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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa 

minat baca siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 130 Pekanbaru 

dikategorikan tinggi. hal ini terbukti dari hasil analisis data angket 

secara keseluruhan dengan menggunakan persentase kuantitatif 

diperoleh persentase sebesar 72,1%,  angka persentase ini berada pada 

rentang 50%-75% yang diketegorikan tinggi. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat baca siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 130 

Pekanbaru adalah: 1) Intensitas membaca, yaitu meliputi kesempatan 

untuk membaca dan kebiasaan membaca. 2) Perasaan, yaitu meliputi 

adanya perasaan senang dan tertarik. 3) Tujuan membaca, yaitu meliputi 

menambah wawasan dan motivasi. 4) Jenis bacaan, yaitu meliputi 

bacaan yang fiksi dan non fiksi. 5) Lingkungan, yaitu meliputi keluarga, 

guru, dan teman. 6) Akses informasi, yaitu meliputi perpustakaan, 

koleksi buku bacaan, mading, dan taman bacaan. 

Sedangkan upaya yang dilakukan guru di Sekolah Dasar 

Negeri 130 Pekanbaru adalah: 1) Menyediakan perpustakaan mini pada 

masing-masing kelas. 2) Mewajibkan siswa untuk membaca setiap awal 

masuk jam pelajaran, membaca 15 menit. 3) Memberikan kesempatan 

untuk membaca. 4) Selalu memotivasi siswa untuk membaca. 5) 

Menganjurkan siswa untuk membeli buku. 6) Menganjurkan siswa 
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untuk membaca ke perpustakaan setiap jam kosong. 7) Selalu 

menanamkan kebiasaan anak untuk membaca. 8) Mengadakan 

pembaharuan buku setiap tahunnya. 

 

B. Saran-saran 

Melalui skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran untuk 

dapat dipertimbangkan demi perkembangan ilmu dan pendidikan. 

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi minat baca siswa kelas V Sekolah Dasar 130 

Pekanbaru sangat tinggi. oleh karena itu kepada orang tua 

diharapkan supaya terus memberikan bimbingan dan motivasi 

kepada anak-anaknya untuk membaca. Menanamkan kegiatan 

membaca menjadi sebuah kebiasaan. Belikanlah mereka berbagai 

jenis buku bacaan agar mereka memiliki ilmu dan pengetahuan 

serta cakrawala yang luas. 

2. Kepada pimpinan sekolah diharapkan berusaha meningkatkan 

koleksi buku-buku bacaan, majalah, surat kabar, buku cerita, 

esikopedia, akses internet sekolah dan semua hal yang dapat 

meningkatkan minat baca siswa. Diharapkan juga dapat 

memberikan  

 

 


