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ABSTRAK
Wahyuni, Novi Tri. 2018. Pengaruh Intensitas Kunjungan Perpustakaan Sekolah
Terhadap Peningkatan Kegemran Membaca Siswa Kelas V MIN Bancong
Madiun, Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI),
Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing Pryla Rochmawati, M.Pd.
Kata Kunci : intensitas kunjungan perpustakaan sekolah dan kegemaran membaca
Intensitas kunjungan ke perpustakaan dapat diukur melalui daftar hadir
pengunjung siswa. Setiap kali siswa berkunjung ke perpustakaan, mereka diwajibkan
untuk mengisi daftar hadir. Melalui kunjungan siswa ke perpustakaan ini mendorong
siswa untuk memiliki kegemaran membaca. Meningkatkan minat dan kegemaran
membaca merupakan salah satu tolak ukur meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan
penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui tingkat intensitas kunjungan perpustakaan
sekolah MIN Bancong, 2) Untuk mengetahui tingkat kegemaran membaca siswa
kelas V MIN Bancong Madiun, 3) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan
antara intensitas kunjungan perpustakaan sekolah terhadap peningkatan kemampuan
membaca siswa kelas V Min Bancong Madiun.
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 linear
sederhana, dengan bantuan SPPSS 17. Penetuan sampel dalam penelitian ini
menggunakan teknik random sampling, dengan populasi anggota siswa kelas V yang
berjumlah 29.
Berdasarkan analisis tersebut disimpulkan 1) Tingkat intensitas kunjungan
perpustakaan sekolah siswa kelas V MIN Bancong Madiun dalam kategori cukup.
Hal ini terbukti dari hasil penelitian, yaitu frekuensi sebanyak 24 anak dengan
prosentase 83%. 2) Tingkat kegemaran membaca siswa kelas V MIN Bancong
Madiundalam kategori cukup. Hal ini terbukti dari hasil penelitian frekuensi sebanyak
20 siswa dengan prosentase 69%. 3) Pada taraf 0, 05, diperoleh 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 4, 194
sedangkan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 5, 285. Sehingga 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 5,285> 4, 194
artinya variabel intensitas kunjungan perpustakaaan sekolah berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel kegemaran membaca siswa kelas V MIN Bancong
Madiun.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kemajuan suatu bangsa akan dapat dicapai melalui proses pendidikan. Oleh
karena itu, pendidikan merupakan kunci pembangunan bangsa sepanjang masa.1
Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat bergantung pada peserta didik, petugas, sarana
dan prasarana pendidikan. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana penunjang
pendidikan, seperti yang tercantum di Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 2
tahun 1989 pasal 35. Perpustakaan yang baik dan memadai serta dikelola dengan tepat
akan dapat menunjang pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar sehingga
dapat mempertinggi hasil pendidikan.2
Dalam undang-undang tersebut, keberadaan perpustakaan mutlak diperlukan pada
setiap jenjang pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya, keberadaan perpustakaan
disekolah-sekolah belum mendapat perhatian sepenuhnya dan hanya sebagai pelengkap.
Oleh karena itu, pembinaan perpustakaan sekolah perlu segera dilaksanakan secara serius
untuk menunjang usaha peningkatan kualitas pendidikan.3
Perpustakaan di lembaga pendidikan sekolah atau perguruan tinggi memiliki
peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, bahkan kualitas pendidikan di
sebuah lembaga pendidikan bisa dilihat dari kondisi perpustakaannya. Sekolah-sekolah
yang berkualitas pasti ditunjang oleh perpustakaan yang memadai. Diantara sekian
1

Lasa, Hs, Membina Perpustakaan Madrasah & Sekolah Islam. (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa), 1.
M.T. Sumantri, Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2008), 1.
3
Lasa, Hs, Membina Perpustakaan, 2.
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banyak sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan proses belajar mengajar supaya
efektif tidak terlepas dari fasilitas yang menunjang kualitas pendidikan yaitu
perpustakaan sekolah. Dengan demikian, perpustakaan adalah salah satu sarana
pendidikan yang strategis dan mempengaruhi mutu pendidikan, jika keadaan
perpustakaan nyaman dan menarik maka siswa akan merasa senang berada di
perpustakaan. Dengan adanya perasaan senang maka akan meningkatkan kunjungan
siswa untuk ke perpustakaan.4
Perpustakaan sekolah yang lengkap dan selalu berusaha menambah koleksi buku
dan bahan pustaka lainnya, serta selalu mengikuti perkembangan zaman, akan menjadi
sarana (pusat dan sumber belajar) bagi para siswa untuk mengembangkan minat dan
kegemaran membaca.5 Perpustakaan itu penting, membaca itu penting, tapi orang jarang
berpikir bagaimana siswa terdorong untuk mencintai membaca, sehingga dari cinta itu
akan menjadi “budaya”. Pendidikan yang bermutu selalu didukung oleh perpustakaan
yang memadai. Disinilah pentingnya berbagai komponen pendidikan di sekolah untuk
mendorong pengembangan perpustakaan, kebiasaan membaca bisa dimulai dari menata
perpustakaan.6
Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa perpustakaan merupakan tempat
tumpukan buku tanpa mengetahui pasti ciri dan fungsi perpustakaan. Ada beberapa ciri
yang perlu diketahui oleh masyarakat di antaranya tersedianya koleksi, sarana prasarana,
pustakawan pengunjung serta adanya unit kerja. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut

4

Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasaan Siswa, (Ghalia Indah, 2010), 95.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Laporan lokakarya pengembangan minat dan kegemaran
membaca siswa. (Jakarta: pusat perbukuan Depdikbud), 18.
6
Ilham Mashuri, Mengelola Perpustakaan Sekolah (Yogyakrta: Naila Pustaka,2012), 3-5.
5
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dapat

mempengaruhi

tingkat

perkembangan

perpustakaan

berdasarkan

jumlah

pengunjung yang akan datang keperpustakaan tersebut.7
Buku merupakan salah satu syarat mutlak yang diperlukan untuk pengembangan
dan kegemaran membaca, khususnya anak-anak yang tentunya belum begitu banyak
mengenal teknologi informasi. Artinya buku mempunyai tempat tersendiri bagi
perkembangan anak. Salah satu unsur penunjang dalam pengembangan kegemaran
membaca adalah dengan perpustakaan sekolah.8
Ditinjau dari sudut pandang yang luas, maka pengaruh perpustakaan sekolah
belum mendapat perhatian sepenuhnya dari instansi terkait sehingga dampaknya terhadap
proses belajar mengajar belum terlihat. Kondisi perpustakaan sekolah masih bervariasi,
belum seragam antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain sehingga perlu ada
organisasi dan manjemen perpustakaan yang jelas.9
Membaca merupakan suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan tetapi tidak
mudah untuk menjelaskan hakikat membaca. Menurut A.S Broto mengatakan gemar juga
menanggapi dan memahami isinya. Dengan demikian, membaca pada hakikatnya
merupakan suatu bentuk komunikasi tulis.10 Pengadaan bahan bacaan untuk perpustakaan
dan taman bacaan perlu didukung. Selain proses alamiah, perlu strategis khusus untuk
menumbuh kembangkan budaya baca.11
Membaca sangat penting bagi setiap orang karena hal ini akan mampu
meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang melakukannya. Namun,
7

Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara), 1-2.
Siswanto,
bedah
karya
manajemen
perpustakaan
digital,
sismanto
multiply.
Com/journal/item/16/bedah_karya_manajemen_perpustakaan_digital_62K. Diakses pada 20 April 2018.
9
M.T. Sumantri, Penyelenggaraan, 1.
10
Dalyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Yang Berkesulitan Belajar. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),
200.
11
Masri Sareb Putra, Menumbuhkan Minat Baca Sejak Dini. (Jakarta: PT Indeks, 2008),133.
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4
kegiatan membaca belum banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar, sehingga kegemaran
membaca yang dimiliki kurang.12 Kegemaran membaca merupakan salah satu kunci
keberhasilan seseorang dalam meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. 13 Kegemaran
membaca dikalangan siswa tidak timbul dengan sendirinya, melainkan harus tumbuh
kembangkan sejak usia dini (5-15 tahun) atau usia jenjang pendidikan dasar (SD dan
SLTP) sedangkan pada kenyataannya minat baca sebagian besar siswa sangat rendah.
Pada tanggal 14 September 1995 di Jakarta presiden telah menetapkan bulan September
sebagai bulan gemar membaca dan hari kunjungan perpustkaan.14
Pada kenyataannya, di MIN Bancong Madiun ditemukan suatu permasalahan
yaitu kurangnya kesadaran siswa untuk membaca buku di perpustakaan saat jam istirahat,
hanya beberapa anak saja yang datang ke perpustakaaan untuk meminjam buku, mereka
lebih senang bermain dan jajan di kantin, sehingga membuat siswa dalam kemampuan
membaca kurang. Dan dari dokumen buku peminjaman, dapat dilihat hanya sebagian
siswa siswi saja yang meminjam buku di perpustakaan. Dalam kemampuan membaca
siswa kurang di karenakan mereka sering ramai sendiri, menganggu teman-temannya,
kurang konsentrasi belajar, kesadaran dalam belajar juga masih diingatkan dengan diberi
tanggugjawab melalu pekerjaan rumah. Masalah tersebut bisa terjadi mungkin karena
beberapa faktor, seperti: kurangnya kesadaran siswa untuk berkunjung keperpustakaan
sekolah, Kurangnya kesadaran siswa siswi dalam meningkatkan kegemaran membaca,
Kurangnya kesadaran guru terhadap pengaruh perpustakaan, Kurangnya motivasi guru

12

Farida Rahim, Pengajaran Membaca Disekolah Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
Ibid, 130.
14
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 15.
13
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terhadap siswa siswi tentang pentingnya membaca buku, Pengelolaan perpustakaan yang
kurang baik.15
Berdasarkan dari hal-hal di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
sejauh mana pengaruh intensitas kunjungan perpustakaan sekolah terhadap peningkatkan
kegemaran membaca siswa dengan mengetahui hubungan keduanya, penelitian ini
berjudul “Pengaruh Intensitas Kunjungan Perpustakaan Sekolah Terhadap Peningkatan
Kegemaran Membaca Siswa Kelas V Min Bancong Madiun”.
B. Batasan Masalah
Karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori yang ada maka perlu batasan
masalah supaya penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka peneliti memberi
pembatasan terhadap ruang lingkup masalah.
Adapun masalah penelitian dibatasi pada masalah intensitas kunjungan
perpustakaan sekolah terhadap peningkatan kegemaran membaca siswa kelas V MIN
Bancong Madiun.
C. Rumusan Maslah
1. Bagaimana tingkat intensitas kunjungan perpustakaan sekolah MIN Bancong
Madiun?
2. Bagaimana tingkat kegemaran membaca siswa kelas V MIN Bancong Madiun?
3. Bagaimana

pengaruh

intensitas

kunjungan

perpustakaan

sekolah

peningkatan kegemaran membaca siswa kelas V Min Bancong Madiun?

15

Observasi dilakukan pada 23 Desember 2017, pukul 09.00 di MIN Bancong Madiun.

terhadap

6
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui tingkat intensitas kunjungan perpustakaan sekolah MIN Bancong.
2. Untuk mengetahui tingkat kegemaran membaca siswa kelas V MIN Bancong
Madiun.
3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas kunjungan perpustakaan sekolah terhadap
peningkatan kemampuan membaca siswa kelas V Min Bancong Madiun.
E. Manfaat Penelitian
Berdasarkan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat
mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai
berikut :
A. Manfaat teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada tidaknya pengaruh intensitas
kunjungan perpustakaan sekolah yang dilakukan siswa siswi terhadap
peningkatan kegemaran membaca.
b. Dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian
selanjutnya.
B. Manfaat Praktis
1. Bagi Peneliti
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian dan
penunjang pengembangan pengetahuan peneliti yang berkaiatan dengan judul
penelitian tersebut.
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2. Bagi Siswa
a. Siswa-siswi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca di
sekolah.
b. Memberikan

pemahaman

kepada

siswa-siswi

tentang

pentingnya

perpustakaan sebagai sumber belajar.
3. Bagi Lembaga
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan
pengetahuan serta mendapat pengalaman dalam mengadakan penelitian.
F. Sitematika Pembahasan
Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian
awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pembahasan dalam penelitian ini penulis susun
menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapaun bentuk
sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut.
Bab pertama, tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam memaparkan data.
Bab kedua, berisi landasan teori tentang intensitas kunjungan perpustakaan
sekolah dengan kegemaran membaca, telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir
dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan sebagai acuan teori yang digunakan untuk
melakukan penelitian.
Bab ketiga, adalah metode penelitian yang meliputi rancangan penelitian,
populasi dan sampel, instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik
analisis data.

8
Bab keempat, adalah hasil penilitian yang berisi gambaran umum lokasi
penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis), interpretasi, dan
pembahasan.
Bab kelima, adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini dimaksudkan
agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil penelitian.
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BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAAN TEORI,
KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan
ini, peneliti juga melakukan telaah hasil peneliti terdahulu yang ada
relevensinya dengan penelitian ini. Adapun hasil telaah terdahulu sebagai
berikut:
Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Purwanti dengan judul skripsi
“Peran Perpustakaan Sekolah dalam Meningkatkan Kegemaran Membaca
Siswa/Siswi di SDN Nologaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015”.1 Dari
hasil penelitian ditemukan bahwa (1)

Tindakan yang dilakukan sekolah

dalam meningkatkan kegemaran membaca siswa/siswi SDN 01 Nologaten
adalah semua pihak sekolah telah berusaha semaksimal mungkin untuk
meningkatkan kegemaran membaca siswa/siswi, misalnya para guru
memberikan motivasi dan bimbingan kepada sisw/siswi agar gemar membaca,
(2) Pengelolaan perpustakaan sekolah sebagai sarana dan prasarana
pendidikan dalam meningkatkan kegemaran membaca siswa/siswi SDN 01
Nologaten adalah dengan menyusun struktur organisasi perpustakaan,

1

Peran Perpustakaan Sekolah Dalam Meningkatkan Kegemaran Membaca Siswa/ Siswi
diSDN Nologaten Ponorogo Tahun pelajaran 2014/2015.( Iain Ponorogo, 2015)
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mengatur jadwal kunjungan perpustakaan, dan membuat kartu anggota, peran
perpustakaan sekolah dalam meningkatkan kegemaran membaca siswa/siswi
di SDN 01 Nologaten adalah cukup berperan sebagai sarana dalam menunjang
kegiatan belajar mengajar dan dalam meningkatkan kegemaran membaca
siswa/siswi.
Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatonah dengan judul skripsi
“Peran Perpustakaan dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa di MI Ma’arif
Setono Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2007/2008”.2 Dari penelitian ini
ditemukan bahwa (1) Minat baca siswa di MI Ma’arif Setono dikategori
rendah. Dari 138 siswa ada 10,15 % siswa yang minat bacanya tinggi dan
89,85 % siswa yang minat bacanya rendah. Penyebabnya adalah karena siswa
masih pilih bermain pada jam istirahat dari pada ke perpustakaan dan sebagian
siswa mempunyai alasan sudah memiliki buku dirumah. (2) Faktor pendorong
minat baca siswa di MI Ma’arif Setono adalah adanya perpustakaan yang
menyediakan buku - buku sesuai pilihan siswa, adanya penambahan buku
setiap tahun, kebebasan memilih buku, pemberian hadiah ataupun nilai bagi
yang rajin membaca, guru sebagai panutan membaca, memberi waktu
membaca bebas di madrasah, mengajak siswa dalam acara book fire di gontor,
dan memberi tugas untuk selalu membaca dirumah. Sedangkan faktor
penghambatnya adalah minimnya motivasi guru dan orang tua, belum ada

2

Peran Perpustakaan dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa di MI Ma’arif Setono Jenangan
Ponorogo tahun pelajaran 2007/2008. (Iain Ponorogo, 2008 )
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jadwal baca untuk siswa, terbawa oleh teman yang malas baca, kurang
diterapkannya kegiatan membaca dikelas, dan manajemen perpustakaan yang
belum berjalan dengan maksimal. Sejauh ini peran perpustakaan di MI
Ma’arif Setono dalam meningkatkan minat baca siswa adalah membantu
siswa dalam mengerjakan pekerjaan rumah, menumbuhkan kegemaran
membaca dengan menyediakan buku-buku pelajaran, dongeng, cerita, dan
lain-lain, melatih siswa belajar mandiri dengan mencari sendiri buku yang
diinginkan, dan membantu kelancaran dalam proses kegiatan belajar
mengajar.
Penelitian yang dilakukan oleh Ni’am Efendi dengan judul skripsi
“Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Perpustakaan Sekolah di
SD Negeri 1 Ngelopang Parang Magetan”.3 Dalam penelitian ditemukan
bahwa (1) peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu perpustakaan
sebagai berikut sebagai badan pemberi pertimbangan dalam meningkatkan
sarana dan prasarana perpustakaan di SD Negeri 1 Ngelopang, komite sekolah
bekerja sama dengan kepala sekolah dan staf perpustakaan, sebagai badan
pemberi dukungan komite sekolah dalam hal perpustakaan di SD Negeri 1
yaitu memberikan usulan gedung perpustakaan yang layak serta fasilitas yang
dibutuhkan peserta didik, sebagai badan pengawas komite sekolah
mempunyai andil, (2) Akan tetapi sejauh ini karena perpustakaaan masih

3

Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Perpustakaan Sekolah di SD Negeri 1
Ngelopang Parang Magetan. (IAIN Ponorogo).
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terkendala gedung dan anggaran maka hal pengawasan perkembangan
perpustakaan belum bisa optimal, Hambatan yang ditemui komite sekolah
dalam meingkatkan mutu perpustakan sekolah adalah anggaran dana, karena
sejauh ini dari pemerintah belum ada bantuan khusus untuk operasional
perpustakaan sekolah.4
Perbedaan antara penulis dengan telaah terdahulu yaitu pendekatan
yang digunakan pada penelitian ini berbeda dengan pendekatan pada
penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
sedangkan

penelitian

terdahulu

menggunakan

pendekatan

kualitatif.

Sedangkan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat
pembahasan yang sama-sama membahahas perpustakaan sekolah dan
kegemaran membaca.

B. Landasan Teori
1. Perpustakaan sekolah
a. Pengertian perpustakaan sekolah
Di antara sekian banyak sarana dan prasarana pendidikan yang
menunjang

4

kualitas

pendidikan

adalah

perpustakaan.

Dengan

Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Perpustakaan Sekolah di SD Negeri 1
Ngelopang Parang Magetan, (Iain Ponorogo,2016 )
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demikian, perpustakaan adalah salah satu sarana pendidikan yang
strategis dan mempengaruhi mutu pendidikan. Perpustakaan berasal
dari kata dasar “pustaka”. Pustaka yang berarti buku, juga
menimbulkan istilah turunan lain, seperti bahan pustaka, pustakawan,
kepustakawanan, kepustakaan dan ilmu perpustakaan. Maka istilah
tersebut berbeda dengan makna kata aslinya. Bahan-bahan itu dikenal,
disimpan, diolah, dan disebarluaskan melalui sebuah pranata yang
dibentuk khusus untuk keperluan yang disebut perpustakaan.5
Perpustakaan bukan merupakan hal yang baru di kalangan
masyarakat, di mana-mana telah diselenggarakan perpustakaan, seperti
di sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah kejuruan,
baik sekolah dasar maupun menengah.6
Sedangkan perpustakaaan sekolah adalah unit kerja yang
merupakan bagian integral dari lembaga pendidikan sekolah, yang
berupa tempat penyimpanan koleksi bahan pustaka yang dikelola dan
diatur secara sistemetis dengan cara tertentu untuk digunakan oleh
siswa dan guru sebagai sumber informasi dalam rangka menunjang
program belajar mengajar di sekolah.7

5

Sulistiyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakan (Jakarta: Universits Terbuka, 2009),1,1.
Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), 1.
7
B. Suryobroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 229.
6
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b. Tugas Perpustakaan
Telah diketahui bersama bahwa tugas perpustakaan adalah
mengumpulkan, mengolah, memelihara, merawat, melestarikan,
mengemas, menyimpan, memberdayakan, dan menyajikan koleksi
bahan pustaka kepada pemakai. Jadi pada prinsipnya tugas
perpustakaan

adalah

menyediakan

layanan

informasi

untuk

kepentingan masyarakat, baik masyarakat ilmiah (pelajar, mahasiswa,
guru, dosen, dan peneliti) maupun masyarakat luas disekitarnya.
Secara garis besarnya tugas perpustakaan adalah sebagai berikut:
1) Mengumpulkan, menyimpan dan menyediakan informasi dalam
bentuk tercetak ataupun dalam bentuk elektronik dan multimedia
kepada pemakai.
2) Menyediakan informasi yang dapat diakses lewat internet, namun
harus

pula

menyediakan

peraturan-peraturan

yang

dapat

melindungi kepentingan perpustakaan dan keamanan informasi
tersebut.8
3) Terus memperhatikan kemajuan zaman teknologi agar keinginan
masyarakat dalam mengakses informasi dapat terpunuhi.
4) Harus mampu menjadi jembatan penyedian informasi pada masa
lalu, masa kini dan masa depan.

8

Abdul Rahman Saleh dan Rita Komalasari, Manajemen Perpustakaan (Jakarta: Universitas
Terbuka,2009), 1.6.
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5) Perpustakaan harus terus mencari jalan agar tetap tanggap secara
efektif dan inovatif terhadap lingkungan yang beragam dalam
memenuhi harapan pengguna.9

c. Fungsi Perpustakaan Sekolah
Fungsi dan daya guna perpustakaan sekolah adalah sebagai
tempat kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada penggunaan
sumber-sumber masyarakat. Oleh karena itu, dalam perpustakaan
sekolah disediakan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan
kurikulum sekolah yang dilaksanakan. Hubungan kurikulum dengan
pemanfaatan perpustakaan sekolah adalah:
1)

Sebagai pusat informasi baik bagi guru, siswa, dan petugas
lainnya,

2)

Sebagai pusat sarana pengajaran yang dibutuhkan untuk
menunjang kegiatan belajar mengajar dikelas,

3)

Membantu memperluas dan memperdalam pengetahuan para
guru, siswa, dan pegawai lainnya,

4)

Memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan
tugas-tugas maupun dalam pengembangan kurikulum.10

9

Ibid , 1.7.
Popi Sopiatin, Manajemen, 82-83.

10
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5)

Sebagai sumber kegiatan belajar mengajar.

6)

Membantu

peserta

didik

memperjelas

dan

memperluas

pengetahuan pada setiap bidang studi.
7)

Mengemabangkan minat dan kebiasaan membaca yang menuju
kebiasaan belajar mandiri.

8)

Perpustakaan sekolah memperluas kesempatan belajar bagi
peserta didik.11

Pada dasarnya fungsi perpustakaan dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Fungsi Edukatif
Perpustakaan berfungsi sebagai tempat untuk belajar secara mandiri,
di situ pengguna dapat mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk
menambah ilmu dan wawasan. Siapapun dapat belajar di
perpustakaan dengan mengikuti tata cara dan prosedur yang berlaku
diperpustakaan tersebut.
2) Fungsi Informatif
Perpustakaan mempunyai fungsi informatif, artinya informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna dapat dicari di perpustakaan.
3) Fungsi Penelitian

11

Purwono dan Sri Suharmini.
(Jakarta:Universitas Terbuka, 2008), 1.12.

Perpustakaan

dan

Kepustakawanan

Indonesia.
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Perpustakaan mempunyai fungsi penelitian, artinya sumber-sumber
informasi yang ada didalam perpustakaan tersebut dapat digunakan
sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian.
4) Fungsi Kultural
Perpustakaan mempunyai fungsi kultural, artinya perpustakaan
memiliki dan menyediakan bahan pustaka baik elektronik yang
menyajikan kebudayaan daerah, kebudayaan suatu bangsa ataupun
kebudayaan antar bangsa.
5) Fungsi Rekreasi
Perpustakaan mempunyai fungsi rekreasi, artinya pegguna dapat
mencari koleksi yang bersifat popular dan menghibur. Di samping
itu pengguna dapat menggunakan media visual (TV, Video CD)
serta Koran yang disediakan diperpustakaan.
Dengan adanya fungsi perpustakaan tersebut, diharapkan para
pengguna akan tertarik sehingga sebanyak dan sesering mungkin
datang

ke

perpustakaan.

Para

pustakawan

dan

pengelola

perpustakaan seyogyanya menyediakan fasilitas dan koleksi bahan
pustaka yang memadai dan relavan bagi penggunanya.12
d. Manfaat Perpustakaan
Manfaat perpustakaan sekolah baik yang diselenggarakan di
sekolah dasar maupun sekolah menenggah sebagai berikut :
12

Abdul Rahman Saleh dan Rita Komalasari, Manajemen …1.12-1.13.
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1)

Perpustakaaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid
terhadap membaca.

2)

Perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar
murid-murid.

3)

Perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar
mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri.13

4)

Sebagai sumber belajar
Perpustakaan menyediakan tempat untuk belajar dan membaca
bahan pustaka. Dengan menggunakan perpustakaan secara tepat
guna siswa dapat memperdalam pemilikan dan penghayatan
pengetahuan yang telah disampaikan guru.

5)

Sebagai sumber informasi
Dengan perpustakaan, siapapun dapat memperoleh informasi
tentang apa yang akan dicari dari bahan pustaka yang tersedia.

6)

Sebagai sumber ilmu pengetahuan
Lewat perpustakaan siapapun dapat memperoleh tambahan ilmu
pengetahuan dan ketrampilan dari bahan pustaka yang tersedia
diperpustakaan.14

e. Layanan Perpustakaan Sekolah

13
14

Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah. ( Jakarta : Bumi Aksara), 5.
B. Suryosubroto, Proses, 231
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Sistem layanan yang dipergunakan di perpustakaan sekolah
yang paling tepat adalah sistem layanan terbuka, yaitu yang
memberikan kebebasan kepada setiap peserta didik untuk secara
langsung dapat mencari, memilih, dan mengambil sendiri bahan
pustaka dari rak.15
Layanan perpustakaan merupakan tugas yang amat penting dan
mulai dari semua kegiatan di perpustakaan. Pelayanan perpustakaan
berarti kesibukan yang tiada akhir kecuali, pelayanaan perpustakaan
dinyatakan ditutup. Walaupun bagian pelayanan ini merupakan bagian
yang secara langsung berhadapan dengan pemakai dan mungkin
dianggap bagian yang paling penting, namun setiap perpustakaan
harus menyadari bahwa kelancaran layanan perpustakaan juga
tergantung kepada unit-unit lain di perpustakaan.16
Tujuan perpustakaan memberikan pelayanan kepada para
pembaca ialah agar bahan pustaka yang telah dikumpulkan dan diolah
sebaik-baiknya itu dapat sampai ketangan pembaca. Bahan-bahan
pustaka yang dikumpulkan itu terutama di maksudkan agar dapat
dipakai oleh pembaca. Sedangkan maksud diadakan pengolahan yaitu
untuk mempermudah pencarian suatu bahan pustaka sesuai yang

15
16

M.T Sumantri, Penyelenggaraan, 78.
Abdul Rahman Saleh dan Rita Komalasari, Manajemen, 4.3.
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dikehendaki pembaca.17 Pelayanan perpustakaan dapat melakukan
perencanakan wajib kunjung keperpustakaan, menetapkan hari
berkunjung

ke

perpustakaan,

memperpanjang

jam

kunjung

keperpustakaan, mengusahakan peminjaman buku.
Di dalam melaksanakan tugasnya ini, pustakawan tidak hanya
berhubungan dengan buku-buku, majalah ataupun benda mati lainnya.
Ia juga harus berinteraksi dengan orang lain. Sebagai bagian dari
organisasi, seorang pustakawan harus dapat bekerja sama dengan
atasan, bawahan ataupun rekan kerjanya. Ia juga harus berhubungan
dengan penerbit, toko buku ataupun distributor untuk memperoleh
daftar pustaka. Ia juga harus menjalin kerja sama dengan sesama
pustakawan baik untuk peningkatan pengetahuan maupun pertukaran
informasi. Selain itu, pustakawan akan berinteraksi dengan pemakai.18
f. Peran Perpustakaan Sekolah
Baik

atau tidaknya

perpustakaan itu tergantung pada

bagaimana kinerjanya. Artinya apakah perpustakaan itu professional
dalam pengelolaannya, loyal dalam pencapaian visi dan misinya dan
sebagainya, sehingga perpustakaan itu benar-benar menjadi pusat
informasi. Karena kinerja akan menentukan citra perpustakaan dimata
masyarakat. Masyarakat akan menilai perpustakaan berdasarkan nilai
17
18

2009), 1.7.

Karmidi Martoatmojo, Pelayanan Bahan Pustaka (Jakarta: Universitas Terbuka,2009), 1.5.
Nina A. Martini dan Ida Farida, Psikologi Perpustakaan (Jakarta: Universitas Terbuka,
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manfaat yang mereka dapatkan. Jika mereka merasa senang, puas,
mendapat layanan yang baik, dan informasi yang diperlukan dengan
cepat dan tepat, tentu masyarakat akan memberikan penilaian yang
positif.
Peran
pembangunan

perpustakaan
dan

agen

dianggap
budaya

sebagai

serta,

agen

perubahan

pengembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan perubahan zaman.
Perpustakaan sekolah dasar berperan sebagai salah satu sarana
pendidikan karena :
1) Perpustakaan merupakan sumber ilmu pengetahuan dan pusat
kegiatan belajar mengajar,
2) Kumpulan bahan pustaka diperpustakaan memberikan kesempatan
bagi murid yang mempunyai waktu dan kemampuan yang
beraneka ragam,
3) Perpustakaan memberikan pengalaman menguasai cara membaca
sehingga pandai membaca,
4) Perpustakaan menimbulkan cinta membaca, sehingga dapat
mengarahkan selera dan apresiasi murid dalam pemilihan bacaan,
5) Perpustakaan memberikan kepuasaaan akan pengetahuan diluar
kelas,
6) Perpustakaan memberikan kesempatan kepada para murid dan
guru untuk mengadakan penelitian,

22

7) Perpustakaan merupakan pusat rekreasi yang dapat memberikan
hiburan yang sehat.19
Jika

guru

dapat

mengembangkan

ketrampilan

anak,

perpustakaan sekolah dapat memperluas perhatian anak terhadap
bacaan. Selain itu, perpustakaan dapat menyajikan materi-materi
bacaan dengan cara yang menarik. Perpustakaan sekolah bagi anak
merupakan wadah untuk mengetahui referensi, berbagai materi dan
bacaan lainnya, dan semua itu harus disesuaikan dengan tingkat
pendidikan anak.
g. Gedung Perpustakaan Sekolah
Gedung atau ruangan perpustakaan sekolah adalah bangunan
tempat

penampungan

dan

penyimpanan

koleksi

dan

tempat

berlangsungnya semua aktifitas kepustakawanan dan informasi.20
Dengan demikian gedung perpustakaan tidak hanya sebagai tempat
penyimpanan koleksi buku sehingga tak ubahnya gudang, tetapi juga
tempat berlangsungnya sirkulasi (peminjaman, pengembalian buku),
pengolahan, promosi, pengembangan IT, kegiatan membaca dan
aktivasi lainnya. Agar gedung perpustakaan bisa dimanfaatkan secara
maksimal perlu pertimbangan letak dan lokasinya, sehingga lokasi
perpustakaan sekolah sebaiknya:
19

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan
Sekolah Dasar (Jakarta: Proyek Pembekuan Sarana Pendidikan,1998), 9.
20
Lasa HS, Manajemen … 197.
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1) Dipilih ruang yang mudah dijangkau (diakses) semua warga
sekolah, sehingga bisa dipilih ruangan bagian tengah (sentral).
2) Dipilih ruangan yang tenang, nyaman dan jauh dari kebisingan,
namun tidak boleh didekat yang tidak mendapatkan pencahayaan
yang cukup, dekat sampah, dan tidak nyaman.
3) Ruangan perpustakaan adalah ruangan khusus yang digunakan
hanya untuk perpustakaan, tida diperuntukkan untuk ruangan
lainnya.
4) Desain ruangan hendaknya fleksibel untuk mengakomodasi
perubahan-perubahan dalam bidang ilmu dan teknologi.
5) Mempertimbangkan faktor keamanan, baik dari sisi peralatan
teknis maupun dari sisi manusianya. Ruangan perpustakaan
hendaknya didesain agar peralatan dan perabotannya aman, yaitu
tidak menimbulkan bahaya bagi orang-orang yang masuk
didalamya.21
h. Intensitas Kunjungan
Dalam kamus besar bahasa Indonesia. Intensitas diartikan
sebagai keadaan (tingkat, ukuran) intens (kuatnya, hebatnya,
bergeloranya, dsb).22 Sedangkan berkunjung yaitu berasal dari kata

21

80.

22

Ilham Mashuri, Mengelola Perpustakaan Sekolah (Yogyakarta: Naila Pustaka,2012), 79-

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: balai
pustaka, 1998), 335.
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kunjung yang mendapat awalan ber- sehingga menjadi berkunjung
yang bermakna pergi (datang) untuk menengok (menjumpai, dsb).23
Intensitas kunjungan dapat diukur melalui daftar hadir
pengunjung siswa. Setiap kali siswa berkunjung ke perpustakaan,
mereka diwajibkan untuk mengisi daftar hadir. Daftar kunjungan ini
dapat diukur dari tabel dan grafik kunjungan yang tersedia di
perpustakaan. Kategori frekuensi kunjungan siswa keperpustakaan
sekolah berdasarkan tingkat keaktifan adalah sebagai berikut:24
1)

Sangat sering

: ˃ 4x kehadiran siswa di perpustakaan sekolah

dalam 1 minggu
2)

Sering

: 2-4x kehadiran siswa di perpustakaan sekolah

dalam 1 minggu
3)

Jarang

: 1-2x kehadiran siswa di perpustakaan sekolah

dalam 1 minggu.

23

Ibid, 476.
M. Firdaus Chirsan,” Pengaruh Pemberian Tugas Tugas terhadap Intensitas Kunjungan
Perpustakaan SMP Negeri 3 Semarang”. Edukasi (September, 2010), 15.
24
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2. Kegemaran Membaca
a. Pengertian Kegemaran Membaca
Menurut kamus besar bahasa Indonesia “gemar” berarti suka
sekali, dan mendapat imbuhan ke- an, “kegemaran”, yang berarti
kesukaan, kesenangan.25
Membaca

adalah

aktivitas

yang

kompleks

dengan

mengarahkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah.
Meliputi, orang harus menggunakan pengertian dan khayalan,
mengamati dan mengingat ingat. Kita tidak dapat membaca tanpa
menggunkan pikiran kita.26
Membaca merupakan satu dari empat ketrampilan berbahasa.
Ketrampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis adalah
keempat komponen yang saling berkaitan. Membaca merupakan
kegiatan yang melibatkan unsur auditif (pendengaran) dan visual
(pengamatan).27 Membaca adalah kegiatan memahami makna yang
terdapat dalam tulisan. Secara istilah membaca adalah proses
pengolahan bacaan secara kritis kreatif yang dilakukan pembaca
untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bacaan itu,

25

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka,2005), 349.
26
Soedarso,Speed Reading: Sistem Membaca Cepat dan Efektif (Jakarta: Gramedia Putaka
Utama, 1988), 4.
27
Ana Widyastuti. Anak Gemar Baca Tulis (Jakarta: PT Gramedia, 2017), 1-2.
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yang diikuti oleh penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan
dampak bacaan itu.28
Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang
melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan
tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik
dan metakognitif. Sebagai proses visual, membaca merupakan
proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) kedalam kata-kata
lisan. Sebagai proses berfikir membaca mencangkup aktivitas
pengenalan kata, pemahaman literal, interprestasi, membaca kritis,
dan

pemahaman

kreatif.29

Membaca

merupakan

proses

memperoleh makna dari cetakan. Kegiatan membaca bukan
sekedar aktivitas yang bersifat pasif dan resptif saja, melainkan
menghendaki pembaca untuk aktif berfikir.30
Sedangkan

Klein

dkk,

mengemukakan

bahwa

definisi

membaca yaitu mencangkup membaca merupakan suatu proses
(informasi dari teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca
mempunyai peranan yang utama dalam membentuk makna),
membaca adalah strategis (pembaca menggunakan berbagai
strategis membaca yang sesuai dengan teks) dan konteks,

28

Nurhadi. Teknik Membaca. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 2.
Farida Rahim, Pengajaran, 2.
30
Novi Resmini dan Tata Hartati, Kapita Selekta Bahasa Indonesia (Bandung: Upi Press,
2006), 107.
29
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membaca merupakan interaktif (keterlibatan pembaca dengan teks
tergantung pada konteks).31
Jadi dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan
bahwa, “kegemaran membaca” ialah kesukaan atau kesengan
sesorang dalam aktivitas membaca. Pada tanggal 31 Mei 1996
telah terbentuk perhimpunan masyarakat gemar membaca yang
bertujuan mendorong masyarakat agar gemar membaca.32
Pengajaran

membaca

tidak

saja

diharapkan

untuk

meningkatkan ketrampilan membaca, tetapi juga meningkatkan
minat dan kegemaran membaca siswa. Meningkatkan minat dan
kegemaran membaca akan berpengaruh pada sikap positif dalam
membaca. Siswa yang mempunyai minat tinggi dan gemar
membaca akan meningkatkan ketrampilan membaca, begitu
sebaliknya.
Kegemaran membaca merupakan salah satu kunci keberhasilan
sesorang dalam meraih pengetahuan dan teknologi. Belajar
membaca dan membaca untuk belajar merupakan suatu bagian
yang penting dari setiap program membaca. Sedangkan membaca
dengan senang hati merupakan hal yang menentukan apakah
seseorang akan membaca dan melanjutkan membaca sepanjang

31
32

Farida rahim, Pengajaran Membaca, 2.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 15.
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hidupnya. Dengan menyediakan waktu tertentu sepanjang hari-hari
sekolah untuk membaca senang hati, berarti pendidik telah
meningkatkan minat baca siswa.33
b. Tujuan Membaca
Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang
yang membaca dengan suatu tujuan, cenderung lebih memahami
dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan. Dalam
kegiatan membaca, guru seharusnya menyusun tujuan membaca
dengan menyediakan tujuan khusus yang sesuai atau dengan
membantu mereka menyusun tujuan membaca, antara lain :
1) Kesenangan;
2) Menyempurnakan membaca nyaring;
3) Menggunakan strategi tertentu;
4) Memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik;
5) Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah
diketahuinya.34
Melakukan setiap kegiatan akan dapat lebih bertenaga kalau
menyadari tujuan dan merasakan manfaatnya secara nyata. Energi
yang muncul dari kuatnya kesadaran itu akan mendorong kita
untuk tidak lelah-lelahnya meningkatkan kualitas yang terbaik.
33
34

Farida Rahim, Pengajaran Membaca, 130
Ibid, 11.
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Tujuan membaca adalah untuk menangkap yang tertulis dengan
cepat dan teratur, membaca dapat menangkap dan perasaan orang
lain dengan perantara tulisan.35 Kegiatan membaca kita juga
didorong oleh suatu tujuan, apakah itu tujuan kesenangan, tujuan
informasi atau tujuan yang lainnya. Kita memakai strategi yang
berbeda dalam membaca, bergantung kepada tujuan dan jenis
teksnya.
c. Fungsi Membaca
Suatu teori membaca mempunyai nilai dan fungsi tersendiri
dalam studi membaca. 1. Suatu teori membaca dalam kelebihan
dan kekurangannya banyak sekali membantu pihak untuk
mempelajari masalah membaca dan pengajaran membaca untuk
memperoleh gambaran tertentu tentang apa yang disebut
membaca. 2. Suatu teori tentang membaca sangat diperlukan
dalam membina dan melaksanakan tugas pembinaan kemampuan
siswa dalam membaca. 3. Mereka yang bermaksud mengadakan
suatu penelitian tentang masalah membaca dan pengajaran
membaca. Suatu teori membaca mutlak dibutuhkan.36

138

35

Ngalim Purwanto, Buku Pintar Bahasa Indonesia (Surabaya: Gitamedia Press, 1997), 137-

36

Subrayanto dan Yuni Pratiwi, Membaca II (Yogyakarta: Universitas Terbuka, 2001), 14.
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d. Manfaat Membaca
1) Dengan banyak membaca anak akan menjadi cerdas,
2) Jika anak rajin membaca maka anak dapat menstimulasi
ingatan,
3) Dapat menstimulasi dan membantu anak mengembangkan
kemampuan berbicara mereka,
4) Dapat meningkatkan prestasi belajar anak.37
Jika ingin menumbuhkan minat baca yang sangat kuat pada
anak-anak, kita harus menggerakkan mereka untuk menemukan
sesuatu yang berarti bagi hidup mereka sendiri melalui membaca.
Bukan demi meraih sepotong hadiah yang cuma sesaat, melainkan
agar mereka menemukan apa yang berarti bagi hidup mereka.
Membangkitkan minat baca anak-anak kita juga bermanfaat
merangsang munculnya minat terhadap bidang-bidang terkait.38
e. Upaya Peningkatkan Kegemaran Membaca
Dalam

rangka

upaya

pelaksanaan

kebijaksanaan

menggalakkan minat baca, pemerintah melalui berbagai kegiatan
pembangunan yang dilaksanakannya telah berusaha melengkapi
sekolah-sekolah

dengan

fasilitas

yang

dapat

menunjang

pengembangan dan peningkatan minat dan kegemaran membaca,
37
38

2004),186.

Ana Widtastuti. Anak Gemar Baca Tulis. (Jakarta: PT Gramedia, 2017), 4.
Muhammad Fauzi Adhim, Membuat Anak Gila Membaca (Bandung: Mizan Media Utama,
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antara lain buku-buku bacaan, ruang perpustakaan maupun
perlengkapannya.39
Pengajaran

membaca

tidak

saja

diharapkan

untuk

meningkatkan keterampilan membaca, tetapi juga meningkatkan
minat dan kegemaran membaca siswa. Kegemaran membaca
merupakan salah satu kunci keberhasilan sesorang dalam meraih
ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, guru perlu mengelola
berbagai kegiatan yang mampu menumbuhkan kegemaran
membaca siswa. Belajar membaca dan membaca untuk belajar
merupakan suatu bagian yang penting dari setiap program
membaca.
Cara yang bisa dilakukan para pendidik ialah menyediakan
waktu khusus (tertentu) untuk membaca dengan senang hati tanpa
terpaksa. Dengan menyediakan waktu tertentu sepanjang hari
sekolah untuk membaca dengan senang hati, berarti pendidik telah
meningkatkan minat dan kegemaran membaca siswa. Depdikbud,
mengemukakan bahwa meningkatkan minat dan kegemaran
membaca merupakan salah satu tolak ukur meningkatkan mutu
pendidikan.40

39
40

Depatemen Pendidikan dan, 13.
Farida Rahim, Pengajaran, 129-131.
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Kegiatan program kepala sekolah dalam meningkatkan
minat dan kegemaran membaca siswa, sebagai berikut :41
1)

Menyusun program pengemabangan minat kegemaran membaca di
sekolah.

2)

Menetapkan jam wajib membaca bagi siswa selama kurang lebih
15 menit setiap hari belajar disekolah.

3)

Merencanakan dan melaksanakan wajib kunjung perpustakaan di
sekolah.

4)

Memantau pelaksanaan berbagai program kegiatan yang telah
direncanakan untuk pengembangan minat dan kegemaran
membaca di sekolah.
Kegiatan guru dalam meningkatkan minat dan kegemaran
membaca siswa, sebagai berikut:
1)

Mengadakan kegiatan yang menarik siswa untuk membaca.

2)

Melaksanakan kunjungan perpustakaan sekolah bersama siswa.

3)

Menugaskan siswa untuk membaca 15 menit dengan
pengawasan guru.

4)

Menugaskan siswa untuk mencari informasi tambahan di
perpustakaan untuk memperkarya pengetahuan.
Kegiatan pustakawan dalam meningkatkan minat dan

kegemaran membaca siswa, sebagai berikut:
41

Ibid, 132.
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1)

Membeli atau mengadakan buku dan bahan pustaka lain yang
sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, kepala sekolah,

2)

Mengusahkan sumbangan buku dari siswa dan instasi
pemerintah dan swasta,

3)

Tukar menukar buku atau bahan pustaka lain,

4)

Mengusahakan peminjaman buku antar perpustakaan,

5)

Menyelenggarakan pameran buku secara regular di sekolah,

6)

Memperpanjang jam buka perpustakaan,

7)

Mengadakan bimbingan membaca.42
kegiatan dan program sekolah tersebut jika dapat direliasikan

dan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin maka tentu akan
dapat meningkatkan minat dan kegemaran membaca siswa siswi.
f. Perpustakaan Sekolah dalam Menumbuhkan Kegemaran
Membaca
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.43 Memilih materi bacaan yang sesuai pada tiap tahun
pelajaran baru harus berdasarkan kecendrungan membaca pada
anak. Kesulitan-kesulitan yang ditemukan anak dalam membaca

42
43

Ibid, 134.
Fahim Musthafa, Agar Anak Anda Gemar Membaca (Bandung, hikmah, 2005) 90.
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kerap kali menjadi hambatan dan kejemuan anak dalam membaca,
atau bahkan mempengaruhi tingkat penerimaanya terhadap bacaan
tersebut.
Terkadang, kegemaran anak membaca dipengaruhi oleh
tingkat IQ-nya. Anak yang tingkat IQ-nya lemah cendrung
memilih bacaan-bacaan ringan yang bahasanya mudah dan
sederhana. Sebaliknya, anak yang tingkat IQ-nya tinggi akan
memilih buku-buku yang biasanya diminati oleh orang-orang
dewasa, karena pengaruh kegemarannya yang tinggi dan arahan
bacaanya pun juga baik. Kegemaran anak terhadap bacaan dapat
juga dipengaruhi oleh faktor usia. Pada awalnya, anak menyukai
buku-buku cerita, kemudian secara bertahap sesuai dengan
pertambahan usianya ia mulai membaca buku-buku dengan topik
yang lebih berat.44
Perpustakaan sekolah yang lengkap dan selalu berusaha
menambah koleksi buku dan bahan pustaka lainnya, serta selalu
mengikuti perkembangan zaman, akan menjadi sarana (pusat dan
sumber belajar) bagi para siswa untuk mengembangkan minat dan
kegemaran membaca.45

44

Ibid, 86
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Laporan Lokakarya Pengembangan Minat Dan
Kegemaran Membaca Siswa. (Jakarta: Pusat Perbukuan Depdikbud), 18.
45
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Beberapa studi tentang upaya menciptakan lingkungan
sekolah yang kondusif dalam menumbuhkan kegemaran anak
membaca, dapat kami simpulkan sebagai berikut:
1)

Guru sendiri sebaiknya menunjukkan kegemarannya dalam
membaca dan itu harus tampak dari perilakunya yang alami.

2)

Menyediakan materi-materi yang memikat dan sesuai dengan
bahasa anak.

3)
4)

Mengenali minat anak.

Guru harus menguasai materi bacaan yang sesuai dengan
kecendrungan anak.

5)

Menentukan waktu membaca bebas di sekolah.

6)

Memberi kesempatan kepada anak untuk menyampaikan hasil
bacaanya melalui diskusi kelompok kecil, atau mengembangkan
aktifitas anak bersama teman-temannya di perpustakaan.

7)

Memotivasi untuk mencatat bacaannya sehingga ia dapat
menyimpulkannya. 46

C. Kerangka Berfikir
Berangkat dari landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka
kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Jika tingkat intensitas kunjungan perpustakaan sekolah tinggi maka
tingkat kegemaran membaca siswa kelas V Min Bancong tinggi.

46

Ibid, 92.
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2.

Jika tingkat intensitas kunjungan perpustakaan sekolah kurang tinggi
maka tingkat kegemaran membaca kelas V Min Bancong juga kurang
tinggi.

D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun
dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang
diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada
fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis
juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoretis terhadap rumusan masalah
penelitian, sebelum jawaban empiris.47
Adapun hipotesis yang diajukan peneliti adalah :
1. Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan antara intensitas kunjungan
perpustakaan sekolah dengan kegemaran membaca siswa kelas V Min
Bancong.
2. Ha : ada pengaruh yang signifikan antara intensitas kunjungan
perpustakaan sekolah dengan kegemaran membaca siswa kelas V Min
Bancong.

47

Deni Dermawan, Metode Penelitian Kuantitatif ( Bandung: Remaja Rosdakarya,2013)120.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian adalah mencatat perencanaan dari cara berfikir
dan merancang suatu strategi untuk menemukan sesuatu.1 Metode penelitian
pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid
dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu
pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk
memahami, memecahkan dan mengantisipasi maslah dalam bidang
pendidikan.2
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang
datanya berupa angka-angka. Dengan desain penelitian berbentuk Expost
Facto. Penelitian Expost Facto merupakan penyelidikan secara empiris yang
sistematik.3 Pada penelitian ini variabel bebas dan variabel terikat sudah
dinyatakan secara eksplit, untuk kemudian dihubungkan sebagai penelitian
korelasi atau diprediksi jika variabel bebas mempunyai pengaruh tertentu
pada

variabel

terikat.4

Untuk

menganalisis

data

yang

terkumpul

menggunakan analisis regresi linier sederhana yaitu untuk mengetahui

1

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: Raja
Grafindo, 2008), 53.
2
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2012), 6.
3
Deni Dermawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 40.
4
Sukardi, Metodologi Penelituan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 15.
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apakah seluruh variabel bebas/independen yang ada dalam model
mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat/independennya. 5
Variabel dalam penelitian ini ada dua macam variabel, yaitu variabel
bebas (Independen) dan variabel terikat (Dependen) yaitu:
1. Intensitas kunjungan perpustakaan sekolah sebagai variabel bebas
(independen) merupakan variabel yang menjadi sebab perubahannya
atau timbulnya variabel dependen.
2. Kegemaran membaca siswa sebagai variabel terikat (dependen)
merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat
karena adanya variabel bebas.
B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian peneliti
dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki
kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya
orang, tetapi juga objek dan benda-benda yang lain. Populasi juga bukan

5

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan; Suatu Pendekatan Praktik Dengan
Menggunakan SPSS, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 127.
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saja merupakan jumlah orang tetapi juga merupakan karakteristik/sifat
yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.6
Dalam penelitian kuantitatif ini dilakukan di MIN Bancong
Madiun, dengan populasi yaitu seluruh siswa kelas V di Min Bancong,
berjumlah 29 siswa-siswi.
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan
dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang
diambil dari populasi itu.7
Sampel penelitian merupakan suatu faktor penting yang perlu
diperhatikan dalam penelitian yang kita lakukan. Sampel penelitian
mencerminkan dan menentukan seberapa jauh sampel tersebut bermanfaat
dalam membuat kesimpulan penelitian.8 Untuk menentukan beberapa
sampel yang akan diambil, maka kita dapat menggunakan beberapa teknik
sampling atau teknik pengambilan sampel.9
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan
sampel
6

nonprobability

sampling

berupa

sampel

jenuh.

Teknik

Ibid, 117.
Sugiyono, Metode Penelitian, 118.
8
Pujani Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: Kencana,
2010), 169.
9
Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 75.
7
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nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak
memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau
anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.10 Sampel jenuh adalah
teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai
sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relativ kecil, kurang
dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan
kesalahan yang sangat kecil.11 Jadi sampel penelitian berjumlah 29 orang
siswa kelas V di MIN Bancong Madiun.
C. Instrumen Pengumpulan Data
Instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan
digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan
tersebut menjadi sistemetis dan dipermudah olehnya.12
Data merupakan hasil pengamatan dan pencatatan-pencatatan terhadap
suatu objek selama penelitian tersebut berlangsung, baik yang berupa angkaangka maupun fakta. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini
adalah:
a.

Data tentang intensitas kunjungan perpustakaan sekolah siswa-siswi
kelas V Min Bancong sebagai variabel independen.

b.

Data tentang kegemaran membaca siswa-siswi kelas V Min Bancong
sebagai variabel dependen.

10

Sugiyono, metode penelitian, 122.
Ibid, 124.
12
Ibid, 134.
11
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Pengumpulan Data
No
Judul

Variabel

Sub
Item

Indikator
Penelitian

Penelitian

Variabel
Angket

Intensitas

Variabel X

- Frekuensi

a. Kehadiran

kunjungan

(Independen)

kunjunga

perpustakaan sekolah sangat

perpustakaan

intensitas

n siswa

sering.

sekolah

kunjungan

terhadap

perpustakaan

peningkatan

sekolah

b. Kehadiran

siswa

ke 1, 2, 4

siswa

ke

3, 5

perpustakaan sekolah sering.
c. Kehadiran

siswa

ke
6

kegemaran
membaca
siswa kelas V
di MIN
Bancong
Madiun

perpustakaan sekolah jarang
- Melaksan
akan
wajib
kunjung
ke
perpustak
aan

a. Merencanakan wajib kunjung 7, 9, 15
keperpustakaan.
b. Menetapkan hari berkunjung
8, 10

ke perpustakaan.

c. Memperpanjang jam kunjung 11, 13
keperpustakaan
d. Mengusahakan

peminjaman
14, 16

buku.
e. Mengadakan

jam

wajib 12
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membaca.

Variabel Y
(Dependen)
Kegemaran
membaca

- Meningkat a. Mengadakan
kan

kegiatan 19,

membaca.

kegemaran b. Mengadakan waktu tertentu
membaca

20,

untuk membaca.
c. Menyelenggarakan

pameran 23,

buku.
d. Mengadakan

jam

wajib

membaca minimal 15 menit.

21, 22

e. Mengadakan kegiatan yang 17, 29
menarik

siswa

untuk

membaca.
- Menumbu
hkan
kegemaran
membaca

a. Guru menunjukkan kegemaran 18, 28
dalam membaca.
b. Menyediakan
yang

memikat

materi-materi
dan

sesuai

24,

dengan bahasa anak.
c. Guru harus menguasai materi
25,
bacaan yang sesuai dengan
kecendrungan anak.
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d. Menentukan waktu membaca 26,
bebas di sekolah.
e.

Memberi kesempatan anak
untuk

menyampaikan

hasil

30,

yang di baca melalui diskusi
kelompok kecil.
f. Memotivasi untuk mencatat
bacaan.

D. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alatalat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. 13 Adapun
teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Angket (Kuesioner)
Angket /koesioner adalah teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau
pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.14 Dalam
buku lain dijelaskan angket adalah kumpulan dari pertanyaan yang
diajukan secara tertulis kepada seseorang dan cara menjawab juga

13
14

Deni Dermawan, Metode Penelitian, 159.
Sugiyono, Metode,142.

27
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dilakukan

dengan

tertulis.15

Dalam

penelitian

kuantitatif,

penggunaan angket atau kuesioner adalah yang paling sering di
temui, karena jika dibuat secara intensif dan teliti, angket
mempunyai keunggulan jika dibanding dengan alat pengumpul
lainna.16
Adapun jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini
adalah jenis angket tertutup, yaitu responden memilih satu atau lebih
kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Jadi,cara menjaab
sudah diarahkan dan kemungkinan jawabannya juga sudah
ditetapkan. Tipe jawaban yang digunakan bentuk pilihan ganda.17
Skala pengukuran yang digunakan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang
fenomena social. Dengan skala likert, maka variabel yang akan
diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator
tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item
instrument yang dapat berupa pertanyaan dan pertanyaan.

15

Suharsimi Ariksunto, Prosedur, 134.
Deni Dermawan, Metode Penelitian, 169.
17
Ibid, 160.
16
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Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert
mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang
berupa kata-kata antara lain.18

Tabel 3.2 Skor Instrument Pengumpulan Data
Pernyataan

Positif

Selalu

4

Sering

3

Jarang

2

Tidak pernah

1

Dalam penelitian ini angket berupa pertanyaan akan diberikan
kepada sejumlah siswa kelas V MIN Bancong untuk memperoleh
data tentang pengaruh intensitas kunjungan perpustakaan sekolah
terhadap peningkatan kegemaran membaca siswa kelas V MIN
Bancong.
2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monument

18

Sugiyono, Metode Penelitian, 93.
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dari seseorang.19 Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku-buku, surat
kabar, majalah, prasasti, notulen, rapot, langger, agenda dan
sebagainya.20 Dapat dikatakan juga dokumentasi merupakan teknik
pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumendokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.
Dokumen-dokumen yang dihimpau dipilih yang sesuai dengan
tujuan dan fokus masalah.21
Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah,
struktur organisasi, keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana,
visi, misi dan tujuan, serta letak geografis MIN Bancong Madiun.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan setekah data dari seluruh
responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data
adalah mengelompokkan data dan berdasarkan variabel dan jenis responden,
mentabulasi data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan penghitunga
untuk menguji hipotests yang telah diajukan.22 Langkah ini diperlukan

19

Ibid, 136.
Ibid. ,274.
21
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2009),222.
22
Ibid, 207.
20
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karena tujuan dari analisis data adalah menyusun dan menginterprestasikan
data (kuantitatif) yang sudah diperoleh.23
Karena penelitiannya adalah data kuantitatif, maka teknik analisis
dan menggunakan statistik. Adapun penelitian ini sebagai berikut:
1. Pra penelitian
a. Uji Validalitas Instrumen
Validalitas berasal dari bahasa inggris Validility yang berati
keabsahan. Dalam penelitian, keabsahan sering dikatakan dengan
instrumen atau alat ukur. Uji validalitas merupakan syarat yang
terpenting dalam suatu evaluasi.24 Validitas adalah suatu ukuran
yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keshahihan
sesuatu instrument. Suatu instrument yang valid atau shahih
mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya instrument yang
kurang valid berarti memiliki validitas rendah.25 Pengujian validitas
tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap
butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir.26
Peneliti akan melakukan uji validitas di MIN Bancong Madiun kelas
VI yang berjumlah 29 siswa/siswi untuk mengetahui kevalidan
instrument.
23

Bambang Prasetio dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan
Aplikasi (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 170.
24
Toha Anggoro, et al, Metode Penelitian (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 5.
25
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 144-145.
26
Sugiyono, metode penelitian, 133.
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Salah satu cara untuk menentukan validalitas alat ukurnya
adalah dengan menggunakan rumus Product Moment.
Untuk menguji validitas tersebut peneliti menggunakan analisis
program SPSS. Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi
dengan membandingkan nilai “r” hitung dengan “r” tabel. Untuk
degree of freedom (df) = n – nr di mana n adalah jumlah sampel,
jadi, n = 29 dan variabel yang dikorelasikan sebanyak 2 buah, jadi nr
= 2. Maka df = 29 – 2 = 27 dengan demikian harga “r” tabel pada
taraf signifikansi 5% adalah 0,367. Kemudian, jika “r” hitung (untuk
tiap-tiap pernyataan dapat dilihat pada kolom (total correlation)
lebih besar dari “r” tabel maka butir pernyataan tersebut dikatakan
valid.
Hasil perhitungan validitas instrument variabel intensitas
kunjungan perpustakaan sekolah sebanyak 16 item pernyataan,
terdapat 14 item pernyataan diantaranya dinyatakan valid, yaitu
nomor 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dengan skor
jawaban angket untuk validitas intensitas kunjungan perpustakaan
sekolah.27 Sedangkan untuk mengetahui hasil perhitungan validitas

27

Lampiran 3 skor jawaban angket untuk validitas intensitas kunjungan perpustakaan sekolah
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butir soal instrument penelitian variabel intensitas kunjungan
perpustakaan sekolah.28
Dari hasil perhitungan validitas item instrument di atas dapat
di simpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini.
Tabel 3.3 rekapitulasi uji validitas item instrument penelitian intensitas
kunjungan perpustakaan sekolah

Variabel

Intensitas
kunjungan
Perpustakaa
n Sekolah

28

No.
Item

“r” Hitung

“r” Tabel

Keterangan

1

0,768

0,367

Valid

2

0,621

0,367

Valid

3

0,073

0,367

Drop

4

0,782

0,367

Valid

5

0,796

0,367

Valid

6

0,768

0,367

Valid

7

-0,002

0,367

Drop

8

0,502

0,367

Valid

9

0,659

0,367

Valid

10

0,796

0,367

Valid

11

0,502

0,367

Valid

12

0,782

0,367

Valid

13

0,659

0,367

Valid

Lampiran 4 hasil perhitungan validitas butir soal instrument penelitian variabel intensitas
kunjungan perpustakaan sekolah
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14

0,513

0,367

Valid

15

0,796

0,367

Valid

16

0,621

0,367

Valid

Untuk variabel kegemaran membaca, dari jumlah item 14 soal
ada 13 item soal yang valid yaitu nomer 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, dan 14. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket untuk
validitas kegemaran membaca.29 Sedangkan untuk mengetahui hasil
perhitungan validitas butir soal instrument penelitian kegemaran
membaca.30
Dari hasil perhitungan validitas item instrument di atas dapat
disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini.
Tabel 3.4 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrument Penelitian
Kegemaran Membaca

Variabel

Kegemaran
membaca

29
30

No. Item “r” Hitung

“r” Tabel

Keterangan

1

0,695

0,367

Valid

2

0,432

0,367

Valid

3

0,619

0,367

Valid

4

-0,286

0,367

Drop

5

0,432

0,367

Valid

6

0,695

0,367

Valid

Lampiran 5 hasil skor jawaban angket
Lampiran 6 hasil perhitungan validitas kegemeran membaca
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7

0,619

0,367

Valid

8

0,670

0,367

Valid

9

0,522

0,367

Valid

10

0,637

0,367

Valid

11

0,695

0,367

Valid

12

0,670

0,367

Valid

13

0,619

0,367

Valid

14

0,432

0,367

Valid

b. Uji Reliabilitas
Suatu instrument dikatakan reabel jika pengukurannya
konsisten cermat dan akurat.31 Hasil pengukuran dapat dipercaya
hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap
kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relative sama,
selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum
berubah.32
Untuk menguji reliabilitas instrument, dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara mencoba instrument sekali saja, kemudian
data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Adapun teknik
yang digunakan untuk menganalisis reliabilitas instrument ini adalah

31

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktek dengan
Menggunakan SPPS (Ponorogo: Stain Ponorogo Po PRESS, 2012), 85.
32
Saifuddin Azwar, Reliabilitas dan Validitas (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1997), 4.
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metode alpha (Alpha Cronbach’s), pada analisis tersebut peneliti
akan menghitung dengan menggunkan program SPSS yang dapat
dilihat pada output SPSS.33 Adapun di bawah ini merupakan hasil
rekapitulasi uji reliabilitas instrument variabel intensitas kunjungan
perpustakaan sekolah dan kegemaran membaca:
Tabel 3.5 Rekapitulasi Uji Reliabilitas Item Instrument Penelitian

Variabel

Jumlah Item

Cronbach,s
Alpha

Keterangan

Intensitas kunjungan
perpustakaan
sekolah

16 item

0,752

Reliabel

Kegemaran
membaca

14 item

0.737

Reliabel

Dari keterangan tabel di atas menunjukkan bahwa, pada
instrument variabel intensitas kunjungan perpustakaan sekolah
memiliki hasil Chronbach Alpha sebesar 0,752 jauh di atas 0,6.34
Sedangkan pada intrumen variabel kegemaran membaca belajar
memiliki hasil Chronbach Alpha sebesar 0,737 jauh di atas 0,6.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua instrument masing-masing
variabel tersebut reliabel.
33

Lampiran 7 hasil instrument reliabilitas
Toni Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas Atma
Jaya, 2009), 112.
34
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2. Uji Asumsi
Dalam penelitian kuantitatif, analisa data merupakan kegiatan
setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul
yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan
perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.35
Langkah-langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah:
a.

Uji Normalitas
Uji persyaratan ini berlaku untuk penggunaan rumus
parametrik yang di asumsi normal yaitu uji normalitas. Uji
normalitas data di maksudkan untuk memperlihatkan bahwa data
sampel berasal dari data yang berditribusi normal. Analisis data
mensyaratkan data berdistribusi normal untuk menghindari bias
dalam analisis data. Data outlier (tidak normal) harus dibuang
karena menimbulkan bias dalam intreprestasi dan mempengaruhi
data lainnya.36
Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji
normalitas data, antara lain uji chi-kuadrat, uji lilefors, dan uji
kolmogrov-smirnov. Adapun teknik pengujian normalitas pada
penelitian ini adalah menggunakan uji kolmogrov-smirnov, data
yang di uji adalah tentang pengaruh intensitas kunjungan

35
36

Sugiyono, Metode Penelitian, 147.
Ibid, 126.
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perpustakaan sekolah dengan kegemaran membaca siswa kelas V
di MIN Bancong Madiun yang dihitung dengan menggunakan
program SPSS.
b.

Uji Lineralitas
Uji linearitas merupakan uji prasyaratan yang biasanya
dilakukan jika melakukan analisis korelasi pearson atau regresi
linear. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel
secara signifikansi mempunyai hubungan yang linear atau tidak.
Untuk menguji linearitas pada SPSS digunakan test for linerality
dengan taraf signifikasi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai
hubungan yang linear bila signifikansi pada deviation for
linearity lebih dari 0,05.37

3. Analisis hasil penelitian
Untuk menjawab rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2
digunakan analisis statistik deskriptif dengan menghitung mean dan
standart deviasi yang digunakan untuk menentukan kategori data yang
diteliti, untuk menganalisis data tersebut peneliti menggunakan bantuan
program SPSS.

37

Duwi Priyatno, SPSS Handbook Analisis Data, Olah Data & Penyelesaian Kasus-kasus
Statistik (Yogyakarta: Media Kom, 2016), 44.
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Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab
rumusan masalah 3 menggunakan rumus analisis regresi linier sederhana
untuk mencari pola hubungan antara satu variabel dependen dengan satu
variabel independen.38 Tujuan mengunakan rumus regresi linier adalah
untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel tak bebas
(dependen) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independen).39 Untuk
menganalisis data tersebut peneliti menggunakan bantuan program
SPSS.

38

Andhita Dessy Wulansari, Peneliti Pendididkan, 121.
Syofian Sireger, Statistik Parametric Untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Bumi Aksara,
2014), 379.
39
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah
Diawali pada tahun 1959 berdiri Madrasah Diniyah Sabilul
Huda yang dirintis oleh bapak Ali Nashikin untuk belajar mengajar,
waktu belajar sore hari. Pada waktu itu tempatnya berada di Mushola,
yang siswanya pada waktu itu anak-anak yang berada di jenjang SD,
SMP, SMEP, SMEA dan juga para pemuda desa yang status sekolahnya
tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.
Madrasah Diniyah Sabilul Huda tersebut dibimbing oleh bapak Ali
Nashikin, bapak Suyadi dan bapak Muh Marni. Madrasah Diniyah
Sabilul Huda siswanya sangat banyak , akhirnya timbul gagasan untuk
menjadikan Madrasah Diniyah tersebut menjadi Madrasah Ibtidaiyah.
Akhirnya terwujudlah Madrasah Ibtidaiyah tahun 1969. Pada waktu itu
ada 3 ruang kelas, dan letaknya di sebelah selatan yang sekarang
ditempati Masjid Sabilul Huda Bancong. Pembagian kelasnya 1 ruang
kelas di tempati oleh dua rombel. Selain itu kegiatan belajar mengajar di
MI agar efektif dibagilah menjadi beberapa waktu mengajar. Kelas I dan
II dilaksanakan pada waktu habis sholat Dhuhur, Kelas III setelah sholat
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Ashar, Kelas IV Setelah sholat Isya’ dan Kelas V , IV setelah sholat
Maghrib.
Madrasah Diniyah Sabilul Huda menuju ke madrasah Ibtidaiyah.
Karena siswanya yang semakin meningkat dan kebutuhan gedung sulit
berkembang akhirnya pada tahun 1971 MI Sabilul Huda bergabung
dengan PSM Takeran. Pada saat itu diberikan bantuan tanah dengan
swadaya masyarakat menjadi 4 lokal yang berada di selatan masjid.
Madrasah tersebut di pimpin oleh bapak kyai Ali Nasihin yang sekaligus
menjabat sebagai ketua yayasan. Selain itu juga mempunyai susunan
Pengurus yang terdiri dari nama-nama berikut ini :
Pada saat itu pemerintah memberi bantuan guru dinas ( DPK ) dari
Departemen Agama yaitu Bapak Pardi. Seiring dengan itu juga ada guru
madrasah menjadi semakin maju, keberhasilan tersebut di inginkan oleh
lembaga Dinas seperti SD. Pada tahun 1982 Madrasah Ibtidaiyah Sabilul
Huda Bancong berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Bancong Fillial
MIN Klagenserut. Kepala madrasaahnya pada waktu itu bapak Ali
Mastur. Pada tahun 1982 pemerintah memberi bantuan rehab pertama
yaitu 3 ruang.
Tokoh pendiri Yayasan Sabilul Huda antara lain:
1. KyaiNasihin
2. Sun Agus
3. Salikun
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4. Khamtari
5. DarmoSadikun
6. Umar
7. Abu amar
8. Sholikun
Pada tahun 1991 masyarakat Bancong berhasil mengadakan
swadaya pembelian tanah di Bancong bagian barat seluas 585 m². pada
tahun itu juga berhasil dibangun 6 ruang dan kantor untuk RA Thoriqul
Huda dan kelas I MI. Gedung baru ini dibangun dengan tujuan agar
nantinya siswa dari RA tersebut setelah lulus bisa langsung masuk MI
Bancong.
Pada tanggal 23 Desember 1993 dengan nomor SK : 224 ( SK
Penegerian MIN Bancong: SK Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor: 107 Tahun 1997 Tanggal 25 Oktober 1993) Madrasah Ibtidaiyah
Bancong Fillial Klagenserut berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah
Negeri Bancong dengan Kepala Madrasah:
1. Ali Mastur tahun tahun 1979 – 1996.
2. Slamet, S.Ag tahun 2003 – 2009
3. Drs. Edy Purwanto, M.Pd tahun 2009 – 2016
4. Drs. Fahrurrozi, M.Pd.I tahun 2016 – sekarang
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2. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bancong
a. Visi
Menjadikan agama sebagai landasan moral, unggul dalam prestasi dan
Berbudaya lingkungan.
b. Misi
1.

Menumbuhkembangkan sikap dan amaliah keagamaan Islam.

2.

Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga
setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan
potensi yang dimiliki.

3.

Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh
warga madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non
akademik.

4.

Mengembangkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris untuk
peserta didik.

5.

Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh
warga madrasah dan komite madrasah.

6.

Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, sehat, bersih, dan
asri.

7.

Membantu dan memfasilitasi setiap peserta didik untuk mengenali
dan mengembangkan potensi dirinya ( khususnya bidang seni dan
olah raga ) sehingga dapat dikembangkan secara optimal.
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8.

Menumbuhkan semangat untuk peduli lingkungan.

9. Menerapkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
c. Tujuan
1. Terwujudnya kegiatan keagamaan di lingkungan madrasah : sholat
dhuha berjamaah, sholat zhuhur berjamaah, tahfidz surat-surat
pilihan, BTA, tartil Al quran dan pengajian Ahad Wage.
2. Terwujudnya kompetensi dasar peserta didik dalam pengetahuan,
keterampilan, dan sikap.
3. Terwujudnya proses belajar mengajar dan bimbingan secara aktif,
kreatif, efektif

dan menyenangkan

dengan pendekatan saintifik

untuk mencapai KI spiritual, KI sikap sosial, KI pengetahuan, dan KI
keterampilan pada kelas I dan IV serta Kompetensi Dasar pada kelas
II, III, V, dan VI.
4. Terwujudnya kegiatan Ektrakurikuler / pengembangan diri dalam
bidang

seni

dan

olahraga

sehingga

peserta

didik

dapat

mengembangkan potensi diri sesuai bakat secara optimal sehingga
siap mengikuti berbagai jenis ivent atau perlombaan.
5. Terwujudnya kegiatan kepedulian sosial di lingkungan madrasah,
penghijauan dan Jum’at bersih.
6. Terwujudnya warga sekolah yang berkarakter dan peduli lingkungan
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7. Terwujudnya pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup
serta melakukan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Struktur Organisasi
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bancong adalah merupakan salah satu
unit pendidikan yang ada di Kabupaten Madiun. Oleh karena itu pengelolaan
administrasi dan organisasi serta segala kebijakan yang berkenaan dengan
maju mundurnya dan kebaikan-kebaikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri
Bancong

tergantung kepada ketentuan-ketentuan pemerintah hal ini

mengingat pemerintah adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Untuk lebih
lengkapnya, struktur organisasi yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Negeri
Bancong periode 2017 / 2018 adalah sebagai berikut:
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4. Sarana dan Prasarana
a. Fisik bangunan
Luas tanah MIN Bancong seluruhnya 2,267 m² dan luas
bangunan 639 m². Jumlah seluruh gedung /ruang kelas 25, ruang
kepala madrasah 1, ruang perpustakaan 1, ruang laboratorium
komputer 1, dan kamar mandi/WC 16. Kegiatan ibadah/sholat berada
di masjid umum dekat madrasah, lapangan berada di kampus klitik.
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b. Keadaan ruangan
Megingat masih ada yang kurang, 1 ruang kelas untuk kegiatan
belajar mengajar

yang ada di kampus mejayan masih meminjam

gedung kementerian agama kabupaten madiun dan untuk yang kampus
bancong, ruang kantor dibuat kelas karena kurangnya gedung. Ruang
perpustakaan juga digabung dengan ruang kelas. Untuk bapak/ibu
guru tempatnya diruang kelas masing-masing.
5. Letak/Lokasi MIN Bancong
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bancong secara geografis terletak di jalan
kenanga no. 02, Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun,
Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini cukup strategis karena berada di tengahtengah Desa yang memang padat penduduk, sehingga sangat mudah
dijangkau oleh siswa-siswinya. Dari jalan raya madiun-surabaya kantor desa
klitik ke selatan sekitar 2 km.
B. Deskripsi Data
1. Deskripsi data tentang intensitas kunjungan perpustakaan sekolah
kelas V MIN Bancong Madiun.
Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan
gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah disebarkan
pada siswa/siswi di kelas V MIN Bancong Madiun sesuai dengan kisi-kisi
instrumen yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, peneliti memperoleh data
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tentang intensitas kunjungan perpustakaan sekolah kelas V MIN Bancong
Madiun.
Adapun komponen yang diukur mengenai intensitas kunjungan
perpustakaan sekolah pada siswa/siswi kelas V MIN Bancong Madiun
adalah dapat dilihat dalam kisi-kisi berikut :
Tabel 4.1 Kisi-Kisi Angket Intensitas Kunjungan Perpustakaan Sekolah

No.Item
Variabel
Penelitian

Sesudah

Indikator

Sebelum
Validitas

Variabel X
(Independen)

a. Kehadiran siswa ke perpustakaan 1, 2, 3, 4,
5
sekolah sangat sering.

Intensitas
kunjungan
perpustakaan
sekolah

b. Kehadiran siswa ke perpustakaan

Validitas
1, 2, 3, 4, 5

sekolah sering.
c. Kehadiran siswa ke perpustakaan
sekolah jarang.
a. Merencanakan

wajib

kunjung 7, 9, 15

9, 15

keperpustakaan.
b. Menetapkan hari berkunjung ke 8, 10

8, 10

perpustakaan.
c. Memperpanjang

jam

kunjung 11, 13

keperpustakaan

11, 13
14, 16

d. Mengusahakan peminjaman buku. 14, 16
e. Mengadakan jam wajib membaca.
12

12

12
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Dari indikator tersebut dapat dijadikan item pernyataan dengan
ketentuan sebagai berikut :
Tabel 4.2 Skor Alternatif Jawaban

Alternatif Jawaban

Skor

Sangat Sering

4

Sering

3

Jarang

2

Tidak Pernah

1

Adapun skor jawaban angket intensitas kunjungan perpustakaan
sekolah kelas V MIN Bancong Madiun dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut :
Tabel 4.3 Skor Jawaban Angket Intensitas Kunjungan Perpustakaan Sekolah
Kelas V MIN Bancong Madiun
INTENSITAS KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Frequency Percent
Valid

24
25
26
27
28
29
30
31
33
36

1
1
3
2
4
1
2
1
1
4

3.4
3.4
10.3
6.9
13.8
3.4
6.9
3.4
3.4
13.8

Valid
Percent
3.4
3.4
10.3
6.9
13.8
3.4
6.9
3.4
3.4
13.8

Cumulative
Percent
3.4
6.9
17.2
24.1
37.9
41.4
48.3
51.7
55.2
69.0
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37
38
39
42
46
50
55
Total

1
1
1
2
1
1
2
29

3.4
3.4
3.4
6.9
3.4
3.4
6.9
100.0

3.4
3.4
3.4
6.9
3.4
3.4
6.9
100.0

72.4
75.9
79.3
86.2
89.7
93.1
100.0

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan
skor variabel intensitas kunjungan perpustakaan sekolah tertinggi bernilai
55 dengan frekuensi 2 orang dan terendah bernilai 24 dengan frekuensi 1
orang. Adapun skor jawaban angket hasil intensitas kunjungan
perpustakaan sekolah kelas V MIN Bancong Madiun.1
Setelah di ketahui hasil skor jawaban angket tersebut, melalui
distribusi frekuensi variabel intensitas kinjungan perpustakaan sekolah
diatas dapat di buat kurva seperti di bawah ini :

Histogram 4.4

1

Lampiran 8 skor jawaban angket intensitas kunjungan perpustakaan sekolah
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Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Intensitas Kunjungan Perpustakaan Sekolah

Histogram di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari
hasil perhitungan distribusi frekuensi angket variabel intensitas kunjungan
perpustakaan sekolah yang diberikan kepada siswa kelas V MIN Bancong
Madiun. Dari histogram tersebut dapat diketahui bahwa N merupakan
jumlah frekuensi total 17 siswa, nilai mean sebesar 35, 06 pada nilai
standar deviasi sebesar 9, 086.
2. Deskripsi Data Tentang Kegemaran Membaca Siswa Kelas V MIN
Bancong Madiun
Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan
gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah disebarkan
pada siswa-siswi di kelas V MIN Bancong Madiun sesuai dengan kisi-kisi
instrument yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, peneliti memperoleh
data tentang kegemaran membaca siswa kelas V MIN Bancong Madiun.
Adapun komponen yang diukur mengenai kegemaran membaca pada
siswa siswi kelas V MIN Bancong Madiun adalah dapat dilihat dalam
kisi-kisi berikut:
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Tabel 4.5 Kisi-Kisi Angket Kegemaran Membaca

No. Item
Variabel
Penelitian

Variabel Y
(dependen)
Kegemaran
membaca

Indikator

a. Mengadakan
kegiatan
membaca.
b. Mengadakan waktu tertentu
untuk membaca.
c. Menyelenggarakan
pameran buku.
d. Mengadakan jam wajib
membaca
minimal
15
menit.
e. Mengadakan kegiatan yang
menarik
siswa
untuk
membaca.
f. Guru
menunjukkan
kegemaran
dalam
membaca.
g. Menyediakan materi-materi
yang memikat dan sesuai
dengan bahasa anak.
h. Guru harus menguasai
materi bacaan yang sesuai
dengan kecendrungan anak.
i. Menentukan
waktu
membaca bebas di sekolah.
j. Memberi kesempatan anak
untuk menyampaikan hasil
yang di baca melalui
diskusi kelompok kecil.

Sesudah
Sebelum
Validitas
3

Validitas
3
-

4
7

7

5, 6

5, 6

1, 13
1, 13
2, 12

2, 12

8
8
9

10
14

9
10
14
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Dari indikator tersebut dapat dijadikan item pertanyaan dengan
ketentuan sebagai berikut :
Tabel 4.6 Skor Alternatif Jawaban

Alternatif Jawaban

Skor

Selalu

4

Sering

3

Jarang

2

Tidak Pernah

1

Adapun skor jawaban angket kegemaran membaca kelas V MIN
Bancong Madiun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.7 Skor Jawaban Angket Kegemaran Membaca Kelas V MIN Bancong
Madiun
KEGEMARAN

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

21

1

3.4

3.4

3.4

23
24
28
30
31
32
34

1
1
1
2
2
3
2

3.4
3.4
3.4
6.9
6.9
10.3
6.9

3.4
3.4
3.4
6.9
6.9
10.3
6.9

6.9
10.3
13.8
20.7
27.6
37.9
44.8
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35
36
37
38
39
41
42
43
45
46
51
Total

1
1
1
3
2
2
2
1
1
1
1
29

3.4
3.4
3.4
10.3
6.9
6.9
6.9
3.4
3.4
3.4
3.4
100.0

3.4
3.4
3.4
10.3
6.9
6.9
6.9
3.4
3.4
3.4
3.4
100.0

48.3
51.7
55.2
65.5
72.4
79.3
86.2
89.7
93.1
96.6
100.0

Dari tabel di atas dapat di ambil kesimpulan sementara perolehan
skor variabel kegemaran membaca tertinggi bernilai 51 dengan frekuensi 1
orang dan terendah bernilai 21 dengan frekuensi 1 orang. Adapun skor
jawaban angket tentang hasil kegemaran membaca siswa kelas V MIN
Bancong Madiun.2
Setelah di ketahui hasil skor jawaban angket tersebut, melalui
distribusi frekuensi variabel intensitas kinjungan perpustakaan sekolah
diatas dapat di buat kurva seperti di bawah ini :

2

Lampiran 9 hasil skor angket kegemaran membaca
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Histogram 4.8
Histogram Frekuensi Nilai Frekuensi Variabel Kegemaran Membaca

Histogram di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari
hasil perhitungan distribusi frekuensi nilai angket variabel kegemaran
membaca yang diberikan kepada siswa kelas V MIN Bancong
Madiun. Dari histogram tersebut dapat diketahui bahwa N merupakan
jumlah frekuensi total yaitu 19 siswa, nilai mean sebesar 35, 58 pada
nilai standar deviasi sebesar 8, 021.
C. Analisis Data
1. Uji Prasyarat Analisis
a. Uji Normalitas
Sebelum menggunakan rumus statistika perlu mengetahui
asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus. Dengan mengetahui
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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 normalitas dalam penelitian ini adalah
untuk mengetahui data yang telah diperoleh peneliti dalam penelitian
itu termasuk data yang berdistribusi normal atau tidak. Dalam
penelitian uji normalitas yang digunakan peneliti adalah rumus
kolmogorov Smirnov.
Dalam penelitian ini penulis dibantu dengan aplikasi SPSS
versi 16.0. teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan pada
uji normalitas didasarkan pada output SPSS dapat dilakukan dengan
dua cara. Pertama dengan membandingkan kolmogorov – smirnov
(KS). Hasil perhitingan dan tabel kolmogorov – smirnov (KS).
Apabila signifikasi > 0 ,05 nilai residual berdistribusi normal.
Sebaliknya, apabila nilai signifikasi < 0, 05 maka nilai residual tidak
berdistribusi normal.
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Tabel 4.9Uji Normalitas Ks Residual, Dengan SPSS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardize
d Residual
N
Normal Parametersa
Most Extreme
Differences

29
Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

.0000000
4.93066429
.087
.087
-.087
.470
.980

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan uji normalitas diketahui nilai signifikasi 0,980 >
0, 05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi
normal.3
b. Uji Lineralitas
Istilah “linearitas” menunjuk pada pengertian adanya hubungan yang
linier antara dua sebaran data variabel (dependen dan independen). Atau,
dikatakan bahwa sebaran kedua variabel itu mempunyai hubungan yang linier.
Lineraitas adalah hubungan yang linier antar variabel, artinya setiap ada
perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti dengan besaran yang
sejajar pada variabel lainnya. Untuk mengetahui apakah data variabel

3

Lampiran 10 hasil uji normalitas
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mempunyai hubungan linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya
digunakan sebagai prasyaratan dalam analisis regresi linear. Berdasarkan hasil
pengujian SPSS diperoleh hasil output sebagai berikut:
Tabel 4.10 Hasil Uji Linearitas Intensitas Kunjungan
Perpustakaan Sekolah Siswa Kelas V MIN Bancong Madiun

ANOVA Table

Kegemara
n_memba
ca*Intensi
tas_kunju
ngan_perp
ustakaan_
sekolah

Sum of
Squares

Df

Mean
Square

F

Sig.

(Combined)

1112.161

16

69.510

3.059

.028

Linearity

704.107

1

704.147

30.98
8

.000

Deviation
from
Linearity

408.054

15

27.204

1.197

.382

Within
Groups

272.667

12

22.722

Total

1384.828

28

Between
Groups

Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa F sebesar 1.197
dengan signifikansi 0, 382 dilihat pada deviation from linearity. Jadi
keduan variabel di atas liniear jika dilihat dari harga signifikansi pada
tabel (0, 382) lebih besar dari taraf signifikansi (0, 05).4

4

Lampiran 11 hasil uji linearitas
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2. Analisis Data Tentang Intensitas Kunjungan Perpustakaan Sekolah
Siswa Kelas V MIN Bancong Madiun
Untuk mengetahui data tentang intensitas kunjungan perpustakaan
sekolah, maka peneliti menyebar angket kepada seluruh responden yaitu
siswa-siswi kelas V di MIN Bancong Madiun yang berjumlah 29 siswa.
Angket terdiri dari 16 item pertanyaan setelah diketahui skor jawaban
angket, lalu mencari mean dan standar deviasi dari data yang sudah di
peroleh. Berikut tabel perhitungan mean dan standar deviasi.
Tabel 4.11 Deskripsi Data Intensitas Kunjungan Perpustakaan Sekolah

Descriptive Statistics
N

Intensitas_kunjung
an_perpustakaan_s
ekolah
Valid N (listwise)

Minimum Maximum

Mean

Std.
Deviation

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

29

24

55

34.30

8.774

29

Data di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil
perhitungan angket intensitas kunjungan perpustakaan sekolah yang di
berikan kepada siswa kelas V MIN Bancong Madin. Dari perhitungan
tersebut dapat di ketahui bahwa N merupakan jumlah sampel yaitu 29
siswa, nilai mean sebesar 34, 30 pada nilai standar deviasi sebesar 8, 774
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nilai minimum atau nilai terendah adalah 24 sedangkan nilai
maksimumnya adalah 55.5
Untuk menentukan tingkatan intensitas kunjungan perpustakaan
sekolah itu baik, cukup, atau kurang maka dilanjutkan menggunakan
rumus sebagai berikut :
a.

Intensitas kunjungan perpustakaan sekolah baik : X > Mean + SD

b.

Intensitas kunjungan perpustakaan sekolah cukup : Mean – SD ≤ ×
≤ Mean + SD

c.

Intensitas kunjungan perpustakaan sekolah kurang : X < Mean – SD

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :
a.

X > Mean + SD

= X > 34, 30 + 8, 774

atau X > 43, 074
b.

Mean – SD ≤ × ≤ Mean + SD

= 34, 30 – 8, 774 ≤ × ≤

34, 30 + 8, 774 atau 25, 526 ≤ × ≤ 43, 074
c.

X < Mean – SD

= X < 34, 30 – 8, 774

atau X < 25, 526
Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 43, 074 di
kategorikan intensitas kunjungan perpustakaan sekolah siswa kelas V
MIN Bancong Madiun baik, dan skor antara 25, 526 – 43, 074 di
kategorikan intensitas kunjungan perpustakaan sekolah cukup, kemudian
skor kurang dari 25, 526 di kategorikan intensitas kunjungan perpustakaan
5

Lampiran 12 hasil perhitungan angket intensitas kunjungan perpustakaan sekolah
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sekolah siswa kelas V MIN Bancong Madiun kurang. Untuk mengetahui
lebih jelas tentang intensitas kunjungan perpustakaan sekolah siswa kelas
V MIN Bancong Madiun dapat di lihat pada tabel berikut :
Tabel 4.12 Kategori Intensitas Kunjungan Perpustakaan
Sekolah Siswa Kelas V MIN Bancong Madiun

No

Nilai

Frekuensi

Prosentase

Kategori

1

˃ 43, 074

4

14 %

Baik

2

26 – 43, 074

24

83 %

Cukup

3

< 25, 526

1

3%

Kurang

Jumlah

29

100 %

Dari tabel di atas diketahui bahwa yang menyatakan intensitas
kunjungan perpustakaan sekolah MIN Bancong Madiun dalam kategori
baik dengan frekunensi sebanyak 4 anak dengan prosentase 14 % dalam
kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 24 anak dengan prosentase 83
% dan kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 1 anak dengan
prosentase 3 %. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa
intensitas kunjungan perpustakaan sekolah adalah cukup.
3. Analisis Data Tentang Kegemaran Membaca Siswa Kelas V MIN
Bancong Madiun
Untuk mengetahui data tentang kegemaran membaca, maka peneliti
menyebar angket kepada seluruh responden yaitu siswa siswi kelas V di
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MIN Bancong Madiun yang berjumlah 29 siswa. Angket terdiri dari 14
item pertanyaan setelah diketahui skor jawaban angket, lalu mencari mean
dan standar deviasi dari data yang sudah diperoleh. Berikut ini tabel
perhitungan mean dan standar deviasi.
Tabel 4.13 Deskripsi Data Tentang Kegemaran Membaca Siswa Kelas V MIN
Bancong Madi`un

Descriptive Statistics
N

Minimum Maximum

Statistic

Statistic

Statistic

kegemaran_membaca

29

21

51

Valid N (listwise)

29

Std.
Deviation
Statistic Statistic
Mean

35.62

7.032

Data di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil
perhitungan angket kegemaran membaca yang diberikan kepada siswa
kelas V MIN Bancong Madiun. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui
bahwa N merupakan jumlah sampel yaitu 29 siswa, nilai mean sebesar 35,
62 pada nilai standar deviasi sebesar 7, 032 nilai minimum atau nilai
terendah adalah 21 sedangkan nilai maksimumnya adalah 51.6
Untuk menentukan tingkatan kegemaran membaca itu baik, cukup,
atau kurang maka dilanjutkan menggunakan rumus sebagai berikut:

6

a.

Kegemaran membaca baik

: X > Mean + SD

b.

Kegemaran membaca cukup

: Mean – SD ≤ × ≤ Mean + SD

Lampiran 13 hasil perhitungan angket kegemaran membaca
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c.

: X < Mean – SD

Kegemaran membaca kurang

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:
a.

X > Mean + SD

= X > 35, 62 + 7, 032

atau X > 42, 652
b.

Mean – SD ≤ × ≤ Mean + SD

= 35, 62 – 7, 032 ≤ × ≤

35, 62 + 7, 032 atau 28, 588 ≤ × ≤ 42, 652
c.

X < Mean – SD

= X < 35, 62 – 7, 032

atau X < 28, 588
Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 42, 652 di
kategorikan kegemaran membaca siswa kelas V MIN Bancong Madiun
baik, dan skor antara 28, 588 – 42, 652 dikategorikan kegemaran
membaca siswa kelas V MIN Bancong Madiun cukup, kemudian skor
kurang dari 28, 588 dikategorikan kegemaran membaca siswa kelas V
MIN Bancong Madiun kurang. Untuk mengetahui lebih jelas tentang
kategori kegemaran membaca siswa kelas V MIN Bancong Madiun dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.13 kategorisasi kegemaran membaca
siswa kelas V MIN Bancong Madiun

No

Nilai

Frekuensi Prosentase

Kategori

1

˃ 42, 652

6

21 %

Baik

2

28, 588 – 42, 652

20

69 %

Cukup

80

3

< 28, 588

3

10 %

Jumlah

29

100 %

Kurang

Dari tabel di atas diketahui bahwa yang menyatakan kegemaran
membaca siswa kelas V MIN Bancong Madiun dalam kategori baik
dengan frekuensi 6 siswa dengan prosentase 21 %, dalam kategori cukup
dengan frekuensi sebanyak 20 siswa dengan prosentase 69 %, dan
kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 3 siswa dengan prosentase 10
%. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kegemaran
membaca adalah cukup.
4. Analisis Data Tentang Pengaruh Intensitas Kunjungan Perpustakaan
Sekolah Terhadap Kegemaran Membaca Siswa Kelas V MIN
Bancong Madiun
Untuk menganalisis data tentang pengaruh intensitas kunjungan
perpustakaan sekolah dengan kegemaran membaca siswa kelas V MIN
Bancong Madiun, peneliti menggunakan rumus regresi linear sederhana
dengan bantuan SPSS, hasilnya dpat dilihat pada output berikut ini :7

Variables Entered/Removed
Model

7

Variables Entered

b

Variables Removed

Method

Lampiran 14 Hasil Pengelolaan Data Regresi Linear Sederhana Intensitas Kunjungan
Perpustakaan Sekolah Terhadap Kegemaran Membaca Siswa MIN Bancong Madiun
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1

INTENSITAS_KUNJU
NGAN_PERPUSTAKA

. Enter

a

AN_SEKOLAH

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: KEGEMARAN_MEMBACA

Tabel di atas menjelaskan variabel yang dimasukkan serta metode
yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel
independen yaitu intensitas kunjungan perpustakaan sekolah dan variabel
dependen yaitu kegemaran membaca dan metode yang digunakan adalah
metode Enter.
Tabel 4.14
Hasil Pengelolaan Data Regresi Linear Sederhana Intensitas Kunjungan
Perpustakaan Sekolah Terhadap Kegemaran Membaca Siswa MIN Bancong
Madiun

Model Summaryb

Model
1

Change Statistics
Std. Error
R
Adjusted of the R Square
F
Square R Square Estimate Change Change df1
df2

R
.713
a

.508

.490

5.02114

.508

27.928

a. Predictors: (Constant),
INTENSITAS_KUNJUNGAN_PERPUSTAKAAN_SEKOL
AH
b. Dependent Variable:
KEGEMARAN_MEMBACA

1

27

Sig. F
Change
.000
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Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS didapatkan
besarnya nilai korelasi atau hubungan ( R ) yaitu sebesar 0, 713 dari output
tersebut diperoleh nilai determinasi ( R Square ) sebesar 0, 508, yang
mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas ( intensitas
kunjungan perpustakaan sekolah ) terhadap variabel terikat ( kegemaran
membaca ) adalah sebesar 0,508 %.

b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

704.107

1

704.107

Residual

680.721

27

25.212

1384.828

28

Total

F

Sig.

27.928

.000

a

a. Predictors: (Constant), INTENSITAS_KUNJUNGAN_PERPUSTAKAAN_SEKOLAH
b. Dependent Variable: KEGEMARAN_MEMBACA

Coefficients

Model
1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)

a

Std. Error

16.032

3.822

.571

.108

Beta

t

Sig.

4.194

.000

5.285

.000

INTENSITAS_KUNJUNG
AN_PERPUSTAKAAN_S
EKOLAH
a. Dependent Variable: KEGEMARAN_MEMBACA

.713
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Berdasarkan tabel 4.14 pada bagian koefisien determinasi nilai
constant (a) sebesar 16, 032 sedangkan nilai kegemaran membaca ( b/
koefisien/ regresi sebesar 0, 571 sehingga persamaan regresinya adalah :
Y = a + bx
Y = 16, 032 + (0, 571)x
Y = 16,032 + 0,571x
Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 16, 032
mengandung arti bahwa nilai konstanta variabel intensitas kunjungan
perpustakaan sekolah adalah 16, 032 koefisien regresi X sebesar 0, 571
menyatakan bahwa setiap prosentase 1 % nilai intensitas kunjungan
perpustakaan sekolah , maka partisipasi bertambah sebesar 0, 571.
Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga arah pengaruh variabel
X terhadap Y adalah positif.
Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh dari
nilai signifikansi sebesar 0, 000 < 0, 05, sehingga dapat disimpilkan
bahwa

variabel

intensitas

kunungan

perpustakaan

sekolah

(X)

berpengaruh terhadap variabel kegemaran membaca (Y), diketahui nilai
sebesar 5, 285 >

4, 194, sehingga dapat disimpulkan bahwa

variabel intensitas kunjungan perpustakaaan sekolah berpengaruh terhadap
variabel kegemaran membaca siswa.
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D. Interprestasi dan Pembahasan
Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tentang intensitas
kunjungan perpustakaan sekolah dan kegemaran membaca siswa dengan cara
menyebar angket yang diisi oleh siswa kelas V MIN Bancong Madiun.
1.

Intensitas kunjungan perpustakaan sekolah kelas V MIN Bancong
Madiun
Berdasarkan analisis data di atas dapat diketahui bahwa
menyatakan tingkat Intensitas kunjungan perpustakaan sekolah kelas
V MIN Bancong Madiun dalam kategori baik dengan frekunensi
sebanyak 4 anak dengan prosentase 14 % dalam kategori cukup
dengan frekuensi sebanyak 24 anak dengan prosentase 83 % dan
kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 1 anak dengan prosentase
3 %. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa intensitas
kunjungan perpustakaan sekolah adalah cukup. Dilihat dari prosentase
di atas dapat dikatakan bahwa tingkat Intensitas kunjungan
perpustakaan sekolah dapat diukur melalui daftar hadir pengunjung
siswa. Setiap kali siswa berkunjung ke perpustakaan, mereka
diwajibkan untuk mengisi daftar hadir. Daftar kunjungan ini dapat
diukur dari tabel dan grafik kunjungan yang tersedia di perpustakaan.8

8

M. Firdaus Chirsan,” Pengaruh Pemberian, 15.
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2.

Kegemaran membaca siswa kelas V MIN Bancong Madiun
Berdasarkan analisis data di atas dapat diketahui bahwa
menyatakan tingkat kegemaran membaca siswa kelas V MIN Bancong
Madiun dalam kategori baik dengan frekuensi 6 siswa dengan
prosentase 21 %, dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 20
siswa dengan prosentase 69 %, dan kategori kurang dengan frekuensi
sebanyak 3 siswa dengan prosentase 10 %. Dengan demikian, secara
umum dapat dikatakan bahwa tingkat kegemaran membaca adalah
cukup. Dilihat dari prosentase diatas sesuai dengan kegemaran
membaca” ialah kesukaan atau kesengan sesorang dalam aktivitas
membaca. Pada tanggal 31 Mei 1996 telah terbentuk perhimpunan
masyarakat gemar membaca yang bertujuan mendorong masyarakat
agar gemar membaca.9
Pengajaran

membaca

tidak

saja

diharapkan

untuk

meningkatkan ketrampilan membaca, tetapi juga meningkatkan minat
dan kegemaran membaca siswa. Meningkatkan minat dan kegemaran
membaca akan berpengaruh pada sikap positif dalam membaca.10

9

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 15.
Farida rahim, Pengajaran Membaca, 130

10
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3.

Pengaruh

intensitas

kunjungan

perpustakaan

sekolah

dengan

peningkatan kegemaran membaca siswa kelas MIN Bancong Madiun
Berdasarkan hasil analisis data di atas, dengan perhitungan
statistik

dikemukakan

bahwa

tingkat

intensitas

kunjungan

perpustakaan sekolah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kegemaran membaca siswa. Dari hasil analisis yang telah dijelaskan
sebelumnya

sebesar 5, 285 sehingga Ha diterima atau bisa

juga dikatakan bahwa ada pengaruh intensitas kunjungan perpustakaan
sekolah terhadap kegemaran membaca siswa kelas V MIN Bancong
Madiun. Adapun pengaruh intensitas kunjungan perpustakan sekolah
terhadap kegemaran membaca siswa adalah 5,1 % sedangkan sisanya
dipengaruhi variabel lain.
Perpustakaan adalah salah satu sarana pendidikan yang
strategis

dan

mempengaruhi

mutu

pendidikan,

jika

keadaan

perpustakaan nyaman dan menarik maka siswa akan merasa senang
berada di perpustakaan. Dengan adanya perasaan senang maka akan
meningkatkan kunjungan siswa untuk ke perpustakaan.11
Melalui kunjungan siswa ke perpustakaan ini mendorong siswa
untuk memiliki kegemaran membaca. Depdikbud, mengemukakan
bahwa meningkatkan minat dan kegemaran membaca merupakan salah

11

Popi Sopiatin, Manajemen, 95.

87

satu tolak ukur meningkatkan mutu pendidikan.12 Pemerintah melalui
berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakannya telah berusaha
melengkapi sekolah-sekolah dengan fasilitas yang dapat menunjang
pengembangan dan peningkatan minat dan kegemaran membaca,
antara

lain

buku-buku

perlengkapannya.13

12
13

Farida rahim, pengajaran, 129-131.
Depatemen Pendidikan dan, 13.

bacaan,

ruang

perpustakaan

maupun
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dengan menggunakan teknis analisis statistik regresi
linier sederhana dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.

Tingkat intensitas kunjungan perpustakaan sekolah kelas V MIN Bancong
Madiun adalah berkategori baik dengan frekunensi sebanyak 4 anak dengan
prosentase 14 % dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 24 anak
dengan prosentase 83 % dan kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 1 anak
dengan prosentase 3 %.

2. Tingkat kegemaran membaca siswa kelas V MIN Bancong Madiun adalah
berkategori baik dengan frekuensi 6 siswa dengan prosentase 21 %, dalam kategori
cukup dengan frekuensi sebanyak 20 siswa dengan prosentase 69 %, dan kategori
kurang dengan frekuensi sebanyak 3 siswa dengan prosentase 10 %.
3. Intensitas kunjungan perpustakaan sekolah memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kegemaran membaca siswa kelas V MIN Bacong Madiun. Hal ini
dibuktikan dengan taraf signifikansi dari tabel koefisien diperoleh dari nilai
signifikansi sebesar 0, 05 di peroleh
sebesar 5, 285. Sehingga

>

sebesar 4, 194 sedangkan
yaitu 5,285> 4, 194 artinya variabel

intensitas kunjungan perpustakaaan sekolah berpengaruh terhadap variabel
kegemaran membaca siswa. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi,
didapatkan intensitas kunjunga perpustakaan sekolah pengaruh intensitas
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kunjungan perpustakan sekolah terhadap kegemaran membaca siswa adalah 5, 08
% sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagi sekolah
Pihak sekolah khususnya kepala sekolah atau para guru selalu berperan aktif
dalam mengontrol dan mengawasi siswanya dalam intensitas kunjungan siswa
keperpustakaan sekolah, menambah waktu berkunjung keperpustakaaan, menambah
koleksi buku yang ada, dan bekerja sama dengan pihak yang terkait untuk
peningkatan kegemaran membaca
2. Bagi siswa
Siswa lebih aktif dalam berkunjung keperpustakaan sekolah, harus lebih aktif
memanfaatkan waktu luang untuk membaca buku diperpustakaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama
agar memeperhatikan variabel kegemaran membaca yaitu dengan memperhatikan
faktor-faktor yang menumbuhkan kegemaran membaca. Peneliti selanjutnya juga
dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda,
yaitu kualitatif.
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