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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut 

ini. 

1. Berdasarkan hasil tes identifikasi masalah, terdapat lima orang siswa yang 

mengalami kesulitan membaca. Mereka adalah siswa yang berdasarkan hasil tes 

tersebut berada  pada level frustrasi. Mereka adalah OR, RF, N, H, dan Rk. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil tes diagnosis dan pedoman yang telah ditentukan, 

penulis  mengategorikan siswa tersebut menjadi dua yakni siswa dengan kesulitan 

membaca berat dan siswa dengan kesulitan membaca sedang.  Penggunaan istilah 

berat dan sedang didasarkan pada pedoman yang telah disusun oleh penulis yang 

selanjutnya di-judgment oleh pakar pada bidangnya. 

2. Faktor yang menjadi penyebab kesulitan membaca yang dialami oleh kelima 

siswa tersebut hampir sama, yaitu sebagai berikut. 

a. Faktor internal  

Faktor internal adalah faktor penyebab siswa berkesulitan membaca yang berasal 

dari diri siswa itu sendiri. Faktor internal itu terdiri dari: 

1) kesadaran fonetik/fonik dan kesadaran fonemik yang rendah; dan 

2) minat serta motivasi belajar membaca yang rendah. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor penyebab siswa berkesulitan membaca yang 

berasal dari luar diri siswa. Faktor eksternal itu terdiri dari: 

1) metode pembelajaran di sekolah  yang kurang efektif 
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2) kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah  serta  tingkat  pendidikan 

dan keterampilan orangtua yang rendah. 

 

3. Untuk menangani siswa berkesulitan membaca, penulis akan memberikan 

tindakan melalui Metode Analisis Glass. Sebelum dilakukan tindakan, penulis 

menyusun RPP terlebih dahulu. RPP ini pun dibuat dua, yaitu untuk siswa 

berkesulitan membaca sedang dan siswa berkesulitan membaca berat. RPP ini 

menekankan pada pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan 

prinsip dan langkah-langkah Metode Analisis Glass. RPP ini dibuat sebanyak 

lima RPP dan RPP ke-2 sampai ke-5 merupakan hasil dari refleksi tindakan 

sebelumnya.  

4. Pelaksanaan tindakan  atau treatment  terhadap siswa berkesulitan membaca 

melaui Metode Analisis Glass pun dibagi dua, yaitu untuk siswa berkesulitan 

membaca sedang dan siswa bekesulitan membaca berat. Selain itu, tindakan ini 

dilakukan selama lima kali, sampai mencapai  target minimal yang ditentukan. 

Setiap kali melakukan tindakan, penulis melakukan evaluasi dan dari hasil 

evaluasi itulah kemudian dibuat perencanaan tindakan selanjutnya. 

5. Setelah dilakukan lima kali tindakan dapat dikatakan bahwa Metode Analisis 

Glass yang digunakan, berhasil dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa 

yang dibuktikan dengan meningkatnya  kesadaran fonetik dan fonemik siswa 

yang sebelumnya rendah. Namun, pada siswa berkesulitan membaca berat, 

metode ini belum mampu meningkatkan level membacanya. Hal itu dibuktikan 

dengan hal-hal berikut. 

a. Setelah dilakukan tindakan, OR dan RF, yang awalnya tidak dapat membaca 

sama sekali sudah mampu membaca kata. Walaupun masih berada pada level 

frustrasi, OR dan RF sudah mampu membaca  kata yang terdiri dari 2-3 suku 
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kata,serta beberapa kata berhuruf  /ng/ dan /ny/ seperti <bunga>, <punya>, 

<singa>, dan semisalnya. 

b. Setelah dilakukan tindakan, kemampuan membaca N, H, dan Rk  pun 

mengalami peningkatan. Rk  sudah mampu mencapai level independen tanpa 

melakukan kesalahan satu kata pun. Begitu juga dengan N. Ia sudah mencapai 

level independen walaupun masih melakukan kesalahan sebanyak satu  kata 

dari semua kata yang diteskan. Sementara itu, H baru mencapai level 

instruksional karena ia melakukan kesalahan sebanyak dua kata dari kata yang 

diteskan.  

 

B. Saran 

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa upaya tindakan yang dilakukan penulis 

dengan menggunakan Metode Analisis Glass cukup berhasil dalam meningkatkan 

kemampuan membaca siswa. Hal tersebut karena kesulitan membaca yang dialami 

siswa salah satunya disebabkan oleh  kesadaran fonetik dan fonemik yang rendah. 

Namun, kesulitan membaca yang dialami siswa tidak hanya disebabkan oleh hal 

tersebut. Hal-hal lain di luar siswa ternyata banyak berpengaruh terhadap kesulitan 

yang dialami mereka. Salah satunya adalah  faktor lingkungan keluarga. Oleh sebab 

itu, penulis menyarankan peneliti selanjutnya yang akan meneliti hal yang serupa 

untuk melakukan penelitian tentang penanganan terhadap faktor lingkungan keluarga 

yang berpengaruh bagi  siswa yang berkesulitan membaca.   

Selain itu, seperti halnya metode yang lain, Metode Analisis Glass bukan 

merupakan metode yang sempurna. Misalnya, metode ini menekankan pada proses 

decoding dan membedakan antara membaca dan decoding. Oleh karena itu, metode 

tidak mengajarkan membaca kata disertai dengan konteks sehingga tidak 

memperkenankan menggunakan gambar atau menggunakan kata dalam konteks 
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kalimat. Siswa hanya diperlihatkan kata-kata tersendiri. Hal itu membuat metode ini 

kurang menarik bagi siswa sehingga sangat memungkinkan siswa  menjadi jenuh. 

Dengan demikian, perlu diadakan penelitian lanjut untuk menangani siswa 

berkesulitan membaca dengan menggunakan metode yang menuntut analisis seperti 

halnya dalam metode Analisis Glass namun lebih menarik bagi siswa.  

 

 


