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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh model 

multiliterasi literatur dengan model Directed Reading Thinking Activity (DRTA) 

terhadap kemampuan membaca pemahaman fiksi siswa, serta berdasarkan hasil 

analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti maka 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penggunaan model multiliterasi literatur di kelas eksperimen terhadap 

kemampuan membaca pemahaman fiksi siswa memiliki pengaruh yang 

signifikan. Pengaruh tersebut terlihat dari nilai nilai rata-rata siswa pada saat 

pretest dan posttest. Nilai rata-rata pretest siswa adalah 34,32, sedangkan nilai 

rata-rata posttest siswa adalah 67,41 maka diperoleh selisih nilai pretest dan 

posttest sebesar 33,09. Sedangkan nilai signifikansi uji Wilcoxonnya adalah 

0,000 lebih kecil dari 0,05 atau (0,000<0,05). Berdasarkan pemaparan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan membaca 

pemahaman fiksi siswa setelah diberikan treatment dengan menggunakan 

model multiliterasi literatur.  

2. Penggunaan model Directed Reading Thinking Activity (DRTA) di kelas 

kontrol terhadap kemampuan membaca pemahaman fiksi siswa memiliki 

pengaruh yang signifikan. Pengaruh tersebut terlihat dari nilai rata-rata siswa 

pada saat pretest dan posttest. Nilai rata-rata pretest siswa adalah 34,21, 

sedangkan nilai rata-rata posttest siswa adalah 60,55 maka diperoleh selisih 

nilai pretest dan posttest sebesar 26,32. Sedangkan nilai signifikansi uji 

Wilcoxonnya adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau (0,000<0,05). 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan kemampuan membaca pemahaman fiksi siswa setelah diberikan 

treatment dengan menggunakan model Directed Reading Thinking Activity 

(DRTA). 

3. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data kemampuan membaca 

pemahaman fiksi ditemukan adanya perbedaan antara siswa yang mendapatkan 
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pembelajaran menggunakan model multiliterasi literatur dengan siswa yang 

memperoleh pembelajaran menggunakan model Directed Reading Thinking 

Activity (DRTA). Hal ini dapat dilihat dengan nilai rata-rata posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yaitu sebesar 67,41 dan 60,55, dengan selisih 

rata-rata nilai posttest sebesar 6,86. Selain itu, berdasarkan hasil uji perbedaan 

dua rerata yang menggunakan uji Mann-Whitney U diperoleh nilai 

signifikansinya 0,034 lebih kecil dari 0,05 atau (0,034<0,05). Berdasarkan 

hasil analisis data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara 

kemampuan membaca pemahaman fiksi siswa yang memperoleh pembelajaran 

menggunakan model multiliterasi literatur dengan siswa yang memperoleh 

pembelajaran menggunakan model Directed Reading Thinking Activity 

(DRTA).  Jadi, model multiliterasi literatur lebih efektif dari pada model 

Directed Reading Thinking Activity (DRTA). 

 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

5.2.1 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, model 

multiliterasi literatur lebih efektif dapat meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman fiksi siswa. Keefektifan ini sejalan dengan penerapan model 

multiliterasi literatur yang mampu menghadirkan pembelajaran membaca yang 

menarik, kreatif, dan dapat membangkitkan semangat siswa dalam kegiatan 

membaca, selain itu pembelajaran yang dilakukan melibatkan siswa secara 

langsung terhadap bacaan sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman yang 

mendalam. Dengan demikian, model multiliterasi literatur ini melatih siswa untuk 

memahami bacaan secara komprehensif, kritis, dan produktif. Selain itu, model 

multiliterasi literatur tidak sekedar mampu memahami bacaan dan menceritakan 

kembali bacaan tersebut, namun juga mampu meningkatkan pola pikir siswa agar 

lebih kreatif untuk menghubungkan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki oleh 

siswa dengan pengetahuan baru yang akan didapatkannya. Model multiliterasi 

literatur ini juga memupuk kebiasan siswa dalam menulis, dengan membiasakan 

siswa membuat karya dengan menceritakan kembali isi ceritanya menggunakan 

bahasa sendiri siswa akan terbiasa mencurahkan pemikiran-pemikiran yang ada di 
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kepalanya dengan bebas dan hal tersebut akan menjadi pembiasaan bagi siswa 

untuk dapat berpikir kritis. Dengan model multiliterasi literatur ini siswa juga 

dapat mengembangkan kreatifitasnya karena siswa diarahkan untuk menuangkan 

pemahaman membacanya ke dalam sebuah karya yang lebih menarik yakni 

membuat sebuah minibook.  

5.2.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, peneliti akan 

memaparkan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan masukan untuk berbagai 

pihak yang terkait dengan pembelajaran di sekolah. Berikut adalah rekomendasi 

yang telah disusun oleh peneliti.  

1. Bagi guru, model multiliterasi literatur terbukti lebih efektif dapat 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman fiksi siswa. Oleh karena itu, 

penerapan model multiliterasi literatur dalam pembelajaran membaca 

pemahaman fiksi ini dapat dijadikan suatu alternatif atau inovasi baru bagi 

guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna, 

sehingga dalam pembelajaran membaca pemahaman fiksi ini siswa tidak 

hanya membaca teks dan mengisi pertanyaan yang ada melainkan siswa 

mampu memahami maksud dari isi bacaan tersebut, sehingga penerapan 

model multiliterasi literatur ini dapat mengembangkan proses berpikir siswa. 

2. Bagi sekolah, pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia ini sebagai wadah 

dalam pentingnya pembelajaran berbasis literasi sehingga dengan adanya 

pembelajaran berbasis literasi ini siswa melek terhadap informasi-informasi 

penting yang ada disekitarnya dan penerapan pembelajaran bahasa Indonesia 

alangkah lebih baiknya diterapkan dengan prinsip-prinsip multiliterasi yang 

dapat membangun motivasi siswa dalam pembelajaran yang salah satunya 

adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis multimedia seperti 

menggunakan media big book, pop up, dan infokus. Oleh sebab itu, 

diharapkan pihak sekolah dapat mendukung dan memfasilitasi siswa dalam 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna khususnya 

pembelajaran membaca pemahaman fiksi siswa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan 

menerapkan model multiliterasi literatur untuk pembelajaran membaca 
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pemahaman fiksi atau pembelajaran membaca lainnya. Peneliti selanjutnya 

diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dengan 

memodifikasi model multiliterasi literatur dengan penggunaan media dan 

sumber belajar yang lebih beragam lagi. Selain itu bekali siswa dengan 

bagaimana menungkan kembali isi cerita tanpa terpaku dengan teks aslinya. 

Dalam penelitian ini, beberapa teks cerita yang digunakan dinilai masih terlalu 

panjang bagi siswa, sehingga siswa masih kesulitan untuk memahami isi 

bacaan tersebut. Meskipun peneliti sudah berusaha untuk meringkas cerita 

tersebut sedemikian rupa, dikarenakan rata-rata bahan cerita fiksi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah cerita legenda dan cerita rakyat yang 

notabene memang memiliki jalan cerita yang panjang dan kompleks. 

 


