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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB IV, maka dapat 

ditarik kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Butir soal tes membaca pemahaman bahasa Inggris kelas V SDI Al-Azhar 33 

Tasikmalaya berada pada taksonomi pemahaman barret kategori pemahaman 

literal (46%), reorganisasi (20%) dan pemahaman inferensial (34%). Butir 

soal kategori pemahaman literal sebanyak 7 butir soal terdapat pada butir soal 

nomor 1, 2, 3, 9, 10, 13 dan 15.  Butir soal kategori reorganisasi sebanyak 3 

butir soal terdapat pada butir soal nomor 6, 7, dan 8. Butir soal kategori 

pemahaman inferensial sebanyak 5 butir soal terdapat pada soal nomor 4, 5, 

11, 12, dan 14. Berdasarkan hasil penelitian soal tes membaca pemahaman 

bahasa Inggris yang digunakan di kelas V SDI Al-Azhar 33 Tasikmalaya pada 

semester 1 tahun pelajaran 2012/2013. Soal tes belum sampai memenuhi 5 

kategori taksonomi membaca pemahaman barrett. Kategori pemahamana 

evaluasi dan apresiasi belum terdapat pada butir soal. Sehingga belum 

diketahui sejauh mana kemampuan siswa pada kategori evaluasi dan apresiasi.  

2. Butir soal tes membaca pemahaman bahasa Inggris kelas V SDI Al-Azhar 33 

Tasikmalaya seluruhnya telah memenuhi kompetensi dasar yang diharapkan 

dalam kurikulum dimana soal-soal  menuntut siswa untuk dapat memahami 

kalimat dan pesan tertulis sangat sederhana yang terdapat dalam bacaan. 

 

B. Saran 

 Dari kesimpulan di atas, maka dalam menyusun tes  membaca pemahaman 

disarankan: 

1. Menyusun tes membaca pemahaman dengan memeperhatikan taksonomi 

membaca pemahaman yang telah ada diantaranya taksonomi membaca 

pemahaman barrett. Sehingga dapat diketahui seberapa tinggi kemampuan 

siswa dalam membaca pemahaman. 
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2. Menyusun tes membaca pemahaman harus berpedoman pada tuntutan 

kurikulum yang digunakan, kompetensi dasar yang diharapkan harus tercapai 

melalui alat tes yang dibuat. 

3. Karena keterbatasan peneliti, maka disarankan untuk dilakukan penelitian 

lebih lanjut dan mendalam agar informasi yang didapat akurat dan bermanfaat 

bagi proses penyusunan instrumen tes dalam pembelajaran membaca  di 

sekolah. 

 


