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BAB V 

PENUTUP  

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik 

simpulan bahwa penerapan strategi DRTA dapat meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas III SDN di Kota Bandung. Untuk menjawab 

rumusan masalah yang sudah dirumuskan berdasarkan hasil penelitian yang 

sudah dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 

5.1.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan permendikbud No. 

22 tahun 2016 dengan mengunakan kurikulum 2013. Adapun komponen RPP 

yaitu : identitas sekolah (nama satuan pendidikan, mata pelajaran atau 

tema/subtema, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu), kompetensi dasar 

dan indikator capaian kompetensi, tujuan pembelajaran, meteri pembelajaran, 

pendekatan/metode/strategi pembelajaran, media pembelajaran, sumber 

pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. 

Sistematika RPP yang dibuat oleh guru pada prasiklus pada dasarnya sama 

akan tetapi terdapat perbedaan yaitu pada kegiatan inti karena pembelajaran 

menerapkan strategi DRTA untuk meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman. Pembelajaran penerapan strategi DRTA dilaksanakan melalui 

langkah-langkah dari strategi DRTA yaitu : a) memprediksi berdasarkan 

petunjuk judul dan gambar, b) membaca bahan bacaab dan c) membuktikan. 

5.1.2 Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan strategi DRTA dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga pembelajaran berpusat pada 

siswa (student centered). Adapun proses atau aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa yaitu : a) mempediksi, membuat prediksi melalui judul, gambar-gambar 

dan kisi-kisi yang diberikan oleh guru; b) membaca, membaca teks secara 

nyaring dan sekilas, serta membuat pertanyaan 5 W+ 1 H dilanjutkan dengan 

membaca teks dengan waktu yang lebih lama; dan c) membutikan , menjawab 

pertanyaan dan membuktikan prediksi mereka. Sedangkan peranan guru 

sebagai pembimbing , motivator, fasilitator dan evaluator. 
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5.1.3 Penerapan strategi DRTA dapat meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas III Sekolah Dasar. Peningkatan ini dapat dilihat dari 

proses pembelajaran pada siklus I dan siklus II serta dari nilai ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal pada siklus I yaitu 53,8% dan pada siklus II 

meningkat menjadi 88,5. Ketuntasan klasikal ini sudah melebihi 85% yang di 

tetapkan oleh Depdiknas dan presentase pada setiap indikator mmebaca 

pemahaman juga mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kamampuan membaca 

pemahaman kelas III Sekolah Dasar di SDN Kota Bandung dengan 

menerapkan strategi DRTA. 

 

5.2 Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dengan menerapkan startegi 

DRTA yang sudah dilaksanakan ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

membaca pemahaman mengalami peningkatan , maka dari itu peneliti memberikan 

rekomendasi sebagai berikut : 

1. Bagi Guru  

a. Pada langkah memprediksi guru sebaiknya memberikan arahan dan 

penjelasan yang tepat agar siswa mampu memprediksi dengan tepat. 

b. Pada langkah membaca sebaiknya guru menggunakan beberapa kegiatan 

membaca seperti membaca nyaring, membaca terbimbing, dan membaca 

bertahap agar siswa tidak merasa bosan dan siswa dapat fokus dalam bacaan. 

c. Pada tahap membuktikan guru sebaiknya memberikan penjelasan yang tepat 

agar siswa dapat memahami dengan baik dan tidak terus menerut menanyakan 

hal yang sama. 

d. Pada seluruh tahapan strategi DRTA untuk kemampuan membaca 

pemahaman sebaiknya guru mempertimbangkan materi, cara penyampaian 

serta teks yang disusun sebaiknya terdapat unsur 5W+1H. 

e. Guru harus lebih kreatif dalam memilih dan membuat media pembelajaran 

agar dapat menarik perhatian siswa dan sesuai dengan materi pembelajaran. 
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f. Guru sebaiknya menyediakan bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan 

karakteristik siswa dan materi pembelajaran yang disampaikan.  

 

2. Bagi Sekolah  

Diharapkan memberikan sarana dan prasarana yang menunjang proses 

pembelajaran sehingga guru dapat mengimplementasikan pembelajaran yang 

lebih aktif dan menarik pada saat melakukan penelitian yang akan berdampak 

pada peningkatan kualitas sekolah. Sarana dan prasarana yang dimaksud antara 

lain bahan baacan, fasilitas kelas yang layak digunakan dan media yang 

mempermudah guru untuk menjelaskan materi yang akan di ajarkan. 

3. Bagi Peneliti lain 

a. Dalam menerapkan stratgei DRTA dalam pembelajaran harus memiliki cara 

atau stimulus yang kreatif dan bervariasi agar siswa tidak cepat bosan ketika 

melakukan langkah stratgei DRTA. 

b. Stategi DRTA juga dapat digunakan untuk pembelajaran lainnya yang 

menggunakan teks bacaan bukan hanya Bahasa Indonesia saja tetapi bisa 

digunakan untuk pembekaaran IPA, IPS dan PPKn, sehingga peneliti lain 

dapat menggunakan metode ini dalam penelitian 

c. Strategi ini dapat digunakan pada kelas III, IV, V, VI bahkan jenjang setelah 

sekolah dasar karena strategi DRTA dapat disesuaikan dengan karakteristik 

anak dan dapat dikolaborasikan dengan strategi laiinya ataupun dimodifikasi 

sesuai dengan situasi dan kondisi.
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