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ABSTRAK 

PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN MELALUI PENERAPAN METODE 
DIRECTED READING THINKING ACTIVITY (DRTA) SISWA KELAS V SDN 2 WAKUL  

TAHUN AJARAN 2013/2014 
 

OLEH : 

YUNITA WIDYA ASTUTI 
E1E 010 069 

 
Penelitian dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V SDN 2 Wakul melalui 
penerapan metode DRTA. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan memaksimalkan 
aktivitas guru dan siswa yang akan berdampak pada peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa melalui 
penerapan metode DRTA. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Metode pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah observasi dan tes. Pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman dengan metode 
DRTA terdiri dari tiga tahap, yaitu: pramembaca, saatmembaca dan pascabaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kemampuan membaca pemahaman mengalami peningkatan dilihat dari peningkatan pada indikator menyimpulkan hal-hal 
penting dalam cerita rata-rata skor pada siklus I 7,68 menjadi 8,84 pada siklus II terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 
1,16 terdapat peningkatan nilai rata-rata sebesar 1,16 serta pada indikator menyimpulkan isi bacaan kedalam 4-6 kalimat 
dengan kalimat sendiri rata-rata skor 7,56 pada siklus I menjadi 8,24 pada siklus II terjadi peningkatan nilai rata-rata 
sebesar 0,68. Dengan demikian, kemampuan membaca pemahaman terbukti dapat ditingkatkan melalui penerapan metode 
DRTA siswa kelas V SDN 2 Wakul tahun ajaran 2013/2014. 

 
Kata Kunci: Kemampuan Membaca Pemahaman, Penerapan Metode DRTA. 
 
 

ABSTRACT 
IMPROVEMENT OF READING COMPREHENSION ABILITIES THROUGH METHOD DIRECTED 
READING THINKING ACTIVITY (DRTA) GRADER V SDN 2 WAKUL ACADEMIC YEAR 2013/2014. 

By 
 

YUNITA WIDYA ASTUTI 
NIM. E1E 010 069 

 
The experiment was conducted to improve reading comprehension fifth grade students of SDN 2 Wakul 
through the application of methods DRTA. The purpose of this research is to improve the learning process by 
maximizing the activity of teachers and students that will have an impact on improving the reading 
comprehension ability of students through the application of methods DRTA. This study used classroom action 
research (CAR). Methods of data collection in this study is the observation and tests. Implementation of 
learning reading comprehension with DRTA method consists of three stages: pre-reading, and pascabaca 
saatmembaca. The results showed that increasing reading comprehension abilities seen from the increase in the 
summed indicators of important things in the story mean scores on the first cycle of 7.68 becomes 8.84 in the 
second cycle an increase in the average value of 1.16 there is an increasing average value of 1.16 and the 
indicator readings conclude with the sentence into 4-6 sentences themselves an average score of 7.56 on the 
first cycle to 8.24 in the second cycle increased the average value of 0.68. Thus, the ability of reading 
comprehension can be improved through the application of proven methods DRTA fifth grade students of SDN 
2 Wakul academic year 2013/2014. 
 
Keywords: Ability Reading Comprehension, Application Method DRTA. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar belakang 

Bahasa memegang peran penting dalam kehidupan manusia terutama sebagai pedoman dalam 
bermasyarakat. Oleh maksud itu, bahasa diajarkan secara formal di sekolah. Pembelajaran bahasa di sekolah 
diharapkan dapat membantu peserta didik mengenal diri dan budayanya. Bahasa juga diperlukan untuk dapat 
mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, 
dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. 

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa dan 
kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 
Berdasarkan keempat aspek itu kemampuan membaca menjadi sangat penting karena kemampuan membaca 
yang baik akan menunjang kemampuan berbahasa yang lain. Membaca dapat memperluas pengetahuan, 
wawasan dan kemampuan seseorang. Oleh karena itu, membaca termasuk kedalam kurikulum pendidikan 
yang terdapat pada mata pelajaran bahasa Indonesia.  

Kemampuan membaca juga merupakan modal utama dalam kehidupan setiap pribadi, baik di sekolah 
maupun dalam lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan di sekolah, siswa sering mengalami kesulitan 
belajar karena siswa tersebut memiliki kemampuan membaca yang kurang memadai. Selain itu, kemampuan 
membaca juga merupakan sebuah jembatan bagi siapa saja dan dimana saja yang berkeinginan meraih 
kemajuan dan kesuksesan, baik di lingkungan, di dunia persekolahan maupun di dunia pekerjaan. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada siswa kelas V SDN 2 Wakul diketahui bahwa kemampuan 
membaca pemahaman siswa di kelas V SDN 2 Wakul masih sangat rendah, hal itu diketahui dari hasil 
wawancara dengan guru kelas yang mengatakan bahwa yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan 
membaca pemahamaman siswa tersebut ialah bahan bacaan yang sulit dipahami oleh siswa, penggunaan 
metode dan media pembelajaran yang kurang menarik minat dan perhatian siswa sehingga membuat siswa 
bosan dan jenuh mengikuti pembelajaran. Kebanyakan guru hanya memberikan bahan bacaan, kemudian 
siswa menjawab pertanyaan sesuai bacaan sehingga siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran, 
terbatasnya kreativitas siswa dalam membaca, tidak memberi kesan pada siswa saat pembelajaran. Sehingga 
hal tersebut berpengaruh pada hasil ulangan harian siswa pada standar kompetensi membaca, nilai rata-rata 
kelas untuk kemampuan membaca pemahaman adalah 65,19 dan hanya 12 orang siswa yang nilainya di atas 
KKM atau > 69 yang berarti persentase ketuntasan klasikalnya adalah 48%, masih jauh dari standar 
persentase ketuntasan klasikal yang telah ditentukan yaitu sebesar 85%.  

Kemampuan membaca pemahaman perlu ditingkatkan melalui metode pembelajaran yang tepat agar 
dapat merangsang siswa untuk terlibat aktif dalam kelas. Salah satu metode yang dapat mengatasi 
permasalah tersebut ialah Metode Directed Reading Thinking Activity. (selanjutnya akan disingkat DRTA). 
Metode DRTA ini merupakan salah satu metode untuk pengajaran membaca pemahaman. 

“Metode DRTA lebih  memfokuskan keterlibatan siswa  dengan teks, karena siswa memprediksi dan 
membuktikan ketika mereka membaca” (Rahim, 2008: 47). Siswa diajak membuat prediksi berdasarkan 
petunjuk judul, membuat prediksi berdasarkan petunjuk gambar dan menilai ketepatan prediksi sehingga 
siswa diajak berpikir mengenai isi bacaan dengan pengetahuan awal yang dimiliki. 

Proses membaca teks dalam metode DRTA melalui media gambar, sehingga mendorong anak 
berpikir dan memprediksi mengenai bacaan suatu teks. Dalam memprediksi bahan bacaan akan 
memudahkan siswa dalam memahami isi suatu bacaan dan memudahkan siswa menyerap informasi dari 
bacaan suatu teks. Oleh karena itu, dengan penerapan metode DRTA, kemampuan membaca pemahaman 
siswa diharapkan dapat semakin meningkat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan 
penelitian dengan mengambil judul penelitian: Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman Melalui 
Penerapan Metode DRTA Siswa Kelas V SDN 2 Wakul Tahun Ajaran 2013/2014. 
 

B. Rumusan masalah 
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman melalui penerapan metode DRTA siswa Kelas V SDN 2 Wakul tahun ajaran 2013/2014” 
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C. Tujuan penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan memaksimalkan 

aktivitas guru dan siswa yang akan berdampak pada peningkatan kemampuan membaca siswa melalui 
penggunaan metode DRTA siswa kelas V SDN 2 Wakul tahun ajaran 2013/2014. 

 
D. Maamfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang berguna: 
1. Bagi Guru  

Menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai metode pembelajaran yang yang dapat 
digunakan dalam mengelola proses pembelajaran khususnya dalam pembelajaran membaca 
pemahaman. 

2. Bagi Siswa  
Menambah pengalaman belajar yang bervariasi sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan 

kemampuan membaca pemahaman. Selain itu, juga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 
siswa.  

3. Bagi peneliti lain  
Memperkaya  wawasan  tentang  metode  pembelajaran  membaca pemahaman khususnya  

tentang  penggunaan  DRTA untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Kajian Pustaka 

1. Kemampuan membaca pemahaman 
a. Teori belajar kognitif 

Teori perkembangan kognitif disebut pula teori perkembangan intelektual/teori 
perkembangan mental. Teori ini berkenan dengan kesiapan anak untuk belajar yang dikemas dalam 
tahapan perkembangan intelektual sejak lahir sampai dewasa. Menurut Piaget, perkembangan 
kognitif merupakan suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem 
saraf. 

b. Pengertian membaca 
Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh kesan, pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa 
tulis. Suatu proses menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam 
suatu pandangan sekilas dan makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Dimana apabila 
hal ini tidak terpenuhi pesan yang tersurat dan tersirat tidak akan terungkap atau dipahami dan proses 
pembaca tidak terlaksana dengan baik. 

c. Membaca pemahaman 
1) Pengertian membaca pemahaman 

Membaca pemahaman merupakan suatu proses pemerolehan makna yang secara aktif 
melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh pembaca serta dihubungkan 
dengan isis bacaan. 

2) Tujuan membaca pemahaman 
Tujuan utama membaca pemahaman adalah memperoleh pemahaman. Membaca 

pemahaman adalah kegiatan membaca yang berusaha memahami isi bacaan atau teks secara 
menyeluruh. 

3) Jenis-jenis membaca pemahaman 
a. Pemahaman literal 
b. Pemahaman Interpretasi 
c. Pemahaman Kritis 
d. Pemahaman Kreatif  

4) Faktor-faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca seseorang, menurut Pearson 

(Somadayo, 2011: 30) yaitu faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca dapat 
diklasifikasikan kedalam dua faktor (1) faktor yang bersifat ekstrinsik (yang berasal dari dalam 
pembaca) dan (2) faktor instrintik (berasal dari luar pembaca) 

5) Indikasi membaca pemahaman 
Seseorang dianggap telah memahami isi bacaan apabila ia mampu: 

(1) Mengetahui makna kata yang terdapat dalam bacaan 
(2) Memahami isi bacaan disetiap paragraf dan secara keseluruhan 
(3) Menjawab pertanyaan tentang isi bacaan 
(4) Menceritakan kembali isi bacaan baik secara lisan maupun tulisan 
(5) Menyimpulkan isi bacaan 
(6) Menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam bacaan (intrinsik dan ekstrinsik) jika bacaan 

berbentuk fiksi (cerpen, cerbung, novel dan sebagainya) 
(7) Menulis cerita berdasarkan versi pembaca. 

 
2. Metode DRTA 

a. Pengertian metode DRTA 
“Metode DRTA lebih  memfokuskan keterlibatan siswa  dengan teks, karena siswa 

memprediksi dan membuktikan ketika mereka membaca” (Rahim, 2008: 47). Siswa diajak membuat 
prediksi berdasarkan petunjuk judul, membuat prediksi berdasarkan petunjuk gambar dan menilai 
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ketepatan prediksi sehingga siswa diajak berpikir mengenai isi bacaan dengan pengetahuan awal 
yang dimiliki. 

 
b. Tahapan-tahapan metode DRTA 

Menurut Rahim (2009: 48-51) Adapun tahapan-tahapan dalam pembelajaran membaca 
pemahaman dengan metode DRTA adalah : 
 Tahap Prabaca 
 Tahap Saatbaca 
 Tahap pascabaca 

c. Kelebihan dan kekurangan DRTA 
1) Kelebihan Metode DRTA 

(a) DRTA merupakan suatu aktivitis pemahaman yang meramalkan cerita hingga dapat 
membantu siswa untuk memperoleh gambaran keseluruhan dari suatu materi yang sudah 
dibacanya. 

(b) DRTA dapat menarik minat siswa untuk belajar, karena dalam DRTA menggunakan media 
gambar yang menarik bagi siswa. 

(c) Metode DRTA menunjukkan cara belajar yang bermakna bagi murid, sebab belajar bukan 
hanya untuk belajar akan tetapi mempersiapkan untuk hidup selanjutnya. 

(d) DRTA dapat digunakan dalam beberapa mata pelajaran baik isi maupun prosedur mengajar. 
2) Kekurangan metode DRTA 

(a) DRTA seringkali menyita banyak waktu jika pengelolaan kelas tidak efisien. 
(b) Metode ini mengharuskan penyediaan buku bacaan dan seringkali diluar kemampuan 

sekolah dan siswa. 
(c) Metode ini menuntut guru berpengetahuan luas. 
(d) Melalui pemahaman membaca langsung, informasi tak dapat diperoleh dengan cepat, 

berbeda halnya dengan memperoleh abstraksi melalui penyajian secara lisan oleh guru. 
 

B. Penelitian yang relevan 
1. Mudena (2007) dengan penelitiannya yang berjudul Penerapan Metode SQ3R untuk Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Pemahaman pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V SDN 10 Mataram 
Tahun Pelajaran 2010/2011. 

2. Irman Ziadi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membaca Intensif 
dengan Strategi MBL (Membaca  dan Berfikir Secara Langsung) Siswa Kelas IV SDN 3 Midang Tahun 
Pelajaran 2013/2014.  

3. Hipzul (2013) dengan penelitiannya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman 
Menggunakan Media Cerita Pendek pada Siswa Kelas III SDN 2 Sandik Tahun Pelajaran 2013/2014.  
 

C. Kerangka berpikir 
Rendahnya kemampuan membaca pemahaman siswa disebabkan salah satunya oleh kemampuan 

guru menggunakan metode yang menarik bagi siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman. Untuk 
meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa, metode yang tepat digunakan adalah metode 
DRTA. DRTA dapat menarik minat siswa untuk belajar karena menggunakan media gambar yang menarik 
bagi siswa.  
 

D. Hipotesis Tindakan 
Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitiannya adalah jika Metode DRTA diterapkan dengan 

optimal maka kemampuan membaca Pemahaman siswa kelas V SDN 2 Wakul dapat meningkat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Setting Penelitian 

1. Setting penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SDN 2 Wakul kecamatan Renteng tahun ajaran 2013/2014. 

2. Waktu penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2014 dan pada tanggal 11 Februari 2014 

yakni pada semester genap tahun ajaran 2013/2014.  
 

B. Subjek dan observer penelitian 
1. Subjek penelitian  

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas V SDN 2 Wakul dengan  jumlah siswa 
sebanyak 25 orang, terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 13 Siswi perempuan.  

2. Observer penelitian  
Observer dari penelitian ini adalah guru kelas V SDN 2 Wakul. Sedangkan pembelajaran 

dilakukan oleh peneliti. 
 

C. Faktor yang diteliti 
1. Faktor guru  

Faktor guru yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas Guru dalam menerapkan 
metode DRTA pada proses pembelajaran membaca pemahaman di kelas V SDN 2 Wakul. 

2. Faktor siswa  
Faktor yang diteliti dari siswa  adalah bagaimana aktivitas siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan metode DRTA. 
 

D. Variabel penelitian 
1. Kemampuan membaca pemahaman 

Kemampuan membaca pemahaman adalah kesanggupan siswa dalam memahami isi bacaan 
secara keseluruhan yang diperoleh ketika membaca teks sehingga dapat memperoleh informasi, 
menyimpulkan bacaan, dan mengetahui nilai-nilai kehidupan yang terkandung dari teks. 

Kemampuan tersebut tercermin dari: (1) siswa dapat menyimpulkan hal-hal penting dalam cerita 
(misal mengenai tokoh, latar, setting, perwatakan, tema, amanah, dan peristiwa yang terjadi didalam 
bacaan), (2) Menyimpulkan isi cerita anak kedalam 4 sampai 6 kalimat dengan kalimat sendiri.  

2. Penerapan metode DRTA 
Penerapan metode DRTA adalah penerapan metode pembelajaran membaca pemahaman dengan 

memprediksikan isi cerita berdasarkan gambar berseri dan petunjuk judul, kemudian pada tahap terakhir 
siswa diberikan teks bacaan berupa cerita maupun wacana sehingga bisa mengetahui prediksi mereka 
salah atau benar. 

Dalam penelitian ini, tahapan-tahapan metode DRTA diimplementasikan ke dalam langkah-
langkah pembelajaran membaca pemahaman sehingga menjadi:  
1. Tahap prabaca : 

(a) Guru melaksanakan kegiatan apersepsi, menyampaikan pokok dan tujuan pembelajaran. 
(b) Guru menulis judul cerita di papan tulis, kemudian menanyakan prediksi isi cerita berdasarkan 

judul tersebut. 
(c) Guru menempelkan gambar seri cerita anak di papan tulis. 
(d) Guru mengelompokkan siswa menjadi 11 kelompok dengan masing-masing kelompok 

beranggotakan 4 orang siswa. 
(e) Guru memandu diskusi kelompok untuk memprediksi isi masing-masing gambar secara 

bergantian. 
2. Tahap saat baca : 

(a) Guru memberikan cerita sebenarnya kepada masing-masing kelompok dan menyuruh semua 
anggota kelompok untuk membacanya. 

3. Tahap pasca baca : 
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(a) Guru meminta siswa menilai ketepatan prediksi dan menyesuaikannya dengan cerita asli. 
(b) Masing-masing kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusinya. 
(c) Guru memberikan penguatan terhadap jawaban masing-masing kelompok. 
(d) Guru dan siswa membuat simpulan. 
(e) Siswa mengerjakan soal evaluasi membaca pemahaman. 

 
E. Rancangan dan Langkah-langkah penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas. Secara garis besar terdapat empat 
tahapan yang lazim dilalui, yaitu : (1) Perencanaan tindakan, (2) Pelaksanaan tindakan, (3) Pengamatan/ 
Observasi dan (4) Refleksi.   

 
F. Metode pengumpulan data 

Data-data dalam penelitian tindakan kelas ini  akan diperoleh melalui beberapa metode yaitu: 
1. Observasi 
2. Tes  

 
G. Instrumen pengumpulan data 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian tindakan kelas ini adalah : 
1. Lembar Observasi 
2. Lembar Tes Evaluasi 

H. Tekhnik analisa data 
a. Data Aktifitas Siswa dan Guru 

Data hasil observasi guru dan siswa berupa skor, selanjutnya akan dikonversi menurut 
nurkencana (1990) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan skor aktivitas belajar yang diperoleh guru dan siswa 
Menentukan skor aktivitas guru dan siswa dilakukan secara klasikal tergantung banyaknya 

perilaku atau aktivitas yang dilakukan guru dan siswa dari jumlah deskriptor yang diamati. 
Penskorannya mengikuti aturan sebagai berikut: 
Skor untuk lembar observasi aktivitas siswa 
- Skor (1) diberikan jika X ≤ 25% 
- Skor (2) diberikan jika 25% < X ≤ 50% 
- Skor (3) diberikan jika 50% < X ≤ 75% 
- Skor (4) diberikan jika  X  ≥ 75% 
Dimana X = banyaknya siswa yang aktif melakukan aktivitas sesuai deskriptor 

Skor untuk lembar observasi aktivitas guru 
- Skor 4 diberikan jika semua (3) indikator nampak 
- Skor 3 diberikan jika (2) indikator nampak 
- Skor 2 diberikan jika (1) indikator nampak 
- Skor 1 diberikan jika tidak ada indikator yang nampak  

2. Menentukan Mi dan SDi 
Mi =  x SMi 

SDi =  x Mi 
Keterangan: 
 Mi = Mean ideal (angka rata-rata ideal)  

SMi = Skor maksimal ideal 
SDi = Standar deviasi ideal (Nurkencana, 1990: 100) 

b. Kemampuan membaca pemahaman 
1) Ketuntasan individu 

Nilai akhir = b[ 푥	100]+ b2[ 푥	100]    
2) Rata-rata kelas 

Me = ∑  
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3) Ketuntasan klasikal 
P = 푥100% 
 

c. Indikator keberhasilan 
Yang menjadi indikator ketercapaian dalam penelitian tindakan kelas ini adalah peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. 85% dari jumlah siswa mencapai  nilai ≥ 69 
2. Aktivitas guru minimal berkategori baik  
3. Aktivitas belajar siswa minimal berkategori aktif  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

a. Siklus I 
Jumlah siswa yang mencapai KKM 16 orang (64%), nilai anak yang kurang dari KKM 9 orang (36%) dan 
rata-rata skor aktivitas siswa 17,6 dengan ketegori cukup aktif. Serta rata-rata skor untuk aktivitas guru 19 
dengan kategori baik. Penelitian belum tuntas dan dilanjutkan ke siklus II. 

b. Siklus II 
Jumlah  siswa yang mencapai KKM 22 orang (88%). Dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 50, rata-
rata kelas adalah 77,36 dan rata-rata skor aktivitas siswa 25 dengan kategori aktif. Serta rata-rata skor 
aktivitas guru 23 kategori sangat baik. Penelitian tuntas. 

 
B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang di peroleh dari siklus I dan siklus II di atas, dapat disajikan data 
secara keseluruhan yang dapat diamati yaitu hasil observasi aktivitas siswa, hasil observasi aktivitas guru 
dan hasil kemampuan membaca pemahaman siswa dalam membuat kesimpulan cerita dengan bahasa sendiri  
pada tabel perbandingan dan grafik siklus I dan siklus II di bawah : 
Ringkasan Analisis Data Hasil Evaluasi dan Hasil Observasi melalui Penerapan Metode DRTA  pada 

Siklus I dan II 

Si
kl

us
 Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Ketuntasan Belajar 

Siswa 

Skor Kategori Skor Kategori Rata-
rata 

Ketuntasan 
klasikal 

I 19 Baik 17,6 Cukup Aktif 68,44 64% 

II 23 Sangat Baik 25 Aktif 77,36 88% 
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BAB V 
KESIMPULAN 

 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas V SDN 2 Wakul tahun ajaran 
2013/2014, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam aspek 
membaca pemahaman melalui penerapan metode DRTA terbukti dapat meningkatkan kemampuan  
membaca pemahaman siswa kelas V SDN 2 Wakul tahun ajaran 2013/2014.  
Peningkatan kemampuan membaca pemahaman adalah sebagai berikut: 

1. Pada indikator menyimpulkan hal-hal penting dalam cerita (misal tokoh, latar, setting, perwatakan, 
tema, amanah dan peristiwa yang terjadi didalam bacaan) rata-rata skor pada siklus I 7,68 menjadi 8,84 
pada siklus II terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 1,16. 

2. Pada indikator menyimpulkan isi bacaan kedalam 4-6 kalimat dengan kalimat sendiri, rata-rata skor 7,56 
pada siklus I menjadi 8,24 pada siklus II terjadi peningkatan skor sebesar 0,68.  

Selain meningkatkan kemampuan membaca pemahaman metode DRTA juga mampu meningkatkan 
aktivitas guru dan siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata aktivitas siswa dari 17,6 dengan 
kategori cukup aktif pada siklus I menjadi 25 pada siklus II dengan kategori aktif, sedangkan aktivitas guru 
yang mengalami peningkatan dari rata-rata skor 19 pada siklus I dengan kategori baik menjadi 23 dengan 
kategori sangat baik pada siklus II. 

 
B. Saran  

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagi siswa 

Jika menerapkan metode DRTA maka akan memberikan dampak baik dalam melatih dan 
mengembangkan kemampuan membaca pemahaman, maka diharapkan bagi siswa agar 
pembelajaran dengan metode ini benar-benar dapat dimanfaatkan sehingga dapat membantu dalam 
pembelajaran membaca pemahaman khususnya dalam hal meyimpulkan bacaan yang dibaca dengan 
bahasa sendiri. 

2. Bagi guru 
Jika guru dalam pembelajaran membaca pemahaman terutama dalam hal menyimpulkan 

bacaan yang dibaca tidak menerapakan metode DRTA, maka para siswa akan mengalami kesulitan 
dalam membuat kesimpulan dengan bahasa sendir, sehingga akan sulit untuk melatih kemampuan 
membaca pemahaman  siswa, maka diharapkan bagi guru untuk dapat menerapkan metode DRTA 
sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif dalam proses pembelajaran membaca pemahaman 
dan membuat pembelajaran lebih menarik. 

3. Bagi Sekolah. 
Jika metode DRTA ini diterapkan tentu akan meningkatkan mutu proses pembelajaran, maka 

diharapkan bagi sekolah untuk menunjang dan memfasilitasi pelaksanaan metode DRTA tersebut. 
4. Bagi peneliti 

Penerapan metode DRTA ini mampu menigkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa, 
maka diharapkan bagi peneliti untuk mencoba mengembangkan penerapan metode DRTA pada 
materi yang lain dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman dan 
aktivitas belajar siswa, serta menjadikan kekurangan-kekurangan pada penelitian ini sebagai bahan 
pertimbangan dalam merencanakan penelitian, sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik. 
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