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ABSTRAK 

 
Kusumastuti, Yesifa Hesti. 2018. Pengaruh Program Literasi Sekolah dan 

Lingkungan Sekolah terhadap Minat Baca Siswa Kelas V SD Islam Terpadu 
Qurrota A’yun Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo. Pembimbing Pryla Rochmawati, M.Pd. 

 
Kata Kunci: program literasi sekolah, lingkungan sekolah dan minat baca. 

Literasi sekolah merupakan segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk 
menumbuhkan kebiasaan untuk gemar membaca dan memberikan pemahaman 
terhadap peserta didik mengenai pentingnya membaca. Adapun lingkungan sekolah 
juga merupakan salah satu faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap minat baca. 
Kondisi yang ditemui di SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo bahwa siswa 
masih memiliki tingkat ketertarikan membaca yang rendah, terbukti dengan masih 
banyaknya siswa yang enggan membaca dan lebih memanfaatkan waktu luang yang 
dimilikinya untuk bermain bersama teman-temannya. Tujuan penelitian ini adalah 1) 
untuk mengetahui program literasi sekolah SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 
Ponorogo,  2) untuk mengetahui lingkungan sekolah SD Islam Terpadu Qurrota 
A‟yun Ponorogo, 3) untuk mengetahui minat baca siswa kelas V SD Islam Terpadu 
Qurrota A‟yun Ponorogo, 4) untuk mengetahui pengaruh yang signifikansi antara 
program literasi sekolah dan lingkungan sekolah terhadap minat baca siswa kelas V 
SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan 
rancangan penelitian expost facto. Untuk teknik pengumpulan data digunakan angket 
dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data digunakan rumus Regresi Linier 
Berganda, dengan bantuan SPSS 17. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas V di SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo yang berjumlah 127 
siswa. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random 
sampling, dengan jumlah sampel adalah 55 siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota 
A‟yun Ponorogo. 

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa 1) program literasi sekolah 
siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo dalam kategori cukup 
dengan prosentase 64%. 2) lingkungan sekolah siswa kelas V SD Islam Terpadu 
Qurrota A‟yun Ponorogo dalam kategori cukup dengan prosentase 70%. 3) minat 
baca siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo dalam kategori cukup 

dengan prosentase 68%. Pada taraf 0,05 %, diperoleh tabelhitung FF   yaitu 5, 990 > 

4,02 dengan pesamaan garis regresinya : 21 260,0355,0828,15 XXY  , artinya 

program literasi sekolah dan lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap minat baca siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 
Ponorogo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Membaca merupakan salah satu aktifitas penting dalam kehidupan sehari-

hari. Sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan dan 

kesadaran dalam membaca. Membaca adalah perintah pertama dan utama bagi 

umat islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. 

Perintah membaca seperti yang terdapat di dalam Al-quran surat Al-„Alaq 

[96]: ayat 1-5 yang artinya : 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Maha Pemurah. Yang mengajar  (manusia) dengan perantara qalam. Dia 

mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.1 

 

“Membaca” seperti disebutkan dalam terjemahan ayat di atas, merupakan 

salah satu aktivitas dan cara belajar. Ini mengisyaratkan bahwa Islam amat 

memandang penting belajar atau menuntut ilmu. Perintah membaca dalam 

terjemahan ayat di atas, sesungguhnya terkandung makna yang luas. Dalam 

konteks umum, membaca merupakan aktivitas melihat tulisan dan mengerti atau 

dapat melisankan apa yang tertulis. 

Ibrahim Bafadal mengutip pendapat Mark sheffel mendefinisikan membaca 

merupakan kegiatan kompleks dan disengaja, dalam hal ini berupa proses berpikir 

yang didalamnya terdiri dari berbagai aksi berpikir yang bekerja secara terpadu 

                                                           
1
 Al-Qur‟an, 96:1-5. 
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mengarah kepada satu tujuan yaitu memahami mana paparan tertulis secara 

keseluruhan. Aksi-aksi pada waktu membaca tersebut berupa memperoleh 

pengetahuan dari simbol-simbol huruf atau gambar yang diamati, pemecahan 

masalah-masalah yang timbul serta menginterprestasikan simbol-simbol huruf atau 

gambar- gambar,dan sebagainya.2 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut terciptanya 

masyarakat yang gemar belajar. Proses belajar yang efektif antara lain dilakukan 

melalui membaca. Masyarakat yang gemar membaca memperoleh pengetahuan 

dan wawasan baru yang akan semakin meningkatkan kecerdasannya sehingga 

mereka lebih mampu menjawab tantangan hidup pada masa-masa mendatang.
3
  

Meski membaca memiliki banyak manfaat, masyarakat Indonesia pada 

umumnya dan peserta didik khususnya tidak memiliki kebiasaan membaca. Minat 

baca orang Indonesia sangat rendah. Berdasarkan data UNESCO, minat baca 

masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1000 

orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Penelitian lainnya berjudul 

"Most Littered Nation In the World" yang dilakukan oleh Central Connecticut 

State Univesity pada Maret 2016, Indonesia dinyatakan berada pada posisi ke-60 

dari 61 negara dalam hal minat membaca.
4 

                                                           
2
 Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (Jakarta:Bumi Aksara,1996), 193. 

3
 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar (Jakarta: Bumi Aksara,2006), 1. 

4
 Ratmi Ardian, “Gerakan Literasi Sekolah dalam meningkatkan minat baca peserta didik di 

SMA Negeri 1 Banyuasin I (Implementasi Permendikbud No.23 Tahun 2015)”, Edukasi, 20 

(November, 2017), 162. 
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Berkaitan dengan rendahnya kemampuan literasi siswa di Indonesia, sejak 

tahun 2000 kemampuan membaca pemahaman, sebagai salah satu bagian dari 

kemampuan literasi, yang dimiliki oleh siswa SD dan SMP di tanah air, sudah 

beberapa kali diukur dan dibandingkan dengan kemampuan siswa di beberapa 

Negara lain. Dari survey Progress in Internasional Reading Literacy Study 

(PIRLS) yang dilakukan pada tahun 2011, siswa Indonesia masih menempati 

urutan bawah dibandingkan dengan Negara lain.5 

Suatu masyarakat yang maju dapat ditunjang dengan budaya membaca. 

Segala pengetahuan yang diperoleh tidak mungkin didapat tanpa dengan 

membaca, karena itu budaya membaca perlu dikembangkan sejak dini. 

Keterampilan membaca berperan penting dalam kehidupan karena pengetahuan 

diperoleh melalui membaca. Oleh karena itu, keterampilan ini harus dikuasai 

peserta didik dengan baik sejak dini untuk membiasakan budaya membaca. 

Rendahnya keterampilan tersebut membuktikan bahwa proses pendidikan 

belum mengembangkan kompetensi dan minat peserta didik terhadap 

pengetahuan. Praktik pendidikan yang dilaksanakan disekolah selama ini belum 

memperlihatkan bahwa sekolah berfungsi sebagai organisasi pembelajar yang 

menjadikan semua warganya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Untuk 

mengembangkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran, Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). 

                                                           
5
Yunus Abidin, et al, Pembelajaran Literasi: Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi 

Matematika, Sains, Membaca dan Menulis (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 277. 
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GLS adalah upaya menyeluruh yang melibatkan semua warga sekolah (guru, 

peserta didik, orangtua/wali murid) dan masyarakat, sebagai bagian dari ekosistem 

pendidikan.
6
 

Menurut Permendikbud no 23 tahun 2015 Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

yaitu mendorong seluruh anak Indonesia agar memiliki minat membaca buku yang 

pada waktunya diharapkan menjadi budaya dalam kehidupan nasional.7 

Melalui program literasi sekolah ini mendorong siswa untuk memiliki 

kebiasaan membaca. Jika pembiasaan membaca ini sudah terbentuk maka 

membaca tidak lagi menjadi paksaan melainkan menjadi suatu kebutuhan. Jika 

membaca sudah menjadi kebutuhan, maka membaca menjadi suatu kebiasaan yang 

akan tertanam dalam diri siswa. 

Literasi tidak diartikan dalam konteks yang sempit yakni membaca dengan 

membawa buku saja, tetapi segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk 

menumbuhkan kebiasaan untuk gemar membaca dan memberikan pemahaman 

terhadap peserta didik mengenai pentingnya membaca. Di dalam budaya literasi 

semua kegiatan dilakukan dengan suasana yang menyenangkan sehingga kegiatan 

peserta didik tidak merasa bosan saat budaya literasi itu dilaksanakan. Selain itu, 

                                                           
6
 Nindya Faradina, “Pengaruh Program Gerakan Literasi Sekolah terhadap Minat Baca Siswa di 

SD Islam Terpadu Muhammadiyah An-Najah Jatinom Klaten,” Hanata Widya, 8 (2017), 61. 
7
 Saiful Rohman, “Membangun Budaya Membaca Pada Anak melalui Program Gerakan 

Literasi Sekolah,” Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, 1 (Juni, 2017), 155. 
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bermanfaat juga untuk menumbuhkan mainset bahwa kegiatan membaca itu tidak 

membosankan bahkan menyenangkan.8 

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan pelaksanaan program literasi sekolah pada tahap 

pertama yaitu tahap pembiasaan bertujuan untuk menumbuhkan minat peserta 

didik terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca. Pada tahap pembiasaan ini 

kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu SD kelas rendah 

dan SD kelas tinggi, dengan kegiatan seperti menyimak dan membaca buku 

bacaan/pengayaan. Kedua tahap pengembangan bertujuan untuk mempertahankan 

minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca, serta meningkatkan 

kelancaran dan pemahaman membaca peserta didik. Kegiatan yang dilakukan 

meliputi menyimak, membaca, berbicara, menulis dan memilah informasi. Ketiga 

tahap pembelajaran bertujuan untuk mempertahankan minat peserta didik terhadap 

bacaan dan terhadap kegiatan membaca, serta meningkatkan kecakapan literasi 

peserta didik melalui buku-buku pengayaan dan buku teks pelajaran. Kegiatan 

literasi pada tahap pembelajaran meningkatkan kemampuan berbahasa reseptif 

(membaca dan menyimak) dan aktif (berbicara dan menulis) yang sudah dilakukan 

pada tahap pengembangan.9 

                                                           
8
 Achmad Zakaria, Pengaruh Budaya Literasi terhadap Prestasi Belajar Sejarah Kebudayaan 

Islam Peserta Didik Di Smp Iskandar Said Surabaya (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya, 2017), 17. 
9
 Dewi Utami, et al., Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016),7. 
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Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja di rancang untuk 

melaksanakan pendidikan. Seperti setelah dikemukakan bahwa karena kemajuan 

zaman, keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi 

generasi muda terhadap ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi (IPTEK). 

Semakin maju suatu masyarakat semakin penting peran sekolah dalam 

mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan di 

masyarakat. 

Lingkungan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap sebuah proses 

pembelajaran bagi anak didik, karena bagaimanapun lingkungan sekitar yang 

dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan. Pada dasarnya 

lingkungan sekolah mencakup lingkungan fisik sekolah (fasilitas dan sarana 

prasarana sekolah), lingkungan sosial dan afektif (dukungan dan partisipasi aktif 

seluruh warga sekolah)  dan lingkungan akademik (suasana sekolah dan 

pelaksanaan program).  

Sekolah memiliki peran yang positif dalam menumbuhkan kegemaran anak 

dalam membaca, dengan menyajikan sistem dan metode belajar dan menyediakan 

beragam materi yang menarik untuk dibaca. Anak tidak akan tertarik membaca 

jika di kelas tidak tersedia buku-buku cerita dan majalah yang sesuai dengan 

keinginannya. Penyediaan materi bacaan yang menarik dapat dijadikan titik awal 

terciptanya sikap gemar membaca.10
  

                                                           
10

 Fahim Musthafa, Agar Anak Anda Gemar Membaca (Bandung: Hikmah, 2005), 10. 
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Menurut Oemar Hamalik menyatakan lingkungan sekolah adalah sesuatu dari 

sekitar yang bermakna atau memberikan pengaruh terhadap individu baik positif 

atau negatif.11
 Selain lingkungan keluarga dan masyarakat, sekolah tempat 

pendidikan formal yang berkewajiban secara moral untuk membina dan mendidik 

anak-anak dalam rangka menumbuhkan minat baca. Peranan sekolah dalam 

membantu mengembangkan minat baca bagi siswa yaitu dengan menyediakan 

perpustakaan dengan koleksi buku-buku yang mengandung materi pelajaran, dan 

memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu gemar membaca.
12

 

Menurut Dimyati Mahmud timbulnya minat sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan sekitarnya. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan pergaulan, 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman belajar dan 

lingkungan sekitarnya yang dapat membuat individu berminat terhadap suatu 

bacaan. Minat membaca akan muncul apabila lingkungan yang ada di sekitar 

individu mendukungnya.13 Lingkungan sekolah seperti para guru, staf administrasi 

dan teman-teman sekelas juga dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Para 

guru yang menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik, misalnya rajin 

membaca dan berdiskusi dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan 

                                                           
11

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),  56 
12

 Ibid.., 57.  
13

 Doni Frediyanto, Pengaruh Fasilitas Perpustakaan dan Pelayanan Pustakawan terhadap 

Minat Baca Masyarakat di Perpustakaan Daerah Kabupaten Boyolali (Universitas Sebelas Maret, 

2012), 52. 
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belajar siswa. Teman-teman yang rajin belajar dapat mendorong seorang siswa 

untuk lebih semangat dalam kegiatan belajarnya.14 

Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk 

membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan 

mewujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian 

membacanya atas kesadaran sendiri.15 

Untuk mengembangkan minat baca, siswa dibimbing agar dapat merasakan 

belajar bukan suatu kegiatan yang wajib melainkan suatu kebutuhan. Sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan minat membaca adalah 

suatu keadaan yang muncul akibat adanya keinginan yang besar untuk melakukan 

kegiatan membaca dan untuk mencapai suatu tujuan.  

Menurut Depdikbud mengemukakan bahwa meningkatkan minat dan 

kegemaran membaca merupakan salah satu tolok ukur meningkatkan mutu 

pendidikan. Oleh karena itu, para kepala sekolah, guru, pengawas, dan pustakawan 

bersama-sama orang tua dan masyarakat diharapkan ikut mendukung suksesnya 

pengembangan minat dan kegemaran membaca siswa.16 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di SDIT Qurrota A'yun   

ponorogo beberapa waktu ini, dapat diketahui bahwa setiap anak memiliki tingkat 

ketertarikan membaca yang berbeda-beda. Hanya saja sebagian besar dari siswa-

                                                           
14

 Nana Saodih Sukmadita, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), 164. 
15

 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar …, 28. 
16

 Ibid…, 131. 
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siswi memiliki tingkat ketertarikan membaca yang rendah. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan masih banyaknya siswa yang enggan membaca dan lebih 

memanfaatkan waktu luang yang dimilikinya untuk bermain bersama teman-

temannya daripada membaca buku yang telah di sediakan di perpustakaan, bahkan 

dengan disediakannya fasilitas membaca yang  mumpuni seperti taman bacaan di 

pojok sekolah dan sekitar sekolah mereka masih enggan untuk melakukan kegiatan 

membaca. Berdasarkan hasil wawancara singkat yang telah dilakukan beberapa 

waktu lalu diketahui bahwa SDIT  Qurrota A'yun  ponorogo mengadakan program 

literasi sekolah. Hal ini pun masih belum mampu meningkatkan ketertarikan 

membaca siswa. Diketahui pula bahwa dalam pelaksanaan program literasi 

sekolah belum ada guru yang mendampingi secara terstruktur.17 

Melihat pentingnya kehadiran program literasi sekolah dan lingkungan 

sekolah terhadap minat baca siswa, akhirnya penulis membahas masalah ini 

dengan memilih judul ”Pengaruh Program Literasi Sekolah dan Lingkungan 

Sekolah terhadap Minat Baca Siswa Kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo”. 

 

B. Batasan Masalah  

Berangkat dari permasalahan di atas, perlu adanya batasan masalah agar 

tidak terjadi kerancuan dalam penelitian. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah terkait dengan pengaruh program literasi sekolah dan 

                                                           
17

 Hasil pengamatan di SD Islam Terpadu Ponorogo tgl 13 Desember 2017  
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lingkungan sekolah terhadap minat baca siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota 

A‟yun Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan pada 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana program literasi sekolah SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo? 

2. Bagaimana lingkungan sekolah SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo? 

3. Bagamana minat baca siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo? 

4. Adakah pengaruh program literasi sekolah dan lingkungan sekolah terhadap 

minat baca siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui:  

1. Program literasi sekolah SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo 

2. Lingkungan sekolah SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo 

3. Minat baca siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo 

4. Pengaruh program literasi sekolah dan lingkungan sekolah terhadap minat 

baca siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo 
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E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama: 

1. Secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji teori ilmu pendidikan yaitu 

pengaruh program literasi sekolah dan lingkungan sekolah terhadap minat 

baca siswa. 

b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil penelitian 

yang telah ada serta sebagai bahan telaah pustaka penelitian selanjutnya. 

c. Secara praktis  

a. Bagi siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan minat baca siswa. 

b. Bagi Guru 

Guru mampu mewujudukan kegiatan pembiasaan membaca siswa dengan 

baik dan berjalan dengan lancar 

c. Bagi sekolah  

Sebagai tambahan informasi dan dapat pula dijadikan bahan masukan dan 

pertimbangan dalam menumbuhkan minat baca siswa. 

d. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang banyak 

terkait program literasi sekolah dan dapat menerapkannya dalam masa 

mendatang sebagai upaya untuk mengajak peserta didik gemar membaca. 
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F. Sistematika Pembahasan  

Untuk dapat memberikan gambaran mengenal penelitian ini dapat disusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika pembahasan. 

BAB II  : KAJIAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan telaah hasil penelitian terdahulu 

dan landasan teori (program literasi sekolah, lingkungan 

sekolah dan minat baca),kerangka berfikir dan 

pengajuan hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, populasi dan 

sampel,instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV   :  HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi 

penelitian,deskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis), interpretasi dan pembahasan. 
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BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian bab 

terdahulu dan saran yang bisa menunjang peningkatan 

dari permasalahan yang dilakukan.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS  

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Penelitian pertama, dilakukan oleh Khur‟in Nur Hidayah yang berjudul 

“Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Sekolah terhadap Moral Siswa 

Kelas V MI Maa‟rif Syuhada Ngunut Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/ 

2017”.  Adapun hasil penelitiannya adalah: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga terhadap moral 

siswa kelas V MI Maa‟rif Syuhada Ngunut Babadan Ponorogo sebesar 41, 3% 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah terhadap moral 

siswa kelas V MI Maa‟rif Syuhada Ngunut Babadan Ponorogo sebesar 39, 5% 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolah terhadap moral siswa kelas V MI Maa‟rif Syuhada Ngunut Babadan 

Ponorogo sebesar 57, 5%.18 

Dari skripsi yang diteliti oleh Khur‟in Nur Hidayah memiliki persamaan 

dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada variabel independennya 

(lingkungan sekolah). Sedangkan perbedaan antara skripsi Khur‟in Nur Hidayah 

dengan penelitian saya terletak pada variabel independennya, pada skripsi Khur‟in 

                                                           
18

 Khur‟in Nur Hidayah, Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Sekolah terhadap 

Moral Siswa Kelas V MI Maa’rif Syuhada Ngunut Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/ 2017 

(SKRIPSI: IAIN Ponorogo, 2017), 7. 
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Nur Hidayah variabel independennya lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah 

sedangkan penelitian saya program literasi sekolah dan lingkungan sekolah. Selain 

itu analisis data yang dilakukan oleh Khur‟in Nur Hidayah menggunakan regresi 

linier sederhana sedangkan saya regresi linier berganda.  

Penelitian kedua, dilakukan oleh Achmad Zakaria yang berjudul “Pengaruh 

Budaya Literasi terhadap Prestasi Belajar Sejarah Kebudayaan Islam Peserta Didik 

Di Smp Iskandar Said Surabaya”. Adapun hasil penelitiannya adalah: 

1. Budaya literasi di SMP Iskandar Said Surabaya berjalan dengan sangat baik. 

Hal ini dapat dilihat dari setiap harinya melakukan budaya literasi, melakukan 

beranekaragam jenis kegiatan budaya literasi, kondisi perpustakaan SMP 

Iskandar Said Surabaya yang sudah memenuhi standar perpustakaan sekolah. 

Dan koleksi buku yang dimiliki perpustakaan SMP Iskandar Said Surabaya 

yang dinilai cukup lengkap untuk dapat memenuhi kebutuhan baca warga 

sekolah. Sedangkan berdasarkan hasil angket yang dibagikan kepada peserta 

didik mengenai budaya literasi, data yang diperoleh setelah dianalisis dengan 

persentase hasilnya 71,02%, hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi di SMP 

Iskandar Said Surabaya tergolong cukup tinggi.  

2. Prestasi belajar peserta didik mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di SMP 

Iskandar Said Surabaya juga tergolong baik, karena dilihat dari hasil rata-rata 

peserta didik adalah 86,77 dari 89 jumlah peserta didik (responden). Dan hasil 

rata-rata tersebut melampui KKM yang telah ditetapkan oleh guru Sejarah 

Kebudayaan Islam yakni 75.  
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3. Ada hubungan positif yang signifikan antara pengaruh budaya literasi terhadap 

prestasi belajar peserta didik. Hal ini dibuktikan dari hasil yang diperoleh yaitu 

dengan menggunakan rumus korelasi product moment, diperoleh angka indeks 

korelasi sebesar 0,33 yang berkisar antara 0,02 – 0,40, ini berarti terdapat 

korelasi yang signifikan antara variabel X dan variabel Y yaitu korelasi yang 

rendah atau lemah.19 

Dari skripsi yang diteliti oleh Achmad Zakaria memiliki persamaan dengan 

penelitian yang saya lakukan yaitu pada variabel independennya (literasi). 

Sedangkan perbedaan antara skripsi Achmad Zakaria dengan penelitian saya 

terletak pada variabel dependennya, pada skripsi Achmad Zakaria variabel 

dependennya prestasi belajar sedangkan penelitian saya minat baca. Selain itu 

analisis data yang dilakukan oleh Achmad Zakaria menggunakan korelasi product 

moment sedangkan saya regresi linier berganda.  

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Doni Frediyanto yang berjudul “Pengaruh 

Fasilitas Perpustakaan dan Pelayanan Pustakawan terhadap Minat Baca 

Masyarakat di Perpustakaan Daerah Kabupaten Boyolali” Adapun hasil 

penelitiannya adalah:  

1. Ada pengaruh positif yang signifikan antara fasilitas perpustakaan dan 

pelayanan pustakawan terhadap minat baca pengunjung perpustakaan Daerah 

Kabupaten Boyolali. Hal ini terbukti dari hasil analisis regresi yang 

memperoleh F hitung > F tabel yaitu 56, 195 > 3, 15 pada taraf signifikan 5 %. 

                                                           
19

 Achmad Zakaria, Pengaruh Budaya Literasi terhadap Prestasi Belajar …, 107. 
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Sumbangan relatif fasilitas perpustakaan (X1) terhadap minat baca (Y) sebesar 

48, 6 % dan sumbangan pelayanan pustakawan (X2) terhadap minat baca (Y) 

sebesar 51, 4 %. Untuk sumbangan efektif fasilitas perpustakaan (X1) terhadap 

minat baca (Y) sebesar 29, 9 % dan pelayanan pustakawan (X2) terhadap minat 

baca (Y) sebesar 31, 7 %.20 

Dari skripsi yang diteliti oleh Doni Frediyanto memiliki persamaan dengan 

penelitian yang saya lakukan yaitu pada variabel dependennya (minat baca). 

Sedangkan perbedaan antara skripsi Doni Frediyanto dengan penelitian saya 

terletak pada variabel independennya, pada skripsi Doni Frediyanto variabel 

independennya fasilitas perpustakaan dan pelayanan pustakawan sedangkan 

penelitian saya lingkungan sekolah dan program literasi sekolah.  

 

B. Landasan Teori  

1. Literasi Sekolah 

a. Pengertian Literasi Sekolah 

Literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa 

dan gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam untuk membaca,menulis, 

mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berfikir kritis tentang 

ide-ide.21 

                                                           
20

 Doni Frediyanto, Pengaruh Fasilitas Perpustakaan dan Pelayanan Pustakawan …, 54. 
21

 Yunus Abidin, Pembelajaran Literasi…, 1. 
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Menurut Kern “Literasi secara sempit didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk membaca dan menulis yang juga berkaitan dengan 

pembiasaan dalam membaca dan mengapresiasi karya sastra (literature)”.22 

Menurut Widyani, dkk program literasi sekolah merupakan sebuah 

upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai 

organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui 

pelibatan publik. Program literasi sekolah merupakan kegiatan yang 

melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga 

kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid), 

akademisi, penerbit, media massa, masyarakat, dan pemangku kepentingan 

di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Kementarian Pendidikan dan Kebudayaan. Program literasi sekolah 

diharapkan dapat mendorong warga sekolah, pemangku kepentingan, dan 

masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan, dan menjadikan kegiatan ini 

sebagai kegaitan yang penting dalam kehidupan.23 

Menurut Permendikbud no 23 tahun 2015 Program Literasi Sekolah 

yaitu mendorong seluruh anak Indonesia agar memiliki minat membaca 

                                                           
22

 Hayat & Yusuf, Mutu Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 25. 
23

 Dewi Ratna Sari, “Hubungan Kualitas Penerapan Gerakan Literasi Sekolah Dengan 
Kemandirian Belajar Siswa Kelas X Smk Negeri 1 Sidoarjo,” Kajian Moral dan 
Kewarganegaraan, 3 (2017), 993. 
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buku yang pada waktunya diharapkan menjadi budaya dalam kehidupan 

nasional.24
 

Melalui program literasi sekolah ini mendorong siswa untuk memiliki 

kebiasaan membaca. Jika pembiasaan membaca ini sudah terbentuk maka 

membaca tidak lagi menjadi paksaan melainkan menjadi suatu kebutuhan. 

Jika membaca sudah menjadi kebutuhan, maka membaca menjadi suatu 

kebiasaan yang akan tertanam dalam diri siswa. 

b. Tujuan Program Literasi Sekolah 

1) Tujuan Umum  

Menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan 

ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam program literasi 

sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.25 

2) Tujuan Khusus 

a) Menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah. 

b) Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. 

c) Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan 

ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. 

d) Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam 

buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.26 

 

                                                           
24

 Saiful Rohman, “Membangun Budaya Membaca Pada Anak …, 155. 
25

 Dewi Utami, et al., Panduan Gerakan Literasi Sekolah…, 2. 
26

 Ibid…, 2. 
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c. Tahapan-tahapan program literasi sekolah 

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah tahapan 

dalam pelaksanaan program literasi sekolah adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Pembiasaan  

Tahap pembiasaan bertujuan untuk menumbuhkan minat peserta 

didik terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca. Pada tahap 

pembiasaan ini kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jenjang 

pendidikan yaitu SD kelas rendah dan SD kelas tinggi, dengan kegiatan 

seperti menyimak dan membaca buku bacaan/pengayaan.27 

2) Tahap Pengembangan 

Tahap pengembangan bertujuan untuk mempertahankan minat 

terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca, serta meningkatkan 

kelancaran dan pemahaman membaca peserta didik. Kegiatan yang 

dilakukan meliputi menyimak, membaca, berbicara, menulis dan memilah 

informasi.28 

3) Tahap Pembelajaran 

Tahap pembelajaran bertujuan untuk mempertahankan minat 

peserta didik terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca, serta 

meningkatkan kecakapan literasi peserta didik melalui buku-buku 

pengayaan dan buku teks pelajaran. Kegiatan literasi pada tahap 

                                                           
27

 Ibid.., 7. 
28

 Ibid…, 27. 
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pembelajaran meningkatkan kemampuan berbahasa reseptif (membaca 

dan menyimak) dan aktif (berbicara dan menulis) yang sudah dilakukan 

pada tahap pengembangan.29 

d. Prinsip-prinsip literasi sekolah  

1) Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat 

diprediksi.  

Tahap perkembangan anak dalam belajar membaca dan menulis 

saling beririsan antartahap perkembangan. Memahami tahap 

perkembangan literasi peserta didik dapat membantu sekolah untuk 

memilih strategi pembiasaan dan pembelajaran literasi yang tepat sesuai 

kebutuhan perkembangan mereka.30 

2) Program literasi yang baik bersifat berimbang 

Sekolah yang menerapkan program literasi berimbang menyadari 

bahwa tiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena 

itu, strategi membaca dan jenis teks yang dibaca perlu divariasikan dan 

disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Program literasi yang bermakna 

dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan bacaan kaya ragam teks, 

seperti karya sastra untuk anak dan remaja.
31

 

 

 

                                                           
29

 Ibid…, 57. 
30

 Yunus Abidin, Pembelajaran Literasi…, 280. 
31

 Ibid. 
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3) Program literasi terintegrasi dengan kurikulum 

Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung 

jawab semua guru di semua mata pelajaran sebab pembelajaran mata 

pelajaran apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. 

Dengan demikian, pengembangan profesional guru dalam hal literasi 

perlu diberikan kepada guru semua mata pelajaran.32 

4) Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun 

Misalnya, „menulis surat kepada presiden‟ atau „membaca untuk 

ibu‟ merupakan contoh-contoh kegiatan literasi yang bermakna.33 

5) Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan 

Kelas berbasis literasi yang kuat diharapkan memunculkan berbagai 

kegiatan lisan berupa diskusi tentang buku selama pembelajaran di kelas. 

Kegiatan diskusi ini juga perlu membuka kemungkinan untuk perbedaan 

pendapat agar kemampuan berpikir kritis dapat diasah. Peserta didik perlu 

belajar untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya, saling 

mendengarkan, dan menghormati perbedaan pandangan.
34

 

6) Kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap keberagaman 

Warga sekolah perlu menghargai perbedaan melalui kegiatan 

literasi di sekolah. Bahan bacaan untuk peserta didik perlu merefleksikan 

                                                           
32

 Ibid. 
33

 Ibid. 
34

 Ibid. 
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kekayaan budaya Indonesia agar mereka dapat terpajan pada pengalaman 

multikultural.35 

Pelaksanaan program literasi sekolah dilakukan secara bertahap dengan 

mempertimbangkan kesiapan sekolah di seluruh Indonesia. Kesiapan ini 

mencakup kesiapan kapasitas sekolah (ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, 

sarana prasarana literasi), kesiapan warga sekolah, dan kesiapan system 

pendukung lainnya (partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan 

perangkat kebijakan yang relevan). 

2. Lingkungan sekolah 

a. Pengertian Lingkungan Sekolah 

Menurut Oemar Hamalik menyatakan lingkungan sekolah adalah 

sesuatu dari sekitar yang bermakna atau memberikan pengaruh terhadap 

individu baik positif atau negatif.36
 Selain lingkungan keluarga dan 

masyarakat, sekolah tempat pendidikan formal yang berkewajiban secara 

moral untuk membina dan mendidik anak-anak dalam rangka menumbuhkan 

minat baca. Peranan sekolah dalam membantu mengembangkan minat baca 

bagi siswa yaitu dengan menyediakan perpustakaan dengan koleksi buku-

buku yang mengandung materi pelajaran, dan memberikan motivasi kepada 

siswa untuk selalu gemar membaca.
37

 

                                                           
35

 Ibid. 
36

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 103. 
37

 Ibid.  
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Menurut Dimyati Mahmud timbulnya minat sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan sekitarnya. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan pergaulan, 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman belajar dan 

lingkungan sekitarnya yang dapat membuat individu berminat terhadap suatu 

bacaan. Minat membaca akan muncul apabila lingkungan yang ada di sekitar 

individu mendukungnya.38 Lingkungan sekolah seperti para guru, staf 

administrasi dan teman-teman sekelas juga dapat mempengaruhi semangat 

belajar siswa. Para guru yang menunjukkan sikap dan perilaku yang 

simpatik, misalnya rajin membaca dan berdiskusi dapat menjadi daya dorong 

yang positif bagi kegiatan belajar siswa. Teman-teman yang rajin belajar 

dapat mendorong seorang siswa untuk lebih semangat dalam kegiatan 

belajarnya.39
 

Sekolah memiliki peran yang positif dalam menumbuhkan kegemaran 

anak dalam membaca, dengan menyajikan system dan metode belajar dan 

menyediakan beragam materi yang menarik untuk dibaca. Anak tidak akan 

tertarik membaca jika di kelas tidak tersedia buku-buku cerita dan majalah 

yang sesuai dengan keinginannya. Penyediaan materi bacaan yang menarik 

dapat dijadikan titik awal terciptanya sikap gemar membaca.40
  

Lingkungan sekolah ini meliputi: 41 

                                                           
38

 Doni Frediyanto, Pengaruh Fasilitas Perpustakaan dan Pelayanan Pustakawan.., 52. 
39

 Nana Saodih Sukmadita, Landasan Psikologi…, 164. 
40

 Fahim Musthafa, Agar Anak Anda Gemar Membaca (Bandung: Hikmah, 2005), 10. 
41

 Nana, Landasan Psikologi Proses pendidikan…,164. 
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1) Lingkungan fisik sekolah seperti sarana dan prasarana belajar,  

2) Lingkungan sosial menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, 

guru-gurunya, dan staf sekolah yang lain.  

3) Lingkungan akademis yaitu suasana sekolah, gedung sekolah, 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tata tertib.  

Sebagaimana dijelaskan di buku Panduan Gerakan Literasi Sekolah di 

Sekolah Dasar lingkungan sekolah ini meliputi:  

1) Lingkungan fisik sekolah  

a) Sarana dan prasarana 

(1)  Perpustakaan SD 

(a) Mampu menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap membaca 

(b) Mampu memperkaya pengalaman belajar murid-murid 

(c) Mampu menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya 

murid-murid mampu belajar mandiri 

(d) Mampu mempercepat proses penguasaan teknik membaca 

(e) Mampu melatih murid-murid ke arah tanggung jawab  

(f) Mampu memperlancar murid-murid dalam menyelesaikan tugas 

sekolah42
  

(2)  Sudut baca kelas  

(a) Mampu menumbuhkan minat baca peserta didik 

(b) Mampu mendekatkan buku kepada peserta didik 

                                                           
42

 Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah… 156. 
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(3) Area baca (serambi, koridor, halaman, kebun, ruang kelas, tempat 

ibadah, tempat parkir, ruang UKS, ruang kepsek, ruang guru, ruang 

tunggu orang tua, toilet dll)  

(a) Mampu memfasilitasi kegiatan membaca peserta didik dan 

warga sekolah.43 

2) Lingkungan sosial 

a) Mampu menyenangkan dan ramah peserta didik, sehingga 

menumbuhkan semangat warganya dalam belajar 

b) Mampu menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama 

c) Mampu menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan 

d) Mampu mengakomodasi partisipasi seluruh warga sekolah dan 

lingkungan eksternal SD.
44

 

3) Lingkungan akademik 

a) Suasana sekolah 

(1) Mampu membangkitkan dan merangsang keinginan peserta didik 

untuk segera membuka buku dan membaca 

b) Pelaksanaan Kegiatan  

(1) Program literasi yang mampu menumbuhkan minat baca dan 

menunjang kegiatan pembelajaran di SD.
45
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 Dewi Utami, et al., Panduan Gerakan Literasi Sekolah…,16. 
44

 Ibid…, 3. 
45

 Ibid.., 3. 
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b. Fungsi Lingkungan Sekolah  

Menurut Oemar Hamalik, suatu lingkungan pendidikan/ pengajaran 

memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:46 

1) Fungsi psikologis, stimulus bersumber/berasal dari lingkungan yang 

merupakan rangsangan terhadap individu sehingga terjadi respons, yang 

menunjukkan tingkah laku tertentu. Respons tadi pada gilirannya dapat 

menjadi suatu stimulus baru yang menimbulkan respons baru, demikian 

seterusnya. Ini berarti, lingkungan mengandung makna dan melaksanakan 

fungsi psikologis tertentu.47 

2) Fungsi pedagogis, lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang 

bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan sebagai 

suatu lembaga pendidikan, misalnya keluarga, sekolah, lembaga 

pelatihan, lembaga-lembaga social. Masing-masing lembaga tersebut 

memiliki program pendidikan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis.48 

3) Fungsi intruksional, program intruksional merupakan suatu lingkungan 

pengajaran/ pembelajaran yang dirancang secara khusus. Guru yang 

mengajar, materi pelajaran, sarana dan prasarana pengajaran, media 

pengajaran dan kondisi lingkungan kelas (fisik) merupakan lingkungan 

yang sengaja dikembangkan untuk mengembangkan tingkah laku siswa.49 
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 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 196. 
47

 Ibid. 
48

 Ibid, 
49

 Ibid. 
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3. Minat baca  

a. Pengertian Minat  

Minat merupakan perhatian atau ketertarikan berlebih yang mendorong 

seseorang melakukan sesuatu. Sumber dari minat adalah dorongan dari 

dalam diri sendiri. Menurut Sardiman minat diartikan sebagai suatu kondisi 

yangterjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi 

yangdihubungkan dengan keinginan atau kebutuhan sendiri. Minat berkaitan 

dengan kebutuhan dan keinginan.50 

Menurut Slameto minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati 

seseorang akan diperhatikan secara terus menerus yang disertai dengan rasa 

senang. Berbeda dengan perhatian karena perhatian sifatnya hanya 

sementara dan belum tentu diikuti dengan perasaan senang. Sedangkan 

minat selalu diikuti dengan perasaaan senang dan akan diperoleh kepuasan.51 

Dari pengertian minat di atas, kiranya dapat ditegaskan disini bahwa 

minat merupakan dorongan dalam diri seseorang atau factor yang 

menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif, yang menyebabkan 

dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan, 

dan lama-kelamaan akan mendatangkan kepuasan dalam dirinya. 
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 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 
51

 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang …, 76. 
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b. Pengertian Minat baca 

Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang 

untuk membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan 

mewujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan 

kemudian membacanya atas kesadaran sendiri.52 

Beberapa teori mengenai minat baca menurut Ahira dijelaskan sebagai 

berikut. Teori yang pertama adalah minat baca merupakan niat. Niat untuk 

melakukan kegiatan membaca. Membangkitkan niat adalah kunci utama 

untuk anak gemar membaca. Teori yang kedua adalah minat baca merupakan 

keinginan. Ketika membaca sesuatu harusnya didasari dengan keinginan. 

Keinginan yang kemudian mendorong kita untuk melakukan tanpa 

keterpaksaan.Teori yang ketiga adalah minat baca merupakan kesukaan. 

Minat juga berhubungan dengam kesukaan. Rasa suka terhadap bacaan akan 

menjadi faktormeningkatkan minat baca. Rasa suka dapat diartikan menjadi 

tidak bosan dengan kegiatan yang tengah dilakukan.53 

Mackel menyatakan bahwa studi tentang minat baca peserta didik 

menyangkut  

1) Minat baca spontan, yaitu kegiatan membaca yang dilakukan atas 

kemauan atau inisiatif pribadi peserta didik tanpa pengaruh dari pihak lain 

atau pihak luar, 
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2) Minat baca terpola, yaitu kegiatan membaca yang dilakukan peserta didik 

sebagai hasil atau akibat pengaruh langsung dan disengaja melalui 

serangkaian tindakan dan program yang terpola terutama kegiatan 

program belajar-mengajar di sekolah.54 

c. Manfaat membaca 

Kegiatan membaca mempunyai manfaat yang sangat besar pada diri. 

Menuut Jordan E.Ayan membaca mempunyai manfaat sebagai berikut:  

1) Membaca menambah kosakata dan pengetahuan akan tata bahasa dan tata 

kalimat. Membaca memperkenalkan kita pada banyak ragam ungkapan 

kreatif. Dengan demikian, dapat mempertajam kepekaan bahasa dan 

kemampuan menyatakan perasaan. 

2) Banyak buku dan artikel yang mengajak kita untuk mengintrokpeksi diri 

dan melontarkan pernyataan serius mengenal nilai, perasaan dan 

hubungan kita dengan orang lain.  

3) Membaca memicu imajinatif. Buku atau bacaan yang baik mengajak kita 

membayangkan dunia beserta isinya, lengkap dengan segala kejadian, 

lokasi, dan karakternya.55 

Dengan demikian banyak manfaat yang dapat kita ambil dari kegiatan 

membaca. Dengan membaca kita dapat membuka jendela. Dengan 

membaca, kita memperoleh kesenangan. Dengan membaca, kita akan 
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mendapatkan penilaian atau kritikan. Dan dengan membaca, kita juga akan 

mendapatkan nilai, sikap, ajaran-ajaran moral tertentu. 

d. Tujuan Membaca  

Meskipun tujuan akhir membaca adalah untuk memahami isi bacaan, 

tujuan semacam ini ternyata belum dapat sepenuhnya dicapai oleh anak-

anak, terutama pada saat awal belajar membaca.56 

Dalam kegiatan membaca di kelas, guru seharusnya mempunyai tujuan 

membaca dengan mennyediakan tujuan khusus yang sesuai atau dengan 

membantu siswa menentukan tujuan membaca itu sendiri.  

Tujuan membaca mencakup:  

1) Kesenangan 

2) Menyempurnakan membaca nyaring 

3) Menggunakan strategi tertentu 

4) Mempengaruhi pengetahuannya tentang suatu topik 

5) Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya 

6) Memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis 

7) Mengkonfirmasikan atau menolak prediksi 

8) Menyampaikan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang 

diperolehdari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari 

tentang struktur teks 
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9) Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik.57 

e. Unsur-unsur minat baca 

Unsur-unsur minat baca menyangkut 5 aspek kegiatan psikis yang satu 

dengan yang lainnya saling berhubungan dan bertalian yang tidak dapat 

dipisahkan. Aspek-aspek tersebut antara lain motivasi, perasaan senang, 

kemauan, perhatian dan kesadaran.  

1) Motivasi  

Motivasi erat kaitannya dengan minat. Motivasi adalah proses 

membangkitkan, mempertahankan dan mengontrol minat-minat. 

Seseorang memiliki minat terhadap bidang tertentu cenderung tertarik 

perhatiannya dan dengan timbul motivasi untuk mempelajari bidang 

tersebut. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang 

mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan 

perilaku individu belajar. Menurut Mc. Donald yang dikutip oleh Oemar 

Hamalik menyatakan motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam 

pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi 

untuk mencapai.58
 Sebagaimana yang diungkapkan Dimyati dan Mujiono 

bahwa motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan 

aktivitas seseorang.59 
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Motivasi merupakan faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap 

suatu kegiatan. Demikian halnya dengan kegiatan membaca. Kekurangan 

atau ketiadaan motivasi baik yang bersifat internal maupun eksternal akan 

menyebabkan seseorang kurang bersemangat dalam melakukan suatu 

kegiatan. 

2) Perasaan senang 

Seseorang yang merasa senang biasanya langsung menghayati 

apakah suatu obyek baginya berharga/ bernilai atau tidak. Bila objek itu 

dihayati sebagai sesuatu yang berharga, maka tinbul perasaan senang. 

Perasaan senang adalah suatu komponen dalam bersikap positif terhadap 

belajar, sikap positif dan perasaan senang merupakan salah satu 

komponen bersikap positif terhadap belajar, sikap positif dan perasaan 

senang itu memberikan semangat dan energi batin untuk berusaha 

semaksimal mungkin.60 

Demikian halnya dengan siswa yang mempunyai minat baca, siswa 

tersebut akan merasa senang dan berantusias untuk melakukan aktivitas 

membaca.  

3) Kemauan 

Kemauan merupakan dorongan keinginan pada setiap manusia 

untuk membentuk dan merealisasikan diri, dan kemampuannya serta 

meningkatkan taraf kehidupan. Menurut Dimyati dan Mujiono 
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menyatakan kemauan merupakan tindakan mencapai tujuan secara kuat. 

Kemauan seseorang timbul karena adanya keinginan yang kuat untuk 

mencapai tujuan, pengetahuan tentang cara memperoleh tujuan, energi 

dan kecerdasan dan pengeluaran energi yang tepat untuk mencapai 

tujuan.61 

Apabila seseorang sudah menetapkan suatu keputusan tentang 

minatnya untuk dikerjakan, maka timbul kemauan pada diri seseorang 

untuk bertindak dan melaksanakan keputusan itu. Seseorang siswa yang 

ingin memperoleh prestasi yang diinginkannya akan berusaha 

mengembangkan kemampuannya dan hal ini dapat diperoleh dengan 

membaca. Dengan adanya minat baca akan menimbulkan kemauan dalam 

diri siswa tersebut untuk melaksanakan aktivitas membaca untuk 

memperoleh tujuan yang hendak dicapainya.  

4) Perhatian 

Perhatian erat kaitannya dengan minat individu. Bila individu telah 

mempunyai minat terhadap suatu objek, maka terhadap objek itu biasanya 

timbul perhatian yang spontan, secara otomatis perhatian itu timbul. 

Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas 

individu yang ditujukan kepada suatu objek atau sekumpulan objek. 

Kalau individu sedang memperhatikan suatu benda misalnya, ini berarti 
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bahwa seluruh aktivitas individu dicurahkan atau dikonsentrasikan 

kepada benda tersebut.62
 

Dengan demikian minat yang ada pada individu menimbulkan 

perhatian individu tersebut untuk melakukan kegiatan yang dapat 

mendukung minatnya. Seperti halnya dengan siswa yang mempunyai 

minat baca sangat besar akan menjadikan kegiatan membaca sebagai 

objek kegiatan yang menjadi perhatiannya. Semakin tinggi minat 

terhadap buku bacaan maka semakin tinggi pula perhatiannya dalam 

membaca. 

5) Kesadaran 

Seseorang disebut berminat terhadap suatu objek apabila orang 

tersebut memiliki kesadaran. Dengan adanya kesadaran akan suatu 

kebutuhan akan menimbulkan dorongan untuk bertindak, sehingga 

kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Begitu pula pada individu yang 

belajar. Mereka belajar dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan 

kemampuan yang dimilikinya. Dengan kesadaran tersebut maka akan 

dapat menumbuhkan minat individu tersebut untuk banyak membaca, 

karena dengan banyak membaca akan banyak menambah wawasannya 

serta memperluas pengetahuannya.63 
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Menjadikan aktivitas membaca sebagai kegiatan yang tak 

terpisahkan dari kesibukannya sehari-hari. Begitu pula dengan minat baca 

yang ada pada diri peserta didik, minat baca tumbuh sebagai akibat dari 

kesadaran mereka untuk meraih prestasi belajar yang maksimal.  

 

C. Kerangka Berfikir  

Dari teori Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Menurut 

Permendikbud no 23 tahun 2015 Program Literasi Sekolah yaitu mendorong 

seluruh anak Indonesia agar memiliki minat membaca buku yang pada waktunya 

diharapkan menjadi budaya dalam kehidupan nasional. dan dari teori Dimyati 

Mahmud timbulnya minat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. 

Lingkungan ini dapat berupa lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, lingkungan teman belajar dan lingkungan sekitarnya yang 

dapat membuat individu berminat terhadap suatu bacaan. Minat membaca akan 

muncul apabila lingkungan yang ada di sekitar individu mendukungnya.64 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka kerangka berfikir 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Jika program literasi sekolah dan lingkungan sekolah  baik, maka minat baca di 

SD Islam Terpadu Ponorogo juga baik 

2. Jika program literasi sekolah dan lingkungan sekolah  tidak baik, maka minat 

baca di SD Islam Terpadu Ponorogo juga tidak baik 
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3. Jika program literasi sekolah dan lingkungan sekolah  baik, maka minat baca di 

SD Islam Terpadu Ponorogo juga tidak baik 

4. Jika program literasi sekolah dan lingkungan sekolah tidak baik, maka minat 

baca di SD Islam Terpadu Ponorogo juga baik 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis berasal dari kata hypo = kurang dari, dan thesis = pendapat. 

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau pendapat yang masih kurang karena 

masih harus dibuktikan.65 Hipotesis merupakan rumusan sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum dinyatakan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.
66

 

Karena hipotesis merupakan kebenaran yang bersifat sementara dan perlu 

dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut, maka peneliti mengajukan Hipotesis 

Nihil (H0) dan Hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut:  

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara program literasi sekolah dan 

lingkungan sekolah terhadap minat baca siswa kelas V SD Islam Terpadu 

Qurrota A‟yun Ponorogo. 
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H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara program literasi sekolah dan 

lingkungan sekolah terhadap minat baca siswa kelas V SD Islam Terpadu 

Qurrota A‟yun Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, di mana dalam 

penelitian ini banyak menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, 

penafsiran data serta penyajian dari hasil penelitian pun diwujudkan dalam angka. 

Penelitian ini merupakan penelitian Ex-Post facto, dimana menurut Sukardi 

sebagaimana dikutip oleh Deni Dermawan yang dimaksud penelitian Ex-Post facto 

merupakan penelitian dimana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti 

mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian. Dalam 

penelitian ini peneliti tidak mempunyai control langsung terhadap variabel-

variabel bebas karena manifestasi fenomena telah terjadi atau fenomena sukar 

dimaipulasi.
67

 

Variabel dalam penelitian ini yaitu:  

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (variabel 

terikat). Dalam penelitian ini, variabel independen adalah program Gerakan 

Literasi Sekolah (X1) dan lingkungan sekolah (X2). 
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2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
68

 Variabel dependen 

adalah minat baca siswa kelas V SD SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo.  

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
69

 

Populasi juga diartikan sebagai objek penelitian baik terdiri dari benda 

nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan 

memiliki karakter tertentu dan sama.
70

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V di SD Islam 

Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo yang berjumlah 127 siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti 

yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan 

menggunakan teknik tertentu. Sampel juga berarti sebagian dari populasi, atau 
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kelompok kecil yang diamati.
71

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik dalam penelitian ini 

yaitu simple random sampling.  

Teknik simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu.
72

 Sedangkan teknik pengambilan menggunakan rumus dari Slovin 

sebagai berikut:
73

 

n = 
2.1 e


 

n  = Jumlah sampel 

N  = jumlah populasi = 127 siswa  

2e  = presesi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%) 

Dengan demikian sampel penelitian ini adalah 55 siswa kelas V SD Islam 

Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo. 
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C. Instrumen Pengumpulan Data 

Data merupakan hasil pengamatan dan pencatatan-pencatatan terhadap suatu 

objek selama penelitian tersebut berlangsung, baik yang berupa angka-angka 

maupun fakta. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Data tentang program literasi sekolah SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo 

2. Data tentang lingkungan sekolah SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo 

3. Data tentang minat baca siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Pengumpulan Data 

Judul 

Penelitian 

Variabel  

Penelitian 
Sub Variabel Indikator 

IPD  

Angket 

Pengaruh 

Program 

Literasi 

Sekolah dan 

Lingkungan 

Sekolah 

terhadap 

Minat Baca 

Siswa Kelas 

V SD Islam 

Terpadu 

Qurrota 

„Ayun 

Ponorogo 

(VARIAB

EL X-1) 

Program 

Literasi 

Sekolah 

1. Tahap 

Pembiasaan 

1.1Mampu menumbuhkan minat 

peserta didik terhadap bacaan dan 

terhadap kegiatan membaca. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

2. Tahap 

Pengemban

gan  

2.1Mampu menumbuhkan kecintaan 

dan sikap peserta didik kepada 

bacaan dan kegiatan membaca, 

serta untuk mengetahui 

pemahaman mereka terhadap 

bacaan 

8, 9, 10, 11, 

12, 13 

 

3. Tahap 

Pelaksanaa

n  

3.1Mampu mempertahankan minat 

peserta didik terhadap bacaan dan 

terhadap kegiatan membaca, serta 

meningkatkan kecakapan literasi 

peserta didik melalui buku-buku 

pengayaan dan buku teks pelajaran. 

14, 15  

(VARIAB

EL  X-2) 

Lingkunga

1. Lingkungan 

fisik 

sekolah  

1.1 Sarana dan prasarana 

a. Perpustakaan SD 

1) Mampu menimbulkan 

 

 

1, 2 
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n Sekolah  kecintaan murid-murid 

terhadap membaca 

2) Mampu memperkaya 

pengalaman belajar murid-

murid 

3) Mampu menanamkan 

kebiasaan belajar mandiri yang 

akhirnya murid-murid mampu 

belajar mandiri 

4) Mampu mempercepat proses 

penguasaan teknik membaca 

5) Mampu melatih murid-murid 

ke arah tanggung jawab  

6) Mampu memperlancar murid-

murid dalam menyelesaikan 

tugas sekolah  

b. Sudut baca kelas 

1) Mampu menumbuhkan minat 

baca peserta didik 

2) Mampu mendekatkan buku 

kepada peserta didik 

c. Area baca (serambi, koridor, 

halaman, kebun, ruang kelas, 

tempat ibadah, tempat parkir, 

ruang UKS, ruang kepsek, ruang 

guru, ruang tunggu orang tua, 

toilet dll)  

1) Mampu memfasilitasi kegiatan 

membaca peserta didik dan 

warga sekolah 

 

 

21, 22 

 

 

23, 24 

 

 

25, 30 

 

26, 27 

 

28, 29  

 

 

3, 4 

 

19, 20 

 

 

 

 

5, 6 

 

2. Lingkungan 

sosial 

1.1 Mampu menyenangkan dan 

ramah peserta didik, sehingga 

menumbuhkan semangat 

warganya dalam belajar 

1.2 Mampu menunjukkan empati, 

peduli, dan menghargai sesama 

1.3  Mampu menumbuhkan semangat 

ingin tahu dan cinta pengetahuan 

7, 8 

 

 

 

9, 10 

 

11, 12 
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1.4 Mampu mengakomodasi 

partisipasi seluruh warga sekolah 

dan lingkungan eksternal SD. 

        13, 14 

3. Lingkungan 

akademik 

1.1 Suasana sekolah 

a. Mampu membangkitkan dan 

merangsang keinginan peserta 

didik untuk segera membuka 

buku dan membaca 

1.2 Pelaksanaan Kegiatan  

a. Program literasi yang mampu 

menumbuhkan minat baca dan 

menunjang kegiatan 

pembelajaran di SD 

 

 

15, 16 

 

 

 

17, 18 

 

VARIAB

EL Y 

Minat 

Baca 

1. Motivasi  

 

1.1 Mampu menyalurkan dan 

mempertahankan minat-minat 

1, 2, 3, 16 

2. Perasaan   

senang 

1.1 Mampu antusias untuk melakukan 

aktivitas membaca 

4, 5, 6, 17 

3. Kemauan 1.1Mampu menimbulkan dalam diri 

siswa  

7, 8, 9, 18  

4. Perhatian 1.1Mampu melakukan kegiatan yang 

dapat mendukung minatnya  

10, 11, 12, 19 

5.Kesadaran  1.1 Mampu menimbulkan dorongan 

untuk bertindak  

13, 14, 15, 20 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Secara umum dapat diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan 

(data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dengan pencatatan 

secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang di jadikan sasaran 



45 
 

pengamatan.
74

Dalam hal ini penulis mengamati kondisi umum sekolah SD 

Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo.  

2. Metode angket/ Kuisioner  

Menurut Burhan Bungin, metode angket merupakan serangkaian atau 

daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi 

oleh responden. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau dikembalikan ke 

petugas atau ke peneliti.
75

 

Dalam penelian ini penulis menyebarkan angket kepada para siswa yang 

terpilih menjadi sampel penulisan terkait dengan program literasi sekolah, 

lingkungan sekolah dan minat baca siswa.  

Skala yang digunakan adalah skala likert yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

tentang fenomena sosial.
76

 Dengan skala likert variabel yang akan diukur 

dijabarkan melalui indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun instrumen yang dapat berupa pertanyaan 

atau pernyataan.
77

 Jawaban dalam setiap instrumen mempunyai gradasi dari 

sangat positif sampai sangat negatif. Untuk keperluan analisis kuantitatif, 

jawaban dapat diberi skor sebagai berikut:
78
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Tabel 3.2 Skor Alternatif Jawaban 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi ialah metode pengumpulan data mengenai hal-hal 

atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan 

lain-lain.
79

 Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data yang berkaitan dengan nilai membaca siswa, serta data-data yang berkaitan 

dengan gambaran umum lokasi penelitian. 

 

E. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang telah digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah atau melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.
80

 Langkah ini diperlukan karena tujuan dari analisis 

data adalah menyusun dan menginterpretasikan data (kuantitatif) yang sudah 

diperoleh.
81
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 Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 207.  
81
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Skor 
Pernyataan 

Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-kadang 

(KK) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 
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Karena data dalam penelitian ini adalah kuantitatif, maka teknik analisis data 

menggunakan statistik. Adapun analisa dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis Data Pra penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen  

Data dalam suatu penelitian perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. 

Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan 

diukur, dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat ukur tes, maka tes 

tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin menunjukkan apa 

yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
82

 

Instrumen penelitian ini akan diuji-cobakan kepada 30 siswa yang 

bukan sampel dari penelitian ini. Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang 

akurat maka pengolahan dan analisis data ini menggunakan bantuan 

komputer program SPSS versi 17.0 for windows.  

Cara menentukan valid atau tidaknya instrumen terhadap responden uji 

coba sebanyak 30 adalah dengan mengkonsultasikan hasil perhitungan 

korelasi dengan tabel nilai koefisien korelasi pada taraf 

kesalahan/signifikansi 5% yaitu sebesar 0,361. Apabila rhitung> rtabel dengan 

taraf signifikansi 5% maka soal dinyatakan valid dan apabila rhitung< rtabel 

maka soal dinyatakan tidak valid.  
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Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terdapat sebanyak 15 

item soal variabel program literasi sekolah, ternyata terdapat 14 item soal 

yang dinyatakan valid yaitu nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 

15, yang tercantum pada skor jawaban angket uji validitas program literasi 

sekolah.83 Dan hasil perhitungan validitas program literasi sekolah.
84

 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini. 

Tabel 3.3 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Program Literasi Sekolah 

 

Variabel  No. Item “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

Program 

Literasi 

Sekolah 

1 0,383 0,361 Valid 

2 0,483 0,361 Valid 

3 0,580 0,361 Valid 

4 0,269 0,361 Drop  

5 0,472 0,361 Valid 

6 0,370 0,361 Valid 

7 0,670 0,361 Valid 

8 0, 352 0,361 Valid 

9 0,364 0,361 Valid 

10 0,522 0,361 Valid 

11 0,407 0,361 Valid 

12 0,599 0,361 Valid 

13 0,364 0,361 Valid 

14 0, 552 0,361 Valid 

15 0,512 0,361 Valid 

 

Untuk variabel lingkungan sekolah, dari jumlah 30 item soal ada 25 

item soal yang valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

                                                           
83

 Lampiran 3 Tabulasi perhitungan uji validitas untuk variabel program literasi sekolah (x1) 
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 Lampiran 4 Hasil uji validitas untuk variabel program literasi sekolah (x1) 
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16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29. yang tercantum pada skor 

jawaban angket uji validitas lingkungan sekolah.85 Dan hasil perhitungan 

validitas lingkungan sekolah.
86

 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini. 

Tabel 3.4 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Lingkungan Sekolah 

 

Variabel  No. Item “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

Lingkungan 

sekolah  

1 0,576 0,361 Valid 

2 0,791 0,361 Valid 

3 0,540 0,361 Valid 

4 0,745 0,361 Valid 

5 0,576 0,361 Valid 

6 0,791 0,361 Valid 

7 0,461 0,361 Valid 

8 0,160 0,361 Drop 

9 0,745 0,361 Valid 

10 0,576 0,361 Valid 

11 0,791 0,361 Valid 

12 0,540 0,361 Valid 

13 0,745 0,361 Valid 

14 0,576 0,361 Valid 

15 0,791 0,361 Valid 

16 0,461 0,361 Valid 

17 0,160 0,361 Drop 

18 0,594 0,361 Valid 

19 0,280 0,361 Drop 

20 0,405 0,361 Valid 

21 0,222 0,361 Drop 

22 0,540 0,361 Valid 

23 0,745 0,361 Valid 

24 0,576 0,361 Valid 

                                                           
85

 Lampiran 5 Tabulasi perhitungan uji validitas untuk variabel lingkungan sekolah (x2) 
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 Lampiran 6 Hasil uji validitas untuk variabel lingkungan sekolah (x2) 
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Variabel  No. Item “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

25 0,791 0,361 Valid 

26 0,513 0,361 Valid 

27 0,488 0,361 Valid 

28 0,581 0,361 Valid 

29 0,365 0,361 Valid 

30 0,280 0,361 Drop 

 

Untuk variabel minat baca, dari jumlah 20 item soal ada 17 item soal 

yang valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 dan 

20, yang tercantum pada skor jawaban angket uji validitas minat baca.87 Dan 

hasil perhitungan validitas minat baca.
88

 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini. 

Tabel 3.5 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Minat Baca 

 

Variabel  No. Item “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

Minat baca 1 0,567 0,361 Valid 

2 0,726 0,361 Valid 

3 0,442 0,361 Valid 

4 0,581 0,361 Valid 

5 0,603 0,361 Valid 

6 0,180 0,361 Drop 

7 0,782 0,361 Valid 

8 0,776 0,361 Valid 

9 0,532 0,361 Valid 

10 0,532 0,361 Valid 

11 0,767 0,361 Valid 

12 0,603 0,361 Valid 

13 0,185 0,361 Drop 

                                                           
87

 Lampiran 7 Tabulasi perhitungan uji validitas untuk variabel minat baca (y) 
88

 Lampiran 8 Hasil uji validitas untuk variabel minat baca (y) 
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Variabel  No. Item “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

14 0,782 0,361 Valid 

15 0,776 0,361 Valid 

16 0,532 0,361 Valid 

17 0,532 0,361 Valid 

18 0,767 0,361 Valid 

19 0,084 0,361 Drop 

20 0,413 0,361 Valid 

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen  

Realibilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Instrument yang sudah dapat 

dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya 

juga.
89

 Ini berarti semakin reliabel suatu tes memiliki persyaratan maka 

semakin yakin kita dapat menyatakan bahwa dalam hasil suatu tes 

mempunyai hasil yang sama ketika dilakukan tes kembali.
90

 

Suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Teknik mencari 

reliabilitas ini dilakukan dengan rumus Spearman Brown yang juga disebut 

tehnik belah dua. Pengujian reliabilitas ini dengan Cronbach Alpha, 

digunakan untuk mengukur keandalan pokok pertanyaan dalam suatu skala 
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90
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(Bandung: Alfabeta, 2011), 85. 
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dengan ketentuan reliabel apabila besarnya ≥ 0,6.
91

 Hasil pengujian 

reliabilitas kuesioner program literasi sekolah, lingkungan sekolah, dan 

minat baca menghasilkan angka cronbach alpha lebih besar dari 0,6 

kuesioner memiliki reliabilitas yang tinggi. 

Hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 3.6 

Rekapitulasi Hasil Uji Reability 

Variabel Jumlah Item 

Soal 

Croncbach 

Alfa 

Keterangan 

Program Literasi 

Sekolah 

 

14 Item 0,742 Reliabel 

Lingkungan 

Sekolah 

25 Item 0, 923 Reliabel 

Minat baca 17 Item 0,889 Reliabel 

 

Dari keterangan tabel di atas, diketahui bahwa masing-masing variabel 

memiliki nilai croncbach alfa lebih dari 0,6. Dengan demikian variabel 

program literasi sekolah, lingkungan sekolah dan minat baca diikatakan 

reliabel, yang tercantum dalam perhitungan croncbach alfa.
92
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2. Analisis Data Hasil Penelitian 

a. Uji Prasyarat Analisis 

1) Uji Normalitas  

Sebelum menggunakan rumus statistika kita perlu mengetahui 

asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus. Uji persyaratan ini 

berlaku untuk penggunaan rumus parametrik yang diasumsi normal yaitu 

uji normalitas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji normalitas 

data tentang pengaruh program literasi sekolah dan lingkungan sekolah 

terhadap minat baca siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo.  

Uji normalitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik Uji 

Kolmogorov Smirnov dan pengujiannya menggunakan SPSS versi 17.0 

for windows. Kriteria dari normalitas data penelitian adalah apabila 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dikatakan 

berdistribusi normal.
93

 

Adapun dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

a) Data berdistribusi normal, jika nilai sig (signifikansi) > 0,05 

b) Data tidak berdistribusi normal, jika nilai sig (signifikansi) < 0,05.
94

 

2)  Uji Linearitas  

                                                           
93
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 Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan (Jakarta: 
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Uji linieritas merupakan uji prasyarat yang biasanya dilakukan jika 

melakukan Analisis korelasi Pearson dan regresi linier. Uji ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear 

atau tidak secara signifikan.
95

 

Suatu uji yang dilakukan harus berpedoman pada dasar 

pengambilan keputusan yang jelas. Dasar pengambilan keputusan dalam 

uji linieritas dapat dilakukan dengan dua cara: 

a) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya 

adalah terdapat hubungan linier secara signifikan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil 

dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan linier 

secara signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b) Jika nilai Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka kesimpulannya adalah 

terdapat hubungan linier secara signifikan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika nilai Fhitung lebih besar dari 

Ftabel maka kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan linier secara 

signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Adapun uji linieritas pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

komputer program SPSS 17. 
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b. Uji Hipotesis  

Untuk menjawab rumusan masalah 1, 2 dan 3 digunakan analisis 

statistic deskriptif dengan menghitung mean dan standar deviasi yang 

digunakan untuk menentukan kategori data yang diteliti, untuk menganalisis 

data tersebut peneliti menggunakan bantuan program SPSS versi 17.0 for 

windows. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah 4 menggunakan rumus analisis linier berganda untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel 

independen.
96

 Dengan rumus:  

xxy
2

2
1

10
ˆˆˆ    

y  : Variabel dependen 

ŷ  : hasil prediksi nilai y 

x  : variable independen  

 : intercept populasi (nilai ŷ jika x = 0) 

 : Slope (angka/ arah koefisien regresi)  

 : Slope (angka/ arah koefisien regresi)  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Latar Belakang Berdirinya SD Islam Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo merupakan salah 

satu lembaga pendidikan yang awal mula berdirinya merupakan prakarsa 

masyarakat yang dimotori oleh para alumni pondok pesantren dan alumni 

perguruan tinggi di Ponorogo.  

Berdirinya Sekolah Dasar Islam Terpadu Qurrota A‟yun diawali dengan 

berdirinya TKIT Qurrota A‟yun tahun 2000 yang didirikan oleh Yayasan 

Qurrota A‟yun. Berawal dari sekumpulan keluarga aktivis dakwah yang 

menginginkan putra-putrinya dididik dengan landasan Agama Islam tetapi 

dengan tetap mereka bisa mengawasi putra-putrinya setiap hari. Karena saat itu 

jika menginginkan putra-putri belajar dengan landasan syariat Islam harus rela 

memondokkan di Pondok Pesantren yang otomatis menginap disana dengan 

jauh dari orang tua, apalagi ini masih usia anak-anak, maka timbullah ide 

mereka kumpulkan dan diajar di salah satu rumah kontrakan, pertama hanya 6 

anak kemudian ada yang bergabung dari orang tua yang memiliki ide yang 

sama. Setelah 2 tahun dengan system full day school dalam menyikapi sejarah 

berdirinya lembaga tersebut peneliti sulit memisahkan antara TKIT Qurrota 

A‟yun dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Qurrota A‟yun karena keduanya 

merupakan salah satu yang utuh. 

56 
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Karena pada tahun 2003 TKIT Qurrota A‟yun sebagai cikal bakal 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Qurrota A‟yun telah meluluskan muridnya 

kebingungan mencari sekolah sebagai jembatan agar seiring sejalan dengan 

TKIT Qurrota A‟yun mereka pulang jam 13.00, saat itu belum ada SD yang 

Full day. Dengan demikian untuk menampung aspirasi mereka Yayasan 

Qurrota A‟yun menyambut bola yang dilemparkan wali murid TKIT Qurrota 

A‟yun. Dan banyaknya keresahan pada orang tua yang bekerja sebagai Pegawai 

Negeri Sipil. Keresahan ini disebabkan tidak bisa optimal mengurus dan 

mendidik putra-putri mereka karena pada saat itu mulai diberlakukannya 5 hari 

kerja dengan jam kerja yang ditambah sehingga jam kerja dimulai jam 07.00 

sampai 16.00 sehingga waktu mereka bersama buah hatinya sangat minim. 

Itulah pendorong yang sangat kuat untuk tokoh-tokoh segera mendirikan 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Qurrota A‟yun.  

2. Letak Geografis SD Islam Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Qurrota A‟yun berlokasi di Jalan Lawu 

Nomor 100. Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo 

Provinsi Jawa Timur. SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun berada 2 km arah timur 

laut dari Alon-alon kota Ponorogo. 

Untuk menuju lokasi tersebut juga dapat ditempuh dengan mengendarai 

sepeda motor atau kendaraan roda empat. Dari pasar Songgolangit kota 

Ponorogo ke utara 1 km sebelum jembatan Jarakan belok ke kanan menuju 

lokasi SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun. 
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3. Visi, Misi dan Tujuan SD Islam Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo 

a. Visi 

“Terbentuknya siswa-siswi yang berkepribadian islami, berprestasi optimal, 

kreatif, mandiri dan peduli lingkungan” 

b. Misi 

1) Menjadi lembaga dakwah berbasis sekolah 

2) Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lain demi terwujudnya 

sekolah islam yang berkualitas 

3) Menjadi sekolah islam percontohan 

4) Menjadi lembaga pendidikan berwawasan lingkungan  

c. Tujuan 

1) Meningkatkan kualitas SDIT Qurrota A‟yun Ponorogo melalui 

penyempurnaan kurikulum islam terpadu dan system manajemen mutu  

2) Membiasakan beribadah dan berakhlak islami 

3) Meningkatkan kualitas siswa di bidang akademik dan non akademik 

4) Memberikan ketrampilan belajar dan life skill sesuai jenjang usia 

5) Menjalin kerjasama dengan lembaga/ isntitusi terkait dan masyarakat 

dalam rangka pengembangan program pendidikan  
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6) Mengintegrasikan Pendidikan Lingkungan Hidup dan membangun 

budaya lokal dalam pembelajaran97
 

4. Profil Singkat SD Islam Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo 

1) Nama Madrasah    : SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo 

2) N.S.S     : 102 051 101 041 

3) N.I.S      : 10 04 10 

4) NPSN     : 20549688 

5) Provinsi     : Jawa Timur 

6) Otonomi     : Daerah Kabupaten Ponorogo 

7) Kecamatan     : Ponorogo 

8) Desa/ Kelurahan    : Nologaten 

9) Jalan dan nomor   : Jln: Lawu  Nomor: 100 

10) Kode Pos     : 63411 

11) Telepon     : (0352) 484162 

12) Daerah     : Perkotaan 

13) Status Sekolah    : Swasta 

14) Akreditasi       : A 

15) Tahun Berdiri    : 2003 

16) Kegiatan Belajar Mengajar  : Pagi 

17) Bangunan Sekolah    : Milik sendiri 
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18) Luas Bangunan    : 3650  

19) Jarak ke Pusat Kecamatan   : 1 km 

20) Jarak ke Pusat Otoda   : 1 km 

21) Terletak pada Lintasan  : Desa 

22) Organisasi Penyelenggara   : Organisasi
98

 

5. Struktur Organisasi SD Islam Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo 

1) Ketua Yayasan  : Akhmad Marsudin, M.Si 

2) Komite Sekolah  : dr. Jaka Setiono 

3) Kepala Sekolah  : Wijiati, S.TP., S.Pd 

4) Ketua MADIN  : Dana Ahmad., Lc 

5) Kabid Kurikulum  : Afthon Robi Zulhij, S.Pd 

6) Kabid Kesiswaan  : Slamet Riyadi, S.S 

7) Kabid SarPras  : Atot Samboro, S.Pd 

8) Kabid Humas  : Dwi Purwanto, S.Pd.I 

9) Kabid Keuangan   : Sri Wulandari, S.Pd99 

6. Sarana dan Prasarana SD Islam Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Qurrota A‟yun memiliki 27 ruang kelas, 5 

ruang kelas berstatus kontrak/ menyewa di Jl. Wakhid Hasyim Ponorogo dan 

22 ruang sudah menempati gedung milik sendiri di Jl. Lawu 100 Ponorogo di 

lahan seluas 8.000  di Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo. 
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Sekolah memiliki 1 ruang kantor, 1 laboratorium bahasa, 1 laboratorium 

IT (komputer), 1 dapur sekolah, 1 masjid dengan 2 lantai, 1 kantor pondok 

Tahfidz, 2 ruang kelas takhasus tahfidz, 1 perpustakaan, 1 Learning Center, 1 

Kantor Madrasah diniyah dan 1 ruang pertemuan. 

7. Keadaan Guru dan Siswa SD Islam Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo 

a. Keadaan Guru 

Guru memegang peranan penting pada suatu lembaga pendidikan 

karena guru yang terlibat langsung serta tanggung jawab terhadap suksesnya 

proses belajar mengajar.  

Dari data yang diperoleh ada 65 guru yang berpendidikan S-1 dan S-

2.100 

b. Keadaan Siswa 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Qurrota A‟yun mempunyai 792 murid 

dari kelas 1 sampai kelas 6 , yang terdiri dari 427 siswa laki-laki dan 365 

siswa perempuan. Untuk mengetahui jumlah siswa Sekolah Dasar Islam 

Terpadu Qurrota A‟yun dapat dilihat di tebel berikut:
101

 

Tabel 4. 1 Data Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Qurrota 

A’yun Tahun Pelajaran 2017/ 2018 

Kelas Jenis Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 

1 Abu Bakar 18 14 

126 
1 Umar 18 13 

1 Utsman 18 13 

1 Ali 19 13 
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2 

2 Abu Bakar 13 16 

141 

2 Umar 13 15 

2 Utsman 12 16 

2 Ali 14 14 

2 Aziz 13 15 

3 

3 Abu Bakar 14 10 

124 

3 Umar 12 12 

3 Utsman 13 12 

3 Ali 9 18 

3 Abdu Aziz 13 11 

4 

4 Abu Bakar 19 14 

132 
4 Umar 20 13 

4 Utsman 21 12 

4 Ali 11 22 

5 

5 Abu Bakar 21 10 

127 
5 Umar 21 11 

5 Utsman 19 12 

5 Ali 13 20 

6 

6 Abu Bakar 18 10 

142 

6 Umar 19 9 

6 Utsman 17 11 

6 Ali 10 19 

6 Abdul Aziz 19 10 

Total 427 365 792 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi data tentang Program Literasi Sekolah Siswa Kelas V SD Islam 

Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo  

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah disebarkan pada 

siswa-siswi di kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo sesuai 

dengan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, peneliti 
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memperoleh data tentang program literasi sekolah siswa kelas v SD Islam 

Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo. 

Adapun komponen yang diukur mengenai program literasi sekolah pada 

siswa-siswi kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo adalah dapat 

dilihat dalam kisi-kisi berikut:  

Tabel 4.2  Kisi-kisi Angket Program Literasi Sekolah   

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

No. Item 

Sebelum 

Validitas 

Sesudah 

Validitas 

(VARIABEL 

X-1) 

Program 

Literasi 

Sekolah 

Mampu menumbuhkan minat peserta didik 

terhadap bacaan dan terhadap kegiatan 

membaca. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

1, 2, 3, 5, 6, 

7 

Mampu menumbuhkan kecintaan dan sikap 

peserta didik kepada bacaan dan kegiatan 

membaca, serta untuk mengetahui pemahaman 

mereka terhadap bacaan 

8, 9, 10, 

11, 12, 13 

 

8, 9, 10, 11, 

12, 13 

 

Mampu mempertahankan minat peserta didik 

terhadap bacaan dan terhadap kegiatan 

membaca, serta meningkatkan kecakapan 

literasi peserta didik melalui buku-buku 

pengayaan dan buku teks pelajaran. 

14, 15  14, 15  

 

Dari indikator tersebut dapat dijadikan item pernyataan dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

Tabel 4.3 Skor Alternatif Jawaban 

 

 

A

Skor 
Pernyataan 

Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-kadang 

(KK) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 
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Adapun skor jawaban angket program literasi sekolah kelas V SD Islam 

Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.4 Skor Jawaban Angket Program Literasi Sekolah kelas V 

SD Islam Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo 

NO 

PROGRAM 

LITERASI 

SEKOLAH 

FREKUENSI PROSENTASE 

1 28 2 4 % 

2 29 3 5 % 

3 30 4 7 % 

4 31 3 5 % 

5 32 1 2 % 

6 33 2 4 % 

7 34 2 4 % 

8 35 7 13 % 

9 36 5 9 % 

10 37 6 11 % 

11 38 6 11 % 

12 39 3 5 % 

13 40 5 9 % 

14 41 5 9 % 

15 46 1 2 % 

 

1965 55 100% 
 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan skor 

variabel program literasi sekolah tertinggi bernilai 46 dengan frekuensi 1 orang 

dan terendah bernilai 28 dengan frekuensi 2 orang, yang tercantum dalam skor 

jawaban angket tentang hasil program literasi sekolah kelas V SD Islam 

Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo.
102
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 Lampiran 11 hasil skor jawaban angket program literasi sekolah  
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Setelah diketahui hasil skor jawaban angket tersebut, melalui distribusi 

frekuensi variabel program literasi sekolah di atas dapat dibuat kurva seperti di 

bawah ini:  

 

Histogram 4.1 

Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Program Literasi Sekolah 

 

Histogram diatas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan distribusi frekuensi nilai angket variabel program literasi sekolah 

yang diberikan kepada siswa V siswa SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo. Dari histogram tersebut dapat diketahui bahwa N merupakan jumlah 

frekuensi total yaitu 55 siswa, nilai mean sebesar 35, 75 pada nilai standar 

deviasi sebesar 4,085. 
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2. Deskripsi data tentang Lingkungan Sekolah Siswa Kelas V SD Islam 

Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo  

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah disebarkan pada 

siswa-siswi di kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo sesuai 

dengan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, peneliti 

memperoleh data tentang lingkungan sekolah siswa kelas v SD Islam Terpadu 

Qurrota A‟yun Ponorogo. 

Adapun komponen yang diukur mengenai lingkungan sekolah pada 

siswa-siswi kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo adalah dapat 

dilihat dalam kisi-kisi berikut:  

Tabel 4.5 Kisi-kisi Angket Lingkungan Sekolah   

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

No. Item 

Sebelum 

Validitas 

Sesudah 

Validitas 

(VARIABEL  

X-2) 

Lingkungan 

Sekolah 

Mampu menimbulkan kecintaan murid-murid 

terhadap membaca 

1, 2 1, 2 

Mampu memperkaya pengalaman belajar 

murid-murid 

21, 22 22 

Mampu menanamkan kebiasaan belajar 

mandiri yang akhirnya murid-murid mampu 

belajar mandiri 

23, 24 23, 24 

Mampu mempercepat proses penguasaan 

teknik membaca 

25, 26 25, 26 

Mampu melatih murid-murid ke arah tanggung 

jawab  

27, 28 27, 28 

Mampu memperlancar murid-murid dalam 
29, 30 29 
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menyelesaikan tugas sekolah  

Mampu menumbuhkan minat baca peserta 

didik 

3, 4 3, 4 

Mampu mendekatkan buku kepada peserta 

didik 

19, 20 20 

Mampu memfasilitasi kegiatan membaca 

peserta didik dan warga sekolah 

5, 6 5, 6 

Mampu menyenangkan dan ramah peserta 

didik, sehingga menumbuhkan semangat 

warganya dalam belajar 

7, 8 7 

Mampu menunjukkan empati, peduli, dan 

menghargai sesame 

9, 10 9, 10 

Mampu menumbuhkan semangat ingin tahu 

dan cinta pengetahuan 

11, 12 11, 12 

Mampu mengakomodasi partisipasi seluruh 

warga sekolah dan lingkungan eksternal SD. 

13, 14 13, 14 

Mampu membangkitkan dan merangsang 

keinginan peserta didik untuk segera membuka 

buku dan membaca 

15, 16 15, 16 

Program literasi yang mampu menumbuhkan 

minat baca dan menunjang kegiatan 

pembelajaran di SD 

17, 18 18 

 

Dari indikator tersebut dapat dijadikan item pernyataan dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

Tabel 4.6 Skor Alternatif Jawaban 

 

A

d

apun skor jawaban angket lingkungan sekolah kelas V SD Islam Terpadu 

Qurrota A‟yun Ponorogo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Skor 
Pernyataan 

Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-kadang 

(KK) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 
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Tabel 4.7 Skor Jawaban Angket Lingkungan Sekolah kelas V SD 

Islam Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo 

NO 

LINGKUNGAN 

SEKOLAH  FREKUENSI PROSENTASE 

1 44 1 2 % 

2 50 1 2 % 

3 51 1 2 % 

4 54 1 2 % 

5 55 1 2 % 

6 57 3 5 % 

7 58 3 5 % 

8 59 3 5 % 

9 60 1 2 % 

10 61 1 2 % 

11 62 2 4 % 

12 63 2 4 % 

13 64 2 4 % 

14 65 3 5 % 

15 66 2 4 % 

16 67 4 7 % 

17 68 3 5 % 

18 69 4 7 % 

19 71 2 4 % 

20 72 1 2 % 

21 73 2 4 % 

22 75 1 2 % 

23 76 2 4 % 

24 77 2 4 % 

25 78 2 4 % 

26 79 2 4 % 

27 80 1 2 % 

28 82 1 2 % 

29 85 1 2 % 

  3652 55 100 % 

  

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan skor 

variabel lingkungan sekolah tertinggi bernilai 85 dengan frekuensi 1 orang dan 
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terendah bernilai 44 dengan frekuensi 1 orang, yang tercantum dalam skor 

jawaban angket tentang hasil lingkungan sekolah kelas V SD Islam Terpadu 

Qurrota A‟yun Ponorogo.
103

 

Setelah diketahui hasil skor jawaban angket tersebut, melalui distribusi 

frekuensi variabel lingkungan sekolah di atas dapat dibuat kurva seperti di 

bawah ini:  

 

Histogram 4.2 

Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Lingkungan Sekolah 

 

Histogram diatas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan distribusi frekuensi nilai angket variabel program literasi sekolah 

yang diberikan kepada siswa V siswa SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 
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 Lampiran 12 hasil skor jawaban angket lingkungan sekolah  
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Ponorogo. Dari histogram tersebut dapat diketahui bahwa N merupakan jumlah 

frekuensi total yaitu 55 siswa, nilai mean sebesar 66, 4 pada nilai standar 

deviasi sebesar 8,738. 

3. Deskripsi data tentang Minat Baca Siswa Kelas V SD Islam Terpadu 

Qurrota A’yun Ponorogo  

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah disebarkan pada 

siswa-siswi di kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo sesuai 

dengan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, peneliti 

memperoleh data tentang minat baca siswa kelas v SD Islam Terpadu Qurrota 

A‟yun Ponorogo. 

Adapun komponen yang diukur mengenai minat baca pada siswa-siswi 

kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo adalah dapat dilihat dalam 

kisi-kisi berikut:  

Tabel 4. 8 Kisi-kisi Angket Minat baca 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

No. Item 

Sebelum 

Validitas 

Sesudah 

Validitas 

(VARIABEL 

X-1) 

Program 

Literasi 

Sekolah 

Mampu menyalurkan dan mempertahankan 

minat-minat 

1, 2, 3, 16 1, 2, 3, 16 

Mampu antusias untuk melakukan aktivitas 

membaca 

4, 5, 6, 17 4, 5, 17 

Mampu menimbulkan dalam diri siswa  7, 8, 9, 18  7, 8, 9, 18  

Mampu melakukan kegiatan yang dapat 

mendukung minatnya  

10, 11, 12, 

19 

10, 11, 12 
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Mampu menimbulkan dorongan untuk 

bertindak  

13, 14, 15, 

20 

14, 15, 20 

 

Dari indikator tersebut dapat dijadikan item pernyataan dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

Tabel 4.9 Skor Alternatif Jawaban 

 

A

d

apun skor jawaban angket minat baca kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.10 Skor Jawaban Angket Minat Baca kelas V SD Islam 

Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo 

NO 

MINAT 

BACA FREKUENSI PROSENTASE  

1 27 1 2 % 

2 28 1 2 % 

3 31 1 2 % 

4 34 2 4 % 

5 35 1 2 % 

6 37 3 5 % 

7 38 1 2 % 

8 39 3 5 % 

9 40 1 2 % 

10 41 1 2 % 

11 42 3 5 % 

12 43 1 2 % 

13 44 2 4 % 

14 45 1 2 % 

15 46 4 7 % 

16 47 3 5 % 

Skor 
Pernyataan 

Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-kadang 

(KK) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 
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17 48 5 9 % 

18 49 3 5 % 

19 50 1 2 % 

20 51 1 2 % 

21 52 5 9 % 

22 53 2 4 % 

23 54 1 2 % 

24 55 4 7 % 

25 57 4 7 % 

  2519 55 100 % 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan skor 

variabel minat baca tertinggi bernilai 57 dengan frekuensi 4 orang dan terendah 

bernilai 27 dengan frekuensi 1 orang, yang tercantum dalam skor jawaban 

angket tentang hasil minat baca kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo.
104

  

Setelah diketahui hasil skor jawaban angket tersebut, melalui distribusi 

frekuensi variabel minat baca di atas dapat dibuat kurva seperti di bawah ini:  

                                                           
104

 Lampiran 13 hasil skor jawaban minat baca  
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Histogram 4.3 

Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Minat baca 

 

Histogram diatas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan distribusi frekuensi nilai angket variabel minat baca yang diberikan 

kepada siswa V siswa SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo. Dari 

histogram tersebut dapat diketahui bahwa N merupakan jumlah frekuensi total 

yaitu 55 siswa, nilai mean sebesar 45, 8 pada nilai standar deviasi sebesar 

76,24. 
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C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Prasyarat Analisis  

a. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistika perlu mengetahui asumsi yang 

digunakan dalam penggunaan rumus. Dengan mengetahui asumsi dasar 

dalam menggunakan rumus nantinya, maka peneliti bisa lebih bijak dalam 

penggunaannya dan perhitungannya. Diwajibkan melakukan uji asumsi/ 

prasyarat tersebut agar dalam penggunaan rumus tersebut dan hasil yang 

didapatkan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Uji prasyarat ini 

berlaku untuk penggunaan rumus parametric yang datanya diasumsikan 

normal. Dalam penelitian uji normalitas yang digunakan peneliti adalah 

rumus Kolmogorov Smirnov.  

Berdasarkan hasil pengujian SPSS dengan menggunakan analisis 

Kolmogorov Smirnov diperoleh hasil output pada Asymp. Sig (2-tailed) 

sebagai berikut:  

 

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas Program Literasi Sekolah dan 

Lingkungan Sekolah Siswa Kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A’yun 

Ponorogo 

 

Variabel 

Kriteria Pengujian Ho 

Keterangan Asymp. Sig (2-

tailed) 
L tabel 

Program Literasi 

Sekolah 
0, 404 0, 05 

Data berdistributor 

normal 

Lingkungan 0, 925 0, 05 Data berdistributor 
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Sekolah normal 

Minat Baca 0, 513 0, 05 
Data berdistributor 

normal 
 

Hasil output pada Asymp. Sig (2-tailed) untuk variabel program 

literasi sekolah diperoleh angka 0,404, lingkungan sekolah diperoleh angka 

0,925 dan variabel minat baca diperoleh angka 0,513. Kesimpulannya nilai 

signifikansi semua variabel penelitian lebih besar dari 0,05, berarti data 

tersebut dinyatakan normal, yang tercantum pada  hasil output SPSS uji 

normalitas program literasi sekolah.
105

 

b. Uji Linieritas  

Untuk mengetahui apakah tiga variabel mempunyai hubungan linier 

atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat 

dalam analisis korelasi atau regresi linier. Berdasarkan hasil pengujian SPSS 

diperoleh hasil output sebagai berikut:  

Tabel 4. 12 Hasil Uji Linieritas Program Literasi Sekolah dan 

Minat Baca Siswa Kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo 
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 Lampiran 14 Uji Normalitas Program Literasi Sekolah 

 

 

ANOVA Table 

   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Minat_B

aca_Y * 

Program

_Literasi

_Sekola

h_X1 

Between Groups (Combined) 1173.367 14 83.812 1.706 .093 

Linearity 391.644 1 391.644 7.971 .007 

Deviation 

from 

Linearity 

781.722 13 60.132 1.224 .299 

Within Groups 1965.433 40 49.136   

Total 3138.800 54    
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Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa F sebesar 1,224 dengan 

signifikansi 0, 299 dilihat pada deviation from linierity. Jadi kedua variabel 

diatas linier jika dilihat dari harga signifikansi pada tabel (0, 299) lebih besar 

dari taraf signifikansi (0, 05) yang tercantum pada hasil output SPSS.
106

 

Tabel 4. 13 Hasil Uji Linieritas Lingkungan Sekolah dan Minat 

Baca Siswa Kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo 

 

Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa F sebesar 1, 122 dengan 

signifikansi 0, 385 dilihat pada deviation from linierity. Jadi kedua variabel 

diatas linier jika dilihat dari harga signifikansi pada tabel (0, 385) lebih besar 

dari taraf signifikansi (0, 05), yang tercantum dalam hasil output SPSS.
107

 

2. Analisis Data tentang Program Literasi Sekolah Siswa Kelas V SD Islam 

Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo  

Untuk mengetahui data tentang Program Literasi Sekolah, maka peneliti 

menyebar angket kepada seluruh responden yaitu siswa-siswi kelas V di SD 

Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo yang berjumlah 55 siswa. Angket 

terdiri dari 14 item pertanyaan setelah diketahui skor jawaban angket, lalu 
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 Lampiran 15 Uji Linieritas Program Literasi Sekolah terhadap minat baca 

 
107

 Lampiran 16 Uji Linieritas Lingkungan Sekolah terhadap minat baca 

ANOVA Table 

   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Minat_

Baca_Y 

* 

Lingku

ngan_S

ekolah_

X2 

Between Groups (Combined) 1923.883 28 68.710 1.470 .163 

Linearity 508.092 1 508.092 10.874 .003 

Deviation 

from 

Linearity 

1415.791 27 52.437 1.122 .385 

Within Groups 1214.917 26 46.728   

Total 3138.800 54    
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mencari mean dan standar deviasi dari data yang sudah diperoleh. Berikut tabel 

perhitungan mean dan standar deviasi. 

Tabel 4. 14 Deskripsi Data Program Literasi Sekolah 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

program_literasi_sekolah 55 28 46 35.73 4.085 

Valid N (listwise) 55     

Data di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan angket program literasi sekolah yang diberikan kepada siswa kelas 

V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo. Dari perhitungan tersebut dapat 

di ketahui bahwa N merupakan jumlah sampel yaitu 55 siswa, nilai mean 

sebesar 35, 73 pada nilai standart deviasi sebesar 4, 085 nilai minimum atau 

nilai terendah adalah 28 sedangkan nilai maksimumnya adalah 46, yang 

tercantum pada hasil SPSS.
108

 

Untuk menentukan tingkatan program literasi sekolah itu baik, cukup, 

atau kurang maka dilanjutkan menggunakan rumus sebagai berikut:  

a. Program literasi sekolah baik  : X > Mean + SD 

b. Program literasi sekolah cukup  : Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD 

c. program literasi sekolah kurang   : X < Mean – SD 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:  

a. X > Mean + SD    = X > 35, 73 + 4, 085 atau X > 39, 815 
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 Lampiran 17 Deskripsi Data Program Literasi Sekolah  
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b. Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD  = 35, 73 – 4, 085 ≤ X ≤ 35, 73 + 4, 085 

atau 31, 645 ≤X 39, 815 

c. X < Mean – SD    = X < 35, 73 – 4, 085 atau X < 31, 73 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 39, 815 

dikategorikan program literasi sekolah siswa kelas V SD Islam Terpadu 

Qurrota A‟yun Ponorogo baik, dan skor antara 31,645 - 39,815  dikategorikan 

program literasi sekolah siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo cukup, kemudian skor kurang dari 31, 645 dikategorikan 

dikategorikan program literasi sekolah siswa kelas V SD Islam Terpadu 

Qurrota A‟yun Ponorogo kurang. Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

dikategorikan program literasi sekolah siswa kelas V SD Islam Terpadu 

Qurrota A‟yun Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.  15 Kategorisasi dikategorikan program literasi sekolah 

siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 >39,815 11 20% Baik 

2 31,645 - 39,815 35 64% Cukup 

3 < 31,645 9 16% Kurang 

 Jumlah  55 100%  

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa yang menyatakan program literasi 

sekolah SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun dalam kategori baik dengan 

frekuensi sebanyak 11 anak dengan prosentase 20%, dalam kategori cukup 

dengan frekuensi sebanyak 35 anak dengan prosentase 64%, dan kategori 

kurang dengan frekuensi sebanyak 9 anak dengan prosentase 16%. Dengan 
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demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa program literasi sekolah adalah 

cukup.  

3.  Analisis Data tentang Lingkungan Sekolah Siswa Kelas V SD Islam 

Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo  

Untuk mengetahui data tentang lingkungan Sekolah, maka peneliti 

menyebar angket kepada seluruh responden yaitu siswa-siswi kelas V di SD 

Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo yang berjumlah 55 siswa. Angket 

terdiri dari 25 item pertanyaan setelah diketahui skor jawaban angket, lalu 

mencari mean dan standar deviasi dari data yang sudah diperoleh. Berikut tabel 

perhitungan mean dan standar deviasi. 

Tabel 4. 16 Deskripsi Data Lingkungan Sekolah 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

lingkungan_sekolah 55 44 85 66.40 8.738 

Valid N (listwise) 55     

 

Data di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan angket lingkungan sekolah yang diberikan kepada siswa kelas V 

SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo. Dari perhitungan tersebut dapat di 

ketahui bahwa N merupakan jumlah sampel yaitu 55 siswa, nilai mean sebesar 

66,40 pada nilai standart deviasi sebesar 8,738 nilai minimum atau nilai 
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terendah adalah 44 sedangkan nilai maksimumnya adalah 85. yang tercantum 

pada hasil SPSS.
109

 

Untuk menentukan tingkatan lingkungan sekolah itu baik, cukup, atau 

kurang maka dilanjutkan menggunakan rumus sebagai berikut:  

a. Lingkungan sekolah baik : X > Mean + SD 

b. Lingkungan sekolah cukup : Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD 

c. Lingkungan sekolah kurang : X < Mean – SD 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:  

a. X > Mean + SD    = X > 66,40 + 8,738 atau X > 75,138 

b. Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD  = 66,40 – 8,738 ≤ X ≤ 66,40 + 8,738 

atau 57,662 ≤X ≤75,138 

c. X < Mean – SD    = X < 66,40 – 8,738  atau X < 57,662 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 75,138 

dikategorikan lingkungan sekolah siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota 

A‟yun Ponorogo baik, dan skor antara 57,662-75,138dikategorikan lingkungan 

sekolah siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo cukup, 

kemudian skor kurang dari 57,662 dikategorikan dikategorikan lingkungan 

sekolah siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo kurang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang dikategorikan lingkungan sekolah siswa 

kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo dapat dilihat pada tabel 

berikut:  
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Tabel 4. 17 Kategorisasi dikategorikan lingkungan sekolah siswa 

kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 >75,138 11 20% Baik 

2 57,662-75,138 39 70% Cukup 

3 < 57,662 5 10% Kurang 

 Jumlah  55 100%  

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa yang menyatakan lingkungan sekolah 

SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 11 anak dengan prosentase 20%, dalam kategori cukup dengan 

frekuensi sebanyak 39 anak dengan prosentase 70%, dan kategori kurang 

dengan frekuensi sebanyak 5 anak dengan prosentase 10%. Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa lingkungan sekolah adalah cukup.  

4. Analisis Data tentang Minat Baca Siswa Kelas V SD Islam Terpadu 

Qurrota A’yun Ponorogo  

Untuk mengetahui data tentang minat baca, maka peneliti menyebar 

angket kepada seluruh responden yaitu siswa-siswi kelas V di SD Islam 

Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo yang berjumlah 55 siswa. Angket terdiri dari 

17 item pertanyaan setelah diketahui skor jawaban angket, lalu mencari mean 

dan standar deviasi dari data yang sudah diperoleh. Berikut tabel perhitungan 

mean dan standar deviasi. 
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Tabel 4.18 Deskripsi Data Minat Baca 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

minat_baca 55 27 57 45.80 7.624 

Valid N (listwise) 55     

 

Data di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan angket minat baca yang diberikan kepada siswa kelas V SD Islam 

Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo. Dari perhitungan tersebut dapat di ketahui 

bahwa N merupakan jumlah sampel yaitu 55 siswa, nilai mean sebesar 45,80 

pada nilai standart deviasi sebesar 7,624 nilai minimum atau nilai terendah 

adalah 27 sedangkan nilai maksimumnya adalah 57, yang tercantum pada hasil 

SPSS.
110

 

Untuk menentukan tingkatan minat baca itu baik, cukup, atau kurang 

maka dilanjutkan menggunakan rumus sebagai berikut:  

a. Minat baca baik : X > Mean + SD 

b. Minat baca cukup : Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD 

c. Minat baca kurang : X < Mean – SD 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:  

a. X > Mean + SD    = X > 45,80 + 7,624 atau X > 53,424 
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b. Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD  = 45,80 - 7,624 ≤ X ≤ 45,80 + 7,624  

atau 38,176 ≤X ≤ 53,424 

c. X < Mean – SD    = X < 45,80 - 7,624 atau X < 38, 176 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 53,424 

dikategorikan minat baca siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo baik, dan skor antara 38,176 - 53,424 dikategorikan minat baca siswa 

kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo cukup, kemudian skor 

kurang dari 38,176 dikategorikan dikategorikan minat baca siswa kelas V SD 

Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo kurang. Untuk mengetahui lebih jelas 

tentang dikategorikan minat baca siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota 

A‟yun Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.  19 Kategorisasi dikategorikan minat baca siswa kelas V SD 

Islam Terpadu Qurrota A’yun Ponorogo 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 >53,424 9 16% Baik 

2 38,176 - 53,424 37 68% Cukup 

3 < 38,176 9 16% Kurang 

 Jumlah  55 100%  

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa yang menyatakan minat baca SD Islam 

Terpadu Qurrota A‟yun dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 9 anak 

dengan prosentase 16%, dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 37 

anak dengan prosentase 68%, dan kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 9 

anak dengan prosentase 16%. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 

bahwa minat baca adalah cukup.  
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5. Analisis Data tentang Program Literasi Sekolah dan Lingkungan Sekolah 

terhadap Minat Baca Siswa Kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A’yun 

Ponorogo  

Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara program literasi 

sekolah dan lingkungan sekolah terhadap minat baca siswa kelas V SD Islam 

Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo, peneliti menggunakan rumus regresi 

berganda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.20 Program Literasi Sekolah dan Lingkungan Sekolah 

terhadap Minat Baca  

Sumber Koef Ry(1,2) yR 2 (1,2) hitungF  tabelF  Ket 

Konstanta 15.828  

Positif 

Signifi 

Kan 

Program 

Literasi 

Sekolah 
0, 355 

0,433 0,187 5,990 4,02 
Lingkungan 

Sekolah 
0,260 

 

yang tercantum pada hasil SPSS.
111

 

a. Persamaan Garis regresi  

Berdasarkan hasil analisis, maka persamaan garis regresi dapat 

dinyatakan sebagai berikut : 21 260,0355,0828,15 XXY   

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X1 sebesar 

0,355 yang berarti apabila nilai Program Literasi Sekolah (X1) meningkat 

satu satuan maka nilai Minat Baca (Y) akan meningkat sebesar 0,355 satuan 

dengan asumsi X2 tetap. Koefisien X2 sebesar 0,260 yang berarti apabila nilai 
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Lingkungan Sekolah (X2) meningkat satu satuan maka pertambahan nilai 

pada Minat Baca (Y) sebesar 0,260 satuan dengan asumsi X1 tetap. 

Kesimpulannya bahwa Program Literasi Sekolah dan Lingkungan Sekolah 

secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat 

Baca Siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo.  

b. Koefisien Korelasi (r)  

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 17,0, di 

dapatkan Ry(1,2) sebesar 0,433. Karena koefisien korelasi tersebut bernilai 

positif maka dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

program literasi sekolah dan lingkungan sekolah terhadap minat baca siswa 

kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo.  

c. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi menunjukkan tingkat ketepatan garis regresi. 

Garis regresi digunakan untuk menjelaskan proporsi dari ragam Minat Baca 

(Y) yang diterangkan oleh variabel independennya. Berdasarkan hasil 

analisis data dengan menggunakan program SPSS versi 17.0 For Windows, 

menunjukkan yR 2 (1,2)sebesar 0,187. Nilai tersebut berarti 18,70% 

perubahan pada variabel Minat Baca (Y) dipengaruhi oleh Program Literasi 

Sekolah (X1) dan Lingkungan Sekolah (X2), sedangkan 81,30% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini 
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d. Pengujian Signifikasi dengan uji F 

Pengujian signifikasi bertujuan untuk mengetahui keberartian variabel 

program literasi sekolah, lingkungan sekolah terhadap minat baca. Uji 

signifikasi menggunakan uji F dengan rumus db= n – nr = 55-2= 53. Dengan 

melihat tabel distribusi “F” pada taraf signifikasi 0,05 maka diperoleh angka 

pada tabel adalah sebesar 4, 02. 

Dari hasil output Program SPSS dengan nilai tabelhitung FF   yaitu 5, 

990 > 4,02 artinya program literasi sekolah dan lingkungan sekolah 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat baca.  

Berdasarkan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara program literasi sekolah dan 

lingkungan sekolah terhadap minat baca siswa kelas V SD Islam Terpadu 

Qurrota A‟yun Ponorogo. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan  

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tentang program literasi 

sekolah, lingkungan sekolah dan minat baca siswa dengan cara menyebar angket 

yang diisi oleh siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo. 

1. Program Literasi Sekolah siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo. 
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Berdasarkan analisis data di atas dapat diketahui bahwa menyatakan 

program literasi sekolah siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 11 anak dengan 

prosentase 20%, dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 35 anak 

dengan prosentase 64%, dan kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 9 

anak dengan prosentase 16%. Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa program literasi sekolah adalah cukup. Dilihat dari 

prosentase diatas sesuai dengan Permendikbud no 23 tahun 2015 program 

literasi sekolah yaitu mendorong seluruh anak Indonesia agar memiliki minat 

membaca buku yang pada waktunya diharapkan menjadi budaya dalam 

kehidupan nasional.112
 

2. Lingkungan Sekolah siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo. 

Berdasarkan analisis data di atas dapat diketahui bahwa menyatakan 

lingkungan sekolah siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo 

dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 11 anak dengan prosentase 

20%, dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 39 anak dengan 

prosentase 70%, dan kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 5 anak dengan 

prosentase 10%. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

lingkungan sekolah adalah cukup. Dilihat dari prosentase diatas sesuai dengan 

Dimyati Mahmud timbulnya minat sangat dipengaruhi oleh lingkungan 
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sekitarnya. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan pergaulan, lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman belajar dan lingkungan 

sekitarnya yang dapat membuat individu berminat terhadap suatu bacaan. Minat 

membaca akan muncul apabila lingkungan yang ada di sekitar individu 

mendukungnya.113 

3. Minat Baca siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo. 

Berdasarkan analisis data di atas dapat diketahui bahwa menyatakan 

minat baca siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo dalam 

kategori baik dengan frekuensi sebanyak 9 anak dengan prosentase 16%, dalam 

kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 37 anak dengan prosentase 68%, dan 

kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 9 anak dengan prosentase 16%. 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa minat baca adalah 

cukup. Dilihat dari prosentase diatas sesuai dengan minat baca ialah keinginan 

yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca 

4. Pengaruh Program Literasi Sekolah dan Lingkungan Sekolah terhadap Minat 

Baca siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo 

Berdasarkan hasil analisis data di atas, dengan perhitungan statistic 

dikemukakan bahwa program literasi sekolah dan lingkungan sekolah 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat baca siswa. Dari hasil 

analisis yang telah dijelasakan sebelumnya bahwa F hitung sebesar 5,990 

sehingga Ha diterima atau bisa juga dikatakan bahwa ada pengaruh program 
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literasi sekolah dan lingkungan sekolah terhadap minat baca siswa kelas V SD 

Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo. Adapun pengaruh program literasi 

sekolah dan lingkungan sekolah berpengaruh terhadap minat baca  siswa adalah 

18, 7% sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang lain.  

Menurut Dimyati Mahmud timbulnya minat sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan sekitarnya. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan pergaulan, 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman belajar dan 

lingkungan sekitarnya yang dapat membuat individu berminat terhadap suatu 

bacaan. Minat membaca akan muncul apabila lingkungan yang ada di sekitar 

individu mendukungnya.  

Pendapat ini dapat dipertegas oleh Widyani, dkk bahwa Literasi Sekolah 

merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan 

sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat 

melalui pelibatan publik. Gerakan Literasi Sekolah merupakan kegiatan yang 

melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga 

kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid), 

akademisi, penerbit, media massa, masyarakat.
114

 

Melalui program literasi sekolah dapat mendorong siswa untuk memiliki 

kebiasaan membaca. Jika pembiasaan membaca ini sudah terbentuk maka 

membaca tidak lagi menjadi paksaan melainkan menjadi suatu kebutuhan. Jika 
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membaca sudah menjadi kebutuhan, maka membaca menjadi suatu kebiasaan 

yang akan tertanam dalam diri siswa. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa minat baca 

siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah program literasi sekolah dan lingkungan sekolah siswa 

kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian deskripsi data serta analisis data dalam penelitian ini 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Program literasi sekolah siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo dalam kategori cukup. Hal ini terbukti dari hasil penelitian, yaitu 

dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 11 anak dengan prosentase 

20%, dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 35 anak dengan 

prosentase 64%, dan kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 9 anak dengan 

prosentase 16%. 

2. Lingkungan sekolah siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo 

dalam kategori cukup. Hal ini terbukti dari hasil penelitian, yaitu dalam 

kategori baik dengan frekuensi sebanyak 11 anak dengan prosentase 20%, 

dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 39 anak dengan prosentase 

70%, dan kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 5 anak dengan prosentase 

10%. 

3. Minat baca siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo dalam 

kategori cukup. Hal ini terbukti dari hasil penelitian, yaitu dalam kategori baik 

dengan frekuensi sebanyak 9 anak dengan prosentase 16%, dalam kategori 

cukup dengan frekuensi sebanyak 37 anak dengan prosentase 68%, dan kategori 

kurang dengan frekuensi sebanyak 9 anak dengan prosentase 16%. 

91 
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4. Program literasi sekolah dan lingkungan sekolah memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap minat baca siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun 

Ponorogo. Hal ini dibuktikan dari analisis bahwa dengan taraf 0, 05 %, 

diperoleh tabelF  sebesar 4, 02 sedangkan hitungF  sebesar 5, 990. Sehingga 

tabelhitung FF   yaitu 5, 990 > 4,02 artinya program literasi sekolah dan 

lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat baca. 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi, didapatkan program literasi 

sekolah dan lingkungan sekolah berpengaruh sebesar 18, 70 % terhadap minat 

baca siswa kelas V SD Islam Terpadu Qurrota A‟yun Ponorogo dan 81, 30% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.  

 

B. Saran 

1. Bagi Sekolah 

Hendaknya pihak sekolah khususnya kepala sekolah atau ibu guru selalu 

berperan aktif dalam mengontrol dan mengawasi siswanya dalam beraktifitas di 

lingkungan sekolah terutama dalam kegiatan program literasi sekolah, 

Menambah koleksi buku yang ada di perpustakaan serta dapat bekerja sama 

dengan pihak yang terkait untuk peningkatan minat baca siswa.  
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2. Bagi siswa  

Hendaknya siswa harus lebih aktif dalam program literasi sekolah, harus 

lebih aktif di lingkungan sekolah, menjaga dan melestarikan lingkungan 

sekolah, serta memanfaatkan waktu luang untuk membaca buku.  

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang 

sama agar memperhatikan variabel minat baca yaitu dengan memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca, yaitu motivasi, perasaan senang, 

kemauan dan perhatian. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian 

dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda, yaitu kualitatif.  
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