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Menulis merupakan aspek berbahasa yang memiliki peranan dalam pendidikan dan 

pengetahuan, hal ini karena ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi terdapat di dalam 

tulisan. Menulis bukan kegiatan yang mudah dilakukan, banyak peserta didik yang kurang 

mampu menuliskan apa yang ada dalam imajinasinya. Penulis yang baik adalah pembaca 

yang baik pula, karena dengan membaca memicu untuk menulis. Minat merupakan sikap 

yang mendasari dari segala kegiatan yang sering dilakukan atau kebiasaan dari individu. Jika 

seseorang berminat dalam membaca, maka dia akan terdorong untuk melakukannya tanpa 

paksaan dari manapun. 

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui minat 

membaca mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas X MAN Temboro Magetan Tahun 

Pelajaran 2014/2015 2) Mengetahui kemampuan menulis cerpen religi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia siswa kelas X MAN Temboro Magetan Tahun Pelajaran 2014/2015 3) Mengetahui 

korelasi antara minat membaca dengan kemampuan menulis cerpen religi mata pelajaran 

Bahasa Indonesia siswa kelas X MAN Temboro Magetan Tahun Pelajaran 2014/2015. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan rumus statistik, yaitu teknik analsis korelasi Product Moment. Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil semua responden dari 97 siswa yang ada.  

Dari analisis data ditemukan: 1) Minat membaca siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas X MAN Temboro Magetan Tahun Pelajaran 2014/2015 adalah sedang, yaitu 

dengan prosentase kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 17 responden (17.53 %), dalam 

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 65 responden (67.01 %), dan dalam kategori 

rendah dengan frekuensi 15 responden (15.46 %), 2) kemampuan menulis cerpen religi siswa 

mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas X MAN Temboro Magetan Tahun Pelajaran 

2014/2015 adalah baik, yaitu dengan prosentase dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 20 responden (20,62 %), dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 60 

responden (61,86 %), dan dalam kategori kurang dengan frekuensi 17 responden (17,53 %) 

dan 3) Terdapat korelasi yang signifikan antara minat membaca dengan kemampuan menulis 

cerpen religi siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas X MAN Temboro Magetan Tahun 

Pelajaran 2014/2015, dengan koefisien korelasi sebesar 0.959 tergolong korelasi tinggi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat 

sangat mempengaruhi dunia pendidikan dan pengajaran baik dalam jenjang 

pendidikan dasar sampai perguruan tinggi sekalipun. Untuk itu lembaga 

pendidikan dan pendidik dituntut untuk dapat mengembangkan potensi peserta 

didik secara dinamis dan mampu meningkatkan daya pikir sesuai dengan 

masalah yang terjadi dalam perkembangan dunia yang begitu cepat berubah. 

Lembaga pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki 

kemampuan intelektual bersaing dan berdaya guna. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 sebagai 

konsekuensi kebulatan tekad yang mendasar dari proklamasi kemerdekaan 

Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang menyatakan, “…. 

mencerdaskan kehidupan bangsa…” . Tekad dan landasan teori yang mendasar 

ini memberi petunjuk demi mewujudkan profil manusia Indonesia sebagai 

bangsa yang punya hak hidup dengan mutu yang cerdas, dan itu mampu 

ditempuh dengan membina para pelajar belajar kegiatan tulis menulis. 

Abdullah bin „Amru, seorang ulama salaf mengungkapkan qayyidu al-

ilma bi al-kitabah yaitu “ikatlah ilmu dengan menulisnya”. Al-Qur‟an pun tidak 

akan bisa menjadi pedoman seluruh umat apabila tidak dibukukan dan dituliskan 
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oleh para sahabat. Maka tidak berlebihan pula jika Qotadah, seorang ulama salaf, 

dalam Tafsir al-Qurthubi menyatakan: “Menulis adalah nikmat termahal yang 

diberikan oleh Allah SWT., ia juga sebagai perantara untuk memahami sesuatu. 

Tanpanya, agama tidak akan berdiri, kehidupan menjadi tidak terarah….”.1 

Menulis merupakan suatu kegiatan mengekspresikan pikiran dan perasaan 

ke dalam lambang-lambang tulisan. Kemampuan menulis merupakan hal 

terpenting yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kegiatan pembelajaran dalam 

kelas tidak mungkin lepas dari hal tulis menulis. Peserta didik sering dihadapkan 

pada tugas menyalin, mencatat ataupun mengerjakan soal yang diberikan oleh 

para guru. Tanpa memiliki kemampuan menulis, peserta didik akan merasa 

kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu, kemampuan 

menulis menjadi faktor yang signifikan dalam kegiatan pembelajaran.  

Sementara itu, menulis bukanlah kegiatan yang mudah, setiap saat bisa 

dan ringan untuk dilakukan. Kegiatan tulis menulis memerlukan daya tahan 

spiritual dan kebiasaan berlatih. Menulis bukan hanya sekadar menata huruf 

sehingga menjadi kalimat yang saling berhubungan. Lebih dari itu, menulis 

memerlukan suatu kematangan berpikir, kesiapan mental, dan tindakan nyata. 

Penulis tidak akan ada jika dalam dirinya tidak ada ide atau gagasan yang akan 

disampaikan.2 

                                                           
1 Mudrajad Kuncoro, Mahir Menulis (Kiat Jitu Menulis Artikel Opini, Kolom dan Resensi 

Buku, (Erlangga: Jakarta, 2009), 3-4. 
2 Wiji Suwarno, Perpustakaan dan Buku (Wacana Penulisan dan Penerbitan), (ar-Ruzz 

Media: Jogjakarta, 2011), 101. 
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Ide atau gagasan seorang penulis merupakan sebuah ruh dari hasil karya 

tulisnya. Dalam menulis, ide atau gagasan didapat dari pengetahuan yang 

dimiliki oleh penulis tersebut. Pengetahuan mereka dapat dari dunia bacaan. 

Penulis yang kaya akan ide selalu memiliki kegemaran membaca, bahkan 

membaca sudah menjadi kebutuhan pokok mereka.  

Menulis merupakan aspek berbahasa yang memiliki peranan dalam 

pendidikan dan pengetahuan, hal ini karena ilmu pengetahuan, informasi dan 

teknologi terdapat di dalam tulisan. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik 

pula, karena dengan membaca memicu untuk menulis. Membaca adalah kegiatan 

yang kompleks, tidak hanya menuntut pengenalan lambang huruf, kata dan 

kalimat saja, tetapi lebih dari itu membutuhkan kemampuan berpikir untuk 

menarik ide yang tertuang dalam tulisan. Membaca bukan sekedar memahami 

lambang-lambang tertulis melainkan pula memahami, menerima, menolak, 

membandingkan, dan meyakini pendapat-pendapat yang ada dalam bacaan. 

Kegiatan membaca tersebut tidak akan terlaksana dengan baik jika pesannya 

tidak tertangkap dengan baik pula. 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis 

melalui media kata-kata/bahasa tulis.3 Dengan membaca banyak manfaat yang 

diperoleh, diantaranya yaitu menambah pembendaharaan kosa kata pembaca. 

                                                           
3 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa  (Bandung: 

Angkasa, 2008), 7. 
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Membaca juga mampu meningkatkan daya imajinasi yang juga diperlukan dalam 

menulis sebuah karangan.4 

Dengan demikian menulis memiliki hubungan yang sangat erat dengan 

membaca. Proses belajar mengajar yang berlangsung dalam suatu lembaga 

pendidikan seharusnya selalu menggalakkan kegiatan yang berkaitan dengan 

tulis menulis serta membaca. Mengingat begitu pentingnya kemampuan 

keduanya untuk generasi bangsa. Dari seluruh mata pelajaran yang berhubungan 

langsung dengan keduanya yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa 

Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang seharusnya diajarkan 

dengan baik dan maksimal.  

Dari beberapa standar kompetensi menulis yang ada pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas X, menulis cerpen adalah salah satunya. Cerpen 

merupakan jenis karangan singkat yang hampir setiap siswa pernah membaca 

dan tahu bagaimana karakter cerpen itu sendiri. Cerpen adalah jenis karangan 

yang memiliki daya pikat tersendiri untuk dibaca kalangan remaja, dikarenakan 

alur cerita cerpen mudah dipahami dan singkat.  

Salah satu unsur yang terkandung dalam sebuah cerpen yaitu amanat atau 

pesan. Amanat adalah gagasan yang mendasari cerita atau pesan yang ingin 

disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat merupakan pemecahan suatu 

tema yang mencerminkan pandangan hidup pengarang. Amanat meliputi nilai-

                                                           
4 Hernowo, Quantum Reading (Cara Cepat nan Bermanfaat untuk Merangsang Munculnya 

Potensi Membaca), (MLC: Bandung, 2004), 36. 
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nilai yang terkandung dalam cerpen seperti nilai agama, nilai moral, nilai sosial, 

nilai budaya. Sering kali peserta didik di lembaga-lembaga pendidikan Islam 

menulis cerpen yang memiliki pesan nilai agama atau cerpen religi. 

Cerpen religi merupakan cerpen yang terkandung di dalamnya sebuah 

pesan agama yang ingin disampaikan pada pembaca. Jika peserta didik terlatih 

untuk membuat cerpen religi maka itu akan membawa dampak yang sangat 

positif bagi mereka. Diantaranya yaitu mampu meningatkan kemampuan menulis 

serta meningkatkan tingkat religiusitas peserta didik.  

Kemampuan menulis peserta didik selalu ada dalam setiap kompetensi 

dasar masing-masing semester dalam bab mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

MAN Temboro merupakan salah satu lembaga pendidikan madrasah yang ada di 

Magetan. Dari hasil survey peneliti, pendidik di MAN Temboro telah 

memberikan pembelajaran tentang menulis cerpen religi pada semester 1 kelas X, 

dan di akhir bab masing-masing peserta didik ditugaskan untuk menulis cerpen. 

Dari tugas yang diberikan tersebut ternyata masih banyak peserta didik yang 

belum mampu menulis cerpen dengan baik dan benar, baik itu dari segi penulisan 

ataupun kemampuan dalam merangkai kalimat demi kalimat untuk menjadi 

sebuah cerita yang baik. Dalam menulis cerita, mereka belum memahami unsur-

unsur yang seharusnya termuat di dalam sebuah cerpen. Dengan demikian, 

peneliti merasa tertarik untuk meneliti “Korelasi Minat Membaca dengan 

Kemampuan Menulis Cerpen Religi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa 

Kelas X MAN Temboro Magetan Tahun Pelajaran 2014/2015”. 
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B. Batasan Masalah 

Berhubungan dengan keterbatasan waktu, dana, tenaga, fikiran dan banyak 

variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam penelitian ini, maka peneliti 

melakukan batasan masalah, yaitu untuk mengetahui  minat membaca siswa 

peneliti menggunakan angket sedangkan untuk mengetahui tingat  kemampuan 

menulis cerpen religi siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia peneliti akan 

menggunakan tes dalam menulis cerpen religi di kelas X MAN Temboro 

Magetan. Alasan peneliti menggunakan variabel mata pelajaraan Bahasa 

Indonesia adalah karena mata pelajaran hanya di mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kemampuan menulis cerpen religi mampu diterapkan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka  dapat penulis 

uraikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana minat membaca siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas X 

MAN Temboro Magetan Tahun Pelajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana kemampuan menulis cerpen religi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia siswa  kelas X MAN Temboro Magetan Tahun Pelajaran 

2014/2015? 

3. Apakah ada korelasi antara minat membaca dengan kemampuan menulis 

cerpen religi mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas X MAN 

Temboro Magetan Tahun Pelajaran 2014/2015? 
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D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui minat membaca siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas X MAN Temboro Magetan Tahun Pelajaran 2014/2015 

2. Untuk mengetahui kemampuan menulis mata pelajaran Bahasa Indonesia 

siswa kelas X MAN Temboro Magetan Tahun Pelajaran 2014/2015 

3. Untuk mengetahui korelasi antara minat membaca dengan kemampuan 

menulis cerpen religi mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas X MAN 

Temboro Magetan Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberi manfaat, 

antara lain bagi: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  dijadikan kajian 

dan penunjang dalam pengembangan pengetahuan penelitian yang 

berkaitan  dengan  topik tersebut khususnya tentang minat membaca serta 

kemampuan menulis siswa. 

 

 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi Peneliti 

Dengan  hasil  pembelajaran  ini diharapkan  dapat  dijadikan 

kajian dan penunjang dalam pengembangan pengetahuan penelitian 

yang berkaitan  dengan  topik tersebut. 

b. Bagi Lembaga  

Dengan hasil penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai 

bahan  pertimbangan bagi lembaga pendidikan tersebut dalam 

mengambil langkah baik itu sikap maupun tindakan untuk 

mengembangkan minat membaca siswa serta kemampuan menulis 

siswa. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian ada Korelasi Minat 

Membaca Dengan Kemampuan Menulis Cerpen Religi Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Siswa Kelas X MAN Temboro Magetan Tahun Pelajaran 2014/2015, 

maka penyusunannya akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tinjauan secara global 

permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

memaparkan data. 
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Bab kedua adalah kajian pustaka yang berisi landasan teori dan atau 

telaah pustaka, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini bermaksud 

untuk memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesis. 

Bab ketiga berisikan metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel dan responden, instrument pengumpulan data, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab keempat adalah temuan dan hasil penelitian yang berisi gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), 

pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan 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. Minat Membaca 

Minat membaca terdiri dari dua kata, yaitu minat dan membaca. 

Berikut akan dibahas secara detail tentang minat dan membaca: 

a. Minat 

1) Pengertian Minat 

Secara etimologis, minat (interest) menurut Pius A. Partanto 

perhatian, kesukaan (kecenderungan) hati pada suatu kegiatan.5 

Sedangkan secara terminologi, minat mempunyai arti sebagaimana 

yang dikemukaan tokoh-tokoh berikut: 

a) Menurut J. P.Chaplin, minat adalah suatu sikap yang berlangsung 

terus menerus yang memolakkan perhatian seseorang sehingga 

membuat dirinya menjadi selektif terhadap objek minatnya.6 

b) Menurut Slameto, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

                                                           
5 Pius A. Partanto, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arloka, 1994), 467. 
6 J. P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, terj. Kartini Kartono (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1999), 255. 
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hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin 

kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. 

c) Menurut Wayan Nur Kencana, minat adalah segala psikis yang 

berkaitan dengan objek atau aktivitas yang menstimulir perasaan 

senang pada individu. 

d) Menurut Massafa, minat adalah tingkat kesenangan yang kuat dari 

seseorang dalam melakukan suatu kegiatan yang dipilih karena 

kegiatan tersebut menyenangkan dan memberi nilai baginya. 

e) Menurut Tohirin, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan 

termasuk belajar yang diminati siswa, akan diminati terus-menerus 

yang disertai rasa senang. 

f) Menurut Laster D. Crow, minat adalah suatu kemampuan untuk 

memberi stimulus yang mendorong kita untuk memperhatikan 

seseorang, suatu barang atau kegiatan; atau sesuatu yang dapat 

memberi pengaruh terhadap pengalaman yang telah distimulus 

oleh kegiatan itu sendiri. 

g) Menurut Abu Ahmadi, minat (interest) adalah sikap jiwa 

seseorang termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi dan 
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emosi) yang tertuju pada sesuatu, dan dalam hubungan itu unsur 

perasaan yang terkuat.7 

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa arti dari minat 

adalah sikap yang berlangsung dengan terus menerus dengan ditandai 

perasaan suka dan tertarik pada suatu objek atau aktivitas tanpa ada 

yang menyuruh dan menyebabkan seseorang melakukan apa yang 

diminatinya. 

Dengan demikian minat seharusnya menjadi pangkal dari 

semua aktivitas dalam usaha pemenuhan kebutuhan manusia, dimana 

setiap manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam.8 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa individu lebih menyukai suatu hal daripada hal 

lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam 

aktivitas individu tersebut.9 Minat timbul dari dalam diri seseorang 

apabila sesuatu yang diminati itu bermanfaat, bisa dirasakan, dialami 

secara nyata, dan bila pihak luar juga mendorong ke arah itu.10 

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. 

Minat terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar 

selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. Jadi 
                                                           

7 Abu Ahmadi, Psikologi Umum Edisi Revisi (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), 148. 
8 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran : Membantu 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran sesuai Standar Nasional (Yogyakarta:Teras, 2012), 168. 
9 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya ( Jakarta: Rineka Cipta,  

2010), 180. 
10 A.F. Jaelai, Membuka Pintu Rezeki (Depok: Gema Insani,2006), 66. 
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minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan menyokong hal 

sebelumnya.11 

2) Faktor-faktor Minat 

Crow and Crow berpendapat ada tiga faktor yang menjadi 

timbulnya minat, yaitu: 

a) Dorongan dari dalam individu. Dorongan  bisa berupa kesadaran, 

motivasi, rasa ingin tahu, kemauan, serta ketertarikan yang berasal 

dari individu itu sendiri. Misalnya dorongan untuk makan akan 

membangkitkan minat untuk bekerja mencari penghasilan, minat 

terhadap produkksi makanan dan lain-lain. Ataupun dorongan rasa 

ingin tahu akan membangkitkan minat untuk membaca, belajar, 

menuntut ilmu, melakukan penelitian, dan lain-lain.  

b) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitan minat 

untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.12 Motif sosial adalah 

kondisi internal individu yang konsisten, yang mana kondisi itu 

telah menyebabkan timbulnya suatu perilaku atau kecenderungan 

perilaku sosial manusia. Misalnya minat terhadap pakaian timbul 

karena ingin mendapat persetujuan atau penerimaan dan perhatian 

orang lain.13 

                                                           
11 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya , 180. 
12 Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar dalam 

Perspektif Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 264. 
13 Sugeng Sejati, Psikologi Sosial, (Teras: Yogyakarta, 2012), 81. 
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Motif sosial merupakan dorongan seseorang untuk 

bergabung dengan orang lain. Contoh motif sosial yaitu 

diantaranya agresivitas, persaingan, kerjasama, afiliasi, dorongan 

untuk berprestasi, kekuasaan (power),  altruism (menolong orang 

lain).14 

c) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan erat dengan emosi. 

Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan 

menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan memperkuat 

minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya suatu kegagalan akan 

menghilangkan minat terhadap hal tersebut.15  

Karena kepribadian manusia itu bersifat kompleks, maka sering 

ketiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya minat tersebut tidak 

berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu perpaduan dari ketiga 

faktor tersebut. 

3) Macam-macam Minat 

Penggolongan minat sangat tergantung pada sudut pandang dan 

cara penggolongan misalnya berdasarkan timbulnya minat, 

berdasarkan arahnya minat, dan berdasarkan cara mendapatkan atau 

mengungkapkan minat itu sendiri. 

 

                                                           
14 Ibid., 80. 
15Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar dalam 

Perspektif Islam, 265. 
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a) Berdasarkan timbulnya 

Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu minat primitif dan minat kultural. 

(1) Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan 

biologis atau jaringan-jaringan tubuh. Misalnya kebutuhan 

akan makanan, perasaan enak atau nyaman. 

(2) Minat kultural atau minat sosial adalah minat yang timbulnya 

karena proses belajar, minat ini tidak secara langsung timbul 

dengan diri kita. Contoh: keinginan untuk memiliki mobil. 

b) Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat 

intrinsik dan minat ekstrinsik. 

(1) Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan 

dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang 

mendasar atau minat asli. 

(2) Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan 

tujuan akhir dari kegiatan tersebut, apabila tujuannya sudah 

tercapai ada kemungkinan minat tersebut hilang. 

c) Berdasarkan cara mengungkapkannya minat dibagi menjadi 

empat, yaitu: expressed interest, manifest interset, tested interest, 

inventoried interest : 

(1) Expressed interest adalah minat yang diungkapkan dengan 

cara meminta kepada subjek untuk menyatakan atau 
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menuliskan kegiatan-kegiatan baik berupa tugas maupun 

bukan tugas yang disenangi dan paling tidak disenangi. Dari 

jawabannya dapatlah diketahui minatnya. 

(2) Manifest interset adalah minat yang diungkapkan dengan cara 

mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan subjek atau 

dengan mengetahui hobinya. 

(3) Tested interest adalah minat yang yang diungkapkan dengan 

cara menyimpulkan hasil jawaban tes objektif yang diberikan, 

nilai-nilai yang tinggi pada suatu objek atau masalah biasanya 

menunjukkan minat yang tinggi pula terhadap hal tersebut. 

(4) Inventoried interest adalah minat yang diungkapkan dengan 

menggunakan alat-alat yang sudah distandarisasikan, dimana 

biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada 

subjek apakah ia senang atau tidak senang terhadap sejumlah 

aktivitas atau sesuatu objek yang ditanyakan.16 

b. Membaca 

1) Pengertian Membaca 

Beberapa ahli mengemukakan tentang definisi membaca. 

Pengertian atau definisi dari membaca menurut para ahli tersebut 

adalah:  

                                                           
16 Ibid, 265-268. 
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a) Membaca menurut Hodgson adalah suatu proses yang dilakukan 

serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa 

tulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang 

merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan 

sekilas dan makna kata-kata secara individual akan dapat 

dipahami.17 

b) Menurut Anderson membaca dari segi linguistik adalah suatu 

proses penyandian kembali dan pembacaan sandi (a recording and 

decoding process). Pembacaan sandi (decoding) adalah 

menghubungkan kata-kata tulis (written word) yang mencangkup 

pengubahan tulisan/cetakan menjadi bunyi yang bermakna.18 

c) Menurut Finochiaro and Banomo membaca adalah memetik serta 

memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahan 

tertulis. Dan menurut Lado membaca ialah memahami pola-pola 

bahasa dari gambaran tertulisnya.19 

d) Menurut J.P Chaplin membaca adalah persepsi visual atau 

penglihatan dari kata-kata beserta artinya.20 

                                                           
17 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa  (Bandung: 

Angkasa, 2008), 7. 
18 Ibid.,7 
19 Ibid., 9 
20 J. P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, 418. 
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e) Menurut Crawley and Mountain membaca pada hakikatnya adalah 

suatu yang rumit yang melibatkan aktivitas visual, berpikir, 

psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual membaca 

merupakan proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) ke dalam 

kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berpikir, membaca mencakup 

aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, 

membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Pengenalan kata bisa 

berupa aktivitas membaca kata-kata dengan menggunakan 

kamus.21 

f) A.S. Broto mengemukakan bahwa membaca tidak hanya 

mengucapkan bahasa tulisan atau lambang bunyi bahasa, 

melainkan juga menanggapi dan memahami isi bacaan. Dengan 

demikian, membaca pada hakikatnya merupakan suatu bentuk 

komunikasi tulis.22 

g) Soedarso mengemukakan bahwa membaca merupakan ativitas 

kompleks yang memerlukan sejumlah besar tindakan terpisah-

pisah, mencakup penggunaan pengertian, khayalan, pengamatan, 

dan ingatan.23 

                                                           
21 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 2. 
22 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003), 200. 
23 Ibid. 200. 
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h) Sedangkan Klein, dkk. mengemukakan bahwa definisi membaca 

mencakup membaca merupakan suatu proses, membaca adalah 

strategis, membaca merupakan interaktif. Membaca merupakan 

suatu proses ialah informasi dari teks dan pengetahuan yang 

dimiliki oelh pembaca mempunyai peranan yang utama dalam 

membentuk makna. Membaca strategis adalah pembaca yang 

efektif menggunakan berbagai strategi membaca yang sesuai 

dengan teks dan kontes bacaan. Membaca merupakan interaktif 

yaitu keterlibatan pembaca dengan teks yang bergantung pada 

konteks.24 

Jadi, berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian membaca adalah proses menerjemahkan simbol-

simbol tulisan dengan disertai menanggapi dan memahami isi bacaan. 

2) Tujuan Membaca 

Tujuan akhir membaca adalah untuk mencari serta memperoleh 

informasi, mencakup isi, dan memahami bacaan.25 Makna, arti 

(meaning) erat sekali dengan maksud tujuan, atau intensif dalam 

membaca. Berikut ini ada beberapa yang penting, diantaranya yaitu: 

a) Membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-

penemuan yang telah dilakukan oleh tokoh; apa-apa yang telah 

                                                           
24 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, 3. 
25 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar, 201. 
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dibuat oleh tokoh; apa yang telah terjadi pada tokoh khusus atau 

untuk memecahkan masala-masalah yang dibuat oleh tokoh. 

Membaca seperti ini disebut membaca untuk memperoleh 

perincian-perincian atau fakta-fakta (reading for detail or facts). 

b) Membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi 

pada setiap bagian cerita. Ini disebut sebagai membaca untuk 

mengetahui urutan atau susunan cerita (reading for squence or 

organization). 

c) Membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik 

menarik, masalah yang terdapat dalam cerita, apa-apa yang 

dipelajari/dialami tokoh, merangkumkan hal-hal yang dilaukan 

oleh tokoh. Membaca seperti ini disebut membaca untuk 

memperoleh ide-ide utama (reading for main ideas). 

d) Membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa tokoh 

merasakan seperti cara mereka itu. Ini disebut membaca untuk 

menyimpulkan, membaca inferensi ( reading for inference). 

e) Membaca untuk menemukan serta mengetahui apa-apa yang tidak 

biasa, tidak wajar mengenai tokoh, apa yang lucu dalam cerita. Ini 

disebut membaca untuk mengelompokan, membaca untuk 

mengklasifikasikan (reading for classify) 

f) Membaca untuk menemukan apakah tokoh berhasil atau hidup 

dengan ukuran-ukuran tertentu, apakah kita ingin berbuat seperti 
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yang diperbuat tokoh, atau bekerja seperti cara tokoh bekerja 

dalam cerita. Ini disebut membaca menilai, membaca 

mengevaluasi (reading to evaluate). 

g) Membaca untuk menemukan bagaimana caranya tokoh berubah, 

bagaimana hidupnya berbeda dari kehidupan yang dikenal. Ini 

disebut membaca untuk memperbandingkan atau 

mempertentangkan (reading to compare).
26 

3) Manfaat Membaca 

Membaca merupakan salah satu dari keterampilan bahasa yang 

sangat banyak didengung-dengungkan banyak kalangan masyarakat 

agar membaca mampu menjadi budaya yang dilakukan setiap orang. 

Hal tersebut karena membaca memiliki banyak manfaat, yaitu: 

a) Menurut Mark Twain, dengan membaca buku bermutu, seseorang 

memiliki keunggulan komparatif dibanding orang yang tidak 

membaca.27 

b) Dengan rajin membaca mampu menghindarkan diri dari kerusakan 

jaringan otak di masa tua. Bahkan penelitian juga mengungkapkan 

                                                           
26 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa , 9-11. 
27 R. Masri Sareb Putra, Menumbuhkan Minat Baca Sejak Dini : Panduan Praktis bagi 

Pendidik, Orang Tua, dan Penerbit (Jakarta: Indeks, 2008), 27. 
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bahwa membaca dapat membantu seseorang untuk menumbuhkan 

saraf baru di otak.28 

c) Membaca mampu menambah pengetahuan yaitu dengan 

memperoleh teori-teori baru yang nantinya diperlukan dalam 

menulis karya ilmiah. 

d) Membaca mampu menunjang kemampuan berpikir kritis, terutama 

bagi para mahasiswa yang harus memiliki kemampuan ini untuk 

menyelesaikan tugas akademis dan kemasyarakatannya. 

e) Dengan membaca juga mampu menyenangkan hati (bersifat 

kreatif) terutama apabila yang dibaca adalah sesuai dengan minat 

dan hobby/kesenangan.29 

Menurut Aryan, manfaat membaca yang berdampak bagi 

perkembangan kecerdasan diantaranya adalah: 

a) Membaca menambah kosakata dan pengetahuan akan tata bahasa 

dan sintaksis. 

b) Membaca mampu mengajak pembaca untuk introspeksi dan 

melontarkan pertanyaan mengenai nilai, perasaan, dan 

hubungannya dengan orang lain. 

c) Membaca memicu imajinasi.30 

                                                           
28 Herwono, Quantum Reading: Cara Cepat nan Bermanfaat untuk Merangsang 

Munculnya Potensi Membaca  (Bandung: Mizan Learning Center, 2004), 33. 
29 Burhanuddin Salam, Cara Belajar yang Sukses di Perguruan Tinggi (Jakarta: Asdi 

Mahasatya, 2004), 48-49. 
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4) Aspek-aspek Membaca 

Secara garis besar, terdapat dua aspek penting dalam membaca, 

yaitu: 

a) Keterampilan yang bersifat mekanis yang dapat dianggap berada 

pada urutan yang paling rendah. Aspek ini mencangkup: 

(1) Pengenalan bentuk huruf 

(2) Pengenalan unsur-unsur linguistik 

(3) Pengenalan hubungan/korespondensi pola ejaan dan bunyi 

(4) Kecepatan membaca ke taraf lambat 

b) Keterampilan yang bersifat pemahaman yang dapat dianggap 

berada pada urutan yang lebih tinggi. Aspek ini mencangkup: 

(1) Memahami pengertian sederhana 

(2) Memahami signifikansi atau makna 

(3) Evaluasi atau penilaian 

(4) Kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan 

dengan keadaan31 

Berdasarkan uraian panjang di atas pengertian minat adalah 

kecenderungan jiwa secara aktif yang menyebabkan seseorang atau individu 

melakukan kegiatan. Sedangkan membaca adalah proses menerjemahkan 

simbol-simbol tulisan dengan disertai menanggapi dan memahami isi bacaan. 

                                                                                                                                                                      
30 Herwono, Quantum Reading: Cara Cepat nan Bermanfaat untuk Merangsang 

Munculnya Potensi Membaca, 36-37. 
31 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa ,12-13. 
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Jadi pengertian minat membaca adalah kecenderungan jiwa secara 

aktif yang menyebabkan individu melakukan kegiatan penerjemahan simbol-

simbol tulisan disertai pemahaman dan penanggapan isi teks bacaan. 

c. Meningkatkan Minat Baca 

Sebagai pelajar dan mahasiswa sudah seharusnya mencurahkan 

perhatian serta usaha pada peningkatan minat membaca. Beberapa hal 

yang mampu meningkatkan minat membaca yaitu: 

1) Sikap ingin tahu yang intelektual 

2) Usaha yang konstan untuk menggali bidang-bidang pengetahuan baru 

3) Saran dorongan bagi minat-minat baru dari teman terdekat 

4) Menyadari akan ketertinggalan pengetahuan dibanding teman lainnya32 

Dan untuk meningkatkan minat membaca tersebut, usaha yang 

harus kita lakukan diantaranya: 

1) Menyediakan waktu untuk membaca 

2) Memilih bahan yang mencangkup norma-norma estetik, sastra dan 

moral.33 

 

 

                                                           
32 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa , 105-106. 
33 Ibid. 
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2. Kemampuan Menulis Cerpen Religi  

a. Kemampuan Menulis 

1) Pengertian 

Kata „mampu‟ merupakan kata sifat yang berarti “kuasa atau 

sanggup  melakukan sesuatu”. Sedangkan kemampuan berarti “(1) 

kesanggupan, kecakapan, kekuatan, (2) kekayaan, (3) daya serap”.34 

Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa kemampuan ialah dapat 

melakukan sesuatu dengan baik dan terampil.  

Charles E. Jhonsons menyatakan bahwa kemampuan merupakan 

perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan 

sesuai dengan kondisi yang diharapkan.35 

Kemampuan merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan 

sebagai hasil dari pembawaan dan latihan, kemampuan menunjukan 

bahwa suatu tindakan (performance) yang dapat dilakukan sekarang.  

Menurut Mohammda Zain dalam Yusdi (2011) mengartikan 

bahwa kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kakuatan 

individu berusaha dengan diri sendiri. Sementara itu, Robbin dalam 

Yusdi (2011) kemampuan berarti kapasitas seseorang individu unutk 

melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Lebih lanjut 

                                                           
34

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002), 707-708. 

35
 Cece Wijaya, Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar , (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1991), 56. 
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Robbin menyatakan bahwa kemampuan (ability) adalah sebuah 

penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang.36 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan (ability) adalah kecakapan atau potensi seseorang 

individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau 

mengerrjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu 

penilaian atas tindakan seseorang. 

Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa, yakni setelah keterampilan menyimak,berbicara dan 

membaca. Hal itu disebabkan menulis menduduki tingkatan kesulitan 

yang paling tinggi. Meskipun demikian, keempat keterampilan 

berbahasa tersebut saling berkaitandan saling mempengaruhi.37 

Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang 

grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang 

grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik 

itu.38 

                                                           
36

Arif Prasetyo, Korelasi Antara Minat Membaca Sastra Dengan Kemampuan Menulis 

Karangan Narasi Siswa Kelas Viii Smp Pgri 03 Pagak Kabupaten Malang, Jurnal PendidikanVolume 
1 Nomor 3, Agustus 2013 

37 Yuentie Sova Puspidalia, Terampil Berbahasa Indonesia (Ponorogo: STAIN Po Press, 
2011), 149. 

38 Henry Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu keterampilan Berbahasa, (Bandung: 
Angkasa, 2008), 22. 
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Berdasarkan uraian di atas kemampuan menulis merupakan 

potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam 

melukiskan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga 

orang lain dapat membacanya dan memahaminya. 

2) Kendala dalam Menulis 

Menulis bukanlah sesuatu yang datang semudah membalik 

kedua telapak tangan. Menulis merupakan suatu pekerjaan yang 

memiliki banyak tantangan dan kendala, diantaranya yaitu: 

a) Rasa malas mencari sumber referensi, yang meliputi : buku-buku, 

media massa, media elektronik, pengalaman sendiri dan lain-lain. 

Dari referensi ini akan diperoleh informasi dan wawasan serta 

pengetahuan yang luas sebagai bahan untuk menulis. 

b) Krisis ide, sebagai penulis diharapkan kreatif di dalam mencari ide 

bahasan. 

c) Kurangnya berlatih, yang disebabkan oleh ketidakmampuan 

mengembangkan masalah dan terjadinya bahasa yang kaku di 

dalam penyusunan kalimat. 

d) Takut salah dan takut dikritik. Padahal dengan adanya kesalahan 

dan banyaknya kritikan akan menujang keberhasilan penulisan 

karya tulis ilmiah. 
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e) Takut gagal.39 

Dalam pembelajaran menulis di sekolah, ada  empat hal 

yang menyebabkan siswa tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran 

menulis. Keempat hal tersebut adalah (1) rendahnya tingkat 

penguasaan kosa kata sebagai akibat rendahnya minat baca; (2) 

kurangnya penguasaan keterampilan mikrobahasa, seperti 

penggunaan tanda baca, kaidah-kaidah penulisan, diksi, penyusunan 

kalimat dengan struktur yang benar, sampai penyusunan paragraf; 

(3)  kesulitan menemukan metode pembelajaran menulis yang 

sesuai dengan kondisi dan kemampuan siswa; serta  (5) ketiadaan 

atau keterbatasan media pembelajaran menulis yang efektif.40
 

b. Cerpen Religi 

1) Pengertian 

Sebagai salah satu bagian dari karya sastra, cerita pendek atau 

cerpen memiliki banyak pengertian. Menurut Jacob Sumardjo cerpen 

adalah seni, keterampilan menyajikan cerita, yang di dalamnya 

merupakan satu kesatuan bentuk utuh, manunggal, dan tidak ada 

                                                           
39 Tim Pembelajaran PKTI, Panduan Penulisan dan Pengetikan Karya Tulis Ilmiah, 

(Ponorogo:STAIN PO Press, 2011), 11-12. 
40 Arif Prasetyo, Korelasi Antara Minat Membaca Sastra Dengan Kemampuan Menulis 

Karangan Narasi Siswa Kelas Viii Smp Pgri 03 Pagak Kabupaten Malang, Jurnal PendidikanVolume 
1 Nomor 3, Agustus 2013 
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bagian-bagian yang tidak perlu, tetapi juga ada bagian yang terlalu 

banyak. Semuanya pas, integral dan mengandung suatu arti.41 

Adapun Edgar Allan Poe dalam Burhan Nurgiyantoro 

mengatakan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca 

dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai dua 

jam yang kiranya tak mungkin dilakukan untuk novel. 42 

Sifat umum cerpen ialah pemusatan perhatian pada satu tokoh 

saja yang ditempatkan pada suatu situasi sehari-hari tetapi yang 

ternyata menentukan (perubahan dalam perspektif, kesadaran baru, 

keputusan yang menentukan). Tamatnya seringkali tiba-tiba dan 

bersifat terbuka (open-ending). Dialog, impian, flash back dan 

sebagainya sering dipergunakan. Bahasanya sederhana tapi sugestif.43 

Menurut Suminto A. Suyuti cerpen menunjukkan kualitas 

yang bersifat compression (pemadatan), concentration (pemusatan), 

dan intensity (pendalaman), yang semuanya berkaitan dengan 

panjang cerita dan kualitas structural yang diisyaratkan oleh panjang 

cerita.44 Cerpen menurut Zulfanur, dkk. merupakan suatu peristiwa 

apa saja yang menyangkut persoalan jiwa atau kehidupan manusia. 

                                                           
41 Andri Wicaksono, Menulis Kreatif Sasttra dan Beberaapa Model Pembelajarannya, 

(Sleman: Garudhawaca, 2014), 55 
42 Ibid. 
43Ibid., 56 
44Ibid.,  
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, cerpen merupakan 

suatu cerita fiksi berbentuk prosa yang singkat dan pendek yang 

unsure ceritanya terpusat pada suatu peristiwa pokok. Jumlah dan 

pengembangan pelaku terbatas dan keseluruhan cerita memberikan 

kesan tunggal. 

Jadi cerpen religi dapat diartikan sebagai suatu cerita fiksi 

yang bertemakan keagamaan dalam bentuk prosa yang singkat dan 

pendek yang unsur ceritanya terpusat pada suatu peristiwa pokok. 

Cerpen sebagai karya fiksi dibangun oleh unsur-unsur 

pembangun yang sama. Cerpen dibangun dari dua unsur, yaitu 

intrinsik dan ekstrinsik. Cerpen memiliki unsur peristiwa, plot, tema, 

tokoh, latar, sudut pandang, dan lain-lain. Karena bentuknya yang 

pendek, cerpen menuntut penceritaan yang serba ringkas, tidak 

sampai pada detil-detil khusus yang "kurang penting" yang lebih 

bersifat memperpanjang cerita.  

Cerpen sebagai karya sastra prosa memiliki unsur-unsur 

dalam (intrinsik) yang membangunnya. Hal yang pelu diperhatikan 

adalah unsur-unsur tersebut membentuk kesatuan yang utuh. Dalam 

hal ini, satu unsur akan mempengaruhi unsur lainnya. 
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2) Langkah-langkah Menulis Cerpen 

Langkah menulis cerpen tidak jauh berbeda dengan 

mengarang pada umumnya. Berikut ini adalah tahap-tahap penulisan 

cerpen: 

a) Menentukan tema cerpen. Tema merupakan permasalahan dasar 

yang menjadi pusat perhatian dan akan diuraikan agar menjadi 

jelas. Tema sangat berkaitan dengan amanat/pesan/tujuan yang 

hendak disampaikan kepada diri pembaca. Tema dapat diperoleh 

dari proses menggali pengalaman-pengalaman yang mengendap 

atau refleksi peristiwa yang baru dialami. 

b) Mengumpulan data-data, keterangan, informasi, dokumen yang 

berkaitan dengan peristiwa atau pengalaman yang menjadi sumber 

inspirasi cerita. 

c) Menentukan garis besar alur atau plot cerita. Secara bersamaan 

dengan tahap ini, menciptakan tokoh dan menentukan latar cerita. 

d) Menetapkan titik pusat kisahan atau sudut pandang pengarang. 

e) Mengembangkan garis besar cerita menjadi cerita utuh. 

f) Memeriksa ejaan, diksi, dan unsur-unsur kebahasaan lain serta 

memperbaikinya jika terdapat kekeliruan.45
 

 

                                                           
45 Alex Suryanto, dkk. Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia, (ESIS: Jakarta, 

2007), 13 
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3) Unsur-unsur Cerpen 

Unsur intrinsik dalam cerpen sama halnya unsur intrinsik 

yang ada pada novel maupun roman. Unsur intrinsik merupakan 

unsur yang ada di dalam karya sastra itu sendiri, yang secara 

langsung membangun cerita. Unsur intrinsik seperti tema, alur, 

tokoh, sudut pandang, latar, amanat, dan gaya bahasa, saling 

berhubungan satu dengan yang lain. Jika salah satu di antaranya 

tidak ada maka cerpen tersebut tidak utuh lagi.46 

a) Tema  

Tema merupakan inti atau ide dasar sebuah cerita. Dari ide 

dasar tersebut dapat dibangun unsur-unsur pendukung lainnya. 

47 Cerpen hanya berisi satu tema karena ceritanya yang pendek. 

Hal itu berkaitan dengan keadaan jalan cerita yang juga tunggal 

dan tokoh (pelaku) yang terbatas. Tema dapat diketahui 

pembaca setelah membaca secara menyeluruh (close reading) 

isi cerpen. Dengan demikian, tema ada tersamar dalam cerita. 

Tema yang diangkat dalam cerpen biasanya sesuai dengan 

amanat/pesan yang hendak disampaikan oleh pengarangnya. 

Tema menyangkut ide cerita. Tema menyangkut keseluruhan isi 

                                                           
46 Pudji Isdriani, SeribuPena Bahasa Indonesia untuk SMA/MA Kelas XII, (Erlangga: 

Jakarta, 2009), 50 
47 A. Iskak dan Yustinah, Bahasa Indonesia Kelas untuk SMK dan MAK Kelas XII, (ESIS: 

Jakarta, 2008), 8 
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cerita yang tersirat dalam cerpen. Tema dalam cerpen dapat 

mengangkat masalah persahabatan, cinta kasih, permusuhan, 

dan lain-lain.48 

b) Alur/jalan cerita dan plot 

Plot tersembunyi di balik jalannya cerita. Namun, jalan 

cerita bukanlah plot. Jalan cerita merupakan manifestasi, bentuk 

wadah, bentuk jasmaniah dari plot cerita. Plot adalah bagian 

tersembunyi dari dalam cerita. Dengan mengikuti jalan cerita, 

pembaca dapat menemukan plotnya. Dengan demikian, 

pembaca akan terasah untuk mengetahui sebab-akibat timbulnya 

jalan cerita dengan kehadiran plot. Plot dengan jalan cerita tidak 

dapat dipisahkan.  

Adapun kehadiran konlik harus ada sebabnya. Secara 

sederhana, konflik lahir dari mulai pengenalan hingga 

penyelesaian konflik. Untuk lebih jelasnya, tingkatan konflik 

adalah sebagai berikut. 

(1) Pengenalan konflik, Dalam bagian ini, pembaca dibawa 

untuk mengetahui bagaimana benih-benih konflik bisa 

muncul. Dalam hal ini, masih ada taraf pengenalan 

bagaimana hadirnya tiap tokoh (terutama tokoh utama). 

                                                           
48 Aminuddin, Pandai Memahami dan Menulis Cerita Pendek (Bandung: PT. Pribumi 

Mekar, 2009), `19-20 
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(2) Konflik muncul, Munculnya konflik ini disebabkan hadirnya 

pertentangan, baik paham, pandangan, maupun emosi, yang 

membuat hubungan antartokoh menegang. Bisa juga adanya 

pertentangan batin dalam diri sang tokoh. Munculnya benih 

konflik ini, biasanya akan dibedakan hadirnya  tokoh yang 

baik dan jahat.  Konflik yang muncul menimbulkan gesekan 

sehingga jalan cerita akan dibawa semakin memuncak. 

Timbulnya konflik yaitu terbentuknya plot yang juga 

berhubungan erat dengan unsur watak, tema, bahkan juga 

setting. 

(3) Konflik memuncak, Konflik yang memuncak disebut juga 

klimaks. Dalam hal ini, pertentangan antartokoh akan 

membuat masalah berada dalam titik kulminasi (puncak). 

Konflik yang memuncak ini semakin membedakan 

bagaimana tiap tokoh bertindak, baik dengan cara maupun 

pikirannya masing-masing. Dalam cerpen, konflik 

digambarkan sebagai pertarungan antara tokoh protagonis 

dan antagonis. Protagonis adalah pelaku utama cerita, 

adapun antagonis adalah faktor pelawannya. Antagonis tak 

perlu berupa manusia atau makhluk hidup lain, tetapi bisa 

situasi tertentu (alam, Tuhan, kaidah moral, aturan sosial, 

dirinya sendiri dan sebagainya). Dengan demikian, kunci 
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utama untuk mencari plot suatu cerita adalah menanyakan 

apa konfliknya. Dan konflik ini baru bisa ditemukan setelah 

pembaca mengikuti jalan ceritanya. 

(4) Konflik mereda, Konflik mereda muncul setelah tegangan 

tokoh dalam cerita menemukan jalannya masing-masing. 

Konflik yang mereda hadir karena posisi masing-masing 

tokoh sudah ada jawabannya masing-masing. 

(5) Penyelesaian, Penyelesaian muncul sebagai titik akhir dari 

permasalahan yang telah memuncak. Dalam tahap ini, para 

tokoh telah menemukan nasibnya masing-masing. Dalam 

pembacaan cerita, penyelesaian ini akan membawa pembaca 

pada kesimpulannya masing-masing, yaitu menyangkut 

watak tokoh bahkan pembelajaran apa yang bisa diambil. 

Hal ini disebabkan konflik adalah inti cerita yang muncul 

dan biasa ditunggu dan dinikmati pembaca.49 

c) Tokoh  

Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa 

atau berkelakuan di dalam berbagai peristiwa. Tokoh (pelaku) 

cerita dalam cerpen terbatas. Berbeda dengan novel yang 

digambarkan secara mendetail, tokoh dalam cerpen perlu lebih 

dicitrakan lebih jauh oleh si pembaca. Dengan demikian, cerpen 

                                                           
49 Ibid., 20-25. 
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yang baik hendaklah mampu membangitkan imajinasi pembaca 

lebih jauh. Tokoh-tokoh cerita novel biasanya ditampilkan 

secara lebih lengkap, misalnya yang berhubungan dengan ciri-

ciri fisik, keadaan sosial, tingkah laku, sifat dan kebiasaan, 

termasuk bagaimana hubungan antartokoh itu, baik hal itu 

dilukiskan secara langsung maupun tidak langsung.  

Adapun penggambaran tokoh dapat ditempuh dengan 

beberapa jalan yang muncul dalam diri tokoh, yaitu sebagai 

berikut: 

(1) Apa yang diperbuat oleh para tokoh, tindakan-tindakan para 

tokoh, terutama sekali bagaimana ia bersikap dalam situasi 

kritis. Watak seseorang memang kerap kali tercermin 

dengan jelas pada sikapnya dalam situasi gawat (penting), 

karena ia tak bisa berpura-pura, ia akan bertindak secara 

spontan menurut karakternya: Situasi kritis di sini tak perlu 

mengandung bahaya, tapi situasi yang mengharuskan dia 

mengambil keputusan dengan segera. 

(2) Melalui ucapan-ucapan tokoh, dari apa yang diucapkan oleh 

seorang tokoh cerita, pembaca dapat mengenali apakah ia 

orang tua, orang dengan pendidikan rendah atau tinggi, 

sukunya, wanita atau pria, orang berbudi halus atau kasar, 

dan sebagainya. 
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(3) Melalui penggambaran fisik tokoh,  penulis sering membuat 

deskripsi mengenai bentuk tubuh dan wajah tokoh-

tokohnya. Yaitu tentang cara berpakaian, bentuk tubuhnya, 

dan sebagainya. Tapi dalam cerpen modern cara ini sudah 

jarang dipakai. Dalam fiksi lama penggambaran fisik kerap 

kali dipakai untuk memperkuat watak. 

(4) Melalui pikiran-pikirannya, meluiskan apa yang dipikirkan 

oleh seorang tokoh adalah salah satu cara penting untuk 

membentangkan perwatakannya. Dengan cara ini pembaca 

dapat mengetahui alas an-alasan tindakannya. 

(5) Melalui penerangan langsung, penulis membentangkan 

panjang lebar watak tooh secara langsung. Hal ini berbeda 

sekali dengan cara tidak langsung, yang pengungkapan 

watak lewat perbuatannya, apa yang diucapkannya, menurut 

jalan pikirannya, dan sebagainya.50 

d) Sudut pandang  

Sudut pandang adalah posisi pencerita (penulis) dalam 

membawakan kisahan. Boleh jadi ia tokoh di dalamnya 

(pencerita akuan), boleh jadi pula berada di luarnya (pencerita 

diaan). Sudut pandang yang diambil pengarang tersebut berguna 

untuk melihat suatu kejadian cerita. Tentunya harus dibedakan 

                                                           
50 Ibid., 26-30 
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antara pandangan pengarang sebagai pribadi dengan teknis dia 

bercerita dalam cerpen. Hal ini menyangkut bagaimana 

pandangan pribadi pengarang akan bisa diungkapkan sebaik-

baiknya sehingga pembaca dapat menikmatinya. Untuk ini, ia 

harus memilih karakter mana dalam cerpennya yang disuruh 

bercerita. Dalam hal ini sudut pandang memegang peranan 

penting akan kejadian-kejadian yang akan disajikan dalam 

cerpen, menyangkut masalah ke mana pembaca akan dibawa, 

menyangkut masalah kesadaran siapa yang dipaparkan.51 

Adapun sudut pandang pengarang sendiri empat macam, 

yaitu sebagai berikut: 

(1) Objective point of view, Dalam teknik ini, pengarang hanya 

menceritakan apa yang terjadi, seperti pembaca melihat 

film dalam televisi. Para tokoh hadir dengan karakter 

masing-masing. Pengarang sama sekali tak mau masuk ke 

dalam pikiran para pelaku. 

(2) Omniscient point of view, Dalam teknik ini, pengarang 

bertindak sebagai pencipta segalanya. la tahu segalanya. la 

bisa menciptakan apa saja yang ia perlukan untuk 

melengkapi ceritanya sehingga mencapai efek yang 

diinginkannya. la bisa keluar-masukkan para tokohnya. la 

                                                           
51 Ibid., 34. 
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bisa mengemukakan perasaan, kesadaran, jalan pikiran 

para pelaku cerita. Pengarang juga bisa mengomentari 

kelakuan para pelakunya. Bahkan pengarang bisa bicara 

langsung dengan pembacanya. 

(3) Point of view orang pertama, teknik ini pembaca diajak ke 

pusat kejadian, melihat, merasakan melalui mata dan 

kesadaran orang yang langsung bersangkutan.  Tentunya, 

pemabaca juga harus cerdas membedakan jangan sampai 

pikiran “aku” dalam cerpen disamakan dengan pikiran si 

pengarang itu sendiri. 

(4) Point of view orang ketiga, teknik biasa digunakan dalam 

penuturan pengalaman seseorang sebagai pihak ketiga. 

Jadi, pengarang hanya “menitipkan” pemikirannya dalam 

tokoh orang ketiga. Orang ketiga (“Dia”) dapat juga berupa 

nama orang. Adapun perkembangan emosi tokoh dalam 

membentuk konflik dapat dilihat dalam hubungannya 

antara tokoh utama “dia” dengan tokoh lainnya.52 

e) Latar (Setting) 

Latar adalah segala keterangan, petunjuk, dan pengacuan 

yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya 

peristiwa dalam suatu karya sastra yang membangun cerita. 

                                                           
52 Ibid., 34-36. 
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Latar (setting) dalam cerpen merupakan salah satu bagian 

cerpen yang dianggap penting sebagai penggerak cerita. Setting 

mempengaruhi unsur lain, semisal tema atu penokohan. Setting 

tidak hanya menyangkut lokasi di mana para pelaku cerita 

terlibat dalam sebuah kejadian. Dalam cerpen yang baik, setting 

harus benar-benar sebuah syarat untuk menggarap tema dan 

karakter cerita. Dari setting wilayah tertentu harus menghasilkan 

perwatakan tokoh tertentu, tema tertentu. Kalau sebuah cerpen 

settingnya dapat diganti dengan tempat mana saja tanpa 

mengubah atau mempengaruhi watak tokoh-tokoh dan tema 

cerpennya, maka setting demikian kurang integral.  53 

Adapun penggolongan setting dapat dikelompokkan dalam 

setting tempat, setting waktu, maupun setting sosial. 

f) Amanat/pesan 

Amanat adalah pesan pengarang berupa nilai didik yang 

hendak disampaikan kepada pembacanya, baik secara eksplisit 

maupun implisit. Amanat adalah bagian akhir yang merupakan 

pesan dari cerita yang dibaca. Dalam hal ini, pengarang 

“menitipkan” nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari 

cerpen yang dibaca. Amanat menyangkut bagaimana sang 

pembaca memahami dan meresapi cerpen yang ia baca. Setiap 

                                                           
53 Ibid., 32. 
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pembaca akan merasakan nilai-nilai yang berbeda dari cerpen 

yan dibacanya. Pesan-pesan kehidupan yang ada dalam cerpen 

hadir secara tersirat dalam keseluruhan isi cerpen. Pembaca 

dapat memaknainya dihubungkan dengan latar belakang 

maupun kehidupan sekarang yang ia hadapi. Cerpen yang baik 

hendaknya mampu menggugah pembaca supaya lebih 

memaknai dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang agung 

dan universal.54 

g) Gaya bahasa merupakan cara khas pengarang dalam 

menyampaikan pikiran dan perasaan. Oleh karena itu, gaya 

bahasa dapat menimbulkan perasaan tertentu dan menyebabkan 

karya sastra menjadi indah dan bernilai seni.55 

 

3. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa di dunia ini memiliki 

peranan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pentingnya peranan 

Bahasa Indonesia itu antara lain bersumber pada ikrar ketiga Sumpah 

Pemuda Tahun 1928 yang berbunyi “Kami poetra dan poetri Indonesia 

mendjoendjoeng bahasa persatoean,  bahasa Indonesia” dan pada Undang-

                                                           
54 Ibid., 39. 
55

 Paulus Tukan, Mahir Berbahasa Indonesia 3: SMA Kelas XII Program IPA Dan 

IPS,(Yudhistira: Jakarta, 2007), 102. 
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Undang Dasar yang di dalamnya tercantum pasal khusus yang menyatakan 

bahwa “bahasa negara ialah bahasa Indonesia”. Di samping itu, masih ada 

beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia menduduki tempat terkemuka di 

antara beratus-ratus bahasa Nusantara yang masing-masing amat penting bagi 

penuturnya sebagai bahasa ibu.56 

a. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia 

1) Konsep Dasar 

Bahasa merupakan salah satu piranti penting dalam kehidupan 

manusia. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa yang disampaikan 

dengan lisan maupun tulisan. Hal tersebut merupakan fungsi dasar 

bahasa, yang apabila dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai 

anggota masyarakat, bagian dari lingkungan sosial, dan sebagainya 

tentu bahasa mempunyai peran yang lebih kompleks.57 

Masyarakat Indonesia rata-rata adalah masyarakat dwibahasa, 

yaitu selain mempunyai bahasa nasional untuk komunikasi secara 

umum mereka juga mempunyai bahasa daerah yang digunakan dalam 

lingkup tertentu di daerahnya, atau ketika bertemu dengan orang 

yang sudah akrab dan berasal dari daerah yang sama.  

                                                           
56 Sri Pamungkas, Bahasa Indonesia dalam Berbagai Perspektif: Dilengkapi dengan 

Teori, Aplikasi, dan Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Saat Ini, (Yogyakarta: Andi, 2012), 2 
57 Ibid., 3. 
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Dalam istilah bahasa Indonesia dikenal bahasa yang baik dan 

bahasa yang benar. Bahasa yang baik merupakan bahasa yang 

dipergunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Artinya, dengan 

siapa seseorang berbicara, di mana, kapan, dan lain-lain menjadi 

pijakan bahasa yang baik. Berbeda dengan bahasa yang baik, bahasa 

yang benar digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan didasarkan 

pada patokan ejaan yang disempurnakan. Hal ini mengandung 

pengertian bahwa bahasa yang benar adalah bahasa yang bersifat 

perskriptif, artinya segala sesuatu didasarkan pada benar atau 

salahnya penggunaan bahasa.58 

2) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional 

Bersumber dari salah satu bunyi ikrar Sumpah Pemuda tahun 

1928, yaitu “Kami putra putrid Indonesia menjunjung bahasa 

persatuan, bahasa Indonesia” dapat diketahui bahwa bahasa 

Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa 

Indonesia di atas bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. 

Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai : 

(1) lambang kebanggan kebangsaan; (2) lambang identitas nasional; 

(3) alat pemersatu berbagai suku bangsa yang mempunyai latar 

belakang sosial budaya dan bahasa sendiri-sendiri dalam kesatuan 
                                                           

58 Ibid., 4. 
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kebangsaan; dan (4) alat perhubungan antar daerah, antarwarga, dan 

antarbudaya.59 

3) Bahasa Indonesia sebagai Lambang Kebanggaan Kebangsaan 

Tidak semua bangsa di dunia ini mempunyai sebuah bahasa 

nasional yang digunakan secara luas dan dijunjung tinggi oleh 

pemakainya. Adanya sebuah bahasa yang dapat menyatukan berbagai 

suku bangsa yang berbeda merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa 

Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sanggup 

mengatasi berbagai perbedaan yang ada. 

Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia 

mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa 

kebangsaan. Atas dasar rasa kebanggan inilah bahasa Indonesia 

dipelihara dan dikembangkan, serta rasa bangga memakainya.60 

4) Bahasa Indonesia sebagai Lambang Identitas Nasional 

Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang budaya dan 

bahasanya berbeda-beda. Untuk membangun kepercayaan diri yang 

kuat, sebuah bangsa memerlukan identitas. Identitas sebuah bangsa 

dapat diwujudkan antara lain melalui bahasanya. Dengan adanya 

                                                           
59 Tim Penulis Bahasa Indonesia UNEJ, Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa, (ANDI 

Offset: Yogyakarta, 2007), 6-7. 
60 Ibid., 7. 
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sebuah bahasa yang dapat mengatasi berbagai bahasa yang berbeda, 

suku-suku bangsa yang berbeda, dapat mengidentikkan diri sebagai 

satu bangsa melalui bahasa tersebut.61 

5) Bahasa Indonesia sebagai Alat Pemersatu Berbagai Suku Bangsa 

Sebuah bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang 

budaya dan bahasanya berbeda-beda akan mengalami masalah besar 

dalam melangsungkan kehidupannya. Perbedaan dapat memecah-

belah bangsa tersebut. Dengan adanya bahasa Indonesia yang diakui 

sebagai bahasa nasional oleh semua suku bangsa yang ada, 

perpecahan itu dapat dihindari karena suku-suku bangsa tersebut 

merasa satu. Jika tidak ada sebuah bahasa, seperti bahasa Indonesia, 

yang dapat menyatukan suku-suku bangsa yang berbeda, akan sering 

muncul masalah perpecahan bangsa.62 

6) Bahasa Indonesia sebagai Alat Perhubungan Antardaerah, 

Antarnegara, dan Antarbudaya 

Masalah yang dihadapi bangsa yang terdiri/atas berbagai suku 

bangsa dengan budaya dan bahasa yang berbeda-beda, adalah 

komunikasi. Dalam hal ini diperlukan sebuah bahasa yang dapat 

digunakan oleh suku-suku bangsa yang berbeda bahasanya sehingga 

mereka dapat saling berhubungan. Bahasa Indonesia sudah lama 

                                                           
61 Ibid., 7. 
62 Ibid., 7 
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memenuhi kebutuhan tersebut. Sudah berabad-abad lamanya bahasa 

Indonesia menjadi lingua franca di wilayah Indonesia.63 

7) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara 

Sebagai bahasa Negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: 

(1) bahasa resmi kenegaraan; (2) bahasa pengantar dalam dunia 

pendidikan; (3) alat perhubungan di tingkat nasional untuk 

kepentingan pembangunan dan pemerintahan;dan (4) alat 

pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. digunakan 

untuk urusan-urusan kenegaraan. Dalam hal ini, pidato-pidato resmi 

kenegaraan.64 

 

4. Hubungan Minat Membaca dengan Kemampuan Menulis Cerpen Religi 

Menurut Rahim membaca bersumber dari ranah kognitif seperti 

pemahaman, interpretasi dan asimilasi. Ranah kognitif sendiri bersumber 

dari ranah afektif. Ranah afektif berkaitan dengan minat, rasa percaya diri, 

pengontrol rasa negatif, serta penundaan dan kemauan untuk mengambil 

risiko. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada kaitan kuat antara minat dan 

ranah kognitif yang dimiliki siswa.65 

                                                           
63 Ibid., 8. 
64 Ibid., 8. 
65 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, 14 
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Minat dan motivasi baca termasuk ke dalam ranah afektif. Minat dan 

motivasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Minat merupakan 

keinginan kuat seseorang dan motivasi merupakan usaha seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Jika digabungkan minat dan motivasi akan menjadi 

kekuatan yang besar yang memengaruhi kegiatan membaca seseorang. 

Seorang akan membaca dengan baik jika disertai dengan keinginan dan 

usaha yang kuat. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Tarigan (2008), 

yang menyatakan bahwa keempat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis mempunyai hubunga yang erat dalam 

penerapannya di kehidupan sehari-hari. Empat keterampilan berbahasa yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, menulis memiliki hubungan yang sangat 

erat meskipun masing–masing memiliki ciri tertentu.66  

Karena ada hubungan yang sangat erat ini, pembelajaran dalam satu 

jenis keterampilan sering meningkatkan keterampilan yang lain.  Misalnya 

pembelajaran membaca, di samping meningkatkan keterampilan membaca 

dapat juga meningkatkan keterampilan menulis. Contoh lain belajar 

menemukan ide–ide pokok dalam menyimak juga meningkatkan 

kemampuan menemukan ide–ide pokok dalam membaca, karena kegiatan 

berpikir baik dalam memahami bahasa lisan maupun bahasa tertulis pada 

dasarnya sama. Dalam proses komunikasi, semua aspek keterampilan 

                                                           
66 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, 6-7. 
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berbahasa, baik lisan maupun tertulis penting. Pengalaman merupakan dasar 

bagi semua makna yang disampaikan dan yang dipahami dalam bahasa 

tertentu. Anak yang memiliki pengalaman berbahasa yang cukup luas akan 

dapat mengungkapkan maksudnya dan memahami maksud orang lain 

dengan mudah. 

Minat membaca tidak bisa tumbuh secara instan pada diri siswa. 

Perlu adanya pembiasaan-pembiasaan dan stimulus yang harus dilakukan 

berbagai pihak. Para siswa hidup di tiga lingkungan, yakni lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi pihak 

keluarga, sekolah dan masyarakat mempunyai andil dalam menumbuhkan 

minat membaca siswa. 

Menurut Faiz Manshur, sebagai pondasi utama guna memancarkan 

cahaya batin seorang penulis, kegemaran membaca merupakan lentera yang 

tak boleh padam barang sedetikpun. Alasannya yaitu membaca adalah sarana 

untuk memperoleh berbagai ilmu. Selain ilmu, membaca juga akan 

mempengaruhi penguasaan bahasa yang semakin terasah.67   

Faiz Manshur juga mengatakan “Anda bisa menjadi pembaca yang 

baik tanpa perlu menjadi penulis. Tetapi sungguh mustahil ada penulis tidak 

gemar membaca. Menulislah untuk dibaca, dan membacalah untuk 

melahirkan karya tulis. Itulah yang bijaksana dari kehidupan para penulis.”  

                                                           
67 Faiz Manshur, Genius Menulis: Penerang Batin Para Penulis, (Nuansa: Bandung, 

2012), 253-254 
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Menurut Zaenudin dalam bukunya How To Be a Writer  mengatakan 

bahwa penulis yang kaya ide, biasanya memang gemar dan sering membaca. 

Bahkan membaca sudah menjadi kebutuhan sehari-harinya. 68 

Gaya tulisan seorang yang menulis juga berasal dari membaca. Hal 

ini diperkuat dengan berbagai bukti yaitu: anak-anak yang berpartisipasi  

dalam program membaca bebas, menulis dengan lebih baik (misalnya, Elley 

dan Mangubhai, 1983; McNeil dalam Fader, 1976) dan mereka yang 

melaporkan bahwa semakin banyak mereka membaca semakin baik 

tulisannya (misalnya, Kimberling et al., 1988 sebagaimana dilaporkan dalam 

Krashen 1978, 1984; Applebee, 1978; Alexander, 1986; Salyer, 1987; 

Janopoulus, 1986; Kaplan dan Palhinda, 1981; Applebee et al.,  1980.69
 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil pelacakan di perpustakaan STAIN Ponorogo, peneliti 

menemukan tiga judul sripsi yang relevan dengan judul penelitian yang akan 

peneliti teliti. Judul-judul skripsi tersebut adalah: 

Iin Fauziah. PAI. 2006. STAIN Ponorogo. Pengaruh Minat Membaca 

Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa STAIN Ponorogo Angkatan 2005 

Tahun Akademik 2005/2006. 

                                                           
68 Zaenuddin HM, How to be a Writer: Panduan Praktis Penulis, (Bentara Cipta Prima: 

Jakarta, ...), 14 
69 Hernowo, Quantum Writing: Cara Cepat nan Bermanfaat untuk Merangsang 

Munculnya Potensi Menulis, (Bandung: Mizan Learning Center, 2006), 111 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) minat membaca mahasiswa 

STAIN Ponorogo Angkatan 2005 Tahun Akademik 2005/2006, 2) prestasi 

akademik mahasiswa STAIN Ponorogo Angkatan 2005 Tahun Akademik 

2005/2006, 3) pengaruh minat membaca terhadap prestasi akademik mahasiswa 

STAIN Ponorogo angkatan 2005 tahun akademik 2005/2006. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode 

pengumpulan data dan metode quesioner (angket). Penelitian ini termasuk dalam 

penelitian populasi karena sampel yang digunakan diambil 165 mahasiswa 

angkatan 2005 tahun akademik 2005-2006. Dengan teknik pengambilan sampel 

yaitu teknik sample random, sampling berdasaran tabel skala Krejcie. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ternyata tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara minat membaca dengan prestasi akademik. Hal ini terlihat dari hasil 

observasi yang menunjukkan Phi observasi lebih kecil dari Phi tabel. Hal tersebut 

menggambarkan minat membaca mahasiswa STAIN Ponorogo tergolong kurang 

atau sedang-sedang saja. 

Banun. PAI. 2012. STAIN Ponorogo. Korelasi antara Minat Membaca 

al-Qur’an dengan Hasil Belajar PAI pada Pokok Materi al-Qur’an Siswa Kelas 

VII di SMP Negeri I Takeran Magetan Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) minat membaca al-Qur‟an 

siswa Kelas VII di SMP Negeri I Takeran Magetan Tahun Pelajaran 2011/2012, 

2) Hasil Belajar PAI pada Pokok Materi al-Qur‟an Siswa Kelas VII di SMP 

Negeri I Takeran Magetan Tahun Pelajaran 2011/2012, 3) korelasi antara Minat 
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Membaca al-Qur‟an dengan Hasil Belajar PAI pada Pokok Materi al-Qur‟an 

Siswa Kelas VII di SMP Negeri I Takeran Magetan Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan sampel yang diambil 

berjumlah 100 siswa. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Statistik 

Korelasional Koefisien Kontingensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi yang signifikan antara minat membaca al-Qur‟an dengan hasil 

belajar PAI pada pokok materi al-Qur‟an siswa kelas VII SMP negeri 1 Takeran 

Magetan tahun pelajara 2011/2012. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rh = 0,338 

sedangkan rt pada taraf signifikansi 5% Øt = 0,195 dan rt pada taraf signifikansi  

1% Øt = 0,254. Karena rh lebih besar daripada rt korelasi yang dihasilkan data 

bersifat searah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi minat siswa dalam 

membaca al-Qur;an maka semakin baik pula hasil belajar PAI pada pokok materi 

al-Qur‟an. 

Masruri. PAI. 2006. STAIN Ponorogo. Pengaruh Motivasi Belajar 

terhadap Minat Membaca Kitab Kuning Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) di Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Motivasi Belajar 

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Pondok Pesantren 

Darul Huda Ponorogo, 2) Minat Membaca Kitab Kuning Mahasiswa Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Pondok Pesantren Darul Huda 

Ponorogo, 3) Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Minat Membaca Kitab Kuning 
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Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Pondok Pesantren 

Darul Huda Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. 

Sedangkan untuk mengumpulkan data penulis menggunakan metode angket, 

dokumentasi, observasi dan interview. Untuk menganalisa hasil akhir penulis 

menggunakan statistik dengan teknik product moment. Dari rumus analisa 

tersebut, menghasilkan ada hubungan yang positif artinya ada pengaruh yang 

signifikan antara motivasi belajar mahasiswa STAIN Ponorogo di Pondok 

Pesantren daruk Huda dengan minat membaca Kitab Kuning. 

Dari ketiga penelitian di atas, terdapat perbedaan pada penelitian yang 

akan peneliti lakukan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Iin Fauziyah dan 

Banun menggunakan minat membaca sebagai  kata kunci dari salah satu variabel 

penelitiannya. Akan tetapi penelitian yang akan peneliti lakukan 

menguhubungkan minat membaca dengan kemampuan menulis cerpen religi 

siswa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Masruri, ini sama-sama 

menggunakan salah satu kata kunci variabel tentang minat membaca. Tetapi pada 

penelitian tersebut minat membaca menjadi orientasi atau variabel y. Sedangkan 

untuk penelitian yang akan peneliti laukan yaitu menghubungkan antara minat 

membaca dengan kemampuan menulis cerpen religi siswa. 
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C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah penelitian tersebut di atas, maka 

kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah: “Jika minat membaca siswa tinggi, 

maka kemampuan menulis cerpen religi siswa baik. Jika minat membaca siswa 

rendah, maka kemampuan menulis cerpen religi siswa buruk”. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data yang 

diperoleh dari sampel penelitian.70 Berdasarkan landasan teori dan kerangka 

berfikir diatas, maka selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Ha : Ada korelasi yang signifikan antara minat membaca  dengan 

kemampuan menulis cerpen religi siswa mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas X MAN Temboro Magetan Tahun Pelajaran 

2014/2015 

2. Ho : Tidak ada korelasi yang signifikan antara minat membaca  

dengan kemampuan menulis cerpen religi siswa mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas X MAN Temboro Magetan Tahun 

Pelajaran 2014/2015 

 

                                                           
70 S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 67-68. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Desain penelitian atau rancangan penelitian dapat didefinisikan sebagai 

rencana, struktur dan strategi penyelidikan yang hendak dilakukan guna 

mendapatkan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan penelitian. Rencana 

tersebut merupakan skema atau program lengkap dari sebuah penelitian, mulai 

dari penyususnan hipotesis yang berimplikasi pada cara, prosedur penelitian, dan 

pengumpulan data sampai dengan analisis data.71 

Pada dasarnya desain penelitian merupakan sebuah rencana prosedural 

yang menjadi panduan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian secara valid, obyektif, akurat, dan ekonomis. Dengan kata lain desain 

penelitian sangat diperlukan oleh peneliti untuk mengarahkan kerja penelitian 

agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.72 

Metode penelitian diartikan sebagai cara individual untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.73 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional, karena 

hubungan antara dua variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

                                                           
71 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun 

Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 211. 
72 Ibid., 212. 
73 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,  

(Bandung: Alfabeta, 2013), 3. 
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saja, baik orang atau objek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.74 Variabel itu sendiri ada dua 

macam, yaitu: 

1. Variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

atau terikat. 

2. Variabel dependen atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.75 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diklasifikasikan dalam 

penelitian kuantitatif  korelatif dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada hubungan antara dua variabel yang diamati dalam proses 

pembelajaran. 

a. Variabel X adalah minat membaca siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas X MAN Temboro Magetan Tahun Pelajaran 2014/2015. 

b. Variabel Y adalah kemampuan menulis cerpen religi siswa mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas X MAN Temboro Magetan Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

 

 

 

                                                           
74 Ibid., 60. 
75 Ibid., 61. 
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B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.76 Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MAN Temboro Magetan Tahun 

Pelajaran 2014/2015 dengan jumlah 97 siswa. 

Tabel 3.1 

Jumlah Populasi 

No Kelas Jumlah 

1 X. A 16 

2 X. B 16 

3 X. C 16 

4 X. D 18 

5 X. E 16 

6 X. F 15 

 Total 97 

 

 

 

                                                           
76 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung:Alfabeta, 2013), 61.  
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2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Karena populasi terlalu besar sehingga tidak mungkin untuk 

meneliti seluruh populasi maka diperlukan sampel. Adapun teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

sampling jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.77 Dalam penelitian ini 

seluruh populasi dijadikan sebagai subjek penelitian yaitu berjumlah 97 

siswa. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tingkat minat membaca siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas X 

MAN Temboro Magetan Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Data tingkat kemampuan menulis cerpen religi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia siswa kelas X MAN Temboro Magetan Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

 

 

 

                                                           
77 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

124-125. 
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Tabel 3.2 

Tabel Instrumen Pengumpulan Data 

Judul 

Penelitian 

Variabel  

Penelitian 
Indikator Subjek Teknik 

No. 

angket 

dan tes 

KORELASI 

ANTARA 

MINAT 

MEMBACA 

DENGAN 

KEMAMPU

AN 

MENULIS 

CERPEN 

RELIGI 

SISWA 

MATA 

PELAJARA

N BAHASA 

INDONESIA 

KELAS X 

Minat 

membaca 

 

a. Dorongan Dari 

Dalam Individu 

Untuk Membaca: 

1)  kesadaran siswa 

akan pentingnya 

membaca 

2)  motivasi 

membaca siswa 

3) rasa ingin tahu 

siswa terhadap 

manfaat 

membaca 

4) kemauan siswa 

untuk membaca 

5) ketertarikan 

siswa terhadap 

Siswa 

kelas X 

MAN 

Temboro 

Magetan 

angket  

 

 

1,2 

 

 

3,4,5,6, 

7,8, 

9 

 

 

 

10,11 

 

12, 13 
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MAN 

TEMBORO 

MAGETAN 

TAHUN 

PELAJARA

N 2014/2015 

membaca 

b. Adanya Motif 

Sosial Yang 

Menimbulkan 

Kecenderungan 

Dalam Membaca  

c. Adanya Faktor 

Emosional Yang 

Mempengaruhi 

Minat Dalam 

Membaca 

 

14, 15,16 

 

 

 

 

17,18, 

19, 20 

 

Kemampu

an menulis 

cerpen 

religi 

b. Tema dan judul 

c. Alur 

d. Tokoh 

e. Sudut pandang  

f. Latar/setting 

cerita 

g. Amanat/pesan 

h. Gaya bahasa 

Siswa 

kelas X 

MAN 

Temboro 

Magetan 

Tes 

menulis 

cerpen 

religi 

1,2 

3,4 

5 

6,7 

8,9 

 

10, 11 

12,13 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun 

dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik 

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya.78 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai sarana dan 

prasarana, keadaan guru dan siswa, struktur organisasi, serta letak geografis 

MAN Temboro Magetan, buku-buku di perpustakaan yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini dan penelitian yang terdahulu. 

2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.79 Dalam penelitian ini angket digunakan untuk 

memperoleh data tentang minat membaca siswa kelas X MAN Temboro 

Magetan Tahun Pelajaran 2014/2015. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan penyusunan angket dengan skala likert yaitu digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

                                                           
78 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  (Jakarta; Rineka Cipta, 1996), 274. 
79 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D, 199. 
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terhadap fenomena atau gejala sosial yang telah ditetapkan oleh peneliti.80 

Dalam penelitian ini pernyataan yang digunakan untuk mengukur adalah 

pernyataan positif. Skor dalam skala likert untuk pernyataan positif yaitu 

sebagai berikut:  

Tabel 3.3 

Skor Pernyataan Skala Likert 

PERNYATAAN 

SKOR 

POSITIF 

Selalu 4 

Sering  3 

Kadang-Kadang 2 

Tidak Pernah 1 

 

3. Tes 

Data yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang diperoleh berdasarkan pengukuran berdasarkan 

pengukuran secara langsung oleh peneliti.81 Data tersebut didapatkan melalui 

tes. Tes adalah suatu cara untuk melakukan penilaian yang berbentuk tugas-

                                                           
80 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan : Suatu Pendidikan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, 73. 
81 Zainal Mustafa EQ, Mengurangi Variable Hingga Instrumensasi (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2009), 92. 



63 

 

 

tugas yang harus dikerjakan siswa.82 Pada umumnya tes dipergunakan untuk 

mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan di sebuah 

kegiatan belajar mengajar.83 Pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya 

dengan menggunakan tes karena data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah hasil kemampuan menulis cerpen religi siswa. 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes subyektif, yang pada 

umumnya  berbentuk esai (uraian). Tes yang digunakan merupakan tes 

membuat cerpen bertemakan religi atau keagamaan. Dan dalam penilaian hasil 

tes tersebut aspek yang dinilai terdapat 13 aspek penilaian. Yang masing-

masing dari aspek tersebut memiliki skor 1-3. Sor 1 untuk kategori tidak tepat, 

2 untuk kategori kurang tepat dan 3 untuk kategori tepat. Dan pedoman 

penilaian dari hasil seluruh skor adalah dengan cara berikut di bawah ini: 

Nilai akhir = 
� ℎ  +1 

4
 x 10 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang akan digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

                                                           
82 Sarwiji Suwandi, Model-Model Asesmen dalam Pembelajaran (Surakarta: Yuma 

Pustaka, 2011), 47. 
83 Ibid., 52. 
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yang telah diajukan.84 Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari 

hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dua langkah teknik 

analisa data, yakni analisa data pra penelitian dan analisa data penelitian. Adapun 

rinciannya sebagai berikut: 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Instrument dalam suatu penelitian perlu diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur.85 

Jadi validitas instrument mengarah pada ketepatan instrument dalam 

fungsi sebagai alat ukur. 

Untuk menguji validitas instrument dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis validitas konstruk sebab variable dalam penelitian ini 

berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat 

diamati dan diukur. Adapun cara menghitungnya yaitu dengan 

menggunakan korelasi product moment. Langkah-langkah menghitungnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Menyiapkan tabel analisis item seluruh soal 

                                                           
84Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D, 137. 
85 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 121. 
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2) Menyiapkan tabel analisis item setiap soal 

3) Memasukan ke dalam rumus korelasi Product Moment: 

rxy = 
� ( )−( )( )  �  2− ( )2   �  2−( )2  

Keterangan: 

 rxy = Angka indeks korelasi “r” product moment 

N = Number of Cases         = Jumlah hasil perkalian antara skor x dan skor y           = Jumlah seluruh skor x           = Jumlah seluruh skor y 

Untuk keperluan uji validitas dan reliabilitas instrument dalam 

penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 30 responden. Dari 

hasil perhitungan validitas item istrumen terhadap 30 item soal variabel 

minat membaca siswa, ternyata terdapat 20 item soal yang dinyatakan 

valid yaitu item nomor 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15,  18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 28. Untuk mengetahui instrument minat membaca pada uji 

validitas dapat dilihat pada lampiran 1, dan untuk mengetahui skor 

jawaban angket untuk uji validitas variabel minat membaca siswa dapat 

dilihat di lampiran 5. 

Kemudian dari hasil perhitungan validitas-validitas item instrument 

tersebut, sehingga dapat disimpulkan ke dalam tabel rekapitulasi di bawah 

ini. 
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Tabel 3.4 

 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Angket Tentang Minat 

Membaca 

Variabel 

No. 

Item 

r Hitung r Tabel Keterangan 

Minat 

Membaca 

(X) 

3 0.474 0,361 Valid 

4 0.671 0,361 Valid 

6 0.433 0,361 Valid 

7 0.525 0,361 Valid 

9 0.389 0,361 Valid 

10 0.385 0,361 Valid 

11 0,506 0,361 Valid 

12 0,515 0,361 Valid 

14 0,641 0,361 Valid 

17 0,715 0,361 Valid 

18 0,659 0,361 Valid 

19 0,629 0,361 Valid 

20 0,568 0,361 Valid 

21 0,5902 0,361 Valid 

22 0,686 0,361 Valid 

23 0,474 0,361 Valid 
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24 0,713 0,361 Valid 

26 0.4001 0,361 Valid 

29 0,5813 0,361 Valid 

 30 0,679 0,361 Valid 

 

Nomor-nomor angket yang telah dianggap valid tersebut kemudian 

dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Item angket 

instrumen dalam penelitian ini ada 20 angket. Untuk melihat instrument 

angket yang sudah valid dapat dilihat pada lampiran 2. 

Sedangkan pada variabel kemampuan menulis cerpen religi peneliti 

menggunakan 17 aspek penilaian, dan ternyata setelah diuji validitasnya 

terdapat 13 aspek penilaian yang valid. Adapun untuk mengetahui 

instrument penilaian kemampuan menulis cerpen religi pada uji validitas 

dapat dilihat pada lampiran 3 sedangkan untuk skor perolehan kemampuan 

menulis cerpen religi dapat dilihat pada lampiran 6. 

Kemudian dari hasil perhitungan validitas-validitas item instrument 

tersebut, sehingga dapat disimpulkan ke dalam tabel rekapitulasi di bawah 

ini 
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Tabel 3.5  

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Tes Kemampuan Menulis 

Cerpen Religi 

Variabel 

No. 

Item 

r Hitung r Tabel Keterangan 

Kemampuan 

Menulis 

Cerpen 

Religi 

1 0.3954 0,361 Valid 

2 0.4311 0,361 Valid 

4 0.3712 0,361 Valid 

6 0.4835 0,361 Valid 

7 0.4744 0,361 Valid 

9 0.4918 0,361 Valid 

10 0.5193 0,361 Valid 

11 0.5586 0,361 Valid 

12 0.3943 0,361 Valid 

13 0.4695 0,361 Valid 

15 0.4937 0,361 Valid 

16 0.4203 0,361 Valid 

 17 0.4735 0,361 Valid 

 

Nomor-nomor instrument penilaian yang telah dianggap valid tersebut 

kemudian dipakai untuk menilai tes dalam penelitian ini. Item 
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penilaian dalam penelitian ini ada 13 aspek. Untuk melihat item 

penilaian yang sudah valid dapat dilihat pada lampiran 4. 

b. Uji Reliabilitas 

Pengujian alat pengumpulan data yang kedua adalah pengujian 

reliabilitas instrumen. Gagasan pokok dalam konsep reliabilitas adalah 

sejauhmana hasil suatu proses pengukuran dapat dipercaya. Hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran terhadap Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika 

pengukurannya konsisten, cermat dan akurat.86 Adapun rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Rumus Varian Masing-Masing Item (��²) : 

   σi² =  
 xi ²

N
−    xi

N
 ² 

Rumus Varian total (��²) : 

   σt² =  
 xt ²

N
−    xt

N
 ² 

Setelah itu untuk mendapatkan informasi reliabilitasnya, nilai 

koefisien alpha cronbach ( 11) dibandingkan dengan nilai rtabel. Apabila 

                                                           
67 Sambas Ali Muhidin, Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian (Bandung: 

Pustaka Setia, 2011), 37. 
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nilai 11 > rtabel, maka instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Berikut 

adalah rumus koefisien alpha cronbach:87 

r11 =  k

k − 1
  1 − Σσi²σt

2   
Keterangan:  

r11  = koefisien reliabilitas tes 

k  = banyaknya butir item 

Σ� ²  = jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 

�2  = varian total 

1 = bilangan konstanta 

Adapun secara terperinci hasil perhitungan reliabilitas intrumen 

dapat dijelaskan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Membuat tabel pembantu untuk menempatkan skor-skor pada item yang 

diperoleh. Secara terperinci untuk variabel minat membaca siswa dapat 

dilihat di lampiran. 

b. Menghitung nilai varians masing-masing item dan varians total secara 

terperinci untuk variabel minat membaca siswa dapat dilihat di lampiran. 

                                                           
68 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan : Suatu Pendidikan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, 90. 
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c. Menghitung nilai koefisien alpha dengan menggunakan rumus: 

r11 = 
( −1)

  1 −  
 2��2   

Perhitungan reliabilitas minat membaca dapat dilihat pada lampiran 

7. Dari perhitungan reliabilitas tersebut dapat diketahui bahwa nilai 

reliabilitas instrumen minat membaca siswa sebesar 0,894. Kemudian 

dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 0,361 

dapat dilihat pada lampiran 11. Hasil konsultasi menunjukkan bahwa “r” 

hitung > dari “r” tabel. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa instrumen di 

atas adalah reliabel. 

Sedangkan perhitungan reliabilitas instrument penilaian 

kemampuan menulis cerpen religi dapat dilihat pada lampiran 8. Dari 

perhitungan reliabilitas tersebut dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas 

instrumen penilaian kemampuan menulis cerpen religi siswa sebesar 

0,711. Kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikansi 

5% adalah 0,361 dapat dilihat pada lampiran 11. Hasil konsultasi 

menunjukkan bahwa “r” hitung > dari “r” tabel. Untuk itu dapat 

disimpulkan bahwa instrumen di atas adalah reliabel. 

 

2. Hasil Penelitian 

Teknik analisis data untuk menjawab masalah satu dan dua adalah mean 

dan standar deviasi dengan rumus sebagai berikut: 
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Rumus Mean: 

Mx = 
N

fx
 

My = 
N

fy
 

Keterangan: 

Mx dan My = Mean (Rata-Rata) yang dicari  �  dan  �  = Jumlah dari hasil perkalian antara Mid point 

dari masing-masing interval dengan frekuensi 

N = Number Of Cases. 

 

Rumus standar deviasi yaitu  

SDx = 

22 ''





 

N

fx

N

fx
 

SDy = 

22 ''





 

N

fy

N

fy
 

Keterangan: 

SDx dan SDy  = Standar Deviasi. 

N = Number Of Cases. 

 2)'(xf dan  2)'(yf  = Jumlah frekuensi dikali dengan 

titik tengah buatan. 
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  'x  dan  'y  = Jumlah frekuensi dikali dengan 

titik tengah buatan. 

Dari hasil di atas dapat diketahui mean dan SD. Untuk 

menentukan tingkat minat membaca siswa apakah tinggi, sedang, 

rendah, dibuat pengelompokan dengan rumus sebagai berikut: 

1. Skor lebih dari mean + 1 SD adalah tingkat tinggi 

2. Skor kurang dari mean – 1 SD adalah tingkat rendah 

3. Skor antara mean –1 SD sampai mean + 1 SD adalah tingkat 

sedang. 

Setelah dibuat pengelompokan kemudian dicari frekuensinya dan 

hasilnya diprosentasikan dengan rumus; 

P = 
��  x 100% 

Keterangan: 

P = Angka Prosentasi 

fi = Frekuensi 

N = Number Of Cases. 

 

3. Teknik Analisis Data untuk Rumusan Masalah Ketiga. 

Sedangkan teknik analisis yang digunaka untuk menjawab 

rumusan masalah ketiga mengenai hubungan antara dua variabel, 
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peneliti menggunakan teknik korelasi Product Moment. Teknik 

korelasi product moment ini dipergunakan apabila variabel yang kita 

korelasikan datanya bersifat kontinyu, sampel yang diteliti mempunyai 

sifat homogen/mendekati homogeny, dan garis regresiya merupakan 

regresi linier.88 Adapun rumus korelasi Product Moment ini adalah: 

rxy = 

''

''
''

SDySDx

CyCx
n

yfx 
 

Keterangan: 

 '' yx
 
= Jumlah hasil perkalian silang (product moment) antara 

frekuensisel  (f) dengan x‟ dan y‟ 

'Cx  =  Nilai korelasi pada variabel  X, N

fx
Cx

 '
'

 

'Cy  =  Nilai koreksi pada variabel Y, 
N

fy
Cy

 '
'  

SDx‟ = Deviasi Standar nilai X dalam arti tiap nilai sebagai 1unit 

(dimana i = 1). 

SDy‟ = Deviasi Standar nilai Y dalam arti tiap nilai sebagai  unit 

(dimana i = 1) 

N = Number of Cases 

  

                                                           
88 Ibid., 105. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MAN Temboro  

Keberadaan MAN Temboro tidak bisa dilepaskan dengan Yayasan 

Al‟ Fatah di Kecamatan Karas, sebab dahulu sebelum MAN Temboro ada, di 

Yayasan Al- Fatah Temboro Magetan sudah didirikan PGA (Pendidikan 

Guru Agama). Karena ada suatu kebijakan dari pemerintah PGA itu 

kemudian dilebur/diubah menjadi MAN.  

MAN Temboro merupakan Madrasah Aliyah Negeri dan saat itu 

masih menempati tempat di Yayasan Al-Fatah, maka harus dipisahkan 

dengan Yayasan Al- Fatah Temboro Kecamatan Karas. 

Pada tahun 1987 MAN Temboro di Karas menempati gedung baru 

milik sendiri (pemerintah) bertempat di desa Purwosari, Kecamatan 

Magetan, Kabupaten Magetan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 

143 Tahun 1967, Penegerian PGA Al-Fatah N.U. di Temboro Kab. Magetan 

menjadi PGA 4 Tahun dan melebur menjadi MAN Temboro di Purwosari 

Magetan  dengan uraian kepemimpinan atau kepala Madrasah sebagai 

berikut: 89 

 

                                                           
89 Lihat lampiran 14 pada laporan penelitian ini. 
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Tabel 4.1 Kepala Madrasah 

No Nama Tahun 

1 R. Ahmad  Badawi 1985 – 1991 

2 Drs. H.Moh Dijat Sofwan 1991 – 1999 

3 Drs. H. Hardilan Abdullah 1999 – 2005 

4 Drs. H. Asj‟ari, M.Ag 2005 – 2008 

5 Drs. Ali Mursidi 2008 – 2012 

6 Drs. Noor Syamsi, M.Pd.I 2012 – Sekarang. 

 

2. Letak Geografis MAN Temboro 

Menurut catatan sejarah Madrasah Aliyah Negeri Temboro 

Magetan pada awalnya menempati tempat di Yayasan Al- Fatah Temboro 

Kecamatan Karas. Namun pada tahun 1987 MAN Temboro menempati 

gedung baru milik sendiri (pemerintah) bertempat di desa Purwosari, 

Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Adapun lokasi gedung Madrasah 

Aliyah Negeri Temboro Temboro Magetan sekarang terlekat di sebelah timur 

kota + 5 km dari poros kota Magetan tepatnya di jalan raya Maospati-

Magetan, di bangun diatas lahan sekitar 8775 m2.90 

 

 

                                                           
90 Lihat lampiran 15 pada laporan penelitian ini. 
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3. Visi, Misi dan Tujuan MAN Temboro 

a. Visi MAN Temboro Magetan 

Unggul dalam prestasi, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dilandasi iman dan takwa. 

b. Misi MAN Temboro Magetan 

1. Meningkatkan prestasi akademik lulusan. 

2. Meningkatkan prestasi ekstrakurikuler. 

3. Meningkatkan kemampuan bahasa arab dan bahasa inggris. 

4. Membantu prestasi didik yang berakhlak dan berbudi luruh. 

c. Tujuan MAN Temboro Magetan 

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka pendidikan yang 

ingin dicapai MAN Temboro Magetan adalah: 

1. Menyiapkan siswa untuk memperoleh prestasi akademik yang tinggi. 

2. Menjadikan siswa patuh pada orang tua, guru, dan masyarakat. 

3. Menjadikan iklim yang kondusif bagi terciptanya solidaritas, saling 

mempercayai dan menghargai antara warga masyarakat dan 

masyarakat sekitar.91 

 

 

 

4. Struktur Organisasi MAN Temboro 

                                                           
91 Lihat lampiran 19 pada laporan penelitian ini 
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Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting 

keberadaannya karena dengan melihat dan membaca struktur organisasi, 

memudahkan kita untuk mengetahui sejumlah personel yang menduduki 

jabatan tertentu di dalam lembaga tersebut. Melalui struktur organisasi 

tersebut pihak lembaga lebih mudah melaksanakan program yang telah 

direncanakan, mekanisme kerja, serta tugas dan tanggung jawab dapat 

berjalan dengan baik. Disamping itu juga untuk menghindari 

kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas antara personil sekolah, sehingga 

tugas yang dibebankan kepada masing-masing personil dapat berjalan dengan 

lancar serta mekanisme kerja dapat diketahui dengan mudah. Adapun struktur 

organisasi di MAN Temboro Magetan dapat dilihat pada lampiran.92 

 

5. Sarana dan Prasarana MAN Temboro 

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang ikut menentukan 

keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran. Dengan adanya sarana dan  

prasarana yang memadai, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan 

lancar sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan maksimal 

sebagaimana yang diharapkan. 

Di sini data sarana dan prasarana secara lengkap meliputi luas 

bangunan, lapangan olahraga, jumlah ruang (ruang belajar dan ruang 

                                                           
92 Lihat lampiran 16 pada laporan penelitian ini 
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penunjang), dan jumlah peralatan. Selanjutnya hal-hal terkait dengan sarana 

dan prasarana MAN Temboro Magetan dapat dilihat pada lampiran.93
 

6. Keadaan Guru dan Siswa MAN Temboro 

Secara keseluruhan guru beserta karyawan di MAN Temboro Magetan 

52 orang, yaitu terdiri dari 42 tenaga pendidik dan 10 tenaga kependidikan. 

Sedangkan siswa MAN Temboro Magetan berjumlah 286 siswa terdiri dari 

kelas X sebanyak 97 siswa, kelas XI sebanyak 96 siswa dan Kelas XII 

sebanyak 93 siswa. Selanjutnya terkait dengan data guru dan siswa di MAN 

Temboro Magetan dapat dilihat pada lampiran.94 

 

B. Deskripsi Data 

1. Minat Membaca Siswa Kelas X MAN Temboro Magetan 

Untuk mendapatkan data mengenai minat membaca siswa kelas X 

MAN Temboro peneliti menggunakan metode angket langsung, yaitu angket 

yang dijawab oleh responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah seluruh siswa kelas X 

yang berjumlah 97 siswa. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, untuk menganalisis 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

                                                           
93 Lihat lampiran pada laporan penelitian ini 
94 Lihat lampiran pada laporan penelitian ini 
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statistic yang dalam  perhitungannya menggunakan rumus korelasi product 

moment. Adapun hasil skor minat membaca siswa kelas X MAN Temboro 

Magetan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Skor Minat Membaca Siswa kelas X MAN Temboro 

No Minat Membaca Frekuensi Prosentase 

1 65 1 1.031% 

2 64 3 3.093% 

3 62 1 1.031% 

4 61 1 1.031% 

5 60 1 1.031% 

6 59 2 2.062% 

7 58 1 1.031% 

8 57 1 1.031% 

9 55 3 3.093% 

10 54 3 3.093% 

11 52 4 4.124% 

12 51 4 4.124% 

13 50 7 7.216% 

14 49 3 3.093% 

15 48 4 4.124% 
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16 47 9 9.278% 

17 46 5 5.155% 

18 45 10 10.31% 

19 44 2 2.062% 

20 43 3 3.093% 

21 42 2 2.062% 

22 41 2 2.062% 

23 40 3 3.093% 

24 39 4 4.124% 

25 38 3 3.093% 

26 37 3 3.093% 

27 36 3 3.093% 

28 35 2 2.062% 

29 34 2 2.062% 

30 33 3 3.093% 

31 31 1 1.031% 

32 28 1 1.031% 

jumlah 97 100% 

 

Adapun skor minat membaca siswa kelas X MAN Temboro Magetan 

dapat dilihat pada lampiran 9. 
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2. Kemampuan Menulis Cerpen Religi Siswa Kelas X Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia  

Untuk mendapatkan data mengenai kemampuan menulis cerpen religi 

siswa kelas X MAN Temboro Magetan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

peneliti menggunakan tes tulis berupa perintah membuat cerpen dengan tema 

religi kepada seluruh siswa kelas X MAN Temboro Magetan yang berjumlah 

97 siswa. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, untuk menganalisis 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

statistik yang dalam perhitungannya menggunakan rumus korelasi product 

moment. Adapun hasil skor kemampuaan menulis cerpen religi siswa kelas 

X MAN Temboro Magetan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 

Skor Kemampuan Menulis Cerpen Religi Siswa Kelas X MAN Temboro 

No Kemampuan menulis cerpen religi Frekuensi Prosentase 

1 98 1 1.031% 

2 95 4 4.124% 

3 93 4 4.124% 

4 90 6 6.186% 

5 88 5 5.155% 

6 85 4 4.124% 

7 83 6 6.186% 

8 80 10 10.31% 

9 78 6 6.186% 

10 75 9 9.278% 

11 73 10 10.31% 

12 70 7 7.216% 

13 68 8 8.247% 

14 65 5 5.155% 

15 63 3 3.093% 

16 60 5 5.155% 

17 58 2 2.062% 

18 55 2 2.062% 
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Jumlah 97 100% 

 

Adapun skor kemampuan menulis cerpen religi siswa Kelas X MAN 

Temboro Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dapat dilihat pada lampiran 10. 

 

C. Analisis Data 

1. Analisis Data Minat Membaca Siswa Kelas X MAN Temboro Magetan 

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang minat membaca 

siswa kelas X MAN Temboro Magetan, peneliti menggunakan metode 

angket yang dibagikan kepada siswa. Setelah diketahui nilai skor angket yang 

dibagikan kepada 97 siswa, kemudian dicari Mx dan SDx untuk menentukan 

kategori minat membaca siswa dengan susunan tiga kelompok, yaitu baik, 

cukup, dan kurang. Selanjutnya mengatur, menyusun, dan menyajikan skor-

skor angket tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok 

yang terlebih dahulu harus mencari intervalnya sebagai berikut: 

R = H – L + 1 

Keterangan : 

R =  Range (Jarak pengukuran) 

H =  High Score (Nilai tertinggi) 

L =  Lowest Score (Nilai terendah) 

1 =  Bilangan konstan 
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Sedangkan untuk mencari kelas interval, menggunakan rumus: 

k  = 1 + 3,322 log N 

Sedangkan  untuk  menentukan panjangnya interval kelas, 

menggunakan rumus:  

i =  
�
 

Keterangan: 

i = Lebar interval 

k = Kelompok interval 

R = Range 

Untuk menentukan klasifikasi pengelolaan ruang kelas dengan interval 

nilai sebagai berikut: 

R = H – L +1 = 65 – 28 +1 = 38 

Jadi R = 38 

k  = 1 + 3,322 log N = 1 + 3,322 log 97 

 = 1 + 3,322 x 1.986772 

 = 7.600056 = 8 

Jadi k = 8 

i =  
�
 = 

38

8
 = 4,75 = 5 

jadi i = 5 
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Dengan lebar interval sebesar 5 dan kelompok interval adalah 8, 

selanjutnya dapat disusun tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

 Distribusi Frekuensi Minat Membaca Siswa Kelas X MAN Temboro 

Magetan 

No Minat Membaca Frekuensi 

1 63-67 4 

2 58-62 6 

3 53-57 7 

4 48-52 22 

5 43-47 29 

6 38-42 14 

7 33-37 13 

8 28-32 2 

Jumlah 97 

 

Kemudian  mencari mean dan Standar Deviasinya sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

 Perhitungan Mean dan Standar Deviasi untuk Minat Membaca Siswa 

Kelas X MAN Temboro Magetan 

No Interval F x fkb Fka x’ fx’ fx x’2 
fx’2 

1 63-67 4 65 97 4 4 16 260 16 64 

2 58-62 6 60 93 10 3 18 240 9 54 

3 53-57 7 55 87 17 2 14 385 4 28 

4 48-52 22 50 80 39 1 22 1100 1 22 

5 43-47 29 45 58 68 0 0 1305 0 0 

6 38-42 14 40 29 82 -1 -14 560 1 14 

7 33-37 13 35 15 95 -2 -26 455 4 52 

8 28-32 2 30 2 97 -3 -6 60 9 18 

Jumlah 97     24 4365  252 

 

Dari hasil data di atas, kemudian dicari mean dan Standar Deviasinya 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean (rata-rata) dari variabel x 

Mx = 
Σ��  = 

4365

97
 = 45 

b. Mencari standar deviasi dari variable x 
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SDx = �  Σ� ′ 2 −  Σ� ′ 2 

= 5  252

97
−  24

97
  2 

= 5  2,59793814 − (0,24742268) 2 

= 5 2,59793814 − 0,06121798 

= 5  2,53672016  

= 5 x 1.59270843 

= 7.96354217 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx = 45 dan SDx = 7.96354217. 

untuk menentukan minat membaca siswa yaitu tinggi, sedang atau rendah, 

dibuat pengelompokkan dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah minat membaca siswa tinggi. 

b. Skor kurang dari Mx – 1.SDx adalah minat membaca siswa rendah. 

c. Skor antara Mx – 1.SDx sampai dengan Mx + 1. SDx adalah minat 

membaca siswa sedang. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SDx  = 45 + 1 x 7.96354217 

   = 52,96354217 

   = 53(dibulatkan) 

Mx – 1.SDx = 45 - 1 x 7.96354217 
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= 37.03645783 

= 37 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 53 

dikategorikan minat membaca siswa tinggi. Sedangkan skor kurang dari 37 

dikategorikan minat membaca siswa rendah dan untuk siswa yang memiliki 

skor 53 sampai 37 dikategorikan minat membaca siswa sedang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang minat membaca siswa kelas X MAN 

Temboro Magetan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

 Kategorisasi  Minat Membaca Siswa Kelas X MAN Temboro Magetan 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 53 17 17.53 % Tinggi 

2 37 – 53 65 67.01 % Sedang 

3 Kurang dari 37 15 15.46 % Rendah 

Jumlah 97 100%  

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan minat 

membaca siswa kelas X MAN Temboro Magetan, dalam kategori tinggi 

dengan frekuensi sebanyak 17 responden (17.53 %), dalam kategori sedang 
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dengan frekuensi sebanyak 65 responden (67.01 %), dan dalam kategori 

rendah dengan frekuensi 15 responden (15.46 %). Dengan demikian secara 

umum dapat dikatakan bahwa minat membaca siswa kelas X MAN Temboro 

Magetan adalah sedang. Hal ini terbukti dalam kategorisasi menunjukan 

prosentasenya (67.01 %). Adapun hasil dari pengkategorian ini secara 

terperinci dapat dilihat dalam lampiran 10. 

 

2. Analisis Data Kemampuan Menulis Cerpen Religi Siswa Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas X MAN Temboro Magetan 

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana 

kemampuan menulis cerpen religi siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas X MAN Temboro Magetan, penulis menggunakan metode tes yang 

dibagikan kepada seluruh siswa. Setelah diketahui nilai skor tes yang 

dibagikan kepada 97 siswa, kemudian dicari nilai My dan Sdy untuk 

menentukan kategori kemampuan menulis cerpen religi siswa dengan 

susunan tiga kelompok, yaitu baik, cukup, dan kurang. Selanjutnya mengatur, 

menyusun, dan menyajikan skor-skor tes tersebut dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi data kelompok yang terlebih dahulu harus mencari 

intervalnya sebagai berikut: 

R = H – L + 1 

Keterangan : 

R =  Range (Jarak pengukuran) 
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H =  High Score (Nilai tertinggi) 

L =  Lowest Score (Nilai terendah) 

1 =  Bilangan konstan 

Sedangkan untuk mencari kelas interval, menggunakan rumus: 

k  = 1 + 3,322 log N 

Sedangkan  untuk  menentukan panjangnya interval kelas, menggunakan 

rumus:  

i =  
�
 

keterangan: 

i = Lebar interval 

k = Kelompok interval 

R = Range 

Untuk menentukan klasifikasi pengelolaan ruang kelas dengan interval 

nilai sebagai berikut: 

R = H – L +1 = 98 – 55 +1 = 44 

Jadi R = 44 

k   = 1 + 3,322 log N  

     = 1 + 3,322 log 97 

 = 1 + 3,322 x 1.986772 

 = 7.600056 = 8 
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Jadi k = 8 

i =  
�
 = 

44

8
 = 5,5= 6 

jadi i = 6 

Dengan lebar interval sebesar 6 dan kelompok interval adalah 8, 

selanjutnya dapat disusun tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

 Distribusi Frekuensi Kemampuan Menulis Cerpen Religi Siswa Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas X MAN Temboro 

No Kemampuan menulis cerpen religi Frekuensi 

1 97 – 102 1 

2 91 -  96 8 

3 85 – 90 15 

4 79 – 84 16 

5 73 – 78 25 

6 67 – 72 15 

7 61 – 66 8 

8 55-60 9 

Jumlah 97 

  

Kemudian mencari mean dan Standar Deviasinya sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

 Perhitungan Mean dan Standar Deviasi untuk Kemampuan Menulis 

Cerpen Religi Siswa Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas X MAN 

Temboro 

No Interval f y fkb fka y’ fy’ Fy y’2 
fy’2 

1 97 - 102 1 99,5 97 1 4 4 99.5 16 16 

2 91 -  96 8 93,5 96 9 3 24 748 9 72 

3 85 – 90 15 87,5 88 24 2 30 1312.5 4 60 

4 79 – 84 16 81,5 73 40 1 16 1304 1 16 

5 73 – 78 25 75,5 57 65 0 0 1887.5 0 0 

6 67 – 72 15 69,5 32 80 -1 -15 1042.5 1 15 

7 61 – 66 8 63,5 17 88 -2 -16 508 4 32 

8 55-60 9 57,5 9 97 -3 -27 517.5 9 81 

Jumlah 97     16 7419,5  292 

 

Dari hasil data di atas, kemudian dicari mean dan Standar Deviasinya 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

c. Mencari mean (rata-rata) dari variabel y 

My = 
N

fy
= 

7419,5

97
 = 76.48969 
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d. Mencari standar deviasi dari variabel y 

SDy = i

22





 

N

fy

N

fy
 

= 6 
2

97

16

97

292 


  

= 6  3,0103093 − (0,164948) 2 

= 6  3,0103093 − 0,027208 

= 6  2,983101  

= 6 x 1,727166 

= 10,3629941 

Dari hasil di atas dapat diketahui My = 76.48969 dan SDy 

=.10,3629941 untuk menentukan minat membaca siswa yaitu tinggi, sedang 

atau rendah, dibuat pengelompokkan dengan menggunakan rumus-rumus 

sebagai berikut: 

d. Skor lebih dari My + 1. SDy adalah minat membaca siswa tinggi. 

e. Skor kurang dari My – 1.SDy adalah minat membaca siswa rendah. 

f. Skor antara My – 1.Sdy sampai dengan My + 1. SDy adalah minat 

membaca siswa sedang. 

Adapun perhitungannya adalah: 

My + 1.SDy  = 76.48969  + 1 x 10,3629941 
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   = 86,85268 

   = 87(dibulatkan) 

My – 1.SDy = 76.48969   - 1 x 10,3629941 

= 66,126697 

= 66 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 87 

dikategorikan kemampuan menulis cerpen religi siswa baik. Sedangkan skor 

kurang dari 66 dikategorikan kemampuan menulis cerpen religi siswa kurang 

dan untuk siswa yang memiliki skor 87 sampai 66 dikategorikan kemampuan 

menulis cerpen religi cukup. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kemampuan menulis cerpen 

religi mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas X MAN Temboro 

Magetan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

 Kategorisasi  Kemampuan Menulis Cerpen Religi Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Siswa Kelas X MAN Temboro Magetan 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 87 20 20,62 % Baik 

2 87 – 66 60 61,86 % Cukup 
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3 Kurang dari 66 17 17,53 % Kurang 

Jumlah 97 100%  

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa yang kemampuan menulis 

cerpen religi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas X MAN 

Temboro Magetan, dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 20 

responden (20,62 %), dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 60 

responden (61,86 %), dan dalam kategori kurang dengan frekuensi 17 

responden (17,53 %). Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa 

kemampuan menulis cerpen religi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

siswa kelas X MAN Temboro Magetan adalah cukup. Hal ini terbukti dalam 

kategorisasi menunjukan prosentasenya (61,86 %). Adapun hasil dari 

pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat dalam lampiran 11. 

 

3. Analisis Data tentang Korelasi minat membaca dengan kemampuan 

menulis cerpen religi siswa Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas X 

MAN Temboro Magetan 

a. Uji Normalitas (Uji Prasyarat) 

Sebelum digunakan dalam penelitian, data yang sudah di dapat 

harus di uji normalitasnya. Uji normalitas merupakan uji prasyarat 
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mengetahui apakah data yang diperoleh tersebut normal atau tidak. Jika 

normal maka data tersebut layak digunakan untuk penelitian. 

1) Uji Normalitas Data Minat Membaca Siswa Keas X MAN Temboro 

Magetan 

Adapun uji normalitas dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan rumus Lilifors dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

Langkah 1 : Merumuskan hipotesa 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Langkah 2 : Membuat tabel distribusi frekuensi 

 

Tabel 4.12  

Tabel Distribusi Frekuensi Minat Membaca 

X F fx X
2 

Fx
2 

65 1 65 4225 4225 

64 3 192 4096 12288 

62 1 62 3844 3844 

61 1 61 3721 3721 

60 1 60 3600 3600 

59 2 118 3481 6962 
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58 1 58 3364 3364 

57 1 57 3249 3249 

55 3 165 3025 9075 

54 3 162 2916 8748 

52 4 208 2704 10816 

51 4 204 2601 10404 

50 7 350 2500 17500 

49 3 147 2401 7203 

48 4 192 2304 9216 

47 9 423 2209 19881 

46 5 230 2116 10580 

45 10 450 2025 20250 

44 2 88 1936 3872 

43 3 129 1849 5547 

42 2 84 1764 3528 

41 2 82 1681 3362 

40 3 120 1600 4800 

39 4 156 1521 6084 

38 3 114 1444 4332 

37 3 111 1369 4107 

36 3 108 1296 3888 
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35 2 70 1225 2450 

34 2 68 1156 2312 

33 3 99 1089 3267 

31 1 31 961 961 

28 1 28 784 784 

 97 4492  214220 

 

Langkah 3 : Menghitung rata-ratanya (mean) dan 

Standart Devisasi 

Menghitung rata-ratanya (mean) 

Mx = 
N

fx
 

= 
97

4492

 

= 46,309 

 Mencari Standar Deviasi dari variabel x 

SD x = 

22 ''





 

N

fx

N

fx

 

= 
2

42

4492

97

214220 



 

=  2309,465,2208   
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= 5,21445,2208 
 

= 9043,63
 

= 994,7  

Langkah 4 : Menghitung nilai fkb 

angkah 5 : Menghitung masing-masing frekuensi dibagi 

dengan jumlah data (f/n). 

Langkah 6 : Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah 

data (fkb/n). 

Langkah 7 : Menghitung nilai Z dengan rumus;  Z=          , 

dengan x adalah data nilai asli dan  adalah 

rata-rata populasi dapat ditaksir dengan 

menggunakan rata-rata sampel atau mean 

sedangkan  adalah simpangan baku populasi 

dapat ditaksir dengan nilai standar deviasi 

dari sampel. Nilai Z akan dihitung setiap nilai 

setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar. 

Z= 

 

Langkah 8 : Menghitung P < Z. Probailitas di bawah nilai 

Z dapat dicari pada tabel Z yaitu dengan 

X – 46,309 

7,994 

x -  
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melihat nilai Z pada kolom 1 kemdian pada 

taraf signifikasi yang terletak pada leher 

tabel. Untuk nilai negatif lihat kolom luas 

diluar Z. Untuk nilai positif lihat kolom luas 

antara rata-rata dengan Z+0,5. 

Langkah 9 : Menghitung nilai L yang didapatkan dari 

selisih fkb/n dan P<Z. 

 

Tabel 4.10   

Tabel Perhitungan Uji Normalitas Variabel Minat Membaca 

Dengan Rumus Lillifors 

X F fkb f/n fkb/n Z P < Z L 

65 1 97 0.010309 1 2.34 0.9904 0.0096 

64 3 96 0.030928 0.989691 2.21 0.9864 0.003291 

62 1 93 0.010309 0.958763 1.96 0.975 0.016237 

61 1 92 0.010309 0.948454 1.84 0.9671 0.018646 

60 1 91 0.010309 0.938144 1.71 0.9564 0.018256 

59 2 90 0.020619 0.927835 1.59 0.9441 0.016265 

58 1 88 0.010309 0.907216 1.46 0.9279 0.020684 

57 1 87 0.010309 0.896907 1.34 0.9099 0.012993 
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55 3 86 0.030928 0.886598 1.09 0.8621 0.024498 

54 3 83 0.030928 0.85567 0.96 0.8315 0.02417 

52 4 80 0.041237 0.824742 0.71 0.7611 0.063642 

51 4 76 0.041237 0.783505 0.59 0.7224 0.061105 

50 7 72 0.072165 0.742268 0.46 0.6772 0.065068 

49 3 65 0.030928 0.670103 0.34 0.6331 0.037003 

48 4 62 0.041237 0.639175 0.21 0.5832 0.055975 

47 9 58 0.092784 0.597938 0.09 0.5359 0.062038 

46 5 49 0.051546 0.505155 -0 0.5 0.005155 

45 10 44 0.103093 0.453608 -0.2 0.4207 0.032908 

44 2 34 0.020619 0.350515 -0.3 0.3821 0.031585 

43 3 32 0.030928 0.329897 -0.4 0.3446 0.014703 

42 2 29 0.020619 0.298969 -0.5 0.3085 0.009531 

41 2 27 0.020619 0.278351 -0.7 0.242 0.036351 

40 3 25 0.030928 0.257732 -0.8 0.2119 0.045832 

39 4 22 0.041237 0.226804 -0.9 0.1841 0.042704 

38 3 18 0.030928 0.185567 -1 0.1587 0.026867 

37 3 15 0.030928 0.154639 -1.2 0.1151 0.039539 

36 3 12 0.030928 0.123711 -1.3 0.0968 0.026911 

35 2 9 0.020619 0.092784 -1.4 0.0808 0.011984 

34 2 7 0.020619 0.072165 -1.5 0.0668 0.005365 
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33 3 5 0.030928 0.051546 -1.7 0.0446 0.006946 

31 1 2 0.010309 0.020619 -1.9 0.0287 0.008081 

28 1 1 0.010309 0.010309 -2.3 0.0107 0.000391 

 

Langkah 10 : Uji hipotesa 

Kriteria pengujian; 

Tolak Ho jika Lmaksimum  Ltabel 

Terima Ho jika Lmaksimum  Ltabel 

Dengan melihat tabel N= 97 pada taraf signifikansi 0,05 maka 

diperoleh angka pada tabel Lillifors adalah 0,886., sehingga batas 

penolakan Ho adalah 0,886/97 = 0,09. Dengan melihat hasil dari 

tabel nilai L maksimum adalah0,0651, maka L maksimum (0,0651) < 

L tabel (0,09), sehingga Ho diterima dan berarti data berdistribusi 

normal. 

2) Uji Normalitas Kemampuan Menulis Cerpen Religi Siswa Kelas X 

pada Mata Pelajaran bahasa Indonesia 

Adapun uji normalitas dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan rumus Lillifors dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1 : merumuskan hipotesa 

 Ho : Data berdistribusi normal 

 Ha : data tidak berdistribusi normal 
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Langkah 2 : membuat tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.11 

Tabel distribusi Frekuensi Kemampuan Menulis Cerpen religi 

y F Fy y
2 

Fy
2 

98 1 98 9604 9604 

95 4 380 9025 36100 

93 4 372 8649 34596 

90 6 540 8100 48600 

88 5 440 7744 38720 

85 4 340 7225 28900 

83 6 498 6889 41334 

80 10 800 6400 64000 

78 6 468 6084 36504 

75 9 675 5625 50625 

73 10 730 5329 53290 

70 7 490 4900 34300 

68 8 544 4624 36992 

65 5 325 4225 21125 

63 3 189 3969 11907 

60 5 300 3600 18000 

58 2 116 3364 6728 
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55 2 110 3025 6050 

jumlah 97 7415  577375 

 

Langkah 3  : Menghitung rata-ratanya (mean) dan Standart Devisasi. 

Menghitung rata-ratanya (mean) 

Mx = 
N

fx
 

      
 = 

97

7415
  

       = 76,4433 

Mencari Standar Deviasi dari variabel y 

SDy = 

22 ''





 

N

fy

N

fy
 

        = 
2

97

7415

97

577375 


  

        =  24433,7632,5952   

        = 578,584332,5952   

        = 74163,108  

        = 42793,10  

Langkah 4 : Menghitung nilai fkb. 
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Langkah 5 : Menghitung masing-masing frekuensi dibagi 

dengan jumlah data (f/n). 

Langkah 6 : Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah 

data (fkb/n). 

Langkah 7 : Menghitung nilai Z dengan rumus;  Z=          , 

dengan x adalah data nilai asli dan  adalah rata-

rata populasi dapat ditaksir dengan menggunakan 

rata-rata sampel atau mean sedangkan  adalah 

simpangan baku populasi dapat ditaksir dengan 

nilai standar deviasi dari sampel. Nilai Z akan 

dihitung setiap nilai setelah diurutkan dari terkecil 

ke terbesar. 

Z= 

Z=  

Langkah 8 : Menghitung P < Z. Probailitas di bawah nilai Z 

dapat dicari pada tabel Z yaitu dengan melihat 

nilai Z pada kolom 1 kemdian pada taraf 

signifikasi yang terletak pada leher tabel. Untuk 

nilai negatif lihat kolom luas diluar Z. Untuk nilai 

positif lihat kolom luas antara rata-rata dengan 

Z+0,5. 

X – 76,4433 

42793,10  

x -                 
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Langkah 9 : Menghitung nilai L yang didapatkan dari selisih 

fkb/n dan P<Z. 

 

Tabel 4.12 

Tabel Perhitungan Uji Normalitas Variabel Kemampuan Menulis 

Cerpen Religi Dengan Rumus Lillifors 

Y f fkb f/n fkb/n Z P  Z L 

98 1 97 0.01031 1 2.07 0.9808 0.0192 

95 4 96 0.04124 0.989691 1.78 0.9625 0.0271907 

93 4 92 0.04124 0.948454 1.59 0.9441 0.0043536 

90 6 88 0.06186 0.907216 1.3 0.9032 0.0040165 

88 5 82 0.05155 0.845361 1.11 0.8665 -0.021139 

85 4 77 0.04124 0.793814 0.82 0.7939 -0.000086 

83 6 73 0.06186 0.752577 0.63 0.7357 0.0168773 

80 10 67 0.10309 0.690722 0.34 0.6331 0.0576216 

78 6 57 0.06186 0.587629 0.15 0.5596 0.0280289 

75 9 51 0.09278 0.525773 -0.1 0.4602 0.0655732 

73 10 42 0.10309 0.43299 -0.3 0.3821 0.0508897 

70 7 32 0.07216 0.329897 -0.6 0.2743 0.0555969 

68 8 25 0.08247 0.257732 -0.8 0.2119 0.045832 

65 5 17 0.05155 0.175258 -1.1 0.1357 0.0395577 
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63 3 12 0.03093 0.123711 -1.3 0.0968 0.0269113 

60 5 9 0.05155 0.092784 -1.6 0.0548 0.0379835 

58 2 4 0.02062 0.041237 -1.8 0.0359 0.0053371 

55 2 2 0.02062 0.020619 -2.1 0.0179 0.0027186 

 

Langkah 10 : Uji hipotesa 

Kriteria pengujian; 

Tolak Ho jika Lmaksimum  Ltabel 

Terima Ho jika Lmaksimum  Ltabel 

Dengan melihat tabel N= 97 pada taraf signifikansi 0,05 maka 

diperoleh angka pada table Lillifors adalah 0,886, sehingga batas 

penolakan Ho adalah 0,886/97 = 0,09. Dengan melihat hasil dari tabel 

nilai L maksimum adalah 0.0655732, maka L maksimum (0.0655732) < 

L tabel (0,09), sehingga Ho diterima dan berarti data berdistribusi 

normal. 

b. Pengujian Hipotesis 

Untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang signifikan 

antara minat membaca dengan kemampuan menulis cerpen religi siswa 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas X MAN Temboro Magetan,  
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penelitian ini menggunakan alat bantu berupa Peta Korelasi atau Diagram 

Korelasi (Satter Diagram). Dengan menggunakan rumus: 

rxy = 

''

''
''

SDySDx

CyCx
n

yfx 
 

Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Langkah 1 : Membuat Peta Korelasi, yang bagian atas untuk 

variabel X dan yang ke bawah variabel Y. Untuk 

variabel X nilai terendah berada disebelah kiri dan 

terbesar disebelah kanan, dan untuk variabel Y 

nilai terendah berada dibaris paling bawah dan 

nilai terbesar dipaling atas. 

Langkah 2 : Masing-masing (antar variabel X dan variabel Y) 

dipasangkan dan ditulis dikotak yang berpotongan 

sepasang demi sepasang dengan menggunakan 

turus/lidi sampai selesai/habis, lalu tiap-tiap kotak 

diangkakan. Kemudian jumlahkan frekuensiya 

masing-masing kotak, untuk variabel Y ke kanan 

dan untuk variabel X ke bawah. 

Langkah 3 : Meletakkan x‟ (-4,-3,...+4,+5) dan y‟ (-4,-

3,....+4,+5). 
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Langkah 4 : Mengalikan frekuensinya dengan x‟ untuk nilai-

nilai X dan mengalikan frekuensinya dengan y‟ 

untuk nilai-nilai Y. 

Langkah 5 : Mengkuadratkan y‟ atau disimbolkan y‟2, 

kemudian masing-masing dikalikan dengan 

frekuensinya yang disimbolkan fy‟2, begitu juga 

dengan x‟. 

Langkah 6 : Mencari x‟y‟ yaitu dengan melihat satu kotak 

yang ada frekuensinya kemudian dikalikan 

dengan x‟ dan y‟ yang lurus dengan kotak 

tersebut. 

Langkah 7 : Setelah masing-masing kotak selesai maka kolom 

x‟y‟ dapat diisi dengan cara menjumlahkan 

masing-masing baris kekanan untuk Y dan 

kebawah untuk X. 

Langkah 8 : Semua kolom fy‟, f(y‟)2, fx‟y‟, fx‟, f(y‟)2, x‟y, 

diisi dan dijumlahkan. Untuk memastikan 

hitungan tersebut benar maka fx‟y‟ baik pada 

variabel X dan variabel Y harus sama. 

Untuk lebih jelasnya peta korelasi dapat dilihat di 

lampiran 13. 
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D. Pembahasan dan Interpretasi 

a. Pembahasan dan Interpretasi 

1. Pembahasan 

Melalui tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa
  'fx  = 25, 

 'fy  = 16,  'fx 2 = 252, dan  'fy 2 = 292. Pembahasan dalam 

analisis ini, dapat dijelaskan dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

Langkah 1 : Nilai-nilai yang didapatkan dimasukkan dalam rumus: 

'Cx = 
n

fx '
 

     = 
97

25
 

    = 0,25773196  

'Cy = 
n

fy '
 

     = 
97

16
 

    = 0,16494845 

Langkah 2 : Mencari nilai Standar Deviasi 

SDx = i

22 ''





 

N

fx

N

fx

 

        

= 1
2

97

25

97

252 


  

        

= 1  22577,059793814,2   

        

= 1 06643,059793814,2   

        

= 1 53151238,2

 

SDy = i

22 ''





 

N

fy

N

fy

 

        

= 1
2

97

16

97

292 


  

        

= 1  216,083,01030927   

        

= 1 0256,0404761905,2   

        

= 1 82,98470927
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= 1x1,5013819  

      = 1.591073  
      

= 1x1.72763112  

      

= 1.72763112  

Langkah 3 : Menghitung rxy dengan rumus: 

rxy = 

''

''
''

SDySDx

CyCx
n

yfx 
 

rxy = 

727166,1591073,1

)16495,0()25773,0(
97

260

x

x
 

      = 
2,7480462

0425125,02.68041237 
 

      = 
7480462,2

2,63789988
 

      = 0,9599183  

  = 0,959 

2. Interpretasi 

Setelah nilai koefisien korelasi rxy diketahui, untuk analisa 

interpretasi yaitu: 

Mencari db = n-2 = 97-2 = 95. Dengan melihat db = 95 pada 

tabel nilai ”r” Product Moment tidak ada, maka yang mendekati db = 
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100. Kemudian dikonsultasikan dengan tabel nilai “r” Product 

Moment.  

Pada taraf signifikansi 5%, ro = 0,959 dan  r tabel / rt = 0,195  

sehingga ro > rt maka Ho ditolak. Pada taraf signifikansi 1%, ro = 0,959 

dan  r tabel / rt = 0,254 sehingga ro > rt maka Ho ditolak. 

Berdasarkan hasil analisa data dengan statistik di atas pada taraf 

signifikansi 5% dan 1% dapat dikatakan bahwa ro lebih besar dari pada 

rt. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

yakni Ha yang berbunyi ada korelasi yang signifikan antara minat 

membaca dengan kemampuan menulis cerpen religi siswa Mata 

pelajaran Bahasa Indonesia Kelas X Man Temboro Magetan Tahun 

pelajaran 2014/2015 diterima. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa minat 

membaca berhubungan erat dengan kemampuan menulis cerpen religi. 

Hal ini ditunjukkan dengan besarnya hubungan dengan angka korelasi 

sebesar 0,959. 

Jika angka korelasi berada antara 0.00-0.20, menunjukkan bahwa 

antara variabel X dan Y terdapat korelasi tetapi sangat lemah sehingga 

korelasi itu diabaikan, jika angka korelasi berada antara 0.20-0.40, 

menunjukkan bahwa antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang 

lemah atau rendah, jika angka korelasi berada antara 0.40-0.70, 

menunjukkan bahwa antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang 
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sedang, jika angka korelasi berada antara 0.70-0,90, menunjukkan 

bahwa antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang kuat atau tinggi, 

jika angka korelasi berada antara 0,90-1,00 terdapat korelasi yang 

sangat kuat.95 

Karena angka korelasi pada penelitian ini berada antara 0.90-

1.00 yaitu sebesar 0.959, penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi 

atau hubungan antara minat membaca dengan kemampuan menulis 

cerpen religi siswa adalah korelasi yang sangat kuat. Dalam hal ini 

dapat dikatakan bahwa sekitar 91% faktor yang mempengaruhi 

kemampuan menulis cerpen religi siswa Kelas X MAN Temboro 

Magetan Tahun pelajaran 2014/2015 adalah minat membaca dan masih 

ada sekitar 9% dari aspek lain yang mempengaruhi kemampuan 

menulis cerpen religi. Sehingga peneliti mengambil kesimpulan 

bahwasanya minat membaca sangat berhubungan dengan kemampuan 

menulis cerpen religi mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas X 

MAN Temboro Magetan dengan kadar hubungan yang tinggi. 

 

 

  

                                                           
95Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 

180. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian deskripsi data serta analisis data dalam penelitian 

dengan judul “Korelasi Minat Membaca dengan Kemampuan Menulis Cerpen 

Religi Siswa Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas X MAN Temboro 

Magetan Tahun Ajaran 2014/2015”, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Minat Membaca Siswa kelas X MAN Temboro Magetan tahun pelajaran 

2014/2015 dapat dikatakan sedang. Hal ini terbukti dari prosentase minat 

membaca siswa yaitu dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 17 responden (17.53 %), dalam kategori sedang dengan 

frekuensi sebanyak 65 responden (67.01 %), dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi 15 responden (15.46 %). 

2. Kemampuan Menulis Cerpen Religi Siswa Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas X MAN Temboro Magetan Tahun Ajaran 2014/2015, 

dapat dikatakan baik. Hal ini terbukti pada prosentase kemampuan 

menulis cerpen religi yaitu dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 20 responden (20,62 %), dalam kategori cukup dengan 

frekuensi sebanyak 60 responden (61,86 %), dan dalam kategori kurang 

dengan frekuensi 17 responden (17,53 %). 
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3. Terdapat angka koefisien korelasi sebesar 0,959. Pada taraf signifikansi 

5%, ro = 0,959 dan  r tabel / rt = 0,195  sehingga ro > rt maka Ha diterima. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan  statistik di atas dapat dikatakan 

bahwa ro lebih besar dari pada rt. 

Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni 

Ha, yang berbunyi terdapat korelasi yang signifikan antara minat membaca 

dengan kemampuan menulis cerpen religi siswa Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas X MAN Temboro Magetan Tahun Ajaran 2014/2015 

diterima. 

B. Saran 

1. Bagi lembaga pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Temboro 

Magetan harus senantiasa memberikan sarana dan prasarana yang lengkap 

guna meningkatkan minat membaca pada siswa. Termasuk menambah 

berbagai koleksi buku mata pelajaran ataupun buku penunjang.  

2. Bagi guru, tugas guru bukan hanya memberikan pengajaran tetapi juga 

memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menerima pelajaran, agar perkembangannya sejajar dengan yang lain. 

Selain itu guru sebagai pembimbing, dituntut untuk mengadakan 

pendekatan bukan saja melalui pendekatan intruksional akan tetapi 

dibarengi dengan pendekatan yang bersifat pribadi (personal approach) 

dalam setiap belajar mengajar berlangsung. Dengan pendekatan pribadi 

semacam ini guru akan mengenal dan memahami murid-muridnya secara 
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lebih mendalam sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang optimal dan 

senantiasa memberikan motivasi-motivasi kepada siswa untuk terus 

menumbuhkan minat membaca dan meningkatkan kemampuan 

menulisnya. 

3. Bagi siswa, siswa diharapkan mampu meningkatkan minat membacanya 

dan terus berlatih dalam kegiatan tulis menulis yang nantinya sangat 

bermanfaat yaitu mampu mencapai prestasi dalam bidang tersebut.  

4. Bagi peneliti berikutnya, yang berminat dibidang yang sama, hasil 

penelitian ini merupakan informasi awal yang dapat dijadikan referensi 

untuk penelitian yang lain, sehingga dapat melengkapi khazanah keilmuan. 

 

 


