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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari pemaparan analisis data penelitian mengenai 

program literasi sekolah terhadap minat baca peserta didik di SMP 

Muhammadiyah 7 Cerme Gresik, kesimpulan yang dapat peneliti ambil ialah 

sebagai berikut : 

1. Program literasi sekolah dan minat baca SMP Muhammadiyah 7 Cerme 

Gresik 

Tingkat program literasi sekolah termasuk dalam kriteria “sangat 

baik” dengan prosentase sebesar 78,3% dengan nilai rata-rata (mean) 

sebesar 35,2667. Selain itu berdasarkan hasil observasi juga 

membuktikan adanya berbagai upaya pendukung program literasi 

sekolah dengan pengadaan buku bacaan di perpustakaan, gazebo 

sekolah dan sudut baca setiap kelas. Upaya lain yang dilakukan sekolah 

adalah dengan pembiasaan membaca setiap 15 menit sebelum 

pembelajaran berlangsung. 

Tingkat minat baca peserta didik memiliki prosentase sebesar 66,3 

yang termasuk dalam kriteria “baik” dengan nilai rata-rata (mean) 

sebesar 33,1333. Hal ini juga dapat dilihat dengan rasa senang ketika 

membaca buku, melakukan kegiatan kunjungan ke perpustakaan dan 
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terdapat kegiatan bertanya kepada orang tua atau bapak/ibu guru ketika 

ada yang tidak dimengerti. 

2. Pengaruh program literasi sekolah terhadap minat baca peserta didik 

SMP Muhammadiyah 7 Cerme Gresik. 

Pengaruh program literasi sekolah terhadap minat baca peserta 

didik di SMP Muhammadiyah 7 Cerme Gresik berkategori kuat, hal ini 

dilihat dari hasil uji koefesien korelasi / hubungan (R) sebesar 0,641 dan 

koefesien determinasi (R square) sebesar 0,411 yang jika di 

prosesntasikan menjadi 41.1 % variabel minat baca (Y) dipengaruhi 

oleh program literasi sekolah (X) yang sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain. Dengan taraf signifikasi 0,000 < 0,05 artinya H1 diterima yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh program literasi sekolah terhadap 

minat baca peserta didik di SMP Muhammadiyah 7 Cerme Gresik. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran-saran yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk berbagai pihak sebagai berikut : 

1. Bagi sekolah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan program literasi 

sekolah dengan maksimal agar minat baca peserta didik terus meningkat di 

SMP Muhammadiyah 7 Cerme Gresik. 

2. Bagi peserta didik untuk selalu membiasakan kegiatan membaca setiap hari 

agar dapat tumbuh rasa senang dalam membaca. Selain itu, agar peserta 

didik lebih antusias untuk mendukung program literasi sekolah agar dapat 

meningkatkan berbagai kompetensi di sekolah. 
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3. Bagi peneliti untuk memperhatikan segala kekurangan dalam penelitian dan 

menjadikan penelitian ini sebagai telaah pustaka untuk meneliti lebih jauh 

tentang faktor-faktor yang mendukung meningkatnya minat baca setiap 

individu. 


