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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian penerapan metode DRTA 

(Directed Reading Thingking Activity) dalam meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran membaca pemahaman dengan menerapkan metode 

DRTA (Directed Reading Thingking Activity) yang dilakukan pada setiap 

siklus dirancang dalam perangkat pembelajaran yaitu: 

a. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sesuai dengan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator serta tujuan pembelajaran. 

b. Bahan ajar dan menetapkan sumber belajar. 

c. Gambar mengenai cerita. 

d. Lembar Kerja Siswa dan soal tes. 

e. Instrumen penelitian yaitu berupa catatan lapangan, lembar wawancara, 

lembar pengamatan kegiatan guru dan siswa.  

Proses pembelajaran pada setiap siklus akan berbeda sesuai dengan masalah-

masalah yang ditemukan dilapangan. Perencanaan pada siklus I yaitu 

memfokuskan pembelajaran sesuai indikator yang ditentukan dan 

pembelajaran dilakukan secara kelompok kemudian secara individu. Pada 

siklus II dan III perencanaan dirancang tidak hanya memfokuskan 

pembelajaran sesuai indikator tetapi pada aktivitas siswa yang terlibat aktif 

pada proses membaca. Pada siklus III pembelajaran dilakukan secara individu. 

2. Pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman dengan metode DRTA  

(Directed Reading Thingking Activity) terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

pramembaca, membaca dan pascabaca. Pada tahap pramembaca aktivitas 

pembelajaran yang dilakukan yaitu memprediksi isi bacaan dengan petunjuk 

judul dan petunjuk gambar. Guru memperkenalkan isi teks bacaan dengan cara 

menuliskan judul terlebih dahulu tanpa memberitahu isi dari teks tersebut, hal 
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ini akan merangsang siswa untuk mengetahui isi teks yang akan dibahas. Jika 

siswa belum mampu, maka guru harus membimbing siswa sehingga dapat 

membuat prediksi. Tahap membaca yaitu kegiatan membaca teks yang telah 

siswa prediksi sebelumnya. Jenis membaca yang dilakukan adalah membaca 

dalam hati. Pada tahap ini, guru membimbing siswa agar melakukan kegiatan 

membaca untuk menemukan makna bacaan dan membantu siswa yang 

menemukan kesulitan memahami makna kata. Pada tahap terakhir yaitu tahap 

pascabaca, kegiatan yang dilakukan siswa adalah menguji kembali isi teks 

bacaan, dimana siswa mulai mengetahui isi teks secara keseluruhan sehingga 

pengetahuan awal yang dimiliki siswa dapat berkembang. Pada tahap ini siswa 

dapat menyimpulkan isi dari teks yang telah dibaca dan mengetahui kebenaran 

dari prediksi mereka. Pelaksanaan pada siklus I dan II siswa dibagi dalam 

kelompok sedangkan pada siklus III dilakukan secara individu. Pelaksanaan 

metode DRTA lebih efektif apabila aktivitas pembelajaran dilakukan secara 

individu.  

3. Hasil analisis data diperoleh bahwa: 

a. Dalam proses pembelajaran dapat dilihat bahwa aktivitas guru dan siswa 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Aktivitas siswa pada siklus 

I rata-rata mencapai 3,37 dengan persentase 67,5% dengan kategori cukup, 

siklus II rata-rata mencapai 3,87 dengan persentase 77,5% yaitu kategori 

baik dan pada siklus III rata-rata mencapai 4,62 dengan persentase 92,5% 

berada pada ketegori sangat baik. Sedangkan aktivitas guru pada siklus I 

rata-rata mencapai 3,69 dengan persentase 73,8% berada pada kategori 

baik, siklus II rata-rata mencapai 4,15 dengan persentase 83% dengan 

kategori baik dan pada siklus III rata-rata mencapai 4,53 dengan 

persentase 90,7% yaitu dengan kategori sangat baik. 

b. Hasil yang diperoleh dari nilai siswa pada siklus I nilai rata-rata siswa 

adalah 62,15 (kurang) sedangkan pada siklus II nilai rata-rata siswa adalah 

74,95 (baik) dan pada siklus III yaitu 80,54 (baik) sedangkan hasil 

penelitian siklus I pada setiap aspek yang mendapat kategori Sangat Baik 
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(0%), Baik (19%), Cukup (31%), Kurang (35%), Sangat Kurang (15%). 

Hasil siklus II yang mendapat kategori Sangat Baik (22%), Baik (35%), 

Cukup (17%), Kurang (26%), Sangat Kurang (0%). Hasil pada siklus III 

yang mendapat kategori Sangat Baik (32%), Baik (55%), Cukup (9%), 

Kurang (4%), Sangat Kurang (0%). Jumlah siswa yang mengalami 

kesulitan dalam membaca pemahaman pada siklus I, penilaian pada aspek 

1 yaitu menjelaskan pesan yang terkandung pada teks bacaan dari 26 siswa 

terdapat 4 siswa yang tidak sesuai isi bacaan. pada aspek 2 yaitu 

menjelaskan isi cerita (tokoh, watak dan latar) terdapat 6 siswa, aspek 3 

yaitu menyimpulkan isi dari bacaan dengan bahasa sendiri terdapat 12 

siswa, aspek 4 yaitu menceritakan kembali isi bacaan secara runtut dengan 

bahasa sendiri terdapat  4 siswa, dan pada aspek 5 yaitu dalam 

memprediksi isi bacaan terdapat 5 orang siswa. Siklus II penilaian aspek 1 

yaitu menjelaskan pesan yang terkandung pada teks bacaan dari 23 siswa 

terdapat 1 siswa yang tidak sesuai isi bacaan. pada aspek 2 yaitu 

menjelaskan isi cerita (tokoh, watak dan latar) terdapat 3 siswa, aspek 3 

yaitu menyimpulkan isi dari bacaan dengan bahasa sendiri terdapat 4 

siswa, dan skesulitan pada aspek 4 dan 5 yaitu menceritakan kembali isi 

bacaan secara runtut dengan bahasa sendiri dan memprediksi isi bacaan 

terdapat 2 siswa. Siklus III aspek 2 terdapat 1 siswa yang mendapat nilai 

kurang yaitu aspek menjelaskan isi cerita (tokoh, watak dan latar). Maka 

dapat disimpulkan pada siklus III mengalami peningkatan dari siklus I dan 

siklus II siswa sangat baik.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian membaca pemahaman dengan menggunakan 

metode DRTA maka peneliti menyarankan: 

1. Guru sebaiknya menggunakan metode DRTA terutama pada kemampuan 

membaca pemahaman karena memudahkan siswa dalam memahami bacaan 



      

Ida Rahmawati, 2013 
Modifikasi Pembelajaran Aktivitas Permainan Bola Voli Untuk Meningkatkan Gerak Dasar 
Manipulasi Pada Siswa Kelas IV SDN Sukarasa 3 Dan 4 Kota Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

91 

dan melibatkan siswa secara aktif ketika proses pembelajaran sehingga 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Peneliti dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemampuan 

membaca pemahaman dan hasil penelitian metode DRTA dapat dijadikan 

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

3. Metode DRTA diharapkan tidak hanya diterapkan pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia tetapi dapat digunakan pada mata pelajaran lainnya yang 

membutuhkan pemahaman ketika proses membaca seperti ilmu pengetahuan 

sosial sehingga memudahkan siswa dalam memahami isi bacaan.  

4. Metode membaca yang menarik diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan 

minat siswa dalam membaca sehingga pembelajaran membaca tidak membuat 

siswa bosan, dan diharapkan siswa menjadi lebih berminat untuk membaca 

tidak hanya dilingkungan sekolah tetapi diluar lingkungan sekolah. 

 


