
BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

1. Obyek bacaan siswa SMP Hidayatullah Ulukalo sangat beragam. Hal ini bisa

dilihat dari materi-materi yang dibaca oleh siswa mulai dari materi

Pendidikan Agama Islam (PAI), Sejarah Kenabian, Fiqih, Panduan Dakwah,

Ilmu Tajwid, Materi Kisah/Cerita, Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab ,serta

Buku Panduan Olah Raga. Oleh karena itu, penulis  merumuskan empat

kategori obyek bacaan siswa SMP Hidayatullah Ulukalo yaitu: Materi-materi

agama, kisah/cerita, bahasa, dan materi panduan olah raga. Dari kesemua

materi itu, materi-materi agamalah yang menjadi obyek bacaan yang paling

sering dibaca oleh siswa SMP Hidayatullah Ulukalo.

2. Motivasi siswa untuk membaca di perpustakaan di pengaruhi oleh beberapa

hal, diantaranya adalah karena keinginan sendiri untuk mendapatkan ilmu

pengetahuan yang banyak, di perpustakaan banyak koleksi buku-buku

bacaan, membaca di perpustakaan lebih nyaman dibandingkan di tempat lain,

tugas dari guru, diajak oleh teman, dan memiliki masjid binaan. Keingin

sendiri untuk membaca di perpustakaan menjadi faktor yang paling dominan

yang penulis dapatkan dari sebagian besar informan yang ada.



3. Teknik membaca siswa SMP Hidayatullah Ulukalo sangat berfareasi, ada

yang menggunakan teknik memahami bacaan, teknik membaca lambat,

teknik membaca sedang, teknik membaca berulang-ulang, teknik melafalkan

bacaan, dan teknik membaca di tempat terang. Dari beberapa teknik

membaca tersebut yang lebih dominan digunakan oleh siswa SMP

Hidayatullah Ulukalo adalah teknik membaca dengan berulang-ulang.

D. Saran

Di bagian akhir skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa saran yang

merupakan hasil pemikiran dari penulis sendiri, diantaranya:

1. Kebiasaan membaca harus ditanamkan sedini mungkin dalam diri siswa

dengan mengaktifkan seluruh elemen yang ada dalam pendidikan yaitu

elemen orang tua yang ada di rumah, elemen guru-guru yang berada di

sekolah dan elemen masyarakat serta negara,  sehingga kebiasaan membaca

akan menjadi kebiasaan bersama yang akan menjadi budaya masyarakat.

2. Materi bacaan atau buku-buku bacaan para siswa harus di sesuaikan dengan

kebutuhan siswa dalam dunia pendidikan yang sedang dijalaninya karena

materi bacaan berperan besar pada penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang merupakan salah satu syarat pencapaian cita-citanya yang

akan datang.

3. Pihak sekolah harus menyediakan sarana-sarana sekolah yang memudahkan

para siswa dalam mendapatkan informasi dan bahan bacaan misalnya



perpustakaan yang sesuai dengan standar pendidikan yang ada sehingga para

siswa mendapat kemudahan dalam penggunaanya.


