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A. Simpulan 

BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulilil dliri petieliti.im iili dldasatl<:im padll hasil temli.ilil penelltilin diUI atu!lis!s data 

yang telah dipaparkan di Bias, maka dengM ini dapat disimpu.lkan bahwa, kemampuan 

membaca pamahamM teks dnuna Wltuk menemuk:an unsur interinsik teks drama $iswa 

seperti: tema, alW', tokoh, penokohsnlkarokter tokoh, latar/temp&, dan arnanat "Cat Hitam 

Mcodakwa", siswa SMP Kelas VHI-D Hal'IIJ)an Mandiri dengan metode Survey, Question, 

Read, Recife, Review (SQ3R)mco.inglcat denga.o sangat baik. Hal ini dikuatkan oleb basil 

belajar )'81lg diperoleh siswa pada siklus 1 dan siklus n yang mengalami peningkataD dengan 

sangat memuaskan dengan metode (SQ3R). 

De.ngan menggunakan metode Survey, Question. Read, Recite, Review (SQ3R) 

dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan re.spon siswa terhadap proses be !ajar dalam 

mala pelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari basil angket respon dan 

'vawaneaca yang menur\luldasn hAsil sangat positif. Selain itu pembelajaran metode Sur~>ey, 

Question, Read. Recite, Review (SQ3R) dapat membuat suasana belajar lebih baik dan 

menyenangkan. Hasil yang diperoleh melalui penelitian tindakan kelas (PTK) terjadinya 

peningka!lln kemampuan membata pemahaman ieks drama" Cat Hitam Mendakwa", yang 

didukung oleh fakta meningkatnya respon dan hAsil belajar siswa dengan metode Survey, 

Quesrlon. Read. Recite, Review (SQ3R} Berdasarlcan hasil penelitian tinda.k.an kelas ini, 

beberapa hal perlu disampaikan an tara lain: 
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l. Metode Survey, Question, Read, Recite. Review (SQ3R} perlu ditmpkan d&lam proses 

pembelajaran untuk meni.ngkatkan kemaropuan membaca pemabaman, respon dan 

basil belajar siswa pa.da mata pelajaran bahasa Indonesia. 

2. Dengan penerapan me1ode Survey, Question, Read, RecUt. Review (SQJR) dilw:apkall 

guru dapat menciptakan susana belajar yang lebih aktif, interaktif, dan efektif dalam 

mencapai tujuan pembelajamn. 

3. Penerapan me1ode Survey. Question, Read. Recite. Review (SQ3R), da.lam proses 

pembelajaran, dapat dijadi.ka.n sebaga.i acuan un.tu.k. m.engetabui keda.laman pemahamao 

dan penguasaan materi. 

4. B"agi gilril yang akaD melabanakan pembelajata.ll densan metode Survey, Question, 

Read. Reclle. Review (SQ3R), liefldilkiiy terlel:iUI diiliiilu mmpers1ap1Wi rencana 

pe~ ~11\~lajaran dengan semt>wna. Silt keglat.lln siswa tersebut dapat 

diamati secara lanssuns. 

Menet'llplcan metode Survey, Question. Read, Recite. Review (SQ3R) di dal~tm 

kelas, hendaknya memperhatikan tahapan styrategi dalam hal·hal berikut: 

a. Pelaksanaan tahap surViy perlu pengilrahan diui guru asi.i' fujiwl dati survey itu 

sendiri bisa lebi.h baik dan sesuai dengan tujuan pembelajatall dan pada proses 

plaksanaan. 

b. Petlbiman lilhapan q:u.estion dilaxtlkan ~lab kegiaian survey sele·sai. Ke8;iiiiari 

question i.ni juga perlu di araban dati guru agar tllllteri yang hendak dipelajari lebib 

dipahami denpD tcknik bm.anya yang baik. 
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c. Pclisksaoaan ta1uiP R<114i ·:rang diflilcilbn oleh sis\Va perlu ilriUI.ail Gaii guru, karcna 

kegiatan ini merupakan k.egiatan membaca agar lebih efektif dengan penggunaan 

waktu terbatas. 

d. YelabiliUWt &hap TcX:ite inerupwil lcegfatan. rnen8fWiU jawaba.a-jawilban yiti:lg di 

buat sebelumnya. Daiam kegiatan i.oi. perlu diperb.atikan waktu yMg teTsedia dan 

mengatut waktu agar semua siswa dapa.t giliran daWn melakukan recite. 

e. Pet~ tahAP review meiilpakM kcgiii!An iiicmbaca kembali ati\u meninje.u 

ul.llng bllku bacaan, dalam kegiataa ini perlu dirancang kegiatan yang lebib nyata 

dari pada hanya dipahami sendiri oleh siswa. 

f. YeJU:sanaan tis basil belajar -~i¥ sieteUi pemtiefafarim perlu (lllaJrilfu dengan 

tujUIIIlnya agar siswa bisa mellih.al langsung kcmampuannya dan juga merupakan 

motivasi untuk pembelajaran beri.kutnya. 

c.sano 

Bordasarkiin lia&il ponelitian dan siinpulan di aw, dapat dikeroukiiKin boberilp8 

saran sebagai berikut: 

I. Keinarilpuan memb'aea pemlwriiail, !Wit belajar, d.ail r<ispon siswa sefama 

pelabanaan pembelajaran dengan menggunakan metode Survey, Question, Read, 

Recite, Review (SQ3R) pada materi pokok bahasan leks dnuna untuk mengetahui lema, 

«<ilr, lokOh. peni:ikoha.il./bi:ii}iter takoh, ·tci:ripat/f&tar, aan lii:Mi:!At. mengilfami 

peningkatan yang sangat signifikan. Untuk itu pembelajaran dengan melode (SQ3R) 

ini dapat dlgunakan sebagai alternatif lain dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 
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2. Peilerj)M metode Survey, Question, Riad. Recite, Revlrw (SQ3R) perlu mengenal 

kemampuan siswa dalam membKa dan tipe-tipe belajar siswa, agar basilnya lebih 

mak.simal. Sebaiknya siswa memiliki kett.rampilan membaca untuk menin&btkan 

ltemamp~Wlriy& OaCam inCzl8elola oan inenigiii:liikai:l berbapi mbef belajilr .tau 

informasi termasuk buku pelajaran. 

3. Kepada peneliti selanjutnya disarankan agar dapat melanjutkan penelitian sesudah 

pc:netitian ini. Hal ini peilting aglli bisil i>eilClit.Wt ini licrinai:ifaat seba&& penyeimbang 

teori maupW1 sebegai reformasi dwlia pendidi.Un dan khususnya dalaro pelaksanaan 

proses belajar mengajar di kclas. 

4. P"'eilerlp"an inetOde Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) masih perlu inovasi 

dan pengembangan, diharapkan peneliti lain dapat mengadaltan penelitian lebih lanjut 

tentang penerapan metode Survey, Question, Read, Recite, Re11few (SQ3R) bagi kajian 

rilati:ri ·yang Iebih hiaa, seita lebih bilnyU dalam Icajfan pmelitfan ·tincfabn ke;fas ·yang 

meropakan upaya membantu guru dalam mcranc:ang pembelajaran yang dilakubn 

secara kolol:xntif dan partisipatoris. 


