
 

 

   

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang upaya guru 

ekonomi meningkatan minat baca literatue ekonomi diperpustakaan 

sekolahMenengah Atas Negeri 7 Pekanbaru menunjukan hasil “Baik: yakni 

sebesar 65,00 % berada pada rentang 6  -       

   Hal ini dapat dilihat dari upaya yang telah di lakukan guru ekonomi dalam 

meningkatkan minat baca di perpustakaan sekolah per indikator sebagai 

berikut : 

a. Mengadakan kegiatan menarik siswa untuk membaca yaitu dengan 

cara guru ekonomi meminta siswa memahami isi buku diawal 

pelajaran selama 10 menit, dan di akhir pelajaran guru dan siswa 

mengadakan tanya jawab setelah materi pelajaran selesai dijelaskan  

b. Melakukan kunjungan ke perpustakaan yaitu dengan cara guru 

ekonomi mengarahkan siswa membaca buku yang berhubungan 

dengan materi pelajaran di perpustakaan sekolah  dan menjadwalkan 

pembelajaran materi tertentu di perpustakaan sekolah  

c. Menugaskan siswa membaca dan meringkas minimal satu bulan sekali 

yaitu dengan cara guru ekonomi  memberikan tugas membuat resume 

pelajaran dan meugaskan siswa membuat kesimpulan dari materi yang 

di jelaskan  



   
 

d. Menugaskan siswa membuat kliping dari majalah /surat kabar yaitu 

dengan cara guru ekonomi memberikan tugas tambahan 

mengumpulkan informasi yang berasal dari berbagai sumber dan 

memberikan tugas yang bersumber dari media cetak  

e. Menugaskan siswa untuk menjawab soal-soal tertentu yang bersumber 

dari perpustakaan yaitu dengan cara guru ekonomi memberikan tugas 

yang sumber teorinya berada diperpustakaan sekolah dan menugaskan 

siswa membuat ringkasan dari buku tertenu dan menugaskan siswa 

membuat ringkasan buku-buku tertentu yang berhubungan dengan 

mata pelajaran di perpustakaan sekolah  

2. Hasil penelitian ini diperoleh dari perhitungan hasil data observasi yang 

dilakukan sebanyak  4kali, memuat 10 aspek tentang upaya guru ekonomi 

dalam meningkatkan minat membaca literatur ekonomi di perpustakaan 

Sekolah Menengah Atas negeri 7 pekanbaru 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis memberikan beberapa 

saran yang berhubungan dengan upaya guru meningkatkan minat membaca 

literatur ekonomi diperpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Pekanbaru 

sebagai berikut: 

   Bagi Guru 

Sebaik nya guru lebih meningkat kan usaha nya dalam Peningkatan minat 

baca pada siswa  karena minat baca sangatlah di perlukan. Pemberian tugas 

yang bervariasi kepada siswa dapat di jadikan salah satu alternatif untuk 



   
 

meningkat kan minat membaca pada siswa. Dan lebih menekan kan lagi 

kepada siswa agar rajin berkunjung ke perpustakaan sekolah pada waktu 

luang  

   Bagi siswa  

Sebaiknya siswa yang mempunyai waktu luang lebih meluangkan 

waktu nya untuk mengunjungi perpustakaan sekolah untuk mencari 

informasi yang bersumber dari buku.  

Inilah kesimpulan yang dapat penulis berikan dan saran-saran yang 

penulis berikan kepada sekolah, agar sekiranya dapat membantu dalam 

menyelesaikan masalah yang ada  

 

 

 

 

 

 

 

 


