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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh data 

problematika literasi membaca di kelas IV A SD Negeri 112/I Perumnas yang 

dapat disimpulkan bahwa. 

Peserta didik belum mampu memahami isi teks bacaan, mereka hanya 

membaca bacaan yang diberikan oleh guru tanpa memahami isi dari bacaan 

tersebut dan hasilnya ketika diberi pertanyaan peserta didik masih bingung. Pada 

kemampuan menemukan dan memahami kata kunci teks, secara umum peserta 

didik belum begitu memahami karena pemahaman dalam membaca yang berbeda-

beda, peserta didik juga membutuhkan arahan dari guru seperti memberikan 

pertanyaan yang dapat menggali pemahaman sehingga dapat menemukan dan 

memahami kata kunci teks.  

Pada kemampuan memahami tujuan penulisan yang terdapat dalam teks 

bacaan, peserta didik belum mampu memahami tujuan penulisan yang terdapat 

dalam teks bacaan. Hal itu disebabkan oleh keseriusan peserta didik yang masih 

kurang saat membaca, ada peserta didik yang hanya menunggu gilirannya untuk 

membaca tanpa memahami isinya, dan ada peserta didik yang sibuk mengobrol 

dengan teman sebangkunya.  

Peserta didik belum mampu menentukan opini, mengembangkan argumen, 

dan menghubungkan berbagai macam teks. Dalam menentukan opini pada teks 

bacaan peserta didik hanya memindahkan kalimat yang ada di buku tema dan 

lembar kerja siswa tanpa mengubahnya dengan menggunakan kalimat sendiri. 
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Selanjutnya dalam mengembangkan opini pada teks bacaan peserta didik belum 

bisa dikarenakan konsentrasi dan pemahaman peserta didik yang masih kurang 

saat pembelajaran berlangsung, peserta didik malah sibuk bermain dan mengobrol 

dengan temannya. Kemudian untuk menghubungkan berbagai macam teks peserta 

didik memerlukan bantuan dan arahan dari guru karena minimnya kemampuan 

peserta didik dalam menghubungkan berbagai macam teks.  

1.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi dari skripsi adalah sebagai berikut: 

1) Pengembangan kebijakan sekolah dalam meningkatkan kemampuan peserta 

didik dalam memahami isi teks bacaan secara umum, menemukan dan 

memahami kata kunci teks, memahami tujuan penulisan, menentukan opini 

mengembangkan argumen, dan menghubungkan berbagai teks. 

2) Pengembangan kemampuan peserta didik dalam literasi membaca. 

3) Skripsi ini menjadi sumber referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan 

problematika literasi membaca di kelas IV Sekolah Dasar. 

1.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai problematika 

literasi  membaca di kelas IV sekolah dasar, maka peneliti memberikan beberapa 

saran yang dapat dijadikan masukan sebagai berikut: 

1) Peserta didik diharapkan untuk lebih rajin dalam membaca, menggali 

pengetahuannya mengenai apa saja yang belum diketahui, dan menambah 

pemahaman dari bacaannya.  

2) Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk guru agar dapat  menentukan 

langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi problematika literasi membaca, 
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lebih meningkatkan kemampuan dalam mengajar, penggunaan media, dan 

memvariasikan strategi yang tepat. 

3) Sekolah diharapkan untuk lebih memperhatikan mengenai permasalahan 

literasi membaca di sekolah dasar. Kemudian hendaklah secara terprogram 

dalam mengadakan pertemuan antara kepala sekolah dan guru-guru untuk 

membahas permasalahan yang dihadapi mengenai kemampuan peserta didik, 

hal ini berguna agar sekolah dapat mengatasi problematika literasi membaca di 

Sekolah. 

 


