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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan membaca pemahaman siswa kelas VA SD Negeri 

Cikole Kota Sukabumi meningkat dengan menggunakan metode PQ4R. 

Peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas VA SD Negeri 

Cikole Kota Sukabumi ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas 

proses pembelajaran dan peningkatan hasil pembelajaran. Peningkatan 

proses pembelajaran ditunjukkan dengan siswa lebih aktif dan antusias 

mengikuti proses pembelajaran menggunakan metode PQ4R. 

1. Pelaksanaan Metode PQ4R 

Pelaksanan keterampilan membaca pemahaman pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri Cikole 

Sukabumi dengan menggunakan metode PQ4R. Adapun langkah-

langkah pembelajaran membaca pemahaman dengan metode PQ4R pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut. Tahap pertama yang dilakukan 

adalah tahap Preview, Question, read, reflect, recite, dan review. 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru yang memperoleh nilai rata-

rata 70 siklus 1 dengan kategori cukup. Pada tahap Read guru sudah 

mampu membimbing siswa dengan baik dan mengarahkan siswa untuk 

membaca secara keseluruhan teks bacaan. Sedangkan nilai rata-rata pada 

siklus 2 memperoleh nilai 88dengan kategori sangat baik. Aktivitas 

siswa memperoleh nilai rata-rata 67 siklus 1 dengan kategori Cukup. 

Sedangkan hasil nilai rata-rata pada siklus 2 adalah 86 dengan kategori 

sangat baik. 

2. Peningkatan Keterampilan Membaca pemahaman 

Peningkatan hasil pembelajaran keterampilan membaca 

pemahaman siswa kelas VA SD Negeri Cikole Kota Sukabumi adalah 

sebagai berikut presentase hasil tes membaca pemahaman siswa yang 
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mencapai indikator yang ditentukan atau presentase siswa yang 

mencapai nilai 75 pada prasiklus mencapai 30,43 % (7 orang siswa yang 

tuntas), pada siklus I mencapai 43,47 % (10 orang siswa yang tuntas), 

dan pada siklus II mencapai 82,60 % (19 orang siswa yang tuntas). 

Berdasarkan rumus N-Gain bahwa penerapan metode PQ4R 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman dengan kategori 

sedang (0.68). Hal tersebut dapat menunjukkan ketercapaian 

keterampilan membaca pemahaman dengan demikian metode PQ4R 

terbukti dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran keterampilan membaca 

pemahaman menggunakan metode PQ4R telah memenuhi indikator 

keberhasilan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat 

dikatakan berhasil. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian (PTK) pada siswa kelas V SD Negeri 

Cikole Kota Sukabumi, penuliskan akan memberikan saran-saran sebagai 

berikut. 

1.  Bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan metode PQ4R, 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, metode PQ4R memerlukan 

waktu yang cukup dalam pelaksanaannya pada proses pembelajaran, 

sehingga guru harus mampu mengoptimalkan waktu yang ada dengan 

keenam langkah pembelajaran. Kemudian dibantu dengan penggunaan 

alat pendukung pembelajaran atau media pembelajaran yang relevan. 

Agar pembelajaran lebih efektif dan pembelajaran tidak membosankan. 

2.  Bagi guru, guru dapat menerapkan metode PQ4R dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesianya khusunya keterampilan membaca 

pemahaman sebagai salah satu alternatif pilihan dalam meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman siswa serta untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang menyenangkan, aktif, partisifatif dan relevan dengan 

kebutuhan siswa di Sekolah Dasar sesuai dengan tingkatan kelasnya. 
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