjawab pertanyaan, dan meninjau ulang 

hasil pekerjaannya. Selain itu, terjadi peningkatan pada aktivitas guru yaitu 

selain ceramah, guru juga menayangkan power point, membimbing siswa 

menemukan kalimat utama, melakukan tanya jawab, membimbing siswa 

membuat pertanyaan, membimbing siswa menghubungkan pengetahuan, 

membimbing siswa untuk merefleksi hasil bacaan, membimbing siswa 

merefleksi dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran, melakukan evaluasi, 

membimbing siswa untuk melakukan refleksi diri selama pembelajaran.. 
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3) Aktivitas tersebut menjadikan guru lebih berperan sebagai fasilitator dalam 

pembelajaran.  

4) Ada peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa setelah 

menerapkan metode PQ4R. Persentase kelulusan siswa meningkat. Pada pra 

siklus, persentase kelulusan siswa hanya 27% dan meningkat pada siklus I 

menjadi 55%. Setelah pelaksanaan siklus II persentase kelulusan kembali 

meningkat menjad 86%. Peningkatan rata-rata nilai pada tiap indikator juga 

dapat terlihat dimana pada siklus I indikator Menentukan ide pokok sebesar 

58% meningkat menjadi 76,1%, pada indikator membuat pertanyaan, hasil 

meningkat dari 69% menjadi 85%. Dalam indikator  menjawab pertanyaan, 

peningkatan siswa sangat terlihat dari 68% menjadi 88%, juga dalam 

indikator menentukan kalimat utama dari 71% meningkat menjadi 81%, dan 

indikator menceritakan kembali juga mengalami peningkatan dari 64% 

menjadi 86,4%. 

5.2 Rekomendasi 

Penerapan metode PQ4R mampu meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman siswa. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa rekomendasi 

diantaranya sebagai berikut. 

1) Bagi guru, penerapan metode PQ4R ini direkomendasikan untuk dapat 

dijadikan sebagai alternatif metode pembelajaran bagi siswa kelas tinggi yang 

sudah mulai mempelajari mengenai membaca pemahaman. Agar penerapan 

model ini dapat dilaksanakan dengan baik, guru harus terlebih dahulu 

menguasai tahapan-tahapan yang terdapat dalam metode ini. Mempelajari 

bagaimana penerapannya dalam pembelajaran serta menyusun RPP yang 

sesuai dengan teori metode yang diterapkan, dan mempertimbangkan sarana 

dan prasarana yang digunakan untuk membantu berjalannya proses 

pembelajaran. 

2) Bagi sekolah, penerapan metode PQ4R ini dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran khusunya pada pembelajaran yang berhubungan dengan teks, 

sehingga direkomendasikan sekolah mampu mendukung dalam penerapan 

metode ini sebagai langkah untuk memberikan inovasi dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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3) Dikarenakan penelitian ini dilaksanakan terbatas hanya di kelas V, peneliti 

merekomendasikan untuk melaksanakan peneltian pada tingkat kelas tinggi 

lainnya.  

4) Dikarenakan dalam penelitian ini hasil kemampuan menemukan ide pokok 

siswa paling rendah diantara yang lainnya, untuk penelitian selanjutnya 

peneliti merekomendasikan untuk lebih memperhatikan dalam hal 

menemukan ide pokok supaya dapat memiliki hasil yang sama tingginya 

dengan indikator lain. 

5) Penggunaan media yang lebih bervariatif. 

6) Penggunaan teks. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika teks tidak 

dibagikan kepada siswa melainkan ditampilkan pada layar melalui proyektor. 

Hal ini akan memudahkan peneliti dalam mengatur kapan teks tersebut dapat 

dilihat atau tidak,  juga meminimalisir kemungkinan siswa melihat teks pada 

waktu yang tidak diperbolehkan. 

 

 


