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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi 

membaca permulaan ditinjau dari faktor fisiologis dan lingkungan siswa kelas I 

SDN 14 Bongomeme Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa dalam 

mengimplementasikan membaca permulaan ditinjau dari faktor fisiologis dan 

lingkungan siswa akan berlangsung cukup baik, karena kedua faktor tersebut 

sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi membaca permulaan. Hal 

ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari siswa yang menunjukkan bahwa 

implementasi membaca permulaan ditinjau dari faktor fisiologis dan lingkungan 

berlangsung  cukup baik atau pada persentase 63%. Selain data yang diperoleh 

dari siswa ada juga data yang diperoleh dari guru yang menunjukkan bahwa 

implementasi membaca permulaan ditinjau dari faktor fisiologis berlangsung 

cukup baik atau pada presentase 67%. Untuk mendukung data yang diperoleh dari 

siswa peneliti juga membagikan angket pada orang tua terkait tentang faktor 

fisiologis dan lingkungan yang menunjukkan bahwa faktor fisiologis dan 

lingkungan siswa terlihat cukup baik atau pada persentase 55%, dan data hasil 

observasi berlangsung cukup baik atau 65%.Dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa implementasi membaca permulaan ditinjau dari faktor fisiologis dan 

lingkungan siswa kelas I SDN 14 Bongomeme berlangsung cukup baik atau pada 

persentase 62,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor fisiologis dan 

lingkungan cukup berpengaruh terhadap implementasi membaca permulaan. 

1.2 Saran 

Siswa seharusnya banyak berlatih membaca walaupun ada faktor yang 

mempengaruhi kemampuan siswa,  dan guru juga sebaiknya lebih memperhatikan 

kekurangan-kekurangan yang ada pada siswa baik dari segi kondisi fisik maupun 

lingkungan siswa yang sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam membaca, 

selain guru, pihak sekolah juga sangat berperan penting terhadap kemampuan 



54 
 

membaca siswa dengan senantiasa menyediakan sarana dan prasarana untuk 

menunjang implementasi membaca dan menciptakan lingkungan yang nyaman 

agar siswa dapat belajar dengan baik. Selain guru dan pihak sekolah, orang tua 

juga berperan penting terhadap implementasi membaca permulaan, orang tua 

seharusnya lebih peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi anaknya, lebih 

memberikan perhatian khusus baik material maupun jasmani. 
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