
 

1 

ABSTRAK 

Naimah Masitoh, Agla. 2015. Korelasi Minat Membaca Siswa dengan Hasil Belajar 

Bahasa Indonesia Kelas V  MI Ma’arif Cekok Ponorogo, Tahun Pelajaran 

2014/2015. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.  

Pembimbing: Izza Aliyatul Muna, M.Sc. 

Kata Kunci : Minat membaca, Hasil belajar 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang utama. Bahasa sebagai alat 

berkomunikasi dengan sesama dengan cara yang hampir tanpa batas. Kita dapat 

mengutarakan keinginan kepada orang lain sehingga orang lain itu dapat mengetahui 

keinginan kita. Karena fungsi utama sebagai alat komunikasi, maka pembelajaran 

bahasa Indonesia diarahkan agar siswa mampu dan terampil  berbahasa. Keterampilan 

dan berbahasa adalah kemampuan menerima pesan dan kemampuan 

menyempurnakan pesan. Kemampuan menerima pesan dapat melalui menyimak dan 

membaca, sedangkan kemampuan menyampaikan pesan dapat melalui berbicara dan 

menulis. Dalam hal ini siswa banyak yang tidak mau jika disuruh untuk membaca 

didepan kelas karena tidak semua siswa memiliki minat dalam membaca. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana  minat membaca 

Bahasa Indonesia siswa-siswi kelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo tahun pelajaran 
2014/2015, bagaimana hasil belajar Bahasa Indonesia siswa-siswi kelas V MI Ma’arif 
Cekok Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 dan adakah hubungan minat membaca 

siswa dengan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa-siswi kelas V MI Ma’arif Cekok 
Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui minat membaca siswa, 

mengetahui hasil belajar dan hubungan antara minat membaca dengan hasil belajar 

siswa kelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo dalam pelajaran Bahasa Indonesia.  

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif.  Karena untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel(x) dengan variabel(y) peneliti 

dengan terjun langsung dan menghitungnya. Adapun teknik pengumpulan data 

menggunakan dokumentasi dan tes angket. Sedangkan untuk teknik analisis data 

menggunakan rumus statistik korelasi “r” product moment.  

Berdasarkan perhitungan “r” product moment minat membaca siswa MI.  

kategori baik untuk 5 anak yaitu 27,77%,  9 anak kategori cukup yaitu 50%, dan 

sedangkan kategori kurang untuk 4 anak yaitu 22,23%. kategori baik dalam hasil 

belajar untuk 6 anak yaitu 33,33%, 11 anak dalam kategori cukup yaitu 61,12%, dan 

sedangkan kategori kurang untuk 1 anak yaitu 5,55%. Dan ditemukan r0 = 4,791 lebih 

besar dari pada rt baik pada taraf signifikan 5% sebesar 0,213 maupun pada taraf 

signifikan 1% sebesar 0,250, maka r0>rt , sehingga Ho ditolak Ha diterima. Dan ada 

korelasi yang signifikan antara minat membaca siswa dengan hasil belajar Bahasa 

Indonesia siswa kelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang utama. Bahasa sebagai alat 

berkomunikasi dengan sesama dengan cara yang hampir tanpa batas. Kita 

dapat mengutarakan keinginan kepada orang lain sehingga orang lain itu 

dapat mengetahui keinginan kita. Karena fungsi utama sebagai alat 

komunikasi, maka pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan agar siswa 

mampu dan terampil  berbahasa. Keterampilan dan berbahasa adalah 

kemampuan menerima pesan dan kemampuan menyempurnakan pesan. 

Kemampuan menerima pesan dapat melalui menyimak dan membaca, 

sedangkan kemampuan menyampaikan pesan dapat melalui berbicara dan 

menulis. 

Membaca merupakan sebuah proses yang kompleks tidak hanya 

proses baca itu yang kompleks, tetapi setiap aspek yang ada selama proses 

membaca juga bekerja dengan sangat kompleks.
1
Membaca pada 

hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak 

                                                           
1
Mohammad Fazil Adhim, Membuat Anak Gila Membaca (Bandung: Mizan Pustaka,  2004), 

25. 
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hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, 

berfikir, psikolinguistik, dan metakognitif.
2
 

Salah satu cara yang ditempuh untuk dapat mencerdaskan 

kehidupan bangsa adalah dengan membudayakan minat baca, seperti yang 

telah dikatakan oleh Menteri Pendidikan Nasional, bahwa
3: “minat baca itu  

hendaknya ditanamkan pada anak-anak pada usia dini”. Hal ini tentunya 

sangat beralasan, karena dengan mengembangkan minat baca pada anak 

usia dini, akan diperoleh generasi muda yang gemar membaca yang 

mempunyai wawasan luas serta kemampuan berfikir tinggi, penguasaan 

terhadap ilmu dan teknologi. Sehingga mereka kelak akan terbiasa 

menggali informasi, dan generasi seperti halnya tersebut yang amat 

dibutuhkan oleh sebuah negara untuk menjaga kelangsungan hidup 

republik ini.  

Namun pada kenyataanya ditemukan adanya gejala malas membaca 

pada generasi muda kita, khususnya pada anak-anak di tingkat Sekolah 

Dasar (SD), bahwasanya mereka lebih suka mengisi waktu luangnya untuk 

bermain ataupun menonton televisi dari pada menggunakan waktu 

luangnya untuk membaca. Hal ini disebabkan oleh beragamnya sarana 

hiburan yang menjanjikan anak untuk dapat bersenang-senang. Adanya 

mainan-mainan yang modern dan juga acara hiburan di televisi yang 

                                                           
2
Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 2-3. 
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menarik khususnya anak usia SD yang sesuai dengan jenjang emosinya 

merupakan salah satu faktor penyebab berkurangnya minat baca pada anak.  

Keadaan seperti di atas akan membawa dampak negatif terhadap 

minat baca anak, walaupun pada hakikatnya minat itu sendiri merupakan 

produk dari pembawaan. Namun demikian produk pembawaan itu akan 

dipengaruhi pula oleh lingkungan di mana anak tersebut berada seperti yang 

dikatakan oleh Lester D. Crow dan Alice Crow dalam bukunya Educational 

Psycology “Anak-anak yang memiliki sedikit minat dari pembawaannya, 

tetapi kemudian ia memperoleh perhatian yang bermacam-macam sebagai 

hasil pengalaman mereka terhadap lingkungan di mana mereka berada 

sebagai bagian dari lingkungan itu”.4 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar. Dalam ruang lingkup mata pelajaran Bahasa 

Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa yang meliputi aspek-

aspek sebagai berikut: mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Salah satu bidang garapan pengajaran bahasa di sekolah dasar adalah 

keterampilan membaca yang didasari oleh kemampuan membaca. Akan 

tetapi terampil membaca tidak mungkin tercapai tanpa memiliki minat 

membaca. Tanpa memiliki minat membaca yang memadai sejak dini, siswa 

                                                           
4
Lester D. Crow, Alice Crow, Psikologi Pendidikan  JilidI (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 352  
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juga akan mengalami kesulitan belajar di kemudian hari. Minat membaca 

menjadi dasar utama tidak saja bagi pengajaran bahasa itu sendiri, tetapi juga 

bagi mata pelajaran lain. Dengan membaca, siswa akan memperoleh 

pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan 

daya nalar, sosial, dan emosionalnya.  

Mengingat pentingnya minat membaca tersebut bagi perkembangan 

siswa, maka guru perlu menanamkan minat membaca secara benar dan 

selektif. Anak yang tidak memiliki minat untuk membaca, maka akan 

membawa kerugian terhadap diri mereka sendiri. Keberhasilan dan 

kesuksesan terasa sangat jauh untuk diraih. Karena itu guru harus 

mendukung keberhasilan siswanya untuk ke arah yang lebih baik, dengan 

menanamkan minat baca pada siswa. 

Membaca dalam Djago Tarigan merupakan bagian dari pengajaran 

Bahasa Indonesia.Kualitas pengajaran Bahasa Indonesia menyangkut pula 

kualitas pengajaran membaca.Daya tangkap siswa terhadap mata pelajaran 

berbeda-beda, ada yang mudah menerima pelajaran dan sebaliknya ada yang 

lambat mengikutinya.Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh cepat lambatnya 

siswa dalam menguasai materi pelajaran.Cepat lambatnya siswa dalam 

menguasai materi pelajaran juga dipengaruhi oleh rendahnya minat 

membaca siswa. Siswa yang lambat dalam menguasai materi pelajaran 

Bahasa Indonesia akan mengalami banyak kesulitan yang mengakibatkan 

rendahnya hasil belajar Bahasa Indonesia. 



6 

 

 

Hasil belajar Bahasa Indonesia siswa satu sama lain berbeda. Siswa-

siswa yang memiliki prestasi belajar bahasa Indonesia tinggi biasanya 

cenderung lebih rajin membaca. 

Oleh karena itu, pada intinya minat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Dan keberadaannnya tentu akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dan hasil lulusan siswa tersebut 

(output).  

Dengan memperhatikan uraian di atas, minat sangat erat 

hubungannya dengan tujuan. Tujuan yang jelas akan menghasilkan minat 

yang kuat, karena jelas urgensinya untuk dilaksanakan, berhubungan dengan 

harapan dan cita-citanya, dan minat yang kuat akan membuahkan prestasi 

yang baik.  

Dilandasi latar belakang masalah yang demikian itulah, maka penulis 

terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul “Korelasi Minat 

Membaca Siswa dengan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Kelas V MI Ma’arif 

Cekok Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

 
B. Batasan Masalah 

Banyak faktor yang dapat ditindaklanjuti dalam penelitian ini. 

Namun karena mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga dan lain 

sebagainya maka perlu adanya sebuah batasan masalah. Adapun yang 
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menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah adanya hubungan 

antara minat membaca siswa dengan hasil belajar Bahasa Indonesia  

C. Rumusan Masalah 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, konkrit, dan memperoleh 

sasaran yang tepat dalam penelitian ini, maka dipandang perlu adanya 

perumusan masalah. Dalam penulisan karya tulis ini, penulis dapat 

mengemukakan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana  minat membaca Bahasa Indonesia siswa-siswi kelas V MI 

Ma’arif Cekok Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana hasil belajar Bahasa Indonesia siswa-siswi kelas V MI 

Ma’arif Cekok Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 

3. Adakah hubungan minat membaca siswa dengan hasil belajar Bahasa 

Indonesia siswa-siswi kelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015? 

 
D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui minat membaca Bahasa Indonesia siswa-siswi kelas V 

MI Ma’arif Cekok Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 

2. Untuk mengetahui hasil belajar Bahasa Indonesia siswa-siswi kelas V MI 

Ma’arif Cekok Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 
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3. Untuk mengetahui korelasi pendidikan atau pengaruh positifantara minat 

membaca siswa dengan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa-siswi kelas 

V MI Ma’arif Cekok Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan 

dapat mempunyai manfaat bagi proses pembelajaran, baik secara teoritis 

maupun secara praktis antara lain sebagai berikut: 

1. Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberi konstribusi 

bagi pengembangan proses dan inovasi pembelajaran Bahasa Indonesia 

yang berlangsung di sekolah dasar. 

2. Praktis 

a. Bagi sekolah 

Dapat meningkatkan kualitas sekolah dalam mencetak peserta 

didik yang bermutu. 

b. Bagi guru 

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi guru Bahasa 

Indonesia untuk memperbaiki metode dalam pengajaran  

c. Bagi siswa 

Siswa diharapkan lebih meningkatkan minat membaca dalam 

proses belajar agar mencapai keberhasilan 
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d. Bagi peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan berpikir ilmiah bagi penulis dalam 

pengajarandan pengalaman dalam hal mengajar sehingga 

meningkatkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri dan 

kreatifitas sebagai calon pendidik yang profesional. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan dalam penelitian (skripsi) ini mengarah 

kepada maksud yang sesuai dengan judul, maka pembahasan ini 

penulis susun menjadi lima bab dan tiap bab tersusun dari beberapa 

sub dan akan dijabarkan dalam garis besarnya sebagai berikut:  

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, keterbatasan, dan akhir bab ini berisi sistematika 

pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

memaparkan data. 

Bab kedua, landasan kajian pustaka. Dalam bab ini diuraikan 

tentang deskripsi teori, telaah pustaka, kerangka berfikir, dan 

pengajuan hipotesis. 
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Bab ketiga, metode penelitian. Pada bab ini diuraikan tentang 

rancangan penelitian, populasi, sampel dan responden, instrumen, 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab keempat, temuan dan hasil penelitian. Dalam bab ini 

diuraikan tentang gambaran umum lokasi peneitian, deskripsi data, 

analisis data (pengujian hipotesis), pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima, penutup. Dalam bab ini merupakan akhir dari 

laporan yang berisi simpulan dan saran. Bab ini dimaksudkan agar 

pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kajian tentang Minat Membaca 

a. Minat 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah “minat adalah kecenderungan 

yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

aktivitas.Seseorang yang berminat terhadap aktivitas akan 

memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang.”5
 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.
6
 

Pengertian minat di dalam penegasan judul telah disebutkan 

bahwa: “Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap 

sesuatu; gairah; keinginan”.7 

Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha 

seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat membaca 

                                                           
5
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 132. 

6
Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor  yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

180. 
7
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, 1995),  656. 
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yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaan untuk mendapat 

bacaan dan kemudian membacanya atas kesadaran sendiri.
8
 

Minat baca merupakan suatu kecenderungan kepemilikan 

keinginan atau ketertarikan yang kuat dan disertai usaha-usaha yang 

terus menerus pada diri seseorang terhadap kegiatan membaca yang 

dilakukan secara terus menerus dan diikuti dengan rasa senang tanpa 

paksaan, atas kemauannya sendiri atau dorongan dari luar sehingga 

seseorang tersebut mengerti atau memahami apa yang dibacanya. 

Pengajaran membaca tidak saja diharapkan untuk meningkatkan 

keterampilan membaca.Tetapi juga meningkatkan minat dan kegemaran 

membaca siswa. Agar membaca menjadi pekerjaan yang menyenangkan 

bagi para siswa, maka diperlukan kerja sama yang erat antara orang tua 

dan guru, yaitu memberikan motivasi dan mengusahakan buku-buku 

bacaan.Pembentukan kebiasaan membaca hendaklah dimulai sedini 

mungkin dalam kehidupan, yaitu sejak masa kanak-kanak.Pada masa 

kanak-kanak, usaha pembentukan minat yang baik dapat dimulai sejak 

kira-kira umur dua tahun, yaitu sesudah anak mulai dapat 

mempergunakan bahasa lisan (memahami yang dikatakan dan 

berbicara). 

Minat dalam membaca secara psikologi, pembaca pada dasarnya 

berhubungan dengan dua masalah dasar, yaitu:
9
 

                                                           
8
Farida Rahim, Pengajaran Menbaca di Sekolah Dasar  (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),  28. 
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1) Dengan motif membaca  

2) Dengan soal “kesesuaian usia” dan kelayakan (teori usaha baca). 

Minat dapat menjadi daya pendorong atau motivasi bagi seseorang 

untuk melakukan sesuatu, minat baca juga berfungsi sebagai alat 

motivasi pada seseorang untuk membaca. 

Frimeir mengidentifikasi tujuh faktor yang mempengaruhi 

perkembangan anak. Faktor-faktor itu sebagai berikut: 

1) Pengalaman sebelumnya; siswa tidak akan mengembangkan 

minatnya terhadap sesuatu jika mereka belum pernah mengalaminya. 

2) Konsepsinya tentang diri; siswa akan menolak informasi yang dirasa 

mengancamnya, sebaliknya siswa akan menerima jika informasi itu 

dipandang berguna dan membantu meningkatkan dirinya. 

3) Nilai-nilai; minat siswa timbul jika sebuah mata pelajaran disajikan 

oleh orang yang berwibawa. 

4) Mata pelajaran yang bermakna; informasi yang mudah dipahami oleh 

anak akan menarik minat mereka. 

5) Tingkat keterlibatan tekanan; jika siswa merasa dirinya mempunyai 

beberapa tingkat pilihan dan kurang tekanan, minat membaca mereka 

mungkin akan lebih tinggi. 

                                                                                                                                                                      
9
Kurt Franz & Bernhard Meier, Membina Minat Baca  (Bandung: Remaja Karya, 1986), 8. 
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6) Kekompeksitasan materi pelajaran; siswa yang lebih mampu secara 

intelektual dan fleksibel secara psikologis lebih tertarik kepada hal 

yang lebih kompleks.
10

 

Menurut Mudjito dalam bukunya yang berjudul Pembinaan 

Minat Baca, dijelaskan “motivasi dalam membaca digolongkan menjadi 

dua yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal”. 

Yang dimaksud motivasi internal adalah motivasi yang berasal 

dari dalam diri seseorang. Hal-hal yang dapat menimbulkan motivasi 

internal ini diantaranya adalah:  

1) Adanya kebutuhan 

Karena adanya kebutuhan, maka seseorang didorong untuk membaca 

2) Adanya pengetahuan tentang kemajuannya sendiri. Apabila 

seseorang mengetahui hasil-hasil atau prestasinya sendiri dari 

membaca, maka ia akan terdorong untuk membaca lebih banyak lagi.  

3) Adanya aspirasi atau cita-cita.  

Bagi seorang anak kecil, dia belum punya cita-cita, atau jika 

sudah punya cita-cita barang kali masih sangat labil atau sangat 

sederhana, tapi bagi anak remajacita-cita itu akan semakin jelas. 

Motivasi eksternal adalah motivasi atau tenaga pendorong yang 

berasal dari luar seseorang, hal-hal yang dapat menimbulkan motivasi 

ekternal adalah:  

                                                           
10

 Farida Rahim, Pengajaran Menbaca di Sekolah Dasar  (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),  29. 
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1) Hadiah  

Hadiah adalah alat yang representatif dan bersifat positif  

2) Hukuman 

Hukuman juga dapat menjadi alat motivasi mempergiat seseorang 

untuk membaca. 

3) Persaingan atau kompetisi.  

Persaingan merupakan dorongan untuk mendapatkan kedudukan atau 

penghargaan.
11

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 

Beberapa faktor yang mempengaruhi minat membaca di antaranya. 

1) Kesadaran siswa  

Jika kesadaran membaca dimiliki, maka akan menumbuhkan 

hasil dari kegiatan membaca tersebut. Proses mengenali motivasi, 

pilihan, dan kepribadian kita lalu menyadari pengaruh faktor-faktor 

tersebut atas penilaian, keputusan, dan interaksi kita dengan orang 

lain. Dengan adanya kesadaran membaca, akan menumbuhkan minat 

membaca
12

 

2) Perhatian siswa 

Adanya perhatian juga menjadi salah satu indikator minat. 

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktifitas jiwa kita terhadap 

                                                           
11

Mudjito, Pembinaan Minat Baca  (Jakarta: Universitas Terbuka, 2001), 86-93. 
12

 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Alfabeta, 2000), 37. 
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pengamatan, pengertian, dan sebagainya dengan mengesampingkan 

yang hal lain. Perhatian adalah reaksi umum dari organisme dan 

kesadaran yang menyebabkan bertambahnya  aktivitas dalam 

konsentrasi dan pembatasan kesadaran terhadap suatu obyek.
13

 

Seseorang yang memiliki minat pada objek tertentu maka dengan 

sendirinya dia akan memperhatikan objek tersebut. Misalnya, seorang 

siswa menaruh minat terhadap membaca, maka ia berusaha untuk 

menambah minat dalam membacanya dan memperluas 

pengetahuaannya.  

3) Perasaan senang 

Seorang siswa memiliki rasa suka atau senang terhadap 

membaca pelajaran maupun cerita maka ia harus terus mempelajari 

ilmu yang berhubungan dengan membaca. Sama sekali tidak ada 

perasaan terpaksa untuk mempelajari bidang tersebut. 

4) Motivasi siswa 

Adanya motivasi juga menjadi salah satu indikator minat 

membaca. Motivasi adalah suatu proses yang menentukan tingkatan 

kegiatan, intensitas konsitensi, serta arah umum dari tingkah 

manusia.
14

 Motivasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu motivasi 

                                                           
13

 Sardju, Psikologi Umum (Pasuruan: Garuda Busana Indah, 1994), 195. 

14
 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya  (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 

172. 
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internal yang meliputi pemusatan perhatian, keingintahuan, dan 

pemenuhan kebutuhan.
15

 

5) Keingintahuan siswa 

Selain itu yang menjadi factor pendorong yang lain adalah 

keingintahuan atau rasa ingin tahu,
16

 misalnya ada siswa mengetahui 

judul buku yang menurut dia bagus sehingga siswa tersebut timbul 

minat ingin membaca buku tersebut. 

6) Kemauan siswa 

Siswa pasti memiliki dorongan yang diarahkan pada 

pencapaian tujuan untuk bisa membaca. Kemauan merupakan 

dorongan keinginan pada setiap manusia untuk membentuk dan 

merealisasikan diri, dalam pengertian: mengembangkan segenap 

bakat dan kemampuannya. Kemauan merupakan aktivitas sadar. 

Dengan kemauan membaca, menumbuhkan minat membaca yang 

terwujud dalam kegiatan membaca untuk mencapai tujuan tertentu 

dengan hasil yang memuaskan. 

7) Ketertarikan siswa 

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong siswa 

untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, atau 
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 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Lagos Wacana Ilmu, 1999), 136. 
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bisa berupa pengalaman efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu 

sendiri
17

 

8) Keterlibatan siswa 

Minat pada dasarnya adalah “penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar dirinya, semakin 

kuat dan semakin dekat hubungan tersebut akan semaki besar minat”. 

Seseorang yang mempunyai minat terhadap suatu hal atau aktifitas 

akan merasa terikat dan menyukainya. Semakin besar minat ditandai 

dengan semakin dekat hubungan antara seseorang dengan suatu hal 

atau aktifitas tersebut. 

Dari pendapat di atas maka dapat ditegaskan lagi bahwa ada 

hubungan positif antara motivasi dan minat yaitu “bahwa motivasi 

merupakan keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan dan interest-

interest,yang merangsang atau mengaktifkan organisme dan 

mengarahkannya kepada tujuan yang spesifik”. 

Adapun usaha yang dapat membangkitkan minat adalah sebagai 

berikut:  

1) Usaha-usaha untuk membangkitkan minat spontan, yaitu
18

: 

a) Mengajar dengan persiapan yang baik  

b) Menggunakan alat peraga sebagai media  
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http://pedoman-skripsi.blogspot.com/2011/07/Indikator-Minat-Belajar.Html
http://pedoman-skripsi.blogspot.com/2011/07/Indikator-Minat-Belajar.Html


19 

 

 

c) Mengadakan selingan sehat  

d) Mengurangi sejauh mungkin pengaruh-pengaruh yang dapat 

mengganggu konsentrasi anak.  

2) Usaha-usaha untuk membangkitkan minat yang disengaja, yaitu: 

a) Dengan memberikan pengertian tentang pentingnya bahan 

pelajaran yang diajarkan bagi siswa.  

b) Berusaha menghubungkan antara apa yang sudah diketahui 

murid dengan materi yang akan disajikan  

c) Merangsang siswa agar melakukan kompetensi yang sehat 

dalam belajar  

d) Berusaha menghindarkan hukuman, dan dapat memberikan 

hadiah secara bijaksana.  

Minat bukanlah sesuatu yang timbul begitu saja, melainkan 

sesuatu yang dipelajari.Hal ini sesuai sengan pendapat Bernard yang 

mengatakan bahwa timbulnya minat tidak secara spontan atau tiba-

tiba, melainkan timbul akibat partisipasi, pengalaman dan kebiasaan 

pada waktu belajar atau bekerja. 

b.  Membaca 
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Sebelumnya telah penulis singgung tentang pengertian membaca 

yaitu: melihat serta memahami isi dan apa yang tertulis (dengan 

melisankan atau hanya dalam hati).
19

 

Membaca adalah salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa.Dalam kegiatan membaca, kegiatan lebih banyak 

dititikberatkan pada keterampilan membaca daripada teori-teori 

membaca itu sendiri. 

Henry Guntur Tarigan menyebutkan tiga komponen dalam 

keterampilan membaca, yaitu
20

:  

1) Pengenalan terhadap aksara-aksara serta tanda-tanda baca. 

2) Korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur 

linguistik yang formal. 

3) Hubungan lebih lanjut dari A dan B dengan makna. 

Setiap guru bahasa haruslah menyadari serta memahami benar-

benar bahwa membaca adalah suatu metode yang dapat dipergunakan 

untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri dan kadang-kadang 

dengan orang lain yaitu mengkomunikasikan makna yang terkandung 

atau tersirat pada lambang-lambang tertulis.  

Henry Guntur Tarigan berpendapat bahwa “Membaca adalah 

suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 
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memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui 

media kata-kata atau bahasa tulis”.21
 Suatu proses yang menuntut agar 

kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam 

pandangan sekilas, dan agar makna kata-kata secara individual akan 

dapat diketahui. Kalau hal ini tidak terpenuhi, maka pesan yang tersurat 

dan yang  tersirat tidak akan tertangkap atau dipahami, dan proses 

membaca itu tidak terlaksana dengan baik. 

Soedarso berpendapat bahwa “Membaca adalah aktivitas yang 

kompleks dengan mengerahkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-

pisah, meliputi orang harus menggunakan pengertian dan khayalan, 

mengamati, dan mengingat-ingat”.22
 

DP.Tampubolon berpendapat bahwa “Membaca adalah kegiatan 

fisik dan mental yang dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan”.23
 

Kegiatan membaca meliputi tiga keterampilan dasar yaitu recording, 

decoding, dan meaning. Recording merujuk pada kata-kata dan kalimat, 

kemudian mengasosiakannya dengan bunyi-bunyinya sesuai dengan 

sistem tulisan yang digunakan. Proses decodingmerujuk pada proses 

penerjemahan rangkaian grafis kedalam kata-kata. Sedangkan 

meaningmerupakan proses memahami makna yang berlangsung dari 
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tingkat pemahaman, pemahaman interpretatif, kreatif, dan evaluatif. 

Proses recordingdan decodingberlangsung pada siswa kelas awal, 

sedangkan meaning lebih ditekankan pada kelas tinggi.
24

 

Setelah kita ketahui tentang masing-masing pengertian dari 

minat dan membaca, maka dapat disimpulkan bahwa minat membaca 

tidak lain adalah suatu keinginan atau kecenderungan dalam hati untuk 

melihat tulisan dan mengerti atau dapat melaksanakan apa yang tertulis 

dalam suatu bacaan. Oleh karena itu, dengan kemauan membaca akan 

menambah pengalaman dan pengetahuan kita.  

1) Tujuan Membaca 

Menurut Farida Rahim ada beberapa tujuan membaca yang 

mencakup: 
25

 

a) kesenangan  

b) menyempurnakan membaca nyaring, 

c) menggunakan strategi tertentu,  

d) memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik,  

e) mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah 

diketahuinya,  

f) memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis, 

g) mengkonfirmasikan atau menolak prediksi,  
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25
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h) menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi 

yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain 

i) mempelajari tentang struktur teks, dan  

j) menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. 

Sedangkan menurut Henry Guntur Tarigan  tujuan membaca 

adalah memperoleh perincian-perincianatau fakta-fakta, memperoleh 

ide-ide utama, mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita, 

membaca untuk menyimpulkan, mengelompokkan atau 

mengklasifikasi, menilai dan mengevaluasi, serta memperbandingkan 

atau mempertentangkan.Dari uraian tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwa tujuan membaca yang paling utama adalah memperoleh 

informasi. Setelah informasi diperoleh pembaca akan melakukan 

tindak lanjut yang dapat berupa kegiatan menyimpulkan, menilai, dan 

membandingkan isi bacaan.
26

 

2) Ciri-ciri Membaca 

Anderson menjelaskan bahwa ada lima ciri membaca yaitu 

membaca adalah proses konstruktif, membaca harus lancar, membaca 

harus dilakukan dengan strategi yang tepat, membaca memerlukan 
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motivasi, serta membaca merupakan keterampilan yang harus 

dikembangkan secara berkesinambungan.
27

 

3) Komponen Kegiatan Membaca 

Farida Rahim menyampaikan bahwa kegiatan membaca 

terdiri dari dua komponen yaitu: a. proses membaca, dan b. produk 

membaca.
28

 

a) Proses Membaca 

Farida Rahim menyampaikan bahwa proses membaca 

terdiri dari 9 aspek, yaitu sensori, perseptual, urutan, pengalaman, 

pikiran, pembelajaran, asosiasi, sikap, dan gagasan. Proses sensori 

visual menurut Farida Rahim diperoleh dengan pengungkapan 

simbol-simbol grafis melalui indra penglihatan.  

Anak-anak belajar membedakan secara visual simbol-

simbol grafis (huruf atau kata) yang digunakan untuk 

mempresentasikan bahan lisan.Kegiatan perseptual dijelaskan 

Farida Rahim sebagaiaktivitas mengenal suatu kata sampai pada 

suatu makna berdasarkan pengalaman yang lalu.Aspek urutan 

merupakan kegiatan mengikuti rangkaian tulisan yang tersusun 
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25 

 

 

secara linear, yang umumnya tampil dalam satu halaman dari kiri 

ke kanan atau dari atas ke bawah.
29

 

Guru dapat membimbing siswa meningkatkan 

kemampuanberpikir melalui membaca dengan cara memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa. Adapunpertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

sehubungan dengan bacaan tidakhanya pertanyaan yang 

menghasilkan jawaban yang berupa fakta. 

Proses membaca selanjutnya yaitu aspek asosiasi meliputi 

mengenal hubungan antara simbol dengan bunyi bahasa dan 

makna. 

b) Produk Membaca 

Komponen kegiatan membaca yang kedua yaitu produk 

membaca.Farida Rahim menjelaskan bahwa produk membaca 

merupakan komunikasi dari pemikiran dan emosi antara penulis 

dan pembaca.Komunikasi juga bisa terjadi dari konstruksi 

pembaca melalui integrasi pengetahuan yang telah dimiliki 

pembaca dengan informasi yang disajikan dalam teks. Komunikasi 

dalam membaca tergantung pada pemahaman yang dipengaruhi 

oleh seluruh aspek proses membaca.  
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4) Aspek-aspek membaca 

Henry Guntur Tarigan menjelaskan ada dua aspek penting dari 

membaca yaitu keterampilan yang bersifat mekanis dan keterampilan 

yang bersifat pemahaman.Keterampilan yang bersifat mekanis 

(mechanical skills) yaitu keterampilan yang berada pada kedudukan 

yang lebih rendah.Aspek ini menurut Henry Guntur Tarigan 

mencakup pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur 

linguistik (fonem, kata, frase, pola klausa, kalimat, dan lain-lain), 

pengenalan hubungan/korespondensi pola ejaan dan bunyi 

(kemampuan menyuarakan bahan tertulis), dan kecepatanmembaca 

bertaraf lambat.
30

 

Adapun keterampilan yang bersifat pemahaman 

(comprehension skills) menurut Henry Guntur Tarigan yaitu 

keterampilan yang berada pada kedudukan yang lebih tinggi.Aspek 

ini mencakup memahami pengertian sederhana (leksikal, gramatikal, 

retorikal), memahami signifikasi atau makna, evaluasi atau penilaian, 

kecepatan membaca fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan 

keadaan.Untuk mencapai tujuan dari dua keterampilan tersebut 

diperlukan aktivitas membaca yang berbeda.Seperti yang 

diungkapkan Henry Guntur Tarigan yaitu agar keterampilan yang 
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bersifat pemahaman dapat diperoleh maka aktivitas membaca yang 

tepat yaitu membaca dalam hati, sedangkan untuk dapat memperoleh 

keterampilan yang bersifat mekanis maka aktivitas yang perlu 

dikembangkan adalah membaca nyaring. 

Henry Guntur Tarigan
31

membagi jenis-jenis membaca yang 

menjadi bagian dari membaca dalam hati sebagai berikut: 

a. Membaca ekstensif 

Membaca ekstensif ini mencakup membaca survei, 

membaca sekilas, dan membaca dangkal. 

b. Membaca intensif 

Membaca intensif dibagi membaca telaah isi yang mencakup 

membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis,dan membaca 

ide.Bagian yang kedua dari membaca intensifyaitu membaca telaah 

bahasa, mencakup membaca bahasa asing dan membaca sastra. 

5) Jenis-jenis membaca 

Berdasarkan tujuan membaca dapat dibagi atas beberapa jenis 

berdasarkan berbagai faktor. Seperti jenis bahan bacaan, cara 

membaca, dan jenis informasi yang diinginkan. Akan tetapi 

penjenisan membaca ini akan lebih praktis jika didasarkan pada 

tujuan membaca. Dan tujuan yang dimaksud ini secara umum, 
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menurut D.P. Tampubolon dibagi atas tiga jenis utama yaitu: 

membaca untuk studi, membaca untuk usaha, dan membaca untuk 

kesenangan.
32

 

a) Membaca untuk studi  

Membaca untuk studi adalah membaca untuk menemukan 

informasi-informasi yang diperlukan guna menyelesaikan 

masalah-masalah dalam studi seperti: menjawab pertanyaan-

pertanyaan, ujian, menulis artikel, mengadakan penelitian, 

penulisan karya tulis ilmiah, dan lain-lain.  

Informasi-informasi yang didapat itu kemudian dianalisis 

bersama informasi lainnya. Dan dari sini dapat diambil 

rumusan/kesimpulan yang berguna sebagai pengetahuan. Dapat 

juga dikatakan bahwa membaca untuk studi ialah untuk 

menambah pengetahuan-pengetahuan dasar sesuai dengan 

tuntutan bidang ilmu pengetahuan yang dituntut. 

Berdasarkan tujuan di atas, maka bahan-bahan bacaan 

yang dibutuhkan untuk membaca studi ini adalah bahan pustaka 

yang relevan dengan bidang ilmu yang bersangkutan, baik berupa 

teks, catatan studi, artikel, majalah, dan sebagainya. 

b) Membaca untuk usaha 
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Membaca untuk usaha adalah membaca yang ditujukan 

untuk dapat menemukan dan memahami berbagai informasi yang 

berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh seseorang.Semua 

orang yang melakukan usaha harus selalu mengikuti 

perkembangan usahanya dan situasi di masyarakat. Untuk itu, 

dapat diperoleh informasinya dari membaca berbagai surat kabar, 

majalah, dokumen, dan sebagainya. Hal ini disebabkan apabila dia 

terlambat membaca informasi baru yang relevan dengan usaha 

yang ditekuni maka akan mengakibatkan kerugian dalam 

usahanya.  

c) Membaca untuk kesenangan 

Membaca untuk kesenangan ialah membaca yang 

dilakukan untuk mengisi waktu senggang dengan tujuan untuk 

memuaskan perasaan dan melepaskan segala persoalan yang 

membebani seseorang.Waktu senggang yang dimaksud di sini 

misalnya waktu istirahat atau sedang tidak melakukan aktifitas 

apapun. 

Biasanya bahan bacaan untuk jenis membaca ini adalah 

bacaan umum seperti surat kabar, majalah, cerpen, komik, novel, 

dan sebagainya. Karena dari bacaan-bacaan itu dapat membuat 

manusia semakin manusiawi dengan mengambil nilai-nilai 

kehidupan yang ada pada bacaan. 
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2. Kajian tentang Hasil Belajar 

a. Belajar 

Seseorang dikatakan belajar apabila seseorang itu dapat 

bertindak sesuai apa yang dipelajarinya. Belajar adalah suatu tindakan 

dimana seseorang akan mengalami suatu perubahan di dalam dirinya 

sesuai dengan apa yang telah dipelajarinya. Belajar adalah suatu proses 

untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dikenal di masyarakat, atau 

nilai-nilai moral yang berkembang di lingkungan sekitar, atau bentuk 

nilai-nilai keterampilan khusus yang diraih seseorang atau sekelompok 

orang dalam pencapaian tingkat tertentu.
33

 

Belajar adalah sebuah proses yang ditempuh oleh seseorang 

dalam usaha mengembangkan potensi dan kemampuan individu yang 

dimilikinya. Sebagian besar perkembangan individu berlangsung 

melalui kegiatan belajar. Dengan belajar tentunya seseorang berharap 

akan ada perubahan yang didapatkan sebagai efek dari kegiatan tersebut.  

Belajar merupakan kegiatan yang komplek, hasil belajar berupa 

kapabilitas-kapabilitas.Setelah belajar orang memiliki keterampilan, 

pengetahuan, sikap dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut adalah 
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dari: 1) Stimulus yang berasal dari lingkungan dan 2) proses kognitif 

yang dilakukan oleh pembelajaran.
34

 

Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi 

dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya.
35

 

Belajar pada dasarnya adalah suatu asosiasi antara kesan dengan 

dorongan yang terdapat pada diri seseorang untuk berbuat 

sesuatu.Dalam pandangan behavioristik, belajar merupakan sebuah 

perilaku membuat hubungan antara stimulus (S) respons (R), kemudian 

memperkuatnya.
36

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Belajar merupakan 

suatu proses dimana seseorang yang sebelumnya tidak tahu menjadi 

tahu.Tujuan belajar untuk mendapatkan pengetahuan biasanya ditandai 

dengan kemampuan berpikir, karena antara pengetahuan dan 

kemampuan berpikir merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 

 
b. Hasil Belajar 

Dalam proses belajar terdapat evaluasi yang pada akhirnya 

dapat menghasilkan yang disebut dengan hasil belajar. Hasil belajar 

dalam hal ini meliputi keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. 
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Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar 

dan tindak mengajar.
37

 

Menurut Hamalik, hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian dan sikap-sikap, serta apresiasi dan abilitas. 

Menurut Abdurahman, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setelah melalui kegiatan belajar.
38

 

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh peserta didik setelah 

melakukan kegiatan belajar yang bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik. 

Penilaian hasil belajar menyangkut hasil belajar jangka pendek 

dan hasil belajar jangka panjang. Penilaian hasil belajar adalah 

prosespemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar  yang dicapai siswa 

dengan kriteria tertentu. Hasil belajar siswa pada hakekatnya adalah 

perubahan tingkah laku.
39

 

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah pencapaian bentuk 

perubahan perilaku yang di dalamnya terdapat tiga aspek yaitukognitif, 

efektif, dan psikomotoris dari proses belajar yang telah dilakukan.  

Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil 

belajar yang diharapkan adalah berhasilnya siswa dalam mengikuti 
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kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pengajaran yang 

diharapkan.Hasil belajar itu sendiri adalah keterampilan, pengetahuan, 

sikap dan nilai yang diperoleh siswa melalui pengalaman belajar di 

sekolah. 

Penilaian hasil belajar menyangkut hasil belajar jangka pendek 

dan hasil belajar jangka panjang. Penilaian hasil belajar adalah proses 

pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan 

kriteria tertentu. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan 

tingkah laku. 

Benjamin S. Bloom menyebutkan enam jenis perilaku ranah 

kognitif, sebagai berikut:  

1) Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah 

dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan 

dengan fakta, peristiwa, pengertian kaidah, teori, prinsip, atau 

metode.  

2) Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna 

tentang hal yang dipelajari.  

3) Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah 

untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. Misalnya, 

menggunakan prinsip.  
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4) Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam 

bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan 

baik. Misalnya mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil.  

5) Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. 

Misalnya kemampuan menyusun suatu program. 

6) Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang 

beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. misalnya, kemampuan 

menilai hasil ulangan.
40

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar sebagai salah 

satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di kelas tidak terlepas 

dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu 

sendiri.Sugihartono, dkk.menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar, sebagai berikut:  

1) Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar. Faktor internal meliputi:faktor jasmaniah dan faktor 

psikologis. 

2) Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor 

eksternal meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor 

masyarakat. 

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 
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menerima pengalaman belajarnya.Kemampuan-kemampuan tersebut 

mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang 

bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan 

tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hasil 

belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif 

Bahasa Indonesia yang mencakup tiga tingkatan yaitu pengetahuan 

(C1), pemahaman (C2), dan penerapan (C3).Instrumen yang digunakan 

untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek kognitif adalah tes. 

 
3. Kajian tentang Pembelajaran Bahasa Indonesia 

a. Bahasa Indonesia 

Mata pelajaran bahasa diberikan di semua jenjang 

pendidikan.Oleh karena itu diperlukan standar kompetensi pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia yang memadai dan efektif sebagai alat 

komunikasi, berinteraksi sosial, media pengembangan ilmu dan alat 

pemersatu bangsa. Standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia 

bersumber pada hakikat pembelajaran bahasa yaitu belajar dan belajar 

sastra. Belajar bahasa adalah belajar komunikasi sedangkan belajar 

sastra adalah belajar menghargai manusia dan nilai-nilai 

kemanusiaannya.Jadi pembelajaran Bahasa Indonesia berupaya 
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meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara lisan dan 

tertulis serta menghargai karya cipta bangsa Indonesia.
41

 

b. Ruang Lingkup Bahasa Indonesia 

Ruang lingkup standar kompetensi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SD atau MI terdiri dari:  

1) Mendengarkan atau menyimak 

Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan 

yang bersifat reseptif. Pendapat lainmenyatakan bahwa menyimak 

adalah mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian, 

interpretasi, serta apresiasi untuk memperoleh informasi secara 

lisan.
42

 

2) Berbicara 

Berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui 

bahasa lisan.Kegiatan berbicara selalu diikuti kegiatan menyimak. 

Bila penyimak dapat memahami pesan yang disampaikan oleh 

pembicara akan terjadi komunikasi yang tepat. 

3) Membaca 

Ada beberapa pengertian tentang membaca, menurut Ronald 

Wardaughy dalam artikelnya “Reading Technical Process”, 

                                                           
41

 Tatat Hartati et. al., Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas Rendah (Bandung: 
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 M. Subana dan Sunarti, Strategi Belajar Mengajar Mengajar Bahasa Indonesia (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), 213. 



37 

 

 

menyatakan bahwa membaca adalah suatu kegiatan aktif karena 

pembaca tetap aktif membaca sambil mencari informasi. 

 

4) Menulis 

Menurut Morsey, menulis merupakan ketrampilan berbahasa 

yang produktif dan ekspresif. Karena penulis harus terampil 

menggunakan grofologi.Struktur bahasa dan memiliki pengetahuan 

bahasa yang memadai.
43

 

B. Telaah Pustaka 

Dari penelitian berjudul Hubungan Kemampuan Membaca Kritis 

dengan Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas
44

 IV di SDN Pluit 05 Pagi, 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas IVdi SDN Pluit 05 Pagi yaitu siswa kelas IVa dan kelas IVb yang 

berjumlah 71 orang siswa, dan seluruhnya diteliti.Teknik sampling yang 

digunakan adalah sampling jenuh atau disebut dengan istilah sensus.Penelitian 

ini menggunakan metode survei dengan teknik korelasi.Instrumen 

kemampuan membaca kritis (variabel X) menggunakan tes pilihan ganda, 

sedangkan instrumen hasil belajar IPS siswa (variabel Y) menggunakan tes 

hasil belajar IPS siswa. Sebelum data dianalisis terlebih dahulu dilakukan uji 
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persyaratan analisis data dengan uji normalitas yaitu dengan uji lilliefors dan 

uji linieritas dengan regresi linier sederhana. 

Dari hasil pengujian normalitas untuk data kemampuan membaca 

kritis (variabel X ) diperoleh Lhitung =0,0926<0,1051= Ltabel dan data hasil 

belajar IPS siswa (variabel Y) diperoleh Lhitung =0,0382<0,1051= Ltabel, maka 

dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut berdistribusi normal. Hasil 

perhitungan regresi linier diperoleh Ŷ= 6,55+0,650 X yang kemudian 

dilanjutkan dengan uji regresi linier dengan Analisis Varians (ANAVA) 

diperoleh Fhitung = 31,41>3,98= Ftabel maka dapat disimpulkan persamaan 

regresi linier signifikan, sedangkan dari penghitungan uji keberartian regresi 

linier diperoleh Fhitung =0,97<1,83 (dengan interpolasi) = Ftabel maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi adalah linier artinya terdapat hubungan 

yang linier antara dua variabel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis 

korelasi product moment dilanjutkan dengan uji keberartian korelasi 

menggunakan uji t. Dari perhitungan korelasi product moment didapat 

rhitung=0,559, dari uji t didapat rhitung =5,595>2,000=  ttabel yang berarti 

H1diterima. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

kemampuan membaca kritis dengan hasil belajar IPS siswa, sedangkan dari 

perhitungan koefisien determinan diperoleh 0,3124 artinya kemampuan 

membaca kritis memberikan kontribusi sebesar 31,24% terhadap hasil belajar 

IPS siswa. Persamaannya adalah sama-sama meneliti dan mencari kebenaran 
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ada atau tidaknya hubungan koefisien dari kedua variabel dan sama-sama 

menggunakan metode penelitian kuantitatif.  

Penelitian yang berjudul “Hubungan antara Minat Baca dan Prestasi 

Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas III SDN 005 Kampung Bugis Tanjung 

Pinang”45
 menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa pada pelajaran bahasa 

Indonesia yang telah ditunjukkan pada nilai rapor yaitu berkisar antara 40–92 

telah menunjukkan adanya hubungan antara minat baca dan prestasi belajar 

pelajaran Bahasa Indonesia siswa Kelas III SD Negeri 005 Kampung Bugis 

Tanjungpinang. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa prestasi belajar 

siswa yang tinggi pada pelajaran Bahasa Indonesia berkisar antara 40-

92.Berdasarkan penghitungan uji statistik, diperoleh thitung = 2,971, sedang 

ttabel (dk=88,@=0,05)∝ = 2,000. Sehingga didapat hasil thitung lebih besar dari 

ttabel, 2,971 > 2,000, artinya Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat 

disimpulkan terdapatnya hubungan yang positif antara minat baca dan prestasi 

belajar pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa Kelas III SD Negeri 005 

Kampung Bugis Tanjungpinang. Hendaknya siswa mengembangkan minat 

baca dengan cara membiasakan diri membaca buku pelajaran, bukan hanya 

membaca buku dilakukan pada saat ada PR atau mau ujian saja. Guru 

hendaknya terus mengembangkan minat baca pada siswa untuk mencapai 

kompetensi dasar yang ditargetkan demi pengembangan mutu pendidikan. 
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Ria Asnita, Hubungan antara Minat Baca dan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa 
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Persamaannya adalah sama-sama meneliti dan mencari kebenaran ada atau 

tidaknya hubungan koefisien dari kedua variabel dan sama-sama 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

 
C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan kajian teori di atas dapat dirumuskan kerangka berpikir sebagai 

berikut:  

Minat membaca tidak lain adalah suatu keinginan atau kecenderungan 

dalam hati untuk melihat tulisan dan mengerti atau dapat melaksanakan apa 

yang tertulis dalam suatu bacaan.  

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh peserta didik setelah 

melakukan kegiatan belajar yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

peserta didik. 

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian adalah kerangka berfikir 

korelasional, yang dipergunakan untuk menguji hipotesa mengenai ada 

tidaknya hubungan antara kedua variabel yang sedang diteliti. Berdasarkan 

landasan teori yang dikemukakan diatas, maka dihasilkan kerangka berfikir 

yang berupa kerangka asosiatif: 

Variabel X : Minat membaca siswa 

Variabel Y :  Hasil belajar Bahasa Indonesia  

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka diatas, maka dapat 

diajukan kerangka berfikir sebagai berikut: 
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1.  Jika minat membaca siswa tinggi, maka hasil belajar siswa akan semakin 

baik. 

2. Jika minat membaca siswa rendah, maka hasil belajar siswa akan semakin 

rendah (tidak baik). 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis verbal 

Hipotesis verbal dalam penelitian ini adalah:  

Ho    :   Tidak ada korelasi positif yang signifikan antara minat  

membaca siswa dengan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa-

siswi kelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015. 

H1  : Ada korelasi positif yang signifikan antara antara minat  

membaca siswa dengan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa-

siswi kelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015. 

2. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah: 

X   : Minat membaca siswa-siswi kelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo 

tahun pelajaran 2014/2015. 

Y    : Hasil Belajar Bahasa Indonesia siswa-siswi kelas V MI Ma’arif 

Cekok Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 
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 XY   =  Hubungan antara minat membaca siswa dengan hasil belajar 

Bahasa Indonesia  kelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015. 

H0      :  XY = 0  

H1      :   XY ≠ 0 

H0     :   Tidak ada korelasi positif yang signifikan antara variabel XI dan 

variabel Y 

H1    :  Ada korelasi positif yang signifikan antara variabel XI dan variabel 

Y 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode 

penelitian yang digunakan adalah metode survey dan teknik korelasi. Metode 

ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara minat 

membaca siswa dengan hasil belajar Bahasa Indonesia kelas V di MI Ma’arif 

Cekok Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

Tujuan penelitian korelasi adalah untuk mendeteksi sejauh mana 

variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu 

atau lebih factor lain berdasarkan pada koefisien korelasi.
46

 Rancangan 

penelitian ini terdiri dari dua variabel, dimana variabel adalah konsep yang 

mempunyai variasi nilai,
47

 Sedangkan variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
48

 

Dipilihnya penelitian dengan jenis kuantitatif ini dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini mengkaji dua variabel, yaitu korelasi minat membaca siswa 

sebagai variabel pertama (x) dan hasil belajar Bahasa Indonesia sebagai 

variabel kedua (y) 

2. Penelitian ini dilakukan untuk mencari adakah hubungan antara minat 

membaca siswa dengan hasil belajar Bahasa Indonesia di MI Ma’arif 

Cekok Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

 
B. Populasi, Sampel, dan Responden 

1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteritik tertentu yang di 

tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya, jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan 

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada 

pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat 

yang dimiliki oleh subjek/objek itu.
49

 Penelitian ini dilakukan di MI 

“Ma’arif “Cekok Ponorogo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas V yang terdiri dari 36 siswa dan terbagi dalam dua kelas. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau sampel dapat didefinisikan 

                                                           
49

Ibid.,117. 



45 

 

 

sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur 

tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.
50

 Atau dengan kata 

lain, sampel adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
51

 Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik 

sistematis sampling. Pengertian Sampling sistematis atau definisi sampling 

sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan 

urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut.
52

 Besar atau 

kecil jumlah sampel tidak ada ketentuan tetapi semakin banyak sampel 

yang diambil maka kesimpulan yang diambil semakin baik pula. 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan yang menjadi sampel 

penelitian adalah siswa kelas V B berjumlah 18 siswa. Sedangkan siswa 

kelas V A digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. 

C. Instrumen Pengumpulan Data (IPD) 

Data merupakan hasil pengamatan maupun pencatatan-pencatatan 

terhadap suatu obyek selama penelitian tersebut berlangsung, baik yang 

berupa angka-angka atau fakta. Dalam penelitian ini, instrumen yang 

digunakan adalah angket tentang minat membaca siswa dan dokumentasi hasil 

belajar melalui nilai rapor. 
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Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut ini:  

Tabel 3.1 Instrumen Pengumpulan Data 

Judul Variabel Subjek Teknik Indikator 
Butir 

Instrumen 
KORELASI 

MINAT 

MEMBACA 

SISWA 

DENGAN 

HASIL 

BELAJAR 

BAHASA 

INDONESIA 

KELAS V  

MI MA’ARIF 
CEKOK 

PONOROGO 

TAHUN 

PELAJARAN 

2014/2015 

Variabel 

Independen: Minat 

Membaca siswa 

Siswa/siswi 

kelas V 

 

angket a. Kesadaran siswa 1,2 

b. Perhatian siswa 3,4 

c. Perasaan Senang 5,6 
d. Motivasi Siswa 7,8 
e. Keingintahuan 

siswa 
9,10,11,12, 

f. Kemauan siswa 13,14, 15 

g. Ketertarikan siswa 16,17, 18 

h. Keterlibatan siswa 19,20, 21 
Variabel Dependen: 

Hasil Belajar Bahasa 

Indonesia 

Siswa/siswi 

kelas V 

 

Dokumentasi Mid semester Rapor 

 
 

1.Instrumen Angket 

Angket adalah kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan secara 

tertulis kepada seseorang (yang dalam hal ini disebut responden) dan cara 

menjawab juga dilakukan dengan cara tertulis.
53

Bentuk angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat langsung dan tertutup 

artinya angket yang merupakan daftar pernyataan diberikan langsung 

kepada siswa sebagai subyek penelitian, dan dalam mengisi angket, siswa 
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diharuskan memilih karena jawaban telah disediakan. Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan data tentang minat siswa kelas V dalam 

membaca buku bahasa Indonesia (variabel X). 

 
 

2. Instrumen Dokumentasi 

Metode dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto diartikan suatu 

kegiatan mencari data atau hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang 

berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda, dan sebagainya.
54

 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan hasil belajar Bahasa Indonesia (variabel Y) yang diambil 

dari dokumen nilai Mid semester siswa kelas V tahun pelajaran 2014/2015. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah apabila 

penelitian tersebut memakai metode atau teknik pengumpulan data secara 

tepat. Metode pengumpulan data ini diartikan sebagai penggunaan cara untuk 

memperoleh data-data keterangan serta penjelasan yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Dengan demikian untuk mengumpulkan data, penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 
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1. Angket  

Metode angket yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi yang diketahui.
55

 

Adapun data yang dicari dengan metode angket antara lain data 

tentang minat membaca siswa, dalam penelitian ini penulis menggunakan 

angket yang dibagikan langsung kepada siswa.  

Angket yang digunakan untuk pengumpulan data tentang variabel X 

(minat membaca buku Bahasa Indonesia siswa kelas V MI Ma’arif Cekok). 

Angket terdiri dari 19 butir pertanyaan yang jawabannya di 

kelompokkanmenjadi 3 jawabanyaitu: “Selalu (SL)”, “Kadang-kadang 

(KD)”, “Tidak Pernah (TP)”. Skor jawaban untuk masing-masing 

pertanyaan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Nilai Masing-Masing Item Pertanyaan 

Pilihan Jawaban Skor 

Selalu (SL) 4 

Kadang-kadang (KD) 3 

Tidak Pernah 2 

 
Kisi-kisi angket yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan dari 

variabel minat membaca siswa kelas V B di MI Ma’arif Cekok Ponorogo 

tahun pelajaran 2014/2015. Bisa dilihat pada lampiran 1. 
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a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahian suatu instrumen. Uji validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas kontruksi. Instrument 

mempunyai validitas kontruksi jika instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan.
56

 

Dalam penelitian ini, instrument yang diuji validitasnya adalah 

angket yang digunakan untuk mengukur minat siswa dalam membaca buku 

Bahasa Indonesia, dengan menggunakan rumus Product Moment sebagai 

berikut. �
=

Ν∑ −(∑ )(∑ )  ∑ 2 − ∑  2 ( ∑ 2 – ∑  2)

 

Keterangan: �  = angka indeks korelasi Product Moment ∑ =jumlah seluruh nilai X (total skor masing-masing item) ∑ =  Jumlah seluruh nilai Y (skor total seluruh responden) ∑  =  Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y 

Instrumen dikatakan valid apabila koefisien korelasi di atas 0,3.
57

 

Dari perhitungan diatas, untuk dianggap memenuhi syarat item 

dikatakan valid adalah jika nilai r >0,30 jadijikar <0,30 maka item dalam 
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instrumen tersebut dinyatakan tidak valid dan harus dilakukan uji ulang 

instrumen. Kemudian peneliti mengambil sampel sebanyak 17 responden 

dengan menggunakan 21 butir soal instrument penelitian. Dari hasil 

perhitungan validitas item instrument terhadap 21 butir soal minat 

membaca siswa, terdapat 2 butir soal yang dinyatakan tidak valid yaitu 

item nomor 1 dan 4. Untuk mengetahui hasil perhitungan validitas butir 

soal instrumen penelitian variabel minat membaca siswa dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

Tabel 3.3 Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian 

 

Variabel 
No 

Soal 
“r” hitung “r” kritis Keterangan 

Minat 

Membaca 

Siswa 

(X) 

1 0,145 0,30 Tidak valid 

2 0,739 0,30 Valid 

3 0,397 0,30 Valid 

4 0,269 0,30 Tidak valid 

5 0,392 0,30 Valid 

6 0,787 0,30 Valid 

7 0,399 0,30 Valid 

8 0,543 0,30 Valid 

9 0,439 0,30 Valid 

10 0,526 0,30 Valid 

11 0,402 0,30 Valid 

12 0,757 0,30 Valid 

13 0,837 0,30 Valid 

14 0,635 0,30 Valid 
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Variabel 
No 

Soal 
“r” hitung “r” kritis Keterangan 

15 0,533 0,30 Valid 

16 0,557 0,30 Valid 

17 0,519 0,30 Valid 

18 0,618 0,30 Valid 

19 0,687 0,30 Valid 

20 0,527 0,30 Valid 

21 2,617 0,30 Valid 

 
 

b. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas instrument pada penelitian ini 

menggunakan teknik belah dua (Split Half) dari Spearman Brown.
58

 

Untuk keperluan tersebut, instrumen penelitian dibelah menjadi dua 

yaitu instrumen penelitian bernomor genap dan instrumen penelitian 

bernomor ganjil. 

Selanjutnya dengan skor data setiap kelompok diukur sendiri dan 

skor butirnya dijumlahkan sehingga menghasilkan skor total. 

Selanjutnya skor total masing-masing kelompok dikendalikan dengan 

rumus product moment. 

Koefisien korelasinya dimasukan dalam rumus Spearman Brown 

(Split Half) sebagai berikut: ��= 2��
1+��  

                                                           
58

Ibid., 185. 
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Keterangan:  

ri  = reliabilitas internal seluruhinstrumen 

rb  = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua.  

2. Metode Dokumentasi 

Tidak kalah penting dari metode-metode lain, yaitu metode 

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, suratkabar, majalah, agenda, 

dansebagainya.
59

 

Maka jelaslah bahwa dengan metode documenter ini berarti dari 

data yang diperoleh melalui menyalin, mempelajari, menganalisa data 

tersebut sebagai tindak lanjut dalam melengkapi data hendak diperoleh 

sebagai kebutuhan dalam penelitian. 

Untuk pengumpulan data tentang variabel Y (hasil belajar Bahasa 

Indonesia siswa-siswi kelas V) digunakan dokumen nilai ulangan MID 

semester siswa kelas V MI  Ma’arif Cekok Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015. 

 
E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan.
60

Ada dua teknik analisa data 

yang digunakan kualitatif dan kuantitatif.  Ada juga pengertian yang lain yaitu 

                                                           
59

Ibid., 206. 
60

Masri Singarimbun & Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: Pustaka  

LP3ES, 1998), 263. 
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analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

dengan mengorganisasikan,  menjabarkannnya ke dalam unit-unit,  melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan membuat kesimpulan data 

yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada 

orang lain.  

Analisis yang digunakan adalah analisis statistik yang bersifat 

korelasional, yakni teknis analisis statistik yang mempelajari mengenai 

hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan, teknis analisis data menggunakan statistik. Karena kuantitatif, 

maka kegiatan ini merupakan interpretasi terhadap data melaluiangka-angka. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan statistic parametric karena data yang 

diperoleh berupa data interval dan menggunakan pengukuran validitas 

instrumen dengan rumus. 

Untuk menganalisis rumusan tentang konsep minat membaca dan hasil 

belajar Bahasa Indonesia kelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015 digunakan rumus statistik product moment. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas Lilliefors merupakan penyempurnaan dari rumus 

Kolmogrov-Smirnov sehingga sifatnya menyederhanakan. 

a. Langkah pertama : merumuskan hipotesa 
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Ho : data berdistribusi normal 

Ha :  data tidak berdistribusi normal 

b. Menghitung rata-ratanya (mean) dengan membuat tabel lebih dahulu, 

untuk hal ini tabel dibuat distribusi tunggal 

c. Menghitung nilai fkb  

d. Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data (fkb/n) 

e. Menghitung nilai Z dengan rumus dengan X adalah data nilai asli dan µ 

adalah rata-rata populasi. 

f. Menghitung P≤Z 

g. Untuk nilai L didapatkan dari selisih kolom 5 dan 7 (fkb/n dan P≤Z). 

h. Hipotesis  Ho : data berdistribusi normal 

 Ha : data tidak berdistribusi tidak normal 

2. Interprestasi 

a. Merumuskan hipotesa (Ha dan Ho) 

b. Menyiapkan tabel perhitungan angka indeks korelasi ”r” menjadi angka 

indeks korelasi dengan rumus: �
=

Ν∑ −(∑ )(∑ )  ∑ 2 − ∑  2 ( ∑ 2 – ∑  2)

 

Keterangan: �  = angka indeks korelasi Product Moment ∑   =jumlahseluruhnilai X (total skor masing-masing item) ∑   = Jumlahseluruhnilai Y (skor total seluruh responden) 
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∑  =  Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y 

c. Menentukan db = N-nr dan dikonsutasikan dengan tabel nilai “r” 

Product Moment. Pada taraf signifikansi 5% atau 1% 

d. Jika ∅0  ∅, maka Ho ditoak /  Ha diterima 

Jika ∅0  ∅, maka Ho diterima / Ha ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Gambaran Umum Madrasah Ibtida’iyah Islamiyah Cekok Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo. 

1. Letak Geografis Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Cekok Ponorogo 

Lokasi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Cekok terletak di pedesaan 

yang sebagian ekonomi penduduknya dengan tingkat ekonomi menengah 

ke bawah, tepatnya di Jln. Sunan Kalijaga Desa Cekok No. 186, 

Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. 

MI Ma’arif Cekok hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat akan sarana pendidikan yang berkualitas 

dan terjangkau berbasiskan agama. Untuk memenuhi keinginan bersama, 

bantuan pemerintah sangat kami butuhkan.
61

 

2. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Cekok 

MI Ma’arif Cekok dengan Nomor Statistik Madrasah 

111235020004 Terakreditasi B merupakan madrasah tertua yang kedua di 

Ponorogo, berdiri sejak tahun 1934, semula merupakan pendidikan non 

formal yaitu pendidikan Madrasah Diniyah.Kemudian 1962 diubah 

menjadi MI Ma'arif Cekok Ponorogo.MI ini berada pada suatu lembaga 

                                                           
61

Lihat transkip dokumentasi koding: 02/D/19-III/2015dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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pendidikan Ma'arif yaitu suatu lembaga yang berada pada Badan Otonom 

(Banom) NU dan mendapat respon serta sambutan yang baik dari 

masyarakat lingkungan desa Cekok maupun sekitarnya. 

Dengan perkembangannya MI ini sering mendapatkan kejuaraan-

kejuaraan baik di tingkat kecamatan dan Kabupaten MI ma’arif Cekok 

dipercaya masyarakat dalam mengembangkan kegiatan pendidikan agama 

dan umun di lingkungan sekitarnya.Dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan, madrasah tersebut diharapkan benar-benar mampu 

melaksanakan, mengembangkan keterampilan dalam perencanaan dan 

pengelolaan Madrasah. 

MI Ma’arif Cekok Ponorogo menyelenggarakan pendidikan 

tingkat dasar pertama yang memadukan antara kurikulum nasional dan 

agama. Di samping itu, program pendidikan diarahkan pada penguasaan 

kecakapan hidup sehingga seluruh lulusan diharapkan memiliki 

kemampuan akademis dan kecakapan hidup yang baik agar dapat 

mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi di masa yang akan datang.
62

 

3. Visi,  Misi, dan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Cekok Ponorogo 

a. Visi MI Ma’arif Cekok Ponorogo 

Membentuk pribadi yang sholeh dan intelek berhaluan ahlussunnah 

waljama’ah. 
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 Lihat transkip dokumentasi koding: 01/D/19-III/2015dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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Indikator: 

1) Mengembangkan kurikulum yang terpadu. 

2) Memiliki daya saing dalam prestasi ujian nasional dan non 

akademik. 

3) Unggul dalam baca tulis al-Qur’an dan akhlakul karimah. 

4) Menjadikan ajaran islam dan nilai-nilai Islam ahlussunnah 

waljama’ah sebagai landasan sikap dan perilaku kehidupan sehari-

hari. 

5) Inovasi secara terus menerus dalam strategi pembelajaran. 

6) Terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang professional 

dan kompeten. 

7) Terpenuhinya sarana prasarana dan media pembelajaran sesuai 

standar pelayanan minimal. 

8) Unggul dalam implementasi managemen berbasis madrasah. 

9) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan 

pendidikan. 

10) Penilaian yang otentik dan variatif. 

 
b. Misi MI Ma’arif Cekok Ponorogo 

1) Melaksanakan pengembangan kurikulum yang terpadu. 

2) Mewujudkan peserta didik yang memiliki daya saing dalam prestasi 

ujian nasional dan non akademik. 
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3) Mengoptimalkan program TPQ dan bimbingan ibadah untuk 

mewujudkan peserta didik yang unggul baca tulis al quran dan 

akhlakul karimah.  

4) Menanamkan ajaran dan niai-nilai Islam ahlussunnah waljamaah 

dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Melakukan inovasi secara terus menerus dalam strategi 

pembelajaran. 

6) Melaksanakan pengembangan profesionalisme dan kompetensi 

pendidik dan tenaga kependidikan. 

7) Melaksanakan pengembangan sarana prasarana dan media 

pembelajaran. 

8) Melaksanakan pengembangan manajemen berbasis madrasah. 

9) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun 

pembiayaan pendidikan. 

10) Melaksanakan penilaian yang otentik dan variatif. 

 
c. Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Cekok 

1) Membuat dan mengembangkan kurikulum yang terpadu sampai 

tahun 2015. 

2) Meningkatkan standar kelulusan pencapaian kriteria ketentuan 

minimal (KKM) sampai  2015 
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3) Tahun 2015 madarasah meraih tiga besar kejuaraan  lomba 

matematika dan IPA (MIPA) dan agama ditingkat kabupaten. 

4) Tahun 2015 madrasah meraih juara umum lomba bidang olah raga 

dan seni. 

5) Madrasah meraih juara umum lomba pramuka di tingkat kabupaten 

pada tahun 2015. 

6) Setiap 2 tahun sekali wisuda khatam dan lancar baca tulis al-Qur’an 

program TPQ Annahdiyah. 

7) Lulus madrasah mampu menghafal  tahlil dan berani menjadi imam 

sholat. 

8) Semua tenaga kependidikan harus sudah berkualifikasi S1. 

9) Tahun 2015  madrasah memiliki media pembelajaran dan sarana 

prasarana yang sesuai dengan standar. 

10)  Tahun 2015 madrasah melaksanakan manajemen berbasis 

madrasah (MBM) sesuai dengan standar.
63
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4. Struktur Organisasi MI Ma’arif Cekok Ponorogo bisa di lihat dilampiran 

10. 

 

5. Keadaan Guru dan Karyawan di MI Ma’arif Cekok Ponorogo 

Guru yang dimaksud di sini adalah seorang pendidik yang 

memikul tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan pendidikan, 

dalam arti pendidik adalah seorang dewasa yang benar-benar dapat 

memengaruhi, membimbing, dan mengarahkan pendidikan siswanya. 

Sebab, menjadi seorang pendidik bukan hanya mengajar menyampaikan 

ilmu pengetahuan tetapi juga harus memperhatikan dan membentuk 

jasmani dan rohani anak didik, apalagi mendidik ibtidaiyah, yang 

memerlukan keuletan, kesabaran, dan profesionalisme sekaligus kearifan 

menyampaikan materi pelajaran, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat 

tercapai.  

Pendidik adalah orang yang sangat menentukan berhasil tidaknya 

pendidikan siswa-siswi di MI Ma’arif Cekok, karena mereka menjadi 

model dari siswa-siswi mereka.Sudah pasti mereka sangat berhati-hati 

dalam berbicara, bertindak, dan melangkah.Apapun yang dilakukan 

seorang pendidik tidak lepas dari pengamatan anak didiknya. 

Para pendidik di MI Ma'arif Cekok Ponorogo tahun ajaran 2014-

2015 berjumlah 17 orang guru, 8 orang guru laki-laki, dan 9 orang guru 

perempuan ditambah 1 orang kepala sekolah. Dari jumlah guru tersebut 2 
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orang diantaranya PNS, 17 orang GTT, dan 1 penjaga. Sedangkan tingkat 

pendidikannya semuanya sudah selesai S1. 

Selain menjadi guru, mereka para pendidik juga sebagai karyawan. 

Karyawan yang dimaksud adalah personil yang ikut serta dan menjadi 

bagian dalam seluruh proses yang berlangsung di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Cekok. Mereka ada yang sebagai petugas tata usaha dan ada yang 

sebagai petugas UKS. 

Untuk mengetahui lebih jelasnya keadaan pendidik di MIMa’arif 

Cekok, maka penulis sajikan dalam bentuk tabel daftar urut kepegawaian 

para guru di MI Ma'arif Cekok Ponorogo tahun ajaran2014/2015 bida di 

lihat pada lampiran 11. 

 
6. Keadaan Siswa MI Ma’arif Cekok Ponorogo 

Siswa yang masuk pada lembaga pendidikan MI Ma’arif Cekok 

sebagian besar berasal dari desa Cekok.Ada juga yang berasal dari desa 

sekitar, misalnya dari Kadipaten. Tentunya latar belakang keluarga dan 

ekonominya berbeda-beda, sehingga kemampuan dasar dari dalam 

keluargapun tidak sama. Ada yang dari lingkungan keluarga yang cukup 

kuat dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama, bahkan ada 

sebagian anak yang berasal dari keluarga yang kurang peduli terhadap 

pendidikan agama. 
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Dari faktor lingkungan yang beraneka ragam itulah siswa-siswa MI 

Ma’arif Cekok dalam memahami dan menyerap materi pelajaran sangat 

bermacam-macam, ada yang sangat mudah dalam memahami suatu 

materi, ada yang biasa-biasa saja bahkan ada yang sangat sulit memahami 

suatu materi. Pada akhirnya hasil akhir dari masing-masing siswa juga 

tidak sama. Siswa MI Ma'arif Cekok Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 

berjumlah 182 siswa yang tediri dari kelas 1 sampai kelas 6. Dapat dilihat 

pada lampiran 12. 

 

7. Sarana dan Prasaran MI Ma’arif Cekok Ponorogo 

Sarana dan prasarana di MI Ma’arif Cekok Ponorogo antara lain 

adalah ruang kelas ada 9 kelas, Laboratorium IPA, Perpustakaan, Ruang 

Klinik, Ruang BPBK, ruang kepala sekolah, ruang Guru, ruang TU, 

kamar mandi/WC guru ada 4, kamar mandi/WC siswa ada 8 dan 1 ruang 

ibadah.
64

 Dapat dilihat pada lampiran 13. 

 

B. Deskripsi Data  

Deskripsi data merupakan hal yang sangat penting untuk menunjukkan 

baik buruknya hasil penelitian dan juga untuk mengetahui penelitian tentang 

korelasi minat membaca siswa dengan hasil belajar Bahasa Indonesia.. 
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Yang dimaksud dengan korelasi di atas adalah apakah ada hubungan 

atau tidak ada hubungan positif yang signifikan antara minat membaca siswa 

dengan hasil belajar Bahasa Indonesia di MI Ma’arif Cekok Ponorogo. Oleh 

karena itu untuk memperoleh data tersebut peneliti melakukan observasi 

dengan dokumentasi dan menyebarkan angket kepada siswa.  

 

1. Data tentang Minat Membaca Siswa Kelas V MI Ma’arif Cekok 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015.  

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang sejumlah data skor angket minat membaca siswa kelas V 

B MI Ma’arif Cekok Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

Selanjutnya skor angket minat membaca siswa kelas V B MI 

Ma’arif Cekok Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel  4.5Skor Minat Membaca Siswa Kelas V MI Ma’arif Cekok 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

Nilai Jumlah Siswa 

61 
2 

68 
1 

55 
1 

50 
1 
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Nilai Jumlah Siswa 

66 
2 

62 
1 

53 
2 

67 
1 

65 
1 

53 
1 

54 
2 

52 
2 

44 
1 

Jumlah 18 

Untuk lebih jelasnya mengenai skor jawaban angket tentang minat 

membaca siswa kelas V B MI Ma’arif Cekok Ponorogo dapat dilihat pada 

lampiran 4. 

2. Data tentang Hasil Belajar Bahasa Indonesia Kelas V MI Ma’arif 

Cekok Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015.  

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang sejumlah data hasil belajar Bahasa Indonesia kelas V B 

MI Ma’arif Cekok Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 
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Selanjutnya hasil belajar Bahasa Indonesia kelas V B MI Ma’arif 

Cekok Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.6 Skor Hasil Belajar Bahasa Indonesia Kelas V B MI Ma’arif Cekok 

Ponorogo  

Nilai Jumlah Siswa 

76 2 

75 1 

72 1 

71 2 

66 2 

65 2 

64 2 

63 2 

61 2 

59 1 

54 1 

Jumlah 18 

 
Untuk lebih jelasnya nilai hasil belajar Bahasa Indonesia diambil dari 

ulangan MID semester. 
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C. Analisis Data 

1. Analisis Data tentang Minat Membaca Siswa Kelas V di MI Ma’arif 

Cekok Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

Untuk mendapatkan jawaban baik tidaknya minat membaca siswa 

kelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo, terlebih dahulu dicari mean (Mx) dan 

deviasi standart (SDx) nya. Berikut perhitungannya: 

Tabel 4.7 Perhitungan Mean (Mx) dan Standart Deviasi (SDx) dari 

Data Minat Membaca Siswa kelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

No Nilai Frekuensi Fx X’ Fx’ X’2
 f. x’2

 

1 68 1 68 9 9 81 81 

2 67 1 67 8 8 64 64 

3 66 2 132 7 14 196 392 

4 65 1 65 6 6 36 36 

5 62 1 62 5 5 25 25 

6 61 2 122 4 8 16 16 

7 55 1 55 3 3 9 9 

8 54 2 108 2 4 4 8 

9 53 3 53 1 3 9 27 

10 52 2 104 0 0 0 0 

11 50 1 50 -1 -1 1 1 
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No Nilai Frekuensi Fx X’ Fx’ X’2
 f. x’2

 

12 44 1 44 -2 -2 4 4 

∑ 18 1036 42 57 445 599 

 
Dari data di atas maka dapat diketahui: 

N  =  18 

∑ fx  = 1036 

∑ fx2
 = 599 

Kemudian dicari meannya: 

=
∑�

 

= 
1036

18
 

= 57,55 

SDx  = ∑� −  (
∑� ’

)

2

 

=  599

18
−  (

57

18
)

2

 

=  33,2 − (3,16)
2
 

=  33,2 − 9,9856 

=  23,2144 

= 4,8181 
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Dari perhitungan di atas dapat diketahui nilai mean = 57,55 dan 

deviasi standar = 4,8181. Kemudian untuk mencari batas atas dan batas 

bawah nilai sedang maka digunakan rumus: 

Mx  +  1. SDx = batas bawah nilai atas 

Mx   -  1. SDx = batas atas nilai bawah
65

 

Sehingga diperoleh : 

Mx + 1.SDx= 57,55+ 1. 4,8181 

=  62,3681 = (63 dibulatkan) 

 Mx – 1.SDx= 57,55 - 1. 4,8181 

= 52,7319 = (53 dibulatkan) 

Tabel 4.8 Kategori Mengenai Minat Membaca 

Siswa 

No Interval f % Kategori 

1 Lebih dari 63 5 27,77% Baik 

2 53 – 63 9 50% Cukup 

3 Dibawah  53 4 22,23% Kurang 

jumlah 18 100%  

 
Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa: 

a. Untuk minat membaca siswa kelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo, baik 

berjumlah 5 anak yaitu 27,77% 
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b. Untuk minat membaca siswa kelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo, cukup 

berjumlah 9 anak yaitu 50% 

c. Untuk minat membaca siswa kelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo, 

kurang berjumlah 4anak yaitu 22,23% 

Dari data di atas disimpulkan bahwa untuk minat membaca siswa 

kelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo yang mendapatkan nilai cukup 

berjumlah 27,77% dan yang mendapatkan nilai kurang berjumlah 50%, 

kemudian yang mendapatkan nilai baik berjumlah 22,23% 

2. Analisis Data tentang Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas V di 

MI Ma’arif Cekok Ponorogo Tahun pelajaran 2014/2015 

Untuk mendapatkan data ini, penulis mendapatkan dari nilai hasil 

ulangan mid semester Bahasa Indonesia  kelas V B MI Ma’arif Cekok 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. Setelah diketahui hasil belajar 

Bahasa Indonesia dari 18 siswa, kemudian dicari My dan SDy, untuk 

menentukan kategori hasil belajar baik, sedang, kurang, berikut 

perhitungannya: 

Tabel 4.7Perhitungan Mean (My) dan Standar\ Deviasi (SDy) dari 

Data Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

No Nilai Frekuensi Fy y’ Fy’ y’2
 f. y’2

 

1 76 2 152 7 14 196 392 

2 75 1 75 6 6 36 36 
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No Nilai Frekuensi Fy y’ Fy’ y’2
 f. y’2

 

3 72 1 72 5 5 25 25 

4 71 2 142 4 8 16 32 

5 66 2 132 3 6 9 18 

6 65 2 130 2 4 4 8 

7 64 2 128 1 2 1 2 

8 63 2 126 0 0 0 0 

9 61 2 61 -1 2 1 2 

10 59 1 59 -2 2 4 4 

11 54 1 54 -3 3 9 9 

∑ 18 1131 22 46 301 528 

 
Dari data di atas maka dapat diketahui: 

N  =  18 

∑ fy  =1131 

∑ fy2
 = 528 

Kemudian dicari meannya: 

   =
∑�

 

= 
1131

18
 

= 62,8 

SDy =  ∑� −  (
∑� ’

)

2
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=  528

18
−  (

46

18
)

2

 

=  29,3 − (2,55)
2
 

=  29,3 − 6.5025 

=  22,7975 

      = 4,7746 

Dari perhitungan di atas dapat diketahui nilai mean = 62,8dan deviasi 

standart = 4,7746. Kemudian untuk mencari batas atas dan batas bawah nilai 

sedang maka digunakan rumus: 

Mx  +  1. SDx = batas bawah nilai atas 

Mx   -  1. SDx = batas atas nilai bawah
66

 

Sehingga diperoleh : 

 Mx + 1.SDx=62,8 + 1. 4,7746 

=  67,5746 = (68 dibulatkan) 

 Mx – 1.SDx= 62,8- 1. 4,7746 

= 58,0254 = (59 dibulatkan) 

Tabel 4.8 Kategori Mengenai Hasil Belajar Bahasa 

Indonesia Siswa Kelas V  

No Interval f Kategori % 

1 Lebih dari 68 6 Baik 33,33% 

                                                           
66

Ibid. 
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2 59 – 68 11 Cukup 61,12% 

3 Dibawah  59 1 Kurang 5,55% 

jumlah 18  100% 

 
Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa: 

a. Untuk hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas V MI Ma’arif Cekok 

Ponorogo, baik berjumlah 6 anak yaitu 33,33% 

b. Untuk hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas V MI Ma’arif Cekok 

Ponorogo, cukup berjumlah 11 anak yaitu 61,12% 

c. Untuk hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas VMI Ma’arif Cekok 

Ponorogo, kurang berjumlah1 anak yaitu 5,55% 

Dari data di atas disimpulkan bahwa untuk hasil belajar Bahasa 

Indonesia siswa kelas V B MI Ma’arif Cekok Ponorogo yang 

mendapatkan nilai cukup berjumlah 33,33%dan yang mendapatkan nilai 

kurang berjumlah 61,12%. Kemudian yang mendapatkan nilai baik 

berjumlah 5,55% 

3. Analisis tentang Korelasi Minat Membaca Siswa dengan Hasil Belajar 

Bahasa Indonesia siswa kelas V B MI Ma’arif Cekok Ponorogo Tahun 

pelajaran 2014/2015 

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara minat membaca 

siswa dengan hasil belajar Bahasa Indonesia kelas V B MI Ma’arif Cekok 

Ponorogo yaitu dengan menggunakan teknik penghitungan. 
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a. Uji normalitas variabel Minat Membaca siswa 

Tabel 4.7 Uji Normalitas Minat Membaca Siswa 

X F Fkb f/n Fkb/n Z P≤Z L 

68 1 18 0,06 1 2,168 0,9846 0,9246 

67 1 17 0,06 0,94 1,961 0,975 0,915 

66 2 16 0,11 0,88 1,753 0,9599 0,8499 

65 1 14 0,06 0,77 1,546 0,9382 0,8782 

62 1 13 0,06 0,72 0,923 0,8212 0,7612 

61 2 12 0,11 0,66 0,716 0,7611 0,6511 

55 1 10 0,06 0,55 -0,529 0,3015 0,2415 

54 2 9 0,11 0,5 -0,736 0,2327 0,1227 

53 3 7 0,16 0,38 -0,944 0,1736 0,0136 

52 2 4 0,11 0,22 -1,151 0,1251 0,0151 

50 1 2 0,06 0,11 -1,567 0,0594 0.0006 

44 1 1 0,06 0,05 -2,812 0,0025 0.035 

 
Dengan melihat tabel dengan n = 18 dan taraf signifikan 0,05 

maka diperoleh angka pada Lilliefors adalah 0,173 sehingga batas 

penolakan Ho adalah 0,173. Dengan melihat hasil dari tabel nilai L 

maksimum adalah 0,1227, maka nilai tersebut lebih kecil dari L tabel 

sehingga terima Ho berarti data berdistribusi normal.  
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b. Uji normalitas variabel hasil belajar siswa 

Tabel 4.8 Uji Normalitas Hasil Belajar Siswa 

X F Fkb f/n Fkb/n Z P≤Z L 

76 2 18 0,11 1 2,764 0,9971 0,0029 

75 1 16 0,06 0,88 2,555 0,9946 0.1146 

72 1 15 0,06 0,83 1,926 0,9726 0,1426 

71 2 14 0,11 0,77 1,717 0,9564 0,1864 

66 2 12 0,11 0,66 0,670 0,7486 0,0886 

65 2 10 0,11 0,55 0,460 0,6772 0,1272 

64 2 8 0,11 0,44 0,251 0,9013 0,4613 

63 2 6 0,11 0,33 0,041 0,9840 0,654 

61 2 4 0,11 0,22 -0,376 0,3557 0,1357 

59 1 2 0,06 0,11 -0,795 0,2148 0,1048 

54 1 1 0,06 0,05 -1,843 0,0329 0,0171 

 
Dengan melihat tabel dengan n = 17 dan taraf signifikan 0,05 

maka diperoleh angka pada Lilliefors adalah 0,173 sehingga batas 

penolakan Ho adalah 0,173. Dengan melihat hasil dari tabel nilai L 

maksimum adalah 0,1048, maka nilai tersebut lebih kecil dari L tabel 

sehingga terima Ho berarti data berdistribusi normal.  
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c. Pengajuan Hipotesis 

Setelah data terkumpul baik data minat membaca siswa 

maupun data hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas V B kemudian 

ditabulasikan.Untuk menganalisis data tentang korelasi minat membaca 

siswa dengan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas V penulis 

menggunakan teknik perhitungan product moment. Selanjutnya 

dilakukan perhitungan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Menyiapkan tabel perhitungan 

Tabel 4.9 Perhitungan Angka Indeks Korelasi”r” 

No X Y XY X
2
 Y

2
 

1 68 76 5168 4624 5776 

2 67 75 5025 4489 5625 

3 66 72 4752 4356 5184 

4 65 71 4615 4225 5041 

5 62 66 4092 3844 4356 

6 61 65 3965 3721 4225 

7 55 64 3520 3025 4096 

8 54 63 3402 2916 3969 

9 53 61 3233 2809 3721 

10 52 59 3068 2704 3481 

11 50 54 2700 2500 2916 
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No X Y XY X
2
 Y

2
 

12 44 76 3344 1936 5776 

13 62 71 4402 3844 5041 

14 61 66 4026 3721 4356 

15 54 65 3510 2916 4225 

16 53 64 3392 2809 4096 

17 53 63 3339 2809 3969 

18 52 61 3172 2704 3721 

N ∑X ∑Y ∑XY ∑ X
2
 ∑ Y

2
 

18 1036 1131 68725 80382 79574 

 
 
 

2) Menghitung korelasi dengan menggunakan rumus �
=

Ν∑ −(∑ )(∑ )  ∑ 2 − ∑  2 ( ∑ 2 – ∑  2)

 

= 
(17 68725 )−(1036)(1131)  17 80382− 1036 2 (17 79574– 1131 2)

 

 =
1168325 −1171716  1478626 −1468944  (1352758 –1279161 )

 

 =
3391 9682 73597

 

= 
3391 7,1256615  
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  = 
3391

2,6693934
 

 = 1270,326 

=  1270,4 (dibulatkan) 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

1. Interpretasi  

Untuk pengujian hipotesis, mencari derajat bebas (db/df) dengan 

menggunakan rumus db = N-nr. Diketahui bahwa responden berjumlah 

18.Jadi 18 – 2 = 16. Dengan db sebesar 16, diperoleh “r” tabel (rt) pada 

taraf signifikan 5% sebesar 0,213, sedangkan pada taraf signifikan 1% 

sebesar 0,250. 

Berdasarkan perhitungan “r” product moment ditemukan r0 = 4,791 

lebih besar dari pada rtbaik pada taraf signifikan 5% sebesar 0,213 

maupun pada taraf signifikan 1% sebesar 0,250, maka r0>rt , sehingga Ho 

ditolak Ha diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan 

bersifat searah, maksudnya semakin tinggi minat siswa dalam membaca 

buku, maka semakin baik pula hasil belajar Bahasa Indonesia.Dan adanya 

korelasi yang signifikan antara minat membaca siswa dengan hasil belajar 

Bahasa Indonesia siswa kelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015. 

Hal ini terbukti, bahwasanya kesadaran siswa secara penuh, 

kemauan dan ketertarikan yang tinggi dalam kegiatan membaca serta 
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keingintahuannya yang mendalam tentang isi dan bacaan yang terdapat 

dalam buku, maka akan semakin mudah dalam memahami dan memiliki 

banyak pengetahuan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan sebagai berikut ini: 

1. Minat membaca siswa kelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015 termasuk kategori baik untuk 5 anak yaitu 27,77%, 

cukup berjumlah 9 anak yaitu 50%, sedangkan kategori kurang untuk 4 

anak yaitu 22,23%. 

2. Hasil belajar Bahasa Indonesia  siswakelas V MI Ma’arif Cekok  Ponorogo 

tahun pelajaran 2014/2015 termasuk kategori baik untuk 6 anak yaitu 

33,33%, cukup berjumlah 11 anak yaitu 61,12%, sedangkan kategori 

kurang untuk 1 anak yaitu 5,55%. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara minat membaca siswa dengan hasil 

belajar Bahasa Indonesia siswakelas V MI Ma’arif Cekok Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015. Berdasarkan perhitungan “r” product moment 

ditemukan r0 = 4,791 lebih besar dari pada rtbaik pada taraf signifikan 5% 

sebesar 0,213 maupun pada taraf signifikan 1% sebesar 0,250, maka r0>rt , 

sehingga Ho ditolak Ha diterima. 
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B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut:  

1. Bagi Peneliti 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman praktis 

dalam melakukan penelitian, yaitu untuk mengetahui seberapa besar 

minat membaca siswa dengan hasil belajar Bahasa Indonesia kelas V MI 

Ma’arif Cekok Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015.  

2. Bagi Guru 

Dari hasil peelitian ini guru diharapkan dapat memberikan motivasi anak 

agar anak dapat meningkatkan minatnya dalam membaca buku dan 

mendapatkan nilai hasil belajar Bahasa Indonesia semakin membaik. 

3. Bagi Lembaga 

Dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi untuk lebih 

memberikan semangat dan motivasi dalam kegiatan membaca agar 

menambah pengetahuan siswa. 

 

 

 


