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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Simpulan dari hasil penelitian tentang keterampilan membaca ekstensif 

dengan menggunakan metode P2R pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah  

11 Surabaya adalah sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran membaca ekstensif dengan menggunakan metode P2R 

pada siklus I dan siklus II secara keseluruhan memiliki alur yang hampir 

sama. Akan tetapi, peneliti melakukan perbaikan proses pembelajaran pada 

siklus II. Pada siklus I, siswa diberikan contoh teks bacaan, kemudian siswa 

diminta untuk menentukan dan menulis gagasan pokok tiap paragraf dari 

teks bacaan, sedangkan pada siklus II, siswa menentukan kata-kata sulit dari 

bacaan lalu membuat kalimat. Pada siklus I, siswa mendapat materi aspek-

aspek dalam membaca ekstensif dan metode P2R secara sekilas, sedangkan 

pada siklus II siswa mendapat penguatan dari materi-materi tersebut secara 

lebih mendalam. Berdasarkan hasil angket siswa, siswa kesulitan melakukan 

diskusi dan menemukan masalah utama dengan membaca ekstensif. Oleh 

karena itu, guru memberikan himbauan pada siswa untuk mencatat 

informasi yang telah ditemukan, sehingga pada saat diskusi lebih mudah 

melakukan. Selain itu, pada siklus II guru juga memberikan contoh pada 

siswa bagaimana menerapkan metode P2R dalam membaca ekstensif. 
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Adanya perbaikan pada siklus II menjadikan pembelajaran membaca 

ekstensif mengalami peningkatan dan proses pembelajaran berjalan lancar. 

2. Kemampuan membaca ekstensif siswa kelas IV SD Muhammadiyah 11 

Surabaya mengalami peningkatan setelah diterapkan pembelajaran 

membaca ekstensif dengan menggunakan metode P2R. Nilai rata-rata 

klasikal pada siklus I sebesar 68,2 yang termasuk dalam kategori cukup 

namun hasil tersebut belum memenuhi target nilai rata-rata kelas yang 

sudah ditentukan, yaitu 75. Sementara itu, nilai rata-rata kelas pada siklus II 

sebesar 81,3 yang masuk dalam kategori baik. Hasil tersebut sudah 

memenuhi target nilai rata-rata kelas yang ditentukan. Dengan demikian, 

terjadi peningkatan hasil keterampilan membacakan teks berita sebesa13,1 

atau 28,5% dari siklus I ke siklus II. Pada siklus II, siswa mengalami 

perubahan ke arah yang lebih positif. Siswa menjadi lebih aktif dan 

komunikatif, mudah bekerja sama dalam kelompok  dan mandiri 

3. Respon siswa kelas IV SD Muhammdiyah 11 Surabaya setelah mengikuti 

pembelajaran membaca ekstensif dengan menggunakan metode P2R  

mengalami perubahan ke arah positif. Perubahan tingkah laku siswa ini 

dapat dibuktikan dengan data nontes. Data tersebut antara lain berupa hasil 

observasi, jurnal guru dan siswa, sosiometri, wawancara, dan dokumentasi 

foto. Berdasarkan hasil data nontes pada siklus I, masih tampak perilaku 

negatif siswa saat pembelajaran berlangsung. Siswa masih belum aktif, 

belum maksimal ketika bekerjasama dalam kelompok, kurang kritis, tidak 

disiplin dan kurang tertib, kurangnya rasa tanggung jawab dan kemandirian. 
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4. Kelebihan dalam peningkatan kemampuan membaca ekstensif dengan 

menggunakan metode P2R, yaitu : a. Siswa merasa senang dengan cara guru 

yang santai, murah senyum, dan tidak galak, b. Terkesan dengan 

pembelajaran membaca ekstensif dengan menggunakan metode P2R, dan c. 

Mendukung terhadap kegiatan pembelajaran mendatang yang lebih menarik 

dan menyenangkan. 

Kekurangan dalam peningkatan kemampuan membaca ekstensif 

dengan menggunakan metode P2R, yaitu : a. Sebagian siswa mengalami 

kesulitan menentukan gagasan pokok, dan b. Menuliskan kata-kata yang 

dianggap sulit dikarenakan siswa kurang konsentrasi dalam membaca teks 

bacaan.  

 

B. Saran 

Atas dasar simpulan dari penelitian di atas, maka saran yang dapat 

peneliti sampaikan adalah sebagai berikut. 

1. Guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia hendaknya  menggunakan 

metode P2R dalam pembelajaran membaca ekstensif. Penggunaan metode 

P2R dalam membaca ekstensif terbukti dapat mendorong siswa berpikir 

aktif, komunikatif, dan mudah bekerja, serta menumbuhkan semangat siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran dengan metode tersebut juga 

terbukti membantu dan memudahkan siswa dalam pembelajaran, sehingga 

mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca ekstensif. 
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2. Para peneliti yang menekuni bidang penelitian bahasa dan sastra Indonesia 

kiranya dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai keterampilan 

membaca ekstensif. Upaya-upaya peningkatan keterampilan siswa, 

khususnya keterampilan membaca, diharapkan dapat membantu guru untuk 

memecahkan masalah yang muncul dalam proses pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas. 

3. Bagi pihak sekolah hendaknya memperhatikan sarana prasarana yang ada di 

sekolah, karena sarana prasarana yang lengkap dan baik akan menciptakan 

suasana dan proses pembelajaran yang baik pula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


