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 Menurut Slameto minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan 
pada suatu hal atau aktivitas membaca, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 
dasarnya adalah penerimaaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 
sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar 
minat. Berdasarkan hasil observasi di lapangan diperoleh data bahwa rata-rata 
siswa kelas VIIID mempunyai minat baca dalam kategori sedang sebanyak 
43,15%. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca siswa dalam kategori sedang 
karena adanya dukungan atau perhatian dari orang tua. Meskipun orang tua siswa 
memiliki pendidikan yang rendah tetapi mereka selalu memberikan motivasi 
kepada anak untuk rajin membaca, karena dengan membaca anak akan 
memperoleh pengetahuan dan wawasan yang baru. Permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah manakah yang lebih berpengaruh antara keterlibatan 
orang tua dan kemampuan ekonomi keluarga terhadap minat baca siswa kelas 
VIIID di SMP Negeri 1 Bojong Pekalongan. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
memperoleh bukti empiris mengenai seberapa besar pengaruh keterlibatan orang 
tua dan kemampuan ekonomi keluarga secara simultan dan secara parsial terhadap 
minat baca siswa kelas VIIID di SMP Negeri 1 Bojong Pekalongan. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 
Bojong Pekalongan. Sampel penelitian adalah siswa kelas VIIID di SMP Negeri 1 
Bojong Pekalongan. Metode pengambilan data yang digunakan adalah metode 
wawancara dan kuesioner. 
 Berdasarkan analisis data diketahui bahwa ada pengaruh positif antara 
keterlibatan orang tua dan kemampuan ekonomi keluarga terhadap minat baca 
siswa secara simultan, sedangkan secara parsial tidak adanya pengaruh antara 
kemampuan ekonomi keluarga terhadap minat baca siswa. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu adanya pengaruh positif antara 
keterlibatan orang tua dan kemampuan ekonomi keluarga terhadap minat baca 
siswa secara simultan sebesar 15,239%. Terdapat pengaruh secara parsial antara 
keterlibatan orang tua terhadap minat baca siswa sebesar 0,420% Besarnya 
pengaruh keterlibatan orang tua dan kemampuan ekonomi keluarga terhadap 
minat baca siswa diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi keluarga 
untuk lebih memberi motivasi dan perhatian supaya dapat meningkatkan minat 
baca siswa dan sebagai masukan untuk lebih melengkapi sumber-sumber belajar, 
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khususnya buku yang dapat menunjang minat baca siswa. Sikap orang tua yang 
terbuka dan dekat dengan anak berpengaruh besar terhadap pembinaan motivasi 
membaca pada mereka. Orang tua yang demikian suka menceritakan 
pengalamannya kepada anak, menunjukkan kepada mereka bahan-bahan bacaan 
yang berguna, yang pernah dibacanya. Kebiasaan seperti ini sangat penting 
artinya untuk membentuk kepribadian mereka.  

Bila orang tua senang membaca, maka contoh dari perilaku orang tua ini 
dengan mudah akan mempengaruhi kebiasaan anak-anaknya. Pada umumnya 
mereka pun akan senang membaca pada waktu-waktu luang. 
Motivasi adalah kebutuhan siswa secara perseorangan yang menyebabkan dia 
mengerjakan sesuatu yang akan berhasil dengan memuaskan. Suasana dan 
kemampuan menyediakan bahan bacaan tentu menurut kesempatan dan 
kemampuan masing-masing. 
 
 

Semarang, 20 Agustus 2009 

 
Kurniawati  

 NIM 2101405087 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

Motto:  

1. “ Semangat adalah bunga motivasi, kejujuran adalah awal langkah 

kesuksesan, keberanian adalah kendaraan menuju kesuksesan, dan 

kesuksesan adalah milik saya dan anda”.  

(Shinta) 

2. “Apa yang membedakan seorang pejuang dan seorang pemimpi adalah 

seorang pejuang berani mengambil tindakan dan usaha agar impiannya 

menjadi kenyataan, sedangkan seorang pemimpi ia akan menggantungkan 

nasibnya pada waktu dan keajaiban seperti orang yang hanyut dalam air 

sungai”. 

(Firman Erry Probo) 

3. “Jadikan kesabaran dan sholatmu sebagai penolong dan sesungguhnya 

yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk”. 

(Q.S Al-Baqoroh:43) 

Persembahan: 

1. Bapak dan Ibuku tercinta, doa dan 

dukunganmu adalah kekuatanku. 

Terima kasih atas segala curahan 

kasih sayang, doa serta jerih payah 

yang kalian limpahkan untukku. 

2. Budhe, Pakde, dan mbak Dhini yang 

selalu membantuku. 

3. Mas Nathan kekasihku terima kasih 

atas doa, perhatian, cinta, dan 

dukungannya selama ini. 

4. Almamater yang aku banggakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut terciptanya 

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

melalui membaca. Masyarakat yang gemar membaca memperoleh pengetahuan 

dan wawasan baru yang akan semakin meningkatkan kecerdasannya sehingga 

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

Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan 

banyak hal, tidak hanya sekadar melafalkan tulisan tetapi juga 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, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Pengenalan kata bisa berupa 

aktivitas membaca kata-kata dengan menggunakan kamus (Crawley dan Mountain 

1995). 

Membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa selain menyimak, 

berbicara, dan menulis yang harus dibina dan dikembangkan dalam pendidikan 

bahasa. Tarigan (1984:11) membaca merupakan suatu keterampilan yang 

kompleks yang melibatkan serangkaian keterampilan yang lebih kecil lainnya. 

Secara garis besar terdapat dua aspek penting dalam keterampilan membaca, 

yaitu:  (1)   keterampilan  yang  bersifat  mekanis  (mechanical skills)  yang  dapat 
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dianggap berada pada urutan yang lebih rendah (lower onder), (2) keterampilan 

yang bersifat pemahaman (comprehension skills) yang dapat dianggap berada 

pada urutan yang lebih tinggi (higher order). 

Bahasa merupakan alat komunikasi. Oleh karena itu, bahasa memegang 

peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa semua yang ada di 

sekitar manusia akan mendapat tanggapan dalam pikiran manusia yang kemudian 

disusun dan diungkapkan kembali kepada orang lain sebagai bahan komunikasi 

lisan. Keterampilan membaca adalah modal untuk memperoleh pendidikan dan 

pengetahuan. Tanpa kemampuan membaca, kita tidak akan mudah memperoleh 

pengetahuan dan informasi, terlebih soal proses membaca. Hal ini dikarenakan 

bahwa tujuan utama dalam membaca adalah memperoleh informasi, mencakup isi, 

dan memahami makna bacaan. 

Faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca seseorang sangat 

banyak dan bermacam-macam. Namun, secara garis besar faktor-faktor tersebut 

dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern. Faktor-faktor intern antara lain: kecerdasan, motivasi, perhatian, dan 

bakat. Faktor ekstern meliputi lingkungan sekolah dan lingkungan luar sekolah 

diantaranya adalah dukungan dan tingkat ekonomi orang tua siswa. 

Sebagai hasil dari proses belajar (membaca), seseorang akan mengalami 

perubahan baik wawasannya, perilakunya, persepsi atau motivasinya. Hal ini 

terjadi karena cukup banyak jumlah informasi yang menerpanya atau telah 

dibacanya dalam jangka waktu yang lama. Begitu pula dengan minat membaca, 

minat membaca timbul karena seseorang merasa puas dan merasa mendapatkan 
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sesuatu yang berguna setelah melakukan aktivitas ini dan akan selalu melakukan 

aktivitas ini di mana pun dia berada. 

Hari Soetjiningsih (dalam Loekmono Lobby 1994:60) menyatakan 

bahwa minat membaca dapat diartikan kecenderungan untuk merasa tertarik atau 

terdorong untuk memperhatikan bahan bacaan, isi bacaan atau kegiatan dalam 

membaca. Minat dapat menjadi sebab sesuatu kegiatan membaca dan sebagai 

hasil dari keikutsertaan dalam suatu kegiatan membaca tersebut. 

Minat membaca perlu ditanamkan sejak anak masih kecil sebab minat 

membaca pada anak tidak akan terbentuk dengan sendirinya, tetapi sangat 

dipengaruhi oleh stimulasi yang diperoleh dari lingkungan anak. Keluarga 

merupakan lingkungan paling awal dan dominan dalam menanamkan dan 

membina minat membaca anak. Orang tua perlu menanamkan kesadaran akan 

pentingnya membaca dalam kehidupan anak. Setelah itu, guru di sekolah juga ikut 

berperan dengan memberikan pengarahan yang baik kepada siswa, teman, dan 

masyarakat turut serta dalam menumbuhkan minat baca siswa. 

Aktivitas membaca akan dilakukan oleh siswa atau tidak sangat 

ditentukan oleh minat siswa terhadap aktivitas tersebut. Di sini nampak bahwa 

minat merupakan motivator yang kuat untuk melakukan suatu aktivitas, sehingga 

minat dapat diartikan sebagai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan menikmati suatu aktivitas disertai dengan rasa senang. 

Peran orang tua sebagai pembimbing anak sangat dibutuhkan untuk 

menunjang keberhasilan pendidikan siswa, sehingga keterkaitan siswa dengan 

lingkungan keluarga sangat diperlukan. Di dalam lingkungan keluarga yang 
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memperhatikan pendidikan anak lebih baik dibanding dengan keluarga yang acuh 

terhadap pendidikan anak. Dengan demikian, minat baca yang dicapai anak 

merupakan hasil kerjasama antara motivasi membaca anak itu sendiri dengan 

dukungan orang tua. 

Adapun indikator yang ingin dicapai oleh penulis adalah siswa menjadi 

gemar membaca. Karena dengan membaca siswa bisa memperoleh informasi atau 

pengetahuan sehingga mereka bisa meningkatkan prestasi membaca dengan baik. 

Pada zaman yang semakin maju kemampuan membaca merupakan kebutuhan 

karena sebagian besar informasi disajikan dalam bentuk tertulis dan hanya dapat 

diperoleh melalui membaca. 

Berpijak dari penjelasan tahapan perkembangan siswa SMP, peneliti 

berkeyakinan bahwa dengan adanya dukungan, perhatian, dan keadaan ekonomi 

orang tua yang berkecukupan, maka minat baca pada siswa SMP akan meningkat. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua faktor yang mempengaruhi 

minat baca siswa adalah faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Purves dan 

Beach (dalam Harris dan Sipay 1980) mengatakan bahwa faktor internal dapat 

berupa intelegensi, sikap, bakat, motivasi, tujuan membaca, dan sebagainya. 

Faktor eksternal bisa dalam bentuk sarana membaca, teks bacaan, faktor 

lingkungan, kebiasaan, tradisi membaca, dan latar belakang sosial ekonomi 

keluarga. 
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Seorang siswa dikatakan berhasil dalam membacanya apabila ia dapat 

mencapai kualifikasi minat baca pada tingkat tertentu, sesuai dengan batasan 

normatif yang berlaku di sekolah, sebab pada hakikatnya minat baca siswa 

merupakan cerminan dari kemampuan yang dimiliki dan berhasil dikuasai selama 

belajarnya (membaca). Keberhasilan tersebut biasanya ditunjukkan dengan angka-

angka dari serangkaian nilai mata pelajaran yang diperoleh selama jangka waktu 

tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula.  

Dalam meningkatkan minat baca yang diinginkan siswa berupaya dengan 

segenap kemampuannya memanfaatkan kesempatan dan fasilitas yang ada, baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini berarti bahwa dalam meningkatkan minat 

bacanya, siswa berupaya memadukan faktor-faktor yang ada, berbeda antara siswa 

yang satu dengan siswa yang lainnya, diantaranya dukungan dan tingkat ekonomi 

orang tua siswa. Dukungan orang tua sangat berpengaruh untuk meningkatkan 

minat belajar terutama minat untuk membaca, sehingga mereka akan terbiasa dan 

akan memperoleh pengetahuan seperti yang diharapkan orang tua. Dengan tingkat 

ekonomi orang tua yang tinggi maka kebutuhan belajar siswa akan terpenuhi 

sehingga dapat menunjang prestasi belajar siswa. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah manakah yang lebih berpengaruh antara keterlibatan orang 

tua dan kemampuan ekonomi keluarga terhadap minat baca siswa SMP? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan yang ingin 

dicapai dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui manakah yang paling 

berpengaruh antara keterlibatan orang tua dan kemampuan ekonomi keluarga 

terhadap minat baca siswa SMP? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan orang tua tentang betapa besarnya dukungan orang tua terhadap 

proses membaca. Penelitian ini juga diharapkan menambah khasanah dunia 

pendidikan, menambah sumbangan bagi pengembangan pembelajaran membaca 

khususnya minat baca. 

Manfaat secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi orang tua, guru, 

sekolah, siswa, dan peneliti. Bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan 

mereka dapat memantau dan memperhatikan  proses membaca anak. Bagi guru, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pembelajaran di sekolah. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi 

sumbangan yang baik dalam rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan di 

sekolah, khususnya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Bagi siswa diharapkan 

dengan adanya penelitian ini mereka lebih giat belajar terutama meningkatkan 

minat baca mereka. Bagi peneliti, memberikan bekal mahasiswa sebagai calon 

guru Bahasa dan Sastra Indonesia untuk melaksanakan tugas di lapangan sesuai 

kebutuhan di lapangan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 
 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang minat baca merupakan salah satu penelitian yang 

menarik, karena minat baca di sini dipengaruhi oleh keterlibatan orang tua dan 

kemampuan ekonomi keluarga untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama. Bagian 

ini menyampaikan temuan penelitian terdahulu berkenaan dengan faktor yang 

berpengaruh terhadap minat baca atau prestasi belajar pada siswa SMP. 

Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran adanya perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan sekarang. 

Suharto (2003) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Tingkat 

Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMU Negeri 1 Kajen 

Pekalongan Tahun Ajaran 2001/2002. Berdasarkan perhitungan analisis regresi 

diketahui Freg = 266,341 > 3,92 (Ftabel 95%). Menurut data diperoleh bukti 

adanya pengaruh tingkat ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa, 

sebaliknya semakin rendah tingkat ekonomi orang tua maka semakin rendah 

prestasi belajar siswa. Jika proses pembiayaan belajar siswa berjalan lancar, maka 

proses belajarnya juga akan menjadi lancar, tenang dan penuh perhatian tanpa 

harus berpikir tentang kekurangan biaya dan fasilitas belajar. Melalui perhitungan 

koefisien determinasi dapat diketahui besarnya pengaruh tingkat ekonomi orang 

tua siswa prestasi belajar sebesar 72,11%. Hal ini berarti bahwa 72,11



8 
 

8 
 

perubahan prestasi belajar siswa (Y) disebabkan oleh tingkat ekonomi orang tua 

(X). 

Relevansi penelitian terletak pada tingkat ekonomi orang tua, sedangkan 

perbedaannya terletak pada tingkat ekonomi orang tua berpengaruh terhadap 

minat baca bukan prestasi belajar. 

Ruswati (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kondisi 

Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Minat Menyekolahkan Anak pada Sekolah 

Menengah Pertama di desa Bantar Wanayasa Banjarnegara. Hasil analisis 

diperoleh besarnya koefisien determinasi r2 sebesar 0,7073 atau 70,73?%. Hal ini 

menunjukkan bahwa minat menyekolahkan anak ke jenjang SMP dipengaruhi 

kondisi sosial ekonomi orang tua sebesar 70,73%, sedangkan sisanya 29,27% 

dipengaruhi oleh faktor yang lain.   

Relevansi penelitian terletak pada kemampuan ekonomi terhadap minat, 

sedangkan perbedaannya terletak pada minat baca bukan menyekolahkan. 

Indriastiwi (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Minat 

Baca Masyarakat Dilihat dari Intensitas Kunjungannya di Perpustakaan daerah 

”Widya Taruna Loka” Wonosobo. Dari hasil korelasi product moment antara 

minat baca masyarakat dengan intensitas kunjungannya di perpustakaan daerah 

Wonosobo menunjukkan hasil Rxy = 0,772 yang berarti antara variabel X (minat 

membaca) dan variabel Y (intensitas kunjungan) ada hubungan yang cukup tinggi 

dengan arah positif maksudnya bila minat bacanya meningkat, maka intensitas 

kunjungannya juga akan meningkat dan sebaliknya. 
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Relevansi penelitian minat baca masyarakat dengan penelitian ini terletak 

pada analisis minat baca siswa SMP, sedangkan perbedaannya terletak pada 

intensitas kunjungan di perpustakaan.  

Berdasarkan kajian pustaka, dapat diketahui bahwa terjadi pengaruh 

terhadap minat baca setelah dilakukan penelitian kepada orang tua siswa. Di sini 

orang tua kurang memperhatikan pendidikan anaknya karena ekonomi keluarga 

yang kurang mendukung untuk memenuhi kebutuhan seperti sarana prasarana, 

kurangnya perhatian orang tua kepada anak untuk terbiasa membaca dan 

menentukan sendiri bahan bacaan yang akan dibaca. 

Pada penelitian ini, peneliti akan melibatkan orang tua dan tingkat 

ekonomi keluarga. Disini peneliti hanya melengkapi dan menambah teori dari 

penelitian yang sudah ada, karena penelitian ini selain menarik untuk dikaji juga 

sangat bermanfaat bagi orang tua, siswa, dan sekolah. Dengan diadakan penelitian 

semacam ini supaya orang tua memperhatikan belajar anak khususnya membaca 

dan tidak menyerahkan kepada guru saja, tetapi orang tua juga terlibat secara 

langsung untuk memberikan dukungan dalam proses membaca anak. Dengan 

demikian, diharapkan adanya perubahan yang lebih baik sehingga siswa menjadi 

tertarik untuk membaca dan meningkatkan prestasi belajar serta menambah ilmu 

pengetahuan. 

 

2.2  Landasan Teoretis 

Teori-Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian 

ini terdiri atas teori yang berkenaan dengan pengertian membaca, tujuan 
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membaca, minat baca, perhatian orang tua terhadap minat baca anak, dan tingkat 

ekonomi keluarga. Berikut ini uraian masing-masing teori yang relevan dengan 

penelitian keterlibatan orang tua dan kemampuan ekonomi keluarga terhadap 

minat baca siswa. 

 

2.2.1 Pengertian Membaca 

Membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa selain menyimak, 

berbicara, dan menulis yang harus dibina dan dikembangkan dalam pendidikan 

bahasa. Tarigan (1983:11) membaca merupakan suatu keterampilan yang 

kompleks yang melibatkan serangkaian keterampilan yang lebih kecil lainnya. 

Secara garis besar terdapat dua aspek penting dalam keterampilan membaca, 

yaitu: (1)  keterampilan yang bersifat mekanis (mechanical skills) yang dapat 

dianggap berada pada urutan yang lebih rendah (lower onder), (2) keterampilan 

yang bersifat pemahaman (comprehension skills) yang dapat dianggap berada 

pada urutan yang lebih tinggi (higher order). 

Hodgson  (dalam Tarigan 1983:7) menyatakan bahwa membaca adalah 

suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh 

pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis. 

Pendapat yang mendukung pemahaman bahwa membaca adalah sebuah proses 

juga diungkapkan Finnochiaro dan Bonomo (dalam Tarigan 1983:8). Mereka 

mengungkapkan bahwa membaca adalah proses memetik serta memahami arti 

atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis (reading is bringing meaning to 

and getting meaning from printed or written material). 
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Nurhadi (2005:29) yaitu membaca bukan saja proses mengingat, 

melainkan juga proses kerja mental yang melibatkan aspek-aspek berpikir kritis 

dan kreatif, seperti yang telah disinggung-singgung di muka. Pembaca yang baik 

adalah pembaca yang tahu mengolah bahan bacaannya secara kritis dan kreatif 

dalam prosesnya ia tak lupa mengadakan analisis, sintesis, menimbang-nimbang, 

menilai dan seterusnya secara kritis atau lebih berarti bila ia mampu 

menerapkannya dalam kehidupan secara nyata dan kreatif. 

Haryadi (2006:4-5) berpendapat membaca merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang termasuk di dalam retorika seperti keterampilan 

berbahasa lainnya (berbicara dan menulis). Dalam kegiatan membaca, pembaca 

memerlukan dasar pengetahuan yang tersusun baik dan kemahiran yang telah 

dikuasai. Pengetahuan yang diperlukan adalah pengetahuan yang berkaitan 

dengan kebahasaan dan nonkebahasaan. Pengetahuan kebahasaan meliputi 

pengetahuan tentang huruf, suku kata, kata, frase, klausa, kalimat, wacana, 

semantik, dan intonasi. Pengetahuan nonkebahasaan meliputi pengetahuan tentang 

tema atau judul bacaan, setting, suasana, alur, organisasi tulisan, dsb. 

Kemahiran membaca merupakan keterampilan yang dimiliki oleh 

seorang pembaca. Kemahiran membaca mencakup dua aspek, yaitu aspek 

mekanik dan pemahaman. Aspek mekanik berkaitan kemahiran pembaca dalam 

menggerakkan mata pada waktu membaca. Aspek pemahaman berhubungan 

dengan kemahiran pembaca dalam menangkap isi bacaan yang dibaca. 

Produk membaca merupakan komunikasi dari pemikiran dan emosi 

antara penulis dan pembaca. Komunikasi juga bisa terjadi dari kontruksi pembaca 
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melalui integrasi pengetahuan yang telah dimiliki pembaca dengan informasi yang 

disajikan dalam teks. Komunikasi dalam membaca bergantung pada pemahaman 

yang dipengaruhi oleh seluruh aspek proses membaca. 

Berdasarkan pengertian membaca dari beberapa ahli, dapat ditarik 

simpulan bahwa membaca bukan hanya sekadar dapat melafalkan apa yang 

tertulis, namun lebih dari itu seorang yang melakukan aktivitas membaca harus 

mempunyai tujuan yang jelas serta dapat memahami isi dari bacaan tersebut.  

 

2.2.2 Tujuan  Membaca 

Satu hal yang hendaknya dipahami oleh seseorang yang ingin 

melaksanakan kegiatan membaca adalah mempunyai tujuan, karena seseorang 

yang membaca dengan tujuan yang jelas cenderung lebih memahami 

dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki tujuan membaca yang jelas, 

meskipun akhir dari tujuan utama membaca adalah mendapatkan informasi dari 

bacaan yang dibaca, namun hal tersebut kurang cukup mengingat banyak jenis 

bacaan. 

Tarigan (1984:9-10) berpendapat bahwa tujuan membaca adalah (1)  

menemukan detail atau fakta, (2) menentukan gagasan utama, (3) menentukan 

urutan atau organisasi bacaan, (4) menyimpulkan, (5) mengklasifikasikan, dan (6)  

membandingkan atau mempertentangkan. Dari uraian tersebut, tujuan membaca 

pada penelitian ini adalah usaha untuk menentukan gagasan utama dari bahan 

bacaan sesuai dengan tingkat pemahaman dan tingkat keterbacaan siswa. 
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Adolf Heken (2002:106) menyatakan tujuan membaca adalah (1)  

membaca untuk memperoleh informasi dan menguasai isi, biasanya perlu cermat, 

lambat,dan diulang-ulang, (2) membaca yang bersifat mencari-cari, (3) membaca 

untuk revisi, seperti dalam membaca cepat sebuah buku yang sudah diketahui 

isinya sekadar untuk mendalaminya, (4) membaca dengan tujuan mencari 

informasi tertentu atau jawaban atas pertanyaan tertentu, (5) membaca kritis, (6) 

membaca untuk mengisi waktu, (7) membaca pruf percetakan dengan 

mencurahkan perhatian pada soal ejaan, tanda baca dan susunan kalimat. Dari 

uraian tersebut, tujuan membaca pada penelitian ini adalah usaha untuk 

memahami isi bacaan dengan memperhatikan susunan kalimat dan tanda bacanya. 

Waples (dalam Nurhadi 2005:136-138)  berpendapat bahwa tujuan 

membaca adalah  (1) mendapat alat tertentu yaitu membaca untuk memperoleh 

sesuatu yang bersifat praktis, (2) mendapat hasil yang berupa prestise, membaca 

untuk mendapatkan rasa lebih bila dibandingkan dengan orang lain dalam 

lingkungannya, (3) memperkuat nilai pribadi atau keyakinan, (4) mengganti 

pengalaman estetika yang sudah usang, (5) menghindarkan diri dari kesulitan, 

ketakutan, atau penyakit tertentu. Kemudian secara khusus Nurhadi membagi 

tujuan menjadi dua yaitu umum dan khusus. Secara umum tujuan membaca 

adalah (1) mendapatkan informasi, (2) memperoleh pemahaman, dan (3) 

memperoleh kesenangan. Secara khusus tujuan membaca adalah  (1) mendapatkan 

informasi faktual, (2) memperoleh keterangan tentang sesuatu yang khusus dan 

problematis, (3) memberikan penilaian terhadap karya tulis seseorang, (4) 

memperoleh kenikmatan emosi, dan (5) mengatasi waktu luang. Berdasarkan 
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tujuan membaca diatas, minat membaca pada penelitian ini adalah termasuk 

tujuan memperoleh pemahaman, yaitu usaha untuk menentukan informasi dari 

bahan bacaan sesuai dengan tingkat pemahaman dan tingkat keterbacaan. 

Tujuan membaca oleh Rahim (2005:11) dijabarkan sebagai berikut : (1) 

kesenangan, (2) menyempurnakan membaca nyaring, (3) menggunakan strategi 

tertentu, (4) memperbarui pengetahuannya tentang suatu topik, (5) mengaitkan 

informasi baru dengan informasi yang telah ketahuinya, (6) memperoleh 

informasi untuk laporan lisan atau tertulis, (7) menginformasikan atau menolak 

prediksi, (8) menampilkan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam 

beberapa cara lain dan mempelajari tentang struktur teks, dan (9) menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang spesifik.  

Haryadi  (2006:11) menyebutkan tujuan utama membaca adalah 

mendapatkan informasi dari bacaan yang dibaca. Untuk mendapatkan informasi, 

pembaca perlu membuat atau mengikuti sistem cara kerja dalam membaca. Sistem 

kerja yang dibuat meliputi cara kerja fisik dan psikis. Cara kerja fisik berkaitan 

dengan bagaimana mata membaca atau memandang bacaan yang merupakan 

sistem grafis. Sistem kerja psikis berkaitan dengan bagaimana cara kerja otak 

memahami bacaan. 

 

2.2.3  Minat 

 Minat merupakan suatu kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan menikmati suatu aktivitas disertai dengan rasa senang. 
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2.2.3.1  Pengertian Minat Baca 

Slameto (dalam Djamarah 1991:182) minat membaca adalah suatu rasa 

lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas membaca, tanpa ada 

yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut, semakin besar minat. 

Hari Soetjiningsih (dalam Loekmono 1994:60) menyatakan bahwa minat 

membaca adalah kecenderungan untuk merasa tertarik atau terdorong untuk 

memperhatikan bahan bacaan, isi bacaan atau kegiatan dalam membaca. Minat 

dapat menjadi sebab sesuatu kegiatan membaca dan sebagai hasil dari 

keikutsertaan dalam suatu kegiatan membaca tersebut. 

Lester dan Alice Crow (dalam Gie 1995:129) minat membaca adalah 

sikap positif dan adanya rasa keterikatan dalam diri anak terhadap aktivitas 

membaca dan tertarik terhadap buku bacaan. 

 Menurut pengertiannya yang paling dasar, minat berarti sibuk, tertarik 

atau terlibat sepenuhnya dengan sesuatu kegiatan karena menyadari pentingnya 

kegiatan itu. Dengan demikian, minat baca adalah keterlibatan sepenuhnya 

seorang siswa dengan segenap kegiatan pikiran secara penuh perhatian untuk 

memperoleh pengetahuan dan mencapai pemahaman tentang berbagai bidang 

pengetahuan ilmiah yang dituntutnya di sekolah. Minat merupakan salah satu 

unsur sangat penting dari sikap akademik siswa dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. (Gie 1998:28).  
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Berdasarkan pengertian minat membaca dari beberapa ahli, dapat ditarik 

simpulan bahwa minat membaca adalah kekuatan yang mendorong anak untuk 

memperhatikan, merasa tertarik, dan senang terhadap aktivitas membaca sehingga 

mereka mau melakukan aktivitas membaca dengan kemauan sendiri. 

2.2.3.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Baca 

Dawsen dan Bahman (dalam Rahman 1985:6) ada beberapa faktor yang  

mempengaruhi minat baca sebagai berikut: (1) bahan-bahan bacaan, (2) manfaat 

yang diperoleh setelah membaca, (3)  tersedianya sarana buku bacaan keluarga, 

(4) faktor guru, (5) tersedia sarana perpustakaan, jumlah dan ragam bacaan yang 

disenangi. 

Bahan-bahan bacaan, yaitu jika topik, isi, pokok permasalahan, tingkat 

kesulitan dan cara penyajian sesuai dengan realita individunya. Berdasarkan 

prinsip ini dapat dipertegas bahwa setiap siswa mempunyai kebutuhan dan 

kepentingan yang berbeda dengan siswa lainnya. Perbedaan ini berpengaruh 

terhadap pilihan dan minat baca setiap siswa. 

Manfaat yang diperoleh setelah membaca, antara lain: rasa aman, status 

dan kedudukan tertentu, kepuasan afektif dan kebebasan yang sesuai dengan 

kenyataan serta tingkat perkembangan siswa. Kebutuhan ini berpengaruh pada 

pilihan dan minat baca masing-masing individu. 

Tersedianya sarana buku bacaan keluarga merupakan salah satu 

pendorong terhadap pilihan bacaan dan minat baca siswa. Kemungkinan bahwa 

minat baca juga didorong oleh status sosial ekonomi keluarga. 
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Faktor guru berperan penting dalam menumbuhkan minat baca setiap 

individu karena dengan informasi yang menarik dalam buku tersebut, siswa akan 

memperoleh sumber informasi. 

Tersedianya sarana perpustakaan sekolah yang relatif lengkap dan 

sempurna serta kemudahan proses peminjaman merupakan faktor besar yang 

mendorong terhadap pilihan bacaan dan minat baca siswa. Jumlah dan ragam 

bacaan yang disenangi oleh anak akan menyebabkan anak tertarik untuk 

membaca. 

Tumbuhnya minat seseorang terhadap suatu obyek dipengaruhi beberapa 

faktor, menurut Crow and Crow (dalam Loekmono 1994:63)  sebagai berikut: (1) 

Dorongan dari dalam, (2) Motif dari Lingkungan. 

Dorongan dari dalam yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan 

jasmani maupun rohani. Dorongan dari dalam dapat menimbulkan minat siswa 

terhadap sesuatu, misalnya buku-buku bacaan dan buku-buku pelajaran. 

Faktor-faktor lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi minat baca 

siswa, antara lain: (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, misalnya: 

memiliki buku bacaan di rumah dan tersedia buku di perpustakaan sekolah,  (2) 

adanya tujuan dan manfaat yang jelas apa yang dibaca, (3) pemaanfaatan media 

massa seperti radio, televisi, surat kabar dan majalah yang memberi motivasi anak 

untuk membaca ataupun belajar, (4) respon dari orang-orang sekitar, misalnya 

guru, keluarga, dan teman berupa perhatian, dorongan, dan bimbingan, sehingga 

mereka berminat membaca buku-buku. 
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2.2.3.3  Cara Menumbuhkan Minat Baca 

  William Amstrong (dalam Gie 1995:133) menegaskan bahwa studi tidaklah 

mungkin tanpa minat atau motivasi. Ada sepuluh cara untuk meningkatkan minat 

dalam membaca, yaitu: (1) siswa hendaknya berusaha menetapkan apa yang ingin 

diperbuatnya dan ke mana arah menuju, (2) tetapkan suatu alasan bagi pekerjaan 

yang dilakukan dan dengan demikian membersihkannya dari unsur pekerjaan 

yang membosankan, (3) siswa hendaknya berusaha menentukan tujuan hidupnya, 

(4) lakukan suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk menangkap keyakinan guru 

mengenai dan pengabdian diri pada pelajaran yang bersangkutan, (5) siswa 

hendaknya membangun suatu sikap yang positif, yaitu: mencari minat-minat yang 

baik ketimbang alasan-alasan penghindar yang buruk, (6) siswa hendaknya 

menerapkan keaslian dan kecerdasannya dalam mata pelajaran sebagaimana 

dilakukannya pada kegemarannya, (7) berlakulah jujur terhadap diri sendiri. Minat 

siswa akan meningkat dalam pertimbangan langsung dengan banyaknya studi 

yang sepenuh hati dilakukannya, (8) praktekkan kebajikan-kebajikan dari minat 

dalam ruang kelas, yaitu nampak dan berbuat seakan-akan sungguh berminat. Ini 

bukan penipuan diri melainkan latihan yang berharga, (9) siswa hendaknya 

menggunakan nalurinya menghimpun untuk mengumpulkan keterangan. Hal ini 

tidak saja membantu perkembangan minat melainkan juga konsentrasi, (10) 

janganlah takut untuk menggunakan rasa ingin tahu. Peradapan dan pendidikan 

merupakan hasil dari kerja orang-orang yang berani memberikan kekuasaan 

memerintah kepada rasa ingin tahu mereka. 
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Lima motif penting yang dapat dijadikan alasan-alasan untuk mendorong 

tumbuhnya minat dalam diri seseorang menurut Lester Crow dan Alice Crow 

(dalam Gie 1995:132), yaitu: (1) suatu hasrat keras untuk memperoleh nilai-nilai 

yang lebih baik dalam semua mata pelajaran, (2) suatu dorongan batin untuk 

memuaskan rasa ingin tahu dalam satu atau lain bidang studi, (3) hasrat siswa 

untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi, (4) hasrat siswa 

untuk menerima pujian dari orang tua, guru dan teman-teman, (5) gambarkan diri 

di masa mendatang untuk meraih sukses dalam suatu bidang tertentu. 

Richard Yorkey dalam buku Gie (1995:136) ada tiga langkah untuk 

mengembangkan minat yang dapat dilakukan siswa, sebagai berikut: (1) siswa 

hendaknya memikirkan bagaimana dan mengapa mata pelajaran itu penting bagi 

pendidikan umumnya, (2) siswa hendaknya memikirkan bagaimana mata 

pelajaran itu bertalian dengan mata pelajaran lainnya atau dengan waktu, tempat 

masalah dan tujuan yang lain, (3) minat bergantung pada pemahaman. Oleh 

karena itu untuk memelihara minat dan konsentrasi, siswa hendaknya melakukan 

belajar secara teratur dan tidak takut untuk menanyakan persoalan atau mencari 

bantuan mengenai soal apa saja yang tidak dipahaminya. 

Leonhardt (1997:27) ada sepuluh cara menumbuhkan cinta baca kepada 

anak, yaitu: (1) Anak-anak harus gemar membaca, mereka hanya akan bersedia 

menggunakan sebagian besar waktunya untuk membaca jika mereka memang 

gemar membaca, (2) Anak-anak yang gemar membaca akan mempunyai rasa 

kebahasaan yang lebih tinggi. Mereka akan berbicara, menulis, dan memahami 

gagasan rumit secara lebih baik, (3) Membaca akan memberikan wawasan yang 
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lebih luas keberagamannya yang membuat belajar dalam segala hal akan lebih 

mudah, (4) Anak-anak yang gemar membaca mempunyai keterampilan bahasa 

untuk menjadi unggul. Mereka adalah anak-anak yang unggul dikelas, unggul 

dalam ujian dan bisa diterima diberbagai perguruan tinggi terkenal, (5) 

Kemampuan istimewa membaca kemungkinan dapat mengatasi rasa tidak percaya 

diri anak terhadap kemampuan akademik karena mereka mampu menyelesaikan 

pekerjaan sekolah dengan sedikit waktu dan energi emosional mereka. 

Sebaliknya, anak yang tidak suka membaca lebih mudah mengalami krisis 

kepribadian, (6) Kegemaran membaca akan memberikan beragam perspektif 

kepada anak, (7) Membaca dapat membantu anak-anak untuk memiliki rasa kasih 

sayang, karena dengan membaca merupakan sarana untuk membawa anak-anak 

kedalam pola kehidupan yang berbeda, membuat mereka memahami kehidupan 

ini dengan segala kompleksitasnya, (8) Anak-anak yang gemar membaca 

dihadapkan pada suatu dunia yang penuh dengan kemungkinan dan kesempatan, 

(9) Anak-anak yang gemar membaca akan mampu mengembangkan pola berpikir 

kreatif dalam diri mereka. Mereka tidak hanya mendengar informasi, tetapi juga 

belajar untuk mengikuti argumen-argumen yang kaya dan mengingat alur 

pemikiran yang beragam, (10) Kecintaan membaca adalah salah satu kebahagiaan 

utama dalam hidup.  

2.2.3.4  Cara  Membina  Minat Baca 

Agar membaca menjadi pekerjaan yang menyenangkan bagi para pelajar, 

maka diperlukan kerja sama yang erat antara orang tua dan guru. Antara mereka 

setidak-tidaknya terdapat kesejajaran dalam tindakan dalam usaha pembinaan 
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minat membaca. Tugas orang tua dan guru pada pokoknya tidak banyak berbeda, 

yaitu memberikan motivasi, menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak-

anak untuk membaca dan mengusahakan ketersediaan buku-buku bacaan. Hanya 

karena perbedaan kompetensi, tanggung jawab dan kesempatan, maka yang 

dilakukan guru tidak dapat sama dengan yang dilakukan orang tua. 

Motivasi adalah kebutuhan siswa secara perseorangan yang 

menyebabkan dia mengerjakan sesuatu yang akan berhasil dengan memuaskan. 

Suasana dan kemampuan menyediakan bahan bacaan tentu menurut kesempatan 

dan kemampuan masing-masing. Di bawah ini yang perlu diperhatikan oleh orang 

tua dan guru untuk menumbuhkan minat baca pada anak. 

Peningkatan minat baca siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal berasal dari dalam siswa sendiri, siswa dapat 

meningkatkan minat baca dengan cara menyediakan waktu untuk membaca dan 

memilih bacaan yang baik, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar siswa, 

antara lain dengan dorongan membaca dari orang tua dan guru. 

Faktor internal yang pertama, yaitu menyediakan waktu untuk membaca. 

Alasan yang umum tidak membaca adalah kekurangan waktu. Memang sebagai 

pelajar, siswa mempunyai banyak tugas yang memerlukan waktu yang banyak, 

akan tetapi jika dapat mengukur waktunya pasti bisa mengalokasikan waktu untuk 

membaca walau singkat, paling tidak lima belas menit atau tiga puluh menit. Jika 

kegiatan ini tetap dilakukan setiap hari, maka tanpa terasa akan menjadi suatu 

kebiasaan sehingga siswa akan melakukan aktivitas ini dimana pun dia berada 

(Tarigan 1986:102). 
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Faktor internal kedua, yaitu memilih bacaan yang baik. Menyediakan 

waktu untuk membaca sangat erat berhubungan dengan salah satu aspek yang 

paling penting dalam membaca kritis, yaitu mengetahui apa yang baik dan 

bermanfaat untuk dibaca. Memang tidak mungkin membaca segala sesuatu, oleh 

karena itu, setiap siswa harus memilih bacaan apa saja yang baik dan bermanfaat 

bagi dirinya (Tarigan 1986:103-104). 

Selain itu, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi minat baca 

siswa. Faktor eksternal yang pertama berupa dorongan dari orang tua. Rumah dan 

suasana kehidupan keluarga hendaknya menjadi tempat yang menyenangkan bagi 

anak-anak untuk membaca. Untuk memberi motivasi kepada anak-anak agar 

senang membaca, banyak cara yang dapat dilakukan oleh orang tua, yaitu: (1) 

aturlah ruangan belajar atau ruang baca dengan baik sehingga merupakan tempat 

yang menyenangkan untuk belajar dan santai untuk membaca, sudah tentu anak-

anak dibiasakan mengatur dan menggunakan ruangan itu dengan tertib, (2) surat 

kabar, majalah, buku atau bahan-bahan yang baru akan dapat memelihara dan 

meningkatkan minat baca anak-anak. Oleh karena itu, perlu disediakan anggaran 

secukupnya untuk keperluan itu. Baik juga disediakan ensiklopedi dan beberapa 

kamus yang praktis, yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk mengembangkan 

perbendaharaan katanya. Apabila di rumah kehabisan bahan bacaan yang baru, 

anak-anak sesekali diajak ke perpustakaan yang dekat untuk mencari, memilih, 

dan meminjam bahan bacaan, (3) pada waktu-waktu yang penting bagi anak 

seperti kenaikan kelas, hari ulang tahun, orang tua dapat memberi mereka hadiah 
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buku-buku yang menarik hati mereka. Hal ini tentu akan menggembirakan dan 

membuat mereka lebih cinta kepada buku dan orang tuanya. 

Kalau pendekatan-pendekatan ini dilakukan dengan cara yang 

menyenangkan dan dapat diterima oleh mereka, maka usaha tersebut akan dapat 

memperbesar minat baca anak (Wiryodijoyo 1989:194-195)   

Sikap orang tua yang terbuka dan dekat dengan anak berpengaruh besar 

terhadap pembinaan motivasi membaca pada mereka. Orang tua yang demikian 

suka menceritakan pengalamannya kepada anak, menunjukkan kepada mereka 

bahan-bahan bacaan yang berguna, yang pernah dibacanya. Kebiasaan seperti ini 

sangat penting artinya untuk membentuk kepribadian mereka.  

Bila orang tua senang membaca, maka contoh dari perilaku orang tua ini 

dengan mudah akan mempengaruhi kebiasaan anak-anaknya. Pada umumnya 

mereka pun akan senang membaca pada waktu-waktu luang. 

Dorongan eksternal yang kedua berupa dorongan dari guru. Ada 

beberapa strategi yang dapat dipergunakan oleh guru untuk memotivasi para siswa 

agar mau membaca dengan penuh perhatian dan kegiatan. Mereka yang gemar 

membaca bukanlah suatu pembawaan, melainkan karena dibentuk. Beberapa 

contoh petunjuk yang berguna untuk meningkatkan minat baca pada siswa sebagai 

berikut: (1) berilah tugas para siswa meringkas buku-buku yang bermutu dan 

jangan buku yang tidak bermutu, (2) ringkasan hendaknya meliputi berbagai tipe 

buku, seperti biografi, novel, kisah perjalanan, dan sebagainya. Dengan membaca 

buku yang beragam dan gaya bahasa ini akan membuat para siswa semakin 

tertarik kepada buku dan menghilangkan kejenuhan, (3) melarang para siswa 
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membaca hasil-hasil karangan penulis tertentu karena akan berakibat buruk pada 

perkembangan jiwa para siswa, terutama yang berbentuk pornografi, (4) berilah 

anjuran kepada mereka untuk membaca buku-buku yang tebal (100 halaman ke 

atas). Buku seperti itu menggambarkan kekayaan fantasi pengarangnya, (5) 

berilah batas waktu yang layak, tetapi harus ditetapkan untuk menyelesaikan 

tugasnya membuat ringkasan (Wiryodijoyo 1989:190). 

 

2.2.6 Perhatian Orang tua terhadap Kegiatan Membaca Anak 

 Untuk  lebih memperjelas mengenai hal tersebut, maka akan diuraikan 

mengenai pengertian perhatian orang tua, macam-macam perhatian orang tua, 

bentuk-bentuk perhatian orang tua, serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

perhatian orang tua terhadap kegiatan membaca anak. 

2.2.6.1  Pengertian Perhatian Orang tua terhadap Kegiatan Membaca Anak   

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu obyek dapat 

pula diartikan banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang 

dilakukan (Suryabrata 2002:14). 

Pendapat yang lain mengatakan perhatian merupakan ”pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktivitas yang ditujukan kepada sesuatu atau sekelompok 

obyek” (Walgito 1994:56). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perhatian 

orang tua dalam membaca anak adalah suatu pemusatan tenaga psikis yang 

disertai aktivitas yang diikuti oleh banyak sedikitnya kesadaran yang tertuju pada 

membaca anak. Karena itu perhatian dan kesadaran akan mempunyai korelasi 
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yang positif, artinya orang tua yang memiliki kesadaran tinggi terhadap membaca 

anak, maka akan menimbulkan perhatian yang positif bagi anak-anak sehingga 

anak akan memiliki minat baca yang baik. 

2.2.6.2  Macam-Macam Perhatian Orang tua terhadap Kegiatan Membaca Anak 

Suryabrata (2002:14) perhatian dapat digolongkan sebagai berikut: 1) 

atas dasar intensitasnya perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang 

menyertai sesuatu aktivitas atau pengalaman batin, dibedakan menjadi dua yaitu: 

(1) perhatian intensif, yaitu perhatian orang tua terhadap membaca anak secara 

terus menerus yang menyertai banyaknya rangsang atau keadaan yang menyertai 

aktivitas atau pengalaman batin. Artinya orang tua dalam memberi perhatian 

terhadap membaca anak secara terus menerus walau dalam keadaan 

bagaimanapun orang tua tetap memberi perhatian dalam proses membaca. 

Misalnya, meskipun orang tua sibuk dan lelah namun tetap memberikan perhatian 

terhadap membaca anak, jika di rumah anak tidak belajar (membaca) orang tua 

tetap mengingatkan anak agar membaca buku meskipun di sekolah tidak ada 

ulangan, (2) perhatian tidak intensif, yaitu perhatian orang tua terhadap membaca 

anak yang tidak terus menerus (sementara) dan kurang diperkuat oleh adanya 

rangsang atau beberapa keadaan yang menyertai aktivitas atau pengalaman batin. 

Misalnya, orang tua memberikan perhatian terhadap membaca anak ketika tahu 

akan ada ulangan di sekolah; 2) atas dasar cara timbulnya dibedakan menjadi dua 

yaitu: (1) perhatian spontan, yaitu perhatian yang timbul dengan sendirinya. 

Misalnya, orang tua memiliki kemauan atau minat agar anaknya dapat meraih 

cita-citanya kelak, maka dengan sendirinya orang tua akan memberikan perhatian 
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kepada anaknya, (2) perhatian tidak spontan, yaitu perhatian orang tua terhadap 

membaca anak yang diusahakan secara sadar dan disengaja. Misalnya, orang tua 

memberikan perhatian terhadap membaca anaknya karena anak mendapat nilai 

dibawah rata-rata kelas; 3) atas dasar luasnya obyek yang diberi perhatian 

dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Perhatian terpencar (distributif) yaitu perhatian 

orang tua terhadap membaca anaknya secara terpencar. Misalnya, dalam 

menemani anaknya belajar atau membantu menyelesaikan tugas sekolah orang tua 

sambil membaca koran, (2) Perhatian terpusat (konsentratif), yaitu perhatian 

terhadap membaca anak diberikan secara terpusat untuk memperoleh prestasi 

yang diharapkan. 

 

2.2.7 Bentuk-Bentuk Perhatian Orang tua terhadap Kegiatan Membaca 

Anak 

2.2.7.1  Pemenuhan Kebutuhan Fisik dan Kesehatan  

Kebutuhan fisik dan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan          

mempengaruhi keberhasilan proses membaca anak, demikian juga untuk 

mengembangkan kemandirian dalam belajarnya. Orang tua yang menginginkan 

anaknya memiliki kemandirian membaca serta mendapatkan prestasi yang 

diharapkan, maka harus memperhatikan kebutuhan anaknya termasuk kebutuhan 

fisik seperti menyediakan makanan yang sehat karena dengan mengkonsumsi 

makanan yang sehat maka anak akan sehat pula. Dengan keadaan yang sehat anak 

akan bisa konsentrasi dalam membaca dan tidak merasa enggan untuk 

mengerjakan tugas-tugasnya. Namun, sebaliknya jika anak merasa kurang enak 
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badan, maka tidak dapat konsentrasi dalam membaca serta malas untuk 

melaksanakan tugasnya sebagai pelajar. Selain itu, kebutuhan fisik yang lain 

adalah pakaian seragam sesuai dengan peraturan sekolah. 

Orang tua harus memperhatikan seragam sekolah anaknya agar nantinya 

tidak menimbulkan masalah bagi anak yang mengganggu proses membacanya di 

sekolah. Serta perhatian orang tua terhadap fisik anak secara langsung seperti 

menyarankan anak agar memotong rambut bila sudah kelihatan tidak rapi (untuk 

laki-laki) atau menata rambut yang sesuai untuk seorang pelajar agar tidak ditegur 

guru di sekolah. 

2.2.7.2  Pengembangan Sikap dan Kebiasaan Membaca 

Sikap dan kebiasaan membaca merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam belajar. Sebagian dari hasil membaca ditentukan oleh sikap dan kebiasaan 

yang dilakukan siswa dalam belajar. Untuk itu guna mencapai hasil membaca 

yang optimal seorang siswa harus memiliki sikap dan kebiasaan membaca yang 

benar. 

Sikap dan kebiasaan membaca yang perlu dikembangkan oleh seorang 

siswa mencakup tiga segi, yaitu: tujuan membaca, minat terhadap bacaan, dan 

kepercayaan pada dirinya sendiri.  

Tujuan membaca. Seorang siswa yang sedang membaca harus diarahkan 

pada suatu tujuan, sehingga pada dirinya ada kesadaran untuk apa ia membaca 

buku. Hal itu akan menjadi pendorong untuk siswa dapat membaca dengan 

sungguh-sungguh. Tanpa tujuan yang pasti akan menyebabkan semangat 

membaca mengendor dan tidak terarah. Oleh sebab itu, penting artinya bagi orang 
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tua dalam menanamkan tujuan membaca dikalangan putra-putrinya. Tujuan 

membaca dapat pula berupa cita-cita yang ingin diwujudkan oleh siswa. Satu hal 

yang perlu diingat bahwa dalam menentukan suatu cita-cita hendaknya 

diselaraskan dengan kemampuan yang ada, baik kemampuan diri siswa itu sendiri 

maupun kemampuan orang tua. 

Minat terhadap bacaan. Minat merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi proses dan hasil membaca. Apabila seorang siswa tidak berminat 

terhadap suatu bacaan, maka tidak dapat diharapkan bahwa ia akan berhasil 

dengan baik dalam memahami isi bacaan tersebut. Sebaliknya jika seorang siswa 

membaca dengan minat, maka dapat diharapkan bahwa hasilnya akan lebih baik. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang berbunyi ” kalau seseorang murid 

mempunyai minat dalam bacaan tertentu, maka ia akan memperhatikannya. 

Namun sebaliknya bila murid tidak berminat pada bacaan yang sedang dibaca 

biasanya ia malas untuk mempelajari bacaan tersebut” (Kartono 1985:3). 

Agar sukses dalam membaca, seorang siswa harus benar-benar menaruh 

minat terhadap bacaan yang sedang dibacanya. Selain itu, minat juga dapat 

menimbulkan rasa senang dan selanjutnya akan memperbesar kemauan membaca. 

Membaca yang dilakukan secara terpaksa tanpa adanya minat sama sekali, maka 

bacaan itu akan terasa sangat membosankan. 

Bentuk perhatian orang tua terhadap anaknya agar memiliki minat 

terhadap bacaan, misalnya dengan menemani anak ketika belajar (membaca) atau 

mengerjakan tugas di rumah, memberi pengertian pada anak bahwa semua bacaan 

pasti ada manfaatnya, membantu kesulitan yang dialami anak pada bahan bacaan 
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tertentu bisa dengan menyarankan untuk membaca bersama teman atau membaca 

bacaan yang paling disukai, sehingga pada diri anak tidak ada perasaan benci 

terhadap salah satu bacaan karena dia merasa sangat sulit.  

Dalam membaca seorang siswa harus yakin bahwa dirinya mempunyai 

kemauan untuk memahami isi bacaan. Ia juga harus yakin bahwa dirinya pasti 

dapat mengerti isi bacaan dengan baik, terlebih lagi dalam memepersiapkan ujian 

di sekolah. 

Agar memiliki kepercayaan diri seorang siswa harus membiasakan diri 

rajin membaca. Kebiasaan membaca secara rutin tidak hanya pada saat menjelang 

ada tes atau ujian berarti telah membiasakan diri untuk selalu siap dalam 

mengikuti ulangan sewaktu-waktu dengan perasaan tenang tanpa ragu atau 

bimbang. 

Orang tua dalam menumbuhkan rasa percaya diri pada anak selain 

memperhatikan agar anak belajar (membaca) secara rutin, juga perlu diperhatikan 

pola asuh yang diterapkan dalam keluarga. Orang tua jangan suka 

membandingkan kemampuan anak dengan temannya, hindarkan kebiasaan selalu 

mengkritik anak kecuali bila memang dibutuhkan, jangan terlalu mendekte anak 

dalam menyelesaikan tugas. 

2.2.7.3  Memberi Motivasi dalam Membaca 

Dalam membaca faktor motivasi sangat penting. Kekurangan motivasi 

untuk membaca tentunya perlu diperkuat supaya anak mau dan senang membaca 

(Gunarso 1983:120). 



30 
 

 

Dengan demikian, agar anak bersemangat dalam membaca, maka orang 

tua harus memberi motivasi kepada anak-anaknya sehingga mencapai minat baca 

yang optimal. 

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh para orang tua untuk 

menumbuhkan motivasi anak dalam membaca, antara lain: 

Memberi hadiah. Hadiah dapat dipakai sebagai usaha merangsang anak 

agar lebih giat lagi dalam membaca. Pemberian hadiah merupakan salah satu cara 

untuk menyenangkan hati anak. Hal ini dimaksudkan agar anak merasa dihargai 

atau tindakannya positif sehingga mereka lebih giat dalam melakukan kegiatan 

yang baik. Tujuan memberikan hadiah sebagai alat motivasi dalam membaca 

adalah agar anak memiliki kebiasaan membaca sehingga membaca merupakan 

suatu kebutuhan bagi anak. Namun, bila tujuan tersebut dicapai, maka pemberian 

hadiah secara berangsur-angsur bisa dihilangkan.  

Memberi pujian. Di samping hadiah memberikan pujian juga merupakan 

salah satu cara untuk memberikan motivasi. Pujian yang diberikan akan 

menimbulkan rasa bangga dan mampu sehingga dapat menimbulkan rasa percaya 

diri pada anak. Dengan memberikan pujian yang positif, berarti bukan saja 

membuat anak mengetahui bahwa orang tuanya menghargai usaha, jerih payah, 

dan keinginannya, tetapi juga berarti orang tua telah memberi semangat serta 

mendorong anak agar lebih mandiri. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa 

ungkapan kata-kata pujian sangat diperlukan untuk membangkitkan semangat 

membaca anak sehingga dapat meningkatkan minat bacanya. 
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Memberi hukuman. Di samping memberi hadiah dan pujian, memberi 

hukuman secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi anak dalam membaca. 

Hukuman merupakan tindakan terakhir diberikan kepada anak yang melanggar 

atau melakukan perbuatan yang tidak benar, agar ia menghentikan pelanggaran 

dan kesalahan yang dilakukannya.  

Kita harus ingat bahwa hukuman di sini bukanlah suatu tindakan 

kekerasan yang berlebihan layaknya hukuman kepada pencuri, melainkan 

hukuman yang tetap dalam bingkai pendidikan yang didasarkan pada kasih sayang 

yang tidak didasari oleh rasa balas dendam. 

2.2.7.4  Menyediakan Sarana Membaca 

   Dalam membaca anak membutuhkan sarana untuk menunjang 

keberhasilan membacanya. Untuk itu orang tua yang memiliki kepedulian dalam 

membaca anak maka akan melengkapi sarana membaca yang dibutuhkan, tentu 

saja hal ini disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Misalnya, sarana membaca 

seperti buku tulis maupun buku paket, ruang membaca khusus yang membuat 

anak menjadi gemar membaca.  

2.2.7.5  Mengatasi Kesulitan dan Masalah yang Dihadapi Anak 

   Dalam membaca biasanya anak menemui hambatan atau kesulitan yang 

mungkin tidak bisa diselesaikan sendiri sehingga mengharapkan bantuan dari 

orang tua. Untuk orang tua yang peduli pada anak sewaktu-waktu dia akan 

menanyakan kepada anak. Apakah anak ada permasalahan atau tidak, jika anak 

mengalami masalah, maka orang tua akan membantu. Masalah tersebut bisa 



32 
 

 

berupa hambatan-hambatan dalam membaca maupun masalah lain, misalnya 

pengaruh dari teman, malas, dan sebagainya. 

 

2.2.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perhatian Orang tua terhadap 

Kegiatan Membaca Anak 

Perhatian dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibagi dalam dua 

golongan antara lain: (1) faktor dari luar, yaitu timbulnya perhatian orang tua 

terhadap membaca anak karena adanya faktor-faktor dari luar. Misalnya, orang 

tua merasa  anaknya mendapat perhatian dari pemerintah melalui JPS maka orang 

tua akan lebih meningkatkan perhatiannya dalam belajar (membaca) karena orang 

tua tidak menyadari bahwa perhatian orang tua merupakan motivasi bagi anak 

dalam proses membaca, (2) faktor dari dalam, yaitu timbulnya perhatian orang tua 

terhadap membaca anak karena adanya faktor-faktor dari diri orang tua itu sendiri 

yaitu karena adanya motif, adanya kesediaan dan harapan orang tua terhadap 

prestasi anak. Orang tua secara sadar memberi perhatian pada proses membaca 

anak karena dengan membaca anak akan memperoleh informasi dan wawasan 

baru (Gunarso 1983:107) 

Jadi, menurut simpulan penulis bahwa perhatian orang tua sangat besar 

pengaruhnya terhadap proses membaca anak, baik faktor dari dalam maupun dari 

luar. Semakin kuat perangsang yang bersangkutan dengan objek perhatian sangat 

mempengaruhi perhatian seseorang. 
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2.2.9 Tingkat Ekonomi 

Tingkat  ekonomi adalah penggolongan anggota-anggota masyarakat 

kedalam satu kelas tertentu berdasarkan tinggi rendahnya standar kehidupan 

dalam hubungannya dengan anggota masyarakat lainnya (Hartanti dkk 1974:99). 

Pendapat yang lain mengatakan bahwa tingkat ekonomi adalah pembedaan 

anggota masyarakat berdasarkan pemilikan materi (Suganda 1997:94). 

Kondisi sosial ekonomi orang tua berperan terhadap perkembangan anak-

anak, di mana dengan perekonomian yang cukup, lingkungan material di dalam 

keluarga lebih luas untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapannya jika 

tanpa ada dukungan peralatannya (Gerungan 1988:181) 

Pembedaan anggota masyarakat dapat dilihat dari segi pendapatan, 

kekayaan yang dimiliki, pola konsumsi dan lingkungan sosial tempat tinggal 

seseorang. Jadi yang dimaksud tingkat ekonomi adalah tinggi rendahnya standar 

kehidupan seseorang untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan 

pendapatan yang diperolehnya. Pada dasarnya tingkat ekonomi masyarakat 

dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu: (1) golongan atas, (2) golongan 

menengah, (3) golongan rendah.   

Golongan atas merupakan kelompok yang mempunyai penghasilan yang 

cukup untuk memenuhi segala keperluan hidup mulai dari kebutuhan primer 

sampai kebutuhan tersier (Sudharto dalam Suharto 1985:25) 

Keluarga golongan menengah merupakan keluarga yang berpenghasilan 

cukup untuk makan, pakaian, pengobatan dan pendidikan (Sudharto dalam  

Suharto 1985:54) 
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Keluarga yang berpenghasilan rendah, yaitu keluarga yang 

berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian (bila ada 

sisanya) (Sudharto dalam Suharto 1985:54). 

Keadaan ekonomi dalam  keluarga dapat digolongkan sebagai berikut: 

(1) Ekonomi yang kurang/miskin, (2) Ekonomi yang berlebihan. 

Ekonomi yang kurang/miskin. Keadaan peralatan membaca, seperti buku 

tulis, buku pelajaran, buku cerita dan lain-lain akan membentuk kelancaran dalam 

proses membaca. Kurangnya alat-alat itu akan menghambat kemajuan membaca 

anak. 

Faktor biaya merupakan faktor yang sangat penting karena belajar dan 

kelangsungannya sangat memerlukan biaya, maka keluarga yang miskin akan 

merasa berat untuk mengeluarkan biaya yang bermacam-macam itu karena 

keuangan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan anak sehari-hari. 

Keluarga yang miskin juga tidak dapat menyediakan tempat untuk belajar 

yang memadai, di mana tempat belajar itu merupakan salah satu sarana 

terlaksananya belajar secara efisien dan efektif. 

Ekonomi yang berlebihan. Keadaan ini sebaliknya dari keadaan yang 

pertama, di mana ekonomi keluarga berlimpah ruah. Mereka akan menjadi segan 

belajar karena ia terlalu banyak bersenang-senang. Mungkin juga ia dimanjakan 

oleh orang tuanya, orang tua tidak tahan melihat anaknya belajar dengan bersusah 

payah. Keadaan seperti ini akan dapat menghambat kemajuan belajar. 

Berdasarkan golongan ekonomi keluarga diatas dapat penulis simpulkan 

bahwa tingkat ekonomi dalam keluarga belum tentu berpengaruh terhadap minat 
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membaca siswa karena minat membaca yang dimiliki seseorang siswa terjadi 

karena spontan dan tidak bisa dipaksakan oleh keadaan apa pun. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

2.3.1 Minat  

Minat membaca mempunyai peranan yang penting dalam dunia 

pendidikan, karena minat membaca merupakan salah satu faktor yang 

memungkinkan siswa lebih konsentrasi, lebih semangat, dan menimbulkan 

perasaan senang sehingga siswa tidak mudah bosan terhadap bahan bacaan yang 

dibacanya. Minat baca tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. 

Dengan kata lain, bahwa minat baca dapat ditumbuhkan dan dikembangkan pada 

diri seseorang. Keluarga merupakan lingkungan paling awal dan dominan untuk 

menumbuhkan minat baca siswa. 

 

2.3.2  Keterlibatan Orang Tua 

Sikap orang tua yang terbuka dan dekat dengan anak berpengaruh besar 

terhadap pembinaan motivasi membaca pada mereka. Orang tua yang demikian 

suka menceritakan pengalamannya kepada anak, menunjukkan kepada mereka 

bahan-bahan bacaan yang berguna, yang pernah dibacanya. Kebiasaan seperti ini 

sangat penting artinya untuk membentuk kepribadian mereka. Bila orang tua 

senang membaca, maka contoh dari perilaku orang tua ini dengan mudah akan 

mempengaruhi kebiasaan anak-anaknya. Pada umumnya mereka pun akan senang 

membaca pada waktu-waktu luang.  
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Motivasi adalah kebutuhan siswa secara perseorangan yang 

menyebabkan dia mengerjakan sesuatu yang akan berhasil dengan memuaskan. 

Suasana dan kemampuan menyediakan bahan bacaan tentu menurut kesempatan 

dan kemampuan masing-masing. Keterlibatan siswa secara aktif dan tumbuhnya 

minat baca buku merupakan kecenderungan dalam proses belajar mengajar, 

dengan membaca diharapkan siswa akan lebih mampu memahami. Dukungan 

orang tua sangat diperlukan karena tanpa dukungan dari orang tua minat siswa 

dalam belajar khususnya membaca akan berkurang walaupun dengan tingkat 

ekonomi yang berkecukupan. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua diduga 

berpengaruh terhadap minat baca siswa. 

 

2.3.3   Kemampuan Ekonomi Keluarga 

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting karena belajar dan 

kelangsungannya sangat memerlukan biaya, maka keluarga yang miskin akan 

merasa berat untuk mengeluarkan biaya yang bermacam-macam itu karena 

keuangan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan anak sehari-hari. 

Ekonomi yang kurang tidak mampu menyediakan peralatan membaca, 

seperti buku pelajaran, buku cerita, dan tempat untuk belajar yang memadai, di 

mana tempat  belajar itu merupakan salah satu sarana terlaksananya belajar secara 

efektif dan efisien. Oleh karena itu, kemampuan ekonomi keluarga diduga 

berpengaruh terhadap minat baca siswa. 

Bagi seorang anak yang hidup dalam lingkungan material yang cukup, 

kondisi sosial ekonomi orang tua yang kuat, serta adanya dukungan dari orang tua 
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untuk mempunyai minat baca dan disediakannya fasilitas dalam membaca, maka 

anak akan lebih bersemangat untuk meningkatkan membacanya.  

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 

keterlibatan orang tua dan kemampuan ekonomi keluarga yang berpengaruh 

terhadap minat baca siswa kelas VIIID di SMP Negeri 1 Bojong Pekalongan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini tidak menggunakan eksperimen, tetapi 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan ex post facto yang berarti 

setelah terjadi. Gay (dalam Sevilla 1993:124) peneliti menyelidiki permasalahan 

dengan mempelajari variabel. Variabel dependen pada penelitian semacam ini 

diamati dan selanjutnya peneliti menemukan penyebab yang menimbulkan akibat. 

Sudjana dan Ibrahim (2004:60) menjelaskan bahwa: 

”Peneliti ex post fakto dimulai dengan mendeskripsikan situasi sekarang yang 

diasumsikan sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah terjadi atau bereaksi 

sebelumnya. Peneliti harus menoleh ke belakang untuk menemukan faktor-

faktor yang diasumsikan penyebab yang telah beroperasi pada masa lalu. Itulah 

sebabnya dalam penelitian ini peneliti tidak bisa memberikan kontrol yang biasa 

dilakukan dalam penelitian eksperimen yang diperlukan untuk menarik 

kesimpulan secara sahih mengenai hubungan klausal. Hubungan-hubungan 

variabel yang dihasilkan dari penelitian ex post fakto pada dasarnya adalah data 

dari variasi yang sama karena tidak ada kontrol peneliti terhadap variabel 

independen yang mungkin telah menemukan variabel dependen”. 

Pada penelitian ini tidak dilakukan suatu perlakuan tertentu guna 

memperoleh suatu sikap atau tingkah laku tertentu. Semua data yang ada dicari 
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pengaruhnya dari variabel independen (keterlibatan orang tua dan kemampuan 

ekonomi keluarga) terhadap variabel dependen (minat baca siswa). 

 

3.2   Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang tua yang memiliki anak 

yang duduk di kelas VIII SMP pada tahun ajaran 2009/2010 di Desa Rejosari 

Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Populasi ini ditekankan pada siswa 

kelas VIII  beserta orang tuanya. 

Sekolah tersebut terdapat 266 siswa dari tujuh kelas VIII yang ada. Jadi 

jumlah populasi pada penelitian ini adalah 266 siswa. Karena objek yang akan 

diteliti berjumlah lebih dari 100, maka peneliti hanya mengambil satu kelas saja 

beserta orang tuanya.  

 

3.2.2 Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Random 

Sampling. Pengambilan sampel tersebut dilakukan dengan mengambil secara acak 

dari setiap kelas. Penelitian ini subyek dalam populasi dianggap sama (homogen), 

oleh karena itu peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subyek untuk 

dijadikan sampel. Di sini penulis memilih kelas VIIID sebagai sampel karena 

kelas tersebut merupakan salah satu kelas gabungan dari berbagai karakter dan 

dari pihak sekolah pun mengacak mulai dari siswa yang pandai sampai bodoh, 

dari siswa yang nakal sampai pendiam dan seterusnya. Hal ini sependapat dengan 
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Roscoe dalam sugiyono (2007: 74) menyatakan bila dalam penelitian akan 

melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya), 

maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. 

Variabel penelitiannya ada 3 (independen + dependen), maka jumlah anggota 

sampel = 10 x 3 = 30. 

 

3.3  Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini ada dua, yaitu: (1) keterlibatan orang 

tua dalam penelitian ini adalah perhatian dan motivasi yang diberikan oleh oarng 

tua terhadap proses membaca anak. Variabel ini diukur dengan menggunakan 

angket yang di sebarkan kepada orang tua siswa. (2) kemampuan ekonomi 

keluarga adalah suatu keadaan ekonomi yang menyangkut tentang kedudukan dan 

penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak. 

 

3.3.2 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat baca siswa. Untuk 

mengetahui minat baca siswa, penulis melakukan penelitian dengan wawancara 

terhadap masing-masing individu. 

1. Variabel independen (X1) yaitu keterlibatan orang tua, bentuk perhatian orang 

tua terhadap anaknya agar memiliki minat terhadap bacaan, misalnya dengan 

menemani anak ketika belajar (membaca) atau mengerjakan tugas di rumah, 

(Gunarso 1983:120) dengan indikator: 
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1.1 Orang tua menyediakan bahan bacaan sesuai usia anak 

1.2 Orang tua menyediakan tempat baca  

1.3 Orang tua mengajari anak membaca 

1.4 Orang tua mengecek hasil membaca/memonitor anak 

1.5 Senang mengajak anak ke toko buku 

2. Variabel independen (X2) yaitu kemampuan ekonomi keluarga, keadaan 

ekonomi yang berlebihan ini mereka akan menjadi segan belajar karena ia 

terlalu banyak bersenang-senang (Sudharto 1985:54) dengan indikator: 

1.6 Pendapatan orang tua 

1.7 Status pemilikan rumah 

1.8 Fasilitas yang dimiliki keluarga 

1.9 Kelengkapan sarana dan prasarana 

1.10 Tingkat pengeluaran dan pemenuhan kebutuhan hidup 

3. Variabel dependen (Y) yaitu minat baca siswa, minat membaca anak adalah 

suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang 

terhadap kegiatan membaca sehingga mengarahkan anak untuk membaca 

dengan kemauannya sendiri (Lilawati 1988). Adapun indikator minat baca 

siswa meliputi: 

1.1 Tertarik pada bacaan 

1.2 Semangat saat membaca 

1.3 Belajar di perpustakaan 

1.4 Asosiasi hasil baca 

1.5 Jadwal belajar baca 
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3.4  Validitas dan Reliabilitas 

 Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat, maka diperlukan alat 

pengumpul data yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu alat ukur yang valid dan 

reliabel. Salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan alat ukur yang valid 

dan reliabel yaitu dengan mengadakan uji coba (try out). Dari uji coba tersebut 

diharapkan bisa mencapai validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas dan 

reliabilitas suatu alat ukur perlu ditetapkan terlebih dahulu sebelum alat tersebut 

digunakan.  

 

3.4.1 Validitas 

Untuk mengukur validitas digunakan Pearson Correlation Coefficient 

dengan menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan total skor 

(Ghozali 2005). 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas melalui bantuan program SPSS 

versi 13 (Lampiran 5), variabel keterlibatan orang tua semua pertanyaan valid 

pada tingkat signifikan 5%, dapat dilihat pada tabel 3.1. Pada variabel 

kemampuan ekonomi keluarga semua pertanyaan valid pada tingkat signifikan 

5%, dapat dilihat pada tabel 3.2. Pada variabel minat baca siswa semua pertanyaan 

valid pada tingkat signifikan 5%, dapat dilihat pada tabel 3.3. 
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Tabel 3.1 Hasil Uji Coba Validitas Keterlibatan Orang tua 

No. Indikator Nilai Validitas Simpulan 

1. Menyediakan bahan bacaan 

sesuai usia anak 

0,707 Valid 

2. Orang tua mengajari anak 

membaca 

0,873 Valid 

3. Orang tua mengecek hasil 

membaca/memonitor anak 

0,684 Valid 

4. Senang mengajak anak ke toko 

buku 

0,614 Valid 

5. Menyediakan tempat baca 0,638 Valid 

Sumber: Data diolah 

 

Tabel 3.2 Hasil Uji Coba Validitas Kemampuan Ekonomi Keluarga 

No. Indikator Nilai Validitas Simpulan 

1. Pendapatan orang tua 0,548 Valid 

2. Status pemilikan rumah 0,404 Valid 

3. Fasilitas yang dimiliki keluarga 0,560 Valid 

4. Kelengkapan sarana dan 

prasarana 

0,616 Valid 

5. Tingkat pengeluaran dan 

pemenuhan kebutuhan hidup 

0,811 Valid 

Sumber: Data diolah 
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Tabel 3.3 Hasil Uji Coba Validitas Minat Baca Siswa 

No. Indikator Nilai Validitas Simpulan 

1. Tertarik pada bacaan 0,622 Valid 

2. Semangat saat membaca 0,776 Valid 

3. Belajar di perpustakaan 0,542 Valid 

4. Asosiasi hasil baca 0,569 Valid 

5. Jadwal belajar baca 0,608 Valid 

Sumber: Data diolah 

 

3.4.2 Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat tingkat konsistensi instrumen, 

artinya apabila instrumen diuji cobakan kepada kelompok subjek dengan jumlah 

tertentu dan dilakukan berulang kali pada waktu yang berbeda dapat secara 

konsistensi memberi hasil yang sama. Untuk mengetahui reliabilitas angket 

digunakan rumus Alpha, karena datanya ordinal, bukan nominal. Untuk 

melakukan uji reliabilitas, peneliti menggunakan bantuan komputer program 

SPSS 13 for windows 2000. 

Apabila nilai Alpha lebih besar dari 0,600 dapat ditafsirkan suatu hasil 

pengukuran relatif konsistensi dan dapat diandalkan hasil uji coba reliabilitas 

dengan bantuan program SPSS versi 13. semua nilai α (Alpha Crombach) lebih 

besar dari 0,600 (Nunnally 1969 dalam Gozali 2001) hal ini dapat ditafsirkan hasil 

pengukuran reliabel atau relatif konsistensi. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 
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Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas dengan bantuan SPSS versi 13, 

diperoleh hasil bahwa variabel keterlibatan orang tua, kemampuan ekonomi 

keluarga, dan minat baca siswa adalah reliabel (Lampiran 5), hasilnya dapat 

diringkas dalam tabel 3.4 

Tabel 3.4 Hasil Uji Coba Reliabilitas 

Variabel Alpha Crombach 
Hitung 

Keterangan 

Keterlibatan Orang tua 0,745 Reliabel 

Kemampuan Ekonomi 
Keluarga 

0,607 Reliabel 

Minat Baca Siswa 0,608 Reliabel 

 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk 

memperoleh data selanjutnya dianalisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan reliabel. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

3.5.1 Metode Wawancara 

Peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara kepada  semua 

siswa  kelas VIIID dengan cara memberikan pertanyaan dan jawaban yang sudah 

disiapkan, sehingga siswa hanya memberikan jawaban yang sesuai dengan 

keadaan mereka sesungguhnya dan semua jawaban dianggap benar. Setiap siswa 

disuruh maju ke depan dan diberikan pertanyaaan dalam waktu 5 menit. 
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3.5.2 Angket (Kuesioner) 

Angket digunakan untuk memperoleh data variabel keterlibatan orang 

tua, kemampuan ekonomi keluarga dan minat baca siswa. Data diwujudkan dalam 

bentuk scoring (kualitatif yang dikuantitatifkan) dengan menggunakan skala 

Likert. Skala Likert merupakan skala lima dimodifikasi menjadi skala empat 

dengan cara menghilangkan jawaban netral atau jawaban yang mengambang. 

Sevilla (1988:225) dalam memberikan respon atas pertanyaan-pertanyaan dalam 

skala, responden memiliki kecenderungan memberikan jawaban berupa pilihan 

yang netral (mencari aman). 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Dalam metode analisis data ini, menggunakan analisis deskriptif 

persentase, analisis regresi berganda. 

 

3.6.1 Metode Analisis Deskriptif  Persentase 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis data tentang 

deskripsi keterlibatan orang tua, kemampuan ekonomi keluarga, dan minat baca 

siswa yan diteliti. Data (skor jawaban responden) diperoleh dari alternatif jawaban 

yang disediakan kemudian dimasukan ke dalam tabel. Langkah-langkah yang 

ditempuh, yaitu: 1) membuat tabel distribusi, 2) menentukan skor jawaban 

responden dengan ketentuan skor yang telah diterapkan, 3) menjumlahkan skor 
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jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden, 4) memasukkan skor tersebut ke 

dalam rumus:  
kategori

dahnilaiterenngginilaiterti −  

Untuk memperoleh persentase dari suatu nilai (Ali, 1984: 186), dapat dicari 

dengan rumus:             %  =  
N
n   x 100% 

keterangan: 

% : Nilai persentase atau hasil 

n : Nilai yang diperoleh 

N : Jumlah seluruh nilai atau nilai total skor 

 

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara keterlibatan 

orang tua (X1) dan kemampuan ekonomi keluarga (X2) terhadap minat baca siswa 

SMP N 1 Bojong (Y). 

Persamaan yang digunakan adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2  

Keterangan: 

Y : Variabel minat baca siswa SMP 

a : Konstanta 

b1b2 : Koefisien variabel keterlibatan orang tua dan variabel kemampuan                   

ekonomi keluarga 

x1x2 : Variabel keterlibatan orang tua dan variabel kemampuan ekonomi     

keluarga 



48 
 

 

3.6.3 Analisis Uji Syarat/Asumsi  

Uji penyimpangan ekonometri atau penyimpangan asumsi model klasik 

dimaksudkan untuk menghadapi permasalahan yang ada (analisis yang menjadi 

bias) yaitu terhadap uji normalitas, adanya pengaruh multikolinearitas (Multi 

Colinearity) dan heteroskedastisitas dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

3.6.3.1   Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau tidak. 

Pada prinsipnya normalitas data dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dan grafik atau dengan melihat 

histrogen dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan (Ghozali 2002:76) 

adalah sebagai berikut: (1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonalnya atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, (2) Jika  data 

menyebar jauh dari garis diagonalnya dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probility plot 

yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk 

satu garis lurus diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan garis 

tersebut.   
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3.6.3.2   Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinearitas adalah menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antarvariabel independen, jika variabel 

independen saling berkorelasi maka tidak ortogonal. Variabel Ortogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antarvariabel independen sama dengan 

nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model adalah 

dilihat pada nilai variance inflation factor (VIF) jika nilai VIF di atas 10 berarti 

terjadi multikol (Ghozali 2002:57). 

3.6.3.3   Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. 

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel (ZPRED) dengan residulnya 

(SRESID). Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara 

SRESID dan ZPRED dimana Y adalah Y yang telah diprediksikan dan sumbu X 

adalah residulnya. 

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitasnya adalah dengan 

melihat grafik scatter plot jika titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik 
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di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali 2002:69). 

 

3.7 Uji Hipotesis 

Uji Regresi  

Untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian, dibutuhkan 

analisis adalah analisis regresi linier berganda, dengan alasan: 1) variabel 

independen terdiri atas beberapa variabel, 2) diduga apabila variabel dependen  

akan berubah juga. 

Secara spesifik, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji 

seberapa besar pengaruh keterlibatan orang tua dan kemampuan ekonomi keluarga 

terhadap minat baca. 

 

3.7.1 Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara Simultan (Uji F) 

Merumuskan hipótesis statistik: 

Ho : β1 = β2 = 0, artinya X1 dan X2 secara simultan (bersama-sama) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Y. 

Ho : β1 = β2 ≠ 0, artinya X1 dan X2 secara simultan (bersama-sama) 

berpengaruh signifikan terhadap Y. 
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3.7.2 Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara Parsial (Uji T) 

Merumuskan hipótesis statistik: 

Ho : β1 = 0 

     β2 = 0 

Artinya X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y secara parsial (sendiri-sendiri) 

tidak berpengaruh signifikan. 

Ha : β1 ≠ 0 

 β2 ≠ 0  

Artinya X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y secara parsial (sendiri-sendiri) 

berpengaruh signifikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bojong yang terletak di 

Jalan Raya Rejosari Bojong Kabupaten Pekalongan merupakan sekolah yang 

penulis jadikan sebagai objek untuk mengadakan penelitian karena sekolah ini 

merupakan sekolah berstandar nasional dan termasuk sekolah yang baik 

dibandingkan dengan yang lainnya di Kecamatan Bojong. Adapun sarana yang 

dimiliki oleh SMP Negeri 1 Bojong adalah laboratorium IPA, laboratorium 

bahasa, ruang komputer, ruang TU, ruang BK, ruang perpustakaan, mushola, serta 

berbagai sarana penunjang yang tentunya sangat menunjang keberlangsungan 

proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Sekolah ini memiliki 48 guru yang berkompeten, 7 karyawan, 280 siswa 

kelas 1, 266 kelas 2, dan 268 kelas 3. Dengan tersedianya sarana dan prasarana 

yang menunjang kegiatan belajar mengajar diharapkan SMP Negeri 1 Bojong 

akan mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten. Sedangkan sampelnya 

penulis mengambil kelas VIIID sebagai penelitian, di kelas ini terdapat 20 siswa 

dan 18 siswi ,sehingga jumlah seluruhnya adalah 38 murid beserta orang tuanya. 
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1) Tingkat Pendidikan Orang tua  

Tabel  4.1. Distribusi Tingkat Pendidikan Orang tua Siswa 

No. Rentang Skor Keterangan Frekuensi % Kategori 

1. 

2. 

3. 

4. 

3,25   −  4 

2,5     −  3,25 

1,75   −   2,5 

1        –  1,75 

Perguruan Tinggi 

SMA / sederajat 

SMP / sederajat 

SD / sederajat 

2 

3 

6 

27 

5,26 

7,89 

15,78 

71,05 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Sangat Rendah 

Jumlah  38 100  

Sumber: Data Penelitian, diolah 

Tabel  4.1  menunjukkan bahwa sebanyak 71,05%  pendidikan orang tua 

dalam kategori sangat rendah, sebanyak 15,78% rendah, 7,89% kategori tinggi, 

dan sebanyak 5,26% dalam kategori sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa 

pendidikan orang tua siswa kelas VIIID SMP Negeri 1 Bojong Pekalongan dalam 

kategori sangat rendah. Hal ini dapat dilihat bahwa sebanyak 71,05% orang tua 

siswa lulusan SD atau tidak tamat SD, 15,78% lulusan SMP atau sederajat, 7,89% 

lulusan SMA atau sederajat, dan hanya 5,26% lulusan Perguruan Tinggi/Akademi. 

Tingkat pendidikan orang tua kelas VIIID SMP Negeri 1 Bojong dalam 

kategori sangat rendah, tetapi itu tidak berpengaruh terhadap motivasi yang 

diberikan orang tua kepada anak-anaknya untuk belajar yang lebih rajin terutama 

untuk menumbuhkan minat baca karena menurut orang tua dengan adanya minat 

baca yang tinggi maka anak-anaknya akan memperoleh pengetahuan yang lebih 

tinggi daripada orang tuanya karena disini orang tua beranggapan bahwa 

pendidikan anak harus lebih tinggi dari orang tuanya. 
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2) Pekerjaan 

Tabel  4.2. Pekerjaan Orang tua Siswa 

No. Keterangan Frekuensi % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PNS/Guru 

Wiraswasta/Pedagang 

Petani 

Buruh 

Tidak Bekerja 

2 

12 

9 

8 

7 

5,26 

31,57 

23,68 

21,05 

18,42 

Jumlah 38 100 

Sumber: Data Penelitian, diolah 

Berdasarkan Tabel  4.2  diperoleh 31,57% pekerjaan orang tua siswa 

adalah pedagang, 23,68% petani, 21,05% buruh, 18,42% tidak bekerja, dan hanya 

5,26% sebagai PNS/Guru. Dari hasil penelitian terlihat meskipun orang tua 

mereka banyak yang bekerja tetapi mereka tetap memperhatikan proses membaca 

anak supaya anak-anak tersebut lebih pandai dan untuk mencapai cita-cita setinggi 

mungkin. 

Tabel  4.3 Distribusi Tingkat Penghasilan Orang tua 

No. Rentang Skor Frekuensi % Kategori 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

8,4 − 10 

 6,8 − 8,4 

 5,2 − 6,8 

 3,6 − 5,2 

    2 − 3,6 

3,5 

12,5 

6 

4 

12 

9,21 

41,66 

15,78 

10,52 

31,57 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

Jumlah 38 100  
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Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh 41,66% dalam kategori tinggi, 31,57% 

dalam kategori sangat rendah, 15,78% dalam kategori sedang, 10,52% dalam 

kategori rendah, dan hanya 9,21% dalam kategori sangat tinggi.  

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata sebagian besar orang tua siswa 

memiliki penghasilan dengan rata-rata lebih dari Rp 500.000,00 per bulan. Hal ini 

dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel  4.4 Rata-rata Penghasilan Orang tua Siswa 

No. Keterangan Frekuensi % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Rp 1.000.000 

Rp 750.000 – Rp 1.000.000 

Rp 500.000 – Rp 750.000 

Rp 300.000 – Rp 500.000 

≤  Rp 300.000 

2 

12 

11 

3 

10 

5,26 

31,57 

28,94 

7,89 

26,31 

Jumlah 38 100 

Sumber: Data Penelitian, diolah 

Berdasarkan Tabel  4.4  di atas diperoleh bahwa sebagian besar orang tua 

siswa memiliki penghasilan dengan rata-rata kurang dari Rp 1.000.000,00 per 

bulan. Berdasarkan jawaban responden sebanyak 31,57% orang tua siswa 

berpenghasilan berkisar antara Rp 750.000,00 – Rp 1.000.000,00, 28,94% 

memiliki penghasilan Rp 500.000,00 – Rp 750.000,00, 26,31% berpenghasilan 

kurang dari Rp 300.000,00, 7,89% berpenghasilan Rp 300.000,00 – Rp 

500.000,00, dan hanya 5,26% saja yang berpenghasilan lebih dari Rp 

1.000.000,00. Dilihat dari jawaban responden tidak adanya tambahan pendapatan 

dari anggota keluarga yang  lain sebanyak 47,36%, kadang-kadang dibantu 
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sebanyak 23,68%, dibantu oleh kakak sebanyak 18,42%, dibantu oleh anak yang 

sudah bekerja sebanyak 10,52%, dan tidak adanya bantuan dari saudara yang ikut 

tinggal bersama orang tua siswa sebanyak 0%. Disini orang tua siswa lebih 

banyak menghidupi anggota keluarga tetapi sangat kecil kemungkinan dibantu 

oleh mereka sehingga orang tua kurang memperhatikan dengan kebutuhan sarana 

untuk sekolah anak. 

3) Tingkat Pengeluaran/Pemenuhan Kebutuhan Hidup 

Tabel  4.5 Distribusi Tingkat Pengeluaran/Pemenuhan Kebutuhan Hidup 

No. Rentang Skor Frekuensi % Kategori 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

12,6  −  15 

10,2  −  12,6 

7,8  −  10,2 

5,4  −  7,8 

3  −  5,4 

15 

8 

6 

5 

4 

39,47 

21,05 

15,78 

13,15 

10,52 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

Jumlah 38 100  

Sumber: Data Penelitian, diolah 

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh sebanyak 39,47% tingkat 

pengeluaran/pemenuhan kebutuhan hidup dalam kategori sangat tinggi 21,05% 

kategori tinggi, 15,78% kategori sedang, 13,15% kategori rendah, dan hanya 

10,52% yang tingkat pengeluaran/pemenuhan kebutuhan hidupnya sangat rendah. 

Dalam kehidupan sehari-hari orang tua mengeluarkan biaya untuk 

berbagai macam kebutuhan pokok seperti makan, papan, sandang, dan lain-lain. 

Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa 34,21% dan 26,31% penghasilan 

orang tua untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, 10,52% sangat memenuhi, 
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5,26% kurang memenuhi, dan 23,68% tidak memenuhi.  Selain untuk kebutuhan 

sehari-hari penghasilan orang tua juga digunakan untuk biaya sekolah dan 

membeli perlengkapan sekolah. Pada jawaban responden dapat diketahui bahwa 

50% kebutuhan pendidikan anak terpenuhi, 23,68% kurang terpenuhi, 13,15% dan 

5,26%  tidak terpenuhi, dan 7,89% kebutuhan pendidikan anak selalu terpenuhi.  

 

4.2 Hasil Penelitian 

Adapun pengambilan data berlangsung dari tanggal 27-28 Juli 2009, 

sedangkan alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk 

wawancara secara langsung kepada siswa, sedangkan daftar pertanyaan tertutup 

(angket tertutup) diberikan kepada orang tua siswa dan responden hanya 

memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan mereka sesungguhnya. Dari 38 

lembar angket yang disebar kepada subjek dapat ditarik kembali sejumlah 38 

lembar. Setelah diteliti dari 38 lembar tersebut semuanya dinyatakan layak dan 

memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. 

 

4.2.1 Keterlibatan Orang tua (X1) 

Keterlibatan orang tua diukur dengan 5 indikator yaitu (a) Menyediakan 

bahan bacaan 1 pertanyaan, (b) Orang tua mengajari anak membaca 1 pertanyaan, 

(c) Orang tua mengecek hasil membaca/memonitor anak 1 pertanyaan, (d) Senang 

mengajak anak ke toko buku 1 pertanyaan, dan (e) Orang tua menyediakan tempat 

baca 1 pertanyaan. Kelima indikator tersebut dijabarkan menjadi 5 pertanyaan 
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(X1.1 − X2.5) dengan skor maksimum 25 dan skor minimum 5, rentang skor 5 − 

25. 

Data yang diperoleh mengenai variabel Keterlibatan Orang tua di SMP 

Negeri 1 Bojong Pekalongan sangat bervariasi. Penilaian responden mengenai 

keterlibatan orang tua terungkap 40,52% mengatakan bahwa mereka sering 

memantau membaca anak. Sedangkan responden yang mengatakan tidak pernah 

memantau anak untuk membaca sebanyak 18,94%. Responden yang mengatakan 

pernah memantau membaca anak hanya 5,78%. Responden yang mengatakan 

selalu memantau anak membaca sebanyak 17,89%, sedangkan responden yang 

mengatakan kadang-kadang 16,84%. Jumlah jawaban responden minimum 5 dan 

maksimum 24, sedangkan rata-rata jawaban responden 16,00 (Lampiran 4). 

Penilaian mengenai keterlibatan orang tua selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini.  

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Keterlibatan Orang tua Siswa 

No. Rentang Skor Frekuensi % Kategori 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

               5  −  9 

               9  −  13 

             13  −  17 

             17  −  21 

             21  −  25 

7,2 

6,4 

2,2 

15,4 

6,8 

18,94 

16,84 

5,78 

40,52 

17,89 

Tidak Pernah 

Kadang-kadang 

Pernah 

Sering 

Selalu 

Jumlah 38 100  

Sumber: Data primer, diolah 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas dari kelompok 

responden termasuk dalam kategori sering karena 40,52% responden yang 

menyatakan bahwa orang tua di sini memperhatikan membaca anak. 

Berdasarkan tabel frekuensi tersebut, dapat ditampilkan grafik 

keterlibatan orang tua di bawah ini. 

PERSENTASE 
VARIABEL KETERLIBATAN ORANG TUA

Sering; 40,52%

Selalu; 17,89%

Pernah; 5,78%

Kadang-
kadang; 
16,84%

Tidak Pernah; 
18,94%

 

Bentuk perhatian orang tua terhadap anaknya agar memiliki minat 

terhadap bacaan, misalnya dengan menemani anak ketika belajar (membaca) atau 

mengerjakan tugas di rumah, memberi pengertian pada anak bahwa semua bacaan 

pasti ada manfaatnya, membantu kesulitan yang dialami anak pada bahan bacaan 

tertentu bisa dengan menyarankan untuk membaca bersama teman atau membaca 

bacaan yang paling disukai, sehingga pada diri anak tidak ada perasaan benci 

terhadap salah satu bacaan karena dia merasa sangat sulit.  

 

4.2.2 Kemampuan Ekonomi Keluarga (X2) 

Variabel kemampuan ekonomi keluarga diukur dengan 5 indikator yaitu 

(a) Pendapatan orang tua 1 pertanyaan, (b) Status pemilikan rumah 1 pertanyaan, 
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(c) Fasilitas yang dimiliki keluarga 1 pertanyaan, (d) Kelengkapan sarana dan 

prasarana 1 pertanyaan, dan (e) Tingkat pengeluaran dan pemenuhan kebutuhan 

hidup 1 pertanyaan. Kelima indikator tersebut disusun menjadi 5 pertanyaan  

(X1.1 − X2.5). 

Data yang diperoleh mengenai kemampuan ekonomi keluarga di SMP 

Negeri 1 Bojong Pekalongan sangat bervariasi. Penilaian responden mengenai 

kemampuan ekonomi keluarga terungkap 34,73% mengatakan bahwa mereka 

memiliki kemampuan ekonomi sangat tinggi. Responden yang mengatakan 

memiliki kemampuan ekonomi rendah sebanyak 26,31%, sedangkan responden 

yang mengatakan memiliki kemampuan ekonomi sangat rendah sebanyak 

18,42%. Responden yang mengatakan memiliki kemampuan ekonomi sedang 

sebanyak 15,78%, dan responden yang mengatakan memiliki kemampuan 

ekonomi tinggi hanya 4,73%. Jumlah jawaban responden minimum 8 dan 

maksimum 22. Sedangkan rata-rata jawaban responden 15,68 (Lampiran 4).  

Penilaian responden mengenai kemampuan ekonomi keluarga untuk 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Kemampuan Ekonomi Keluarga 

No. Rentang Skor Frekuensi % Kategori 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5  −  9 

9  −  13 

13  −  17 

17  −  21 

21  −  25 

7 

10 

6 

1,8 

13,2 

18,42 

26,31 

15,78 

4,73 

34,73 

Sangat  Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat  Tinggi 
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Jumlah 38 100  

  

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas dari kelompok 

responden yang termasuk dalam kategori  memiliki kemampuan ekonomi sangat 

tinggi karena 34,73% responden yang mengatakan bahwa mereka memiliki 

kemampuan ekonomi sangat tinggi. Kondisi demikian seharusnya memberi 

pengaruh positif terhadap minat baca anak dalam proses belajar. 

 Berdasarkan tabel frekuensi tersebut, dapat ditampilkan grafik kemampuan 

ekonomi keluarga di bawah ini. 

PERSENTASE 
VARIABEL KEMAMPUAN EKONOMI KELUARGA

Tinggi; 4,73%

Sangat Tinggi; 
34,73%

Sedang; 
15,78%

Rendah; 
26,31%

Sangat 
Rendah; 
18,42%

 

Ekonomi yang berlebihan. Keadaan ini sebaliknya dari keadaan yang 

pertama, di mana ekonomi keluarga berlimpah ruah. Mereka akan menjadi segan 

belajar karena ia terlalu banyak bersenang-senang. Mungkin juga ia dimanjakan 

oleh orang tuanya, orang tua tidak tahan melihat anaknya belajar dengan bersusah 

payah. Keadaan seperti ini akan dapat menghambat kemajuan belajar terutama 

malas untuk membaca. 
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4.2.3 Minat Baca Siswa (Y) 

Variabel minat baca siswa diukur dengan 5 indikator yaitu (a) Tertarik 

pada bacaan 1 pertanyaan, (b) Semangat saat membaca 1 pertanyaan, (c) Belajar 

di perpustakaan 1 pertanyaan, (d) Asosiasi hasil baca 1 pertanyaan, dan (e) Jadwal 

belajar baca 1 pertanyaan. Jumlah keseluruhan dari kelima indikator tersebut 

ádalah 5 pertanyaan (Y.1 − 5). 

Data yang diperoleh mengenai variabel minat baca siswa berdasarkan 

data dari 38 responden di SMP Negeri 1 Bojong Pekalongan Sangat bervariasi. 

Penilaian responden mengenai minat baca siswa terungkap 43,15% responden 

mengatakan sedang. Responden yang mengatakan minat bacanya sangat tinggi 

sebanyak 34,21%. Responden yang mengatakan minat bacanya tinggi sebanyak 

12,63%. Responden yang mengatakan minat bacanya rendah sebanyak 6,84%, 

sedangkan responden yang mengatakan minat bacanya sangat rendah hanya 

3,15%. Jumlah jawaban responden minimum 10 dan maksimum 24. Sedangkan 

rata-rata jumlah jawaban responden 18,39 (Lampiran 4). 

Penilaian responden mengenai minat baca siswa untuk selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Minat Baca Siswa 

No. Rentang Skor Frekuensi % Kategori 

 1. 

2. 

3. 

4. 

         5  −  9 

         9  −  13 

       13  −  17 

       17  −  21 

1,2 

2,6 

16,4 

4,8 

3,15 

6,84 

43,15 

12,63 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 
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5.        21  −  25 13 34,21 Sangat Tinggi 

Jumlah 38 100  

  

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas dari kelompok 

responden yang memiliki minat baca termasuk dalam kategori sedang karena 

43,15% mengatakan bahwa siswa hanya memiliki minat baca sedang.

 Berdasarkan tabel frekuensi tersebut, dapat ditampilkan grafik minat baca 

di bawah ini 

PERSENTASE 
VARIABEL MINAT BACA SISWA

Tinggi; 12,63%

Sangat Tinggi; 
34,21%

Sedang; 
43,15%

Rendah; 6,84%
Sangat 

Rendah; 3,15%

 

Hari Soetjiningsih (dalam Loekmono 1994:60) menyatakan bahwa minat 

membaca adalah kecenderungan untuk merasa tertarik atau terdorong untuk 

memperhatikan bahan bacaan, isi bacaan atau kegiatan dalam membaca. Minat 

dapat menjadi sebab sesuatu kegiatan membaca dan sebagai hasil dari 

keikutsertaan dalam suatu kegiatan membaca tersebut. 

 

4.2.4 Uji Persyaratan 

4.2.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas menguji apakah dalam model regresi, variabel independen 

dan variabel dependen, keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak. 
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Normalitas data dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan penyebaran 

data (titik) pada Normal P-Plot of Regression Standardized Residual dari variabel 

dependen. Persyaratan dari uji normalitas data adalah jika data menyebar di 

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan / 

atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas.    

Gambar 4.1 Output Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-Plot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data maka didapatkan hasil bahwa semua 

data berdistribusi secara normal dan tidak terjadi penyimpangan, sehingga data 

yang dikumpulkan dapat diproses lebih lanjut. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

memperhatikan sebaran data yang menyebar disekitar garis diagonal pada 

”Normal P-Plot of Regression Standardized Residual” sesuai gambar di atas. 
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4.2.4.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2005). 

Berikut dapat dilihat hasil pengujian multikolinieritas: 

 

 

Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas 

Variabel Nilai Tolerance VIF 

Keterlibatan Orang Tua 0,778 1,285 

Kemampuan Ekonomi Keluarga 0,778 1,285 

 

 Tabel di atas dapat dilihat nilai tolerance dari masing-masing variabel 

tidak ada yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada 

korelasi antarvariabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan 

nilai Variance Inflation Faktor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada 

satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan kata lain 

dalam model ini tidak ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen atau 

tidak terjadi multikolinieritas. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian 

dinyatakan layak untuk digunakan dalam persamaan regresi. 

4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 
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maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali 2005). Hasil pengujian heteroskedastisitas yang dapat 

dilihat pada tampilan grafik Scatterplot (gambar 4.2) menunjukkan bahwa titik-

titik menyebar secara acak serta menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Persebaran antara nilai prediksi variabel dependen dengan 

residulnya tidak membentuk suatu pola yang pasti, atau terjadi persebaran yang 

tidak menggerombol membentuk suatu pola yang teratur. 

Gambar 4.2 Output Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan kata lain dalam model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi 

suatu gejala heteroskedastisitas. Hal tersebut lebih lanjut mengatakan bahwa 

model regresi dalam penelitian layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

4.2.4.3.1 Analisis Regresi Ganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen Keterlibatan Orang tua (X1) dan Kemampuan Ekonomi 
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Keluarga (X2) terhadap variabel dependen (Minat Baca Siswa (Y)). Persamaan 

menggunakan unstandardized dikarenakan ukuran variabel yang berbeda. 

Perhitungan analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

bantuan program komputer SPSS Versi 13 (Lampiran 6) menunjukkan angka 

Adjusted R Square sebesar 0.233. Ini berarti bahwa 23,3% variasi minat baca 

siswa dapat dijelaskan oleh variasi dari 2 variabel independen yang ada, 

sedangkan sisanya (100% - 23,3%) = 76,7% dijelaskan oleh sebab-sebab yang 

lain di luar faktor. 

Dari uji ANOVA atau F test (Lampiran 6) didapat nilai F hitung sebesar 

6,609 dengan probabilitas 0,004. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 

maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi minat baca siswa atau 

dapat dikatakan bahwa keterlibatan orang tua dan kemampuan ekonomi keluarga 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat baca siswa, diterima. 

Hasil regresi parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel Coefficients 

(Lampiran 6), dimana dari kedua variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

regresi. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk keterlibatan orang 

tua sebesar 0,001 < 0,05, yang berarti variabel tersebut signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara parsial, ada pengaruh yang positif antara keterlibatan 

orang tua terhadap minat baca siswa. Semakin tinggi keterlibatan orang tua maka 

akan diikuti peningkatan minat baca siswa dan sebaliknya apabila keterlibatan 

orang tua rendah maka akan diikuti penurunan minat baca siswa. Sedangkan 

variabel kemampuan ekonomi keluarga tidak signifikan karena probabilitas 0,134 

signifikansinya di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, tidak ada 
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pengaruh yang nyata antara kemampuan ekonomi keluarga terhadap minat baca 

siswa. Semakin tinggi kemampuan ekonomi keluarga maka akan terjadi 

penurunan terhadap minat baca dan sebaliknya. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh keterlibatan orang tua terhadap minat baca 

siswa dan tidak adanya pengaruh antara kemampuan ekonomi keluarga terhadap 

minat baca siswa. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan program SPSS 13 

yang terdapat pada lampiran (6), hal ini dapat dibuktikan dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Y = 15,239 + 0,420 X1 – 0,228 X2  

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan bahwa (1) 

Variabel keterlibatan orang tua (X1), dan kemampuan ekonomi keluarga (X2) 

berpengaruh secara bersama-sama sebesar 15,239, artinya apabila keterlibatan 

orang tua dan kemampuan ekonomi keluarga meningkat, maka minat baca siswa 

pun akan terjadi peningkatan sebesar 15,239, (2) Koefisien dari variabel 

keterlibatan orang tua dalam persamaan regresi berganda adalah 0,420 karena 

nilainya positif berarti peningkatan 1 satuan, maka akan meningkatkan minat baca 

sebesar 0,420 apabila keterlibatan orang tua semakin meningkat sebesar 0,420, 

maka akan berpengaruh terhadap peningkatan minat baca sebesar 0,420 begitu 

juga sebaliknya, (3) Koefisien dari variabel kemampuan ekonomi keluarga dalam 

persamaan regresi berganda adalah 0,288 dengan probabilitas 0,134 karena 

nilainya negatif berarti semakin meningkat kemampuan ekonomi keluarga maka 

akan terjadi penurunan terhadap minat baca siswa. 
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4.3 Pembahasan 

Minat adalah keinginan kuat yang disertai usaha-usaha seseorang untuk 

membaca. Orang yang mempunyai minat baca yang besar ditunjukkan oleh 

kesediaannya untuk mendapatkan bahan bacaan dan kemudian membacanya atas 

dasar keinginan sendiri. Orang yang mempunyai minat baca yang kuat akan 

menjadikan membaca sebagai suatu kebiasaan sekaligus kebutuhan. 

Keterampilan membaca sebagai syarat utama agar anak dapat mengikuti 

pelajaran di tiap bidang studi. Banyak pelajaran atau bidang studi yang akan dapat 

dicapai dengan sukses apabila kemampuan membacanya baik. Melihat pentingnya 

kedudukan membaca untuk anak, maka segala upaya untuk menumbuhkan minat 

baca anak perlulah diupayakan dan didukung. Keterlibatan siswa secara aktif dan 

tumbuhnya minat baca buku merupakan kecenderungan dalam proses belajar 

mengajar, dengan membaca diharapkan siswa akan lebih mampu memahami. 

Dukungan orang tua juga sangat diperlukan karena tanpa dukungan dari orang tua 

minat siswa dalam belajar khususnya membaca akan berkurang walaupun dengan 

tingkat ekonomi yang berkecukupan. 

 

4.3.1 Keterlibatan Orang tua 

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu obyek dapat 

pula diartikan banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang 

dilakukan (Suryabrata 2002:14). 
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Pendapat yang lain mengatakan perhatian merupakan ”pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktivitas yang ditujukan kepada sesuatu atau sekelompok 

obyek” (Walgito 1994:56). 

Atas dasar intensitasnya perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran 

yang menyertai sesuatu aktivitas atau pengalaman batin, dibedakan menjadi dua 

yaitu: 

Perhatian intensif, yaitu perhatian orang tua terhadap membaca anak 

secara terus menerus yang menyertai banyaknya rangsang atau keadaan yang 

menyertai aktivitas atau pengalaman batin. Artinya orang tua dalam memberi 

perhatian terhadap membaca anak secara terus menerus walau dalam keadaan 

bagaimanapun orang tua tetap memberi perhatian dalam membaca. Misalnya, 

meskipun orang tua sibuk dan lelah namun tetap memberikan perhatian terhadap 

membaca anak, jika di rumah anak tidak membaca orang tua tetap mengingatkan 

anak agar membaca meskipun di sekolah tidak ada ulangan. 

Perhatian tidak intensif, yaitu perhatian orang tua terhadap membaca 

anak yang tidak terus menerus (sementara) dan kurang diperkuat oleh adanya 

rangsang atau beberapa keadaan yang menyertai aktivitas atau pengalaman batin. 

Misalnya, orang tua memberikan perhatian terhadap membaca anak ketika tahu 

akan ada ulangan di sekolah. 

Berdasarkan uji parsial antara keterlibatan orang tua terhadap minat baca 

siswa diperoleh dengan probabilitas 0,001 yang berarti bahwa ada pengaruh yang 

positif antara keterlibatan orang tua terhadap minat baca siswa, sebab hasil uji 

parsial untuk keterlibatan orang tua sebesar 0,420. Yang berarti bahwa semakin 



71 
 

 

tinggi keterlibatan orang tua maka akan diikuti peningkatan minat baca siswa dan 

sebaliknya apabila keterlibatan orang tua rendah maka akan diikuti penurunan 

minat baca siswa. 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa rata-rata orang tua siswa kelas 

VIIID sering terlibat dalam proses membaca anak sebanyak 40,52%dan 5,78% 

dalam kategori pernah. Berdasarkan analisis regresi yang berupa uji parsial 

diketahui bahwa keterlibatan orang tua mempengaruhi minat baca siswa sebesar 

0,420%. Adapun pembahasan untuk tiap indikator akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

Menyediakan bahan bacaan. Ditinjau dari penyediaan bahan bacaan, 

hasil penelitian menunjukkan sebanyak 42,10% dalam kategori sering dan 0% 

dalam kategori kadang-kadang. Hal ini berarti orang tua memeperhatikan proses 

membaca anak supaya lebih rajin membaca untuk memperoleh pengetahuan dan 

informasi yang lebih luas, sehingga anak juga lebih berminat untuk membaca. 

Orang tua mengajari anak membaca. Dari hasil penelitisn menunjukkan 

bahwa orang tua dalam kategori sering mengajari anak membaca sebanyak 

36,84% dan selalu sebanyak 10,52%. Hal ini berarti orang tua ingin anaknya lebih 

baik memperoleh pendidikan dan berharap anaknya lebih pandai daripada orang 

tuanya. 

Orang tua mengecek hasil baca. Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa orang tua dalam kategori sering sebanyak 50% dan dalam kategori pernah 

sebanyak 2,63%. Hal ini berarti bahwa sesibuk apa pun pekerjaan orang tua tetapi 

mereka menyempatkan waktu untuk mengecek hasil baca anak, sehingga seberapa 
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banyak wawasan yang dimiliki oleh anaknya tersebut dan apakah bacaannya 

bermanfaat. 

Senang mengajak anak ke toko buku. Ditinjau dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam kategori sering sebanyak 50% dan dalam kategori 

kadang-kadang sebanyak 2,63%. Di sini terlihat jelas bahwa orang tua sangat 

memperhatikan pendidikan anak walaupun pendidikan mereka tidak tinggi. 

Orang tua menyediakan tempat baca. Ditinjau dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam kategori sering sebanyak 47,36% dan 7,89% dalam 

kategori kadang-kadang. Hal ini berarti orang tua menginginkan anaknya lebih 

sukses dari orang tuanya dengan cara pendidikan anak lebih tinggi dan dapat 

mencapai cita-cita setinggi mungkin. Di sini anak lebih berminat membaca karena 

mereka lebih nyaman dengan adanya ruang baca sendiri tanpa adanya gangguan 

bila sedang membaca. 

 

4.3.2 Kemampuan Ekonomi Keluarga 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kemampuan ekonomi 

keluarga di SMP Negeri 1 Bojong Pekalongan pada umumnya sangat tinggi. Hal 

ini dapat diketahui melalui tabel rata-rata skornya sebesar 15,68%. Meskipun 

tingkat kemampuan ekonomi keluarga dalam kategori sangat tinggi tetapi 

berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan ekonomi 

keluarga tidak mempengaruhi minat baca siswa secara parsial sebesar -0,228. Dari 

hasil analisis data diperoleh probabilitas 0,134 > 0,05. Hal ini sependapat dengan 

Sudharto (1985) mengatakan bahwa siswa yang mempunyai ekonomi keluarga 
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berlimpah ruah mereka akan segan membaca karena ia terlalu banyak senang-

senang. Mungkin juga ia dimanjakan oleh orang tuanya, orang tua tidak tahan 

melihat anaknya membaca dengan bersusah payah. Keadaan seperti ini dapat 

menghambat minat anak dalam membaca. Adapun pembahasan tiap indikator 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

Pendapatan orang tua. Pendapatan orang tua nantinya akan digunakan 

untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga termasuk pendidikan anak. Tingkat 

pendapatan orang tua siswa kelas VIIID SMP Negeri 1 Bojong sebanyak 34,73% 

sangat tinggi, namun 26,31% dalam kategori rendah, dan 4,73% dalam kategori 

tinggi. Hal ini menunjukkan sebagian besar orang tua siswa memiliki penghasilan 

sangat tinggi, sehingga mereka mampu memenuhi semua kebutuhan pendidikan 

anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi seperti yang diinginkan. 

Status pemilikan rumah. Dengan status rumah yang di tempati orang tua 

siswa, sebagian besar orang tua siswa adalah rumah sendiri yang sudah lunas 

sebanyak 71,05%, tetapi 23,68% tinggal bersama nenek, dan 5,26% rumah sendiri 

tetapi belum lunas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua mereka 

tidak memikirkan lagi untuk membeli rumah, sehingga mereka bisa lebih fokus 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan. 

Fasilitas yang dimiliki keluarga. Ditinjau dari fasilitas yang dimiliki 

keluarga dalam kategori rendah sebanyak 52,63%, namun 39,47% sedang, dan 

2,63% sangat rendah. Dengan alat transportasi yang dimiliki rata-rata sepeda dan 

sepeda motor bahkan ada yang tidak punya, dengan fasilitas membaca yang baik 

akan memudahkan siswa untuk rajin membaca. 
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Kelengkapan sarana dan prasarana. Dengan kelengkapan sarana dan 

prasarana yang lengkap, hasil penelitian menunjukkan sebanyak 52,63% dalam 

kategori sangat baik, tetapi sebanyak 0% dalam kategori sangat tidak baik. 

Adanya sarana dan prasarana yang terpenuhi, maka siswa lebih rajin membaca 

terutama dalam meningkatkan minat baca yang lebih baik karena dengan adanya 

dukungan orang tua dan sarana yang menunjang kebutuhan siswa lebih nyaman 

dan senang untuk membaca tanpa paksaan dari orang lain. 

Tingkat pengeluaran dan pemenuhan kebutuhan hidup. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran/pemenuhan kebutuhan hidup 

dalam kategori sangat tinggi sebanyak 39,47% dan 2,63% dalam kategori rendah. 

Hal ini berarti orang tua mempunyai banyak kebutuhan yang menyebabkan biaya 

hidup tinggi. Inilah yang menyebabkan orang tua hanya fokus pada pekerjaan 

saja. 

 

4.3.3 Minat Baca Siswa 

Minat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses dan hasil 

membaca. Apabila seorang siswa tidak berminat terhadap suatu pelajaran, maka 

tidak dapat diharapkan bahwa ia akan berhasil dengan baik dalam memahami 

pelajaran tersebut. Sebaliknya jika seorang siswa membaca penuh dengan minat, 

maka dapat diharapkan bahwa hasilnya akan lebih baik. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat yang berbunyi ” kalau seseorang murid mempunyai minat dalam 

membaca bacaan tertentu, maka ia akan memperhatikan isi dari bacaan tersebut. 
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Namun sebaliknya bila murid tidak berminat untuk membaca maka dia akan 

malas untuk memahami isi bacaan tersebut” (Kartono 1985:3). 

Berdasarkan analisis deskriptif minat diperoleh nilai rata-rata sebesar 

18,39 termasuk dalam kategori sedang, dengan hasil tersebut dapat dijelaskan 

bahwa secara umum minat baca kelas VIIID SMP Negeri 1 Bojong dipengaruhi 

oleh keterlibatan orang tua. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat 

pengaruh secara simultan antara keterlibatan orang tua dan kemampuan ekonomi 

keluarga terhadap minat baca siswa. Adapun besarnya pengaruh secara simultan 

antara keterlibatan orang tua dan kemampuan ekonomi keluarga sebesar 15,239.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa minat baca timbul dari diri 

sendiri dan motivasi dari orang tua. Slameto (dalam Djamarah 1991:182) minat 

adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas 

membaca, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan 

akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat 

atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Kalau pendekatan-pendekatan 

ini dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan dapat diterima oleh mereka, 

maka usaha tersebut akan dapat memperbesar minat baca anak (Wiryodijoyo 

1989:194-195) . 

Sikap orang tua yang terbuka dan dekat dengan anak berpengaruh besar 

terhadap pembinaan motivasi membaca pada mereka. Orang tua yang demikian 

suka menceritakan pengalamannya kepada anak, menunjukkan kepada mereka 

bahan-bahan bacaan yang berguna, yang pernah dibacanya. Kebiasaan seperti ini 

sangat penting artinya untuk membentuk kepribadian mereka.  
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Bila orang tua senang membaca, maka contoh dari perilaku orang tua ini 

dengan mudah akan mempengaruhi kebiasaan anak-anaknya. Pada umumnya 

mereka pun akan senang membaca pada waktu-waktu luang. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1) Adanya pengaruh secara parsial antara keterlibatan orang tua terhadap minat 

baca siswa sebesar 0,420%. 

2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara keterlibatan orang tua dan 

kemampuan ekonomi keluarga terhadap minat baca siswa secara simultan 

sebesar 15,239%. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan kumpulan hasil 

penelitian adalah: 

1) Bagi orang tua diharapkan dapat memanfaatkan kemampuan ekonomi untuk 

menyediakan buku-buku pelajaran maupun buku cerita yang disenangi oleh 

anak, sehingga anak akan tertarik untuk membaca buku-buku tersebut dan 

meningkatkan minat bacanya.  

2) Bagi siswa diharapkan lebih berminat untuk membaca baik buku pelajaran 

maupun cerita. Karena dengan membaca kita akan memperoleh pengetahuan 

dan informasi yang lebih luas lagi. 
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3) Bagi  peneliti 

 Berdasarkan R Square 23,3% variasi minat baca siswa dapat dijelaskan oleh 

variasi dari 2 variabel independen yang ada. Jadi selebihnya sebesar 76,7% 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar keterlibatan orang tua dan kemampuan 

ekonomi keluarga, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk 

mencari variabel-variabel lainnya yang berpengaruh terhadap minat baca 

siswa tersebut, sehingga akan terjadi peningkatan minat baca siswa yang lebih 

baik lagi.  
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No. Indikator 
Pertanyaan pokok tentang 

Baik sekali 
5 

Baik 
4 

Cukup 
3 

Kurang 
2 

Kurang sekali 
1 

I Keterlibatan orang tua      
1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

menyediakan bahan bacaan 
sesuai usia anak 
 
 

 
 
 

orang tua mengajari anak 
membaca 
 
 

 
 
 
 

orang tua mengecek hasil 
membaca/memonitor anak 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jika orang tua 
memilah bahan 
bacaan yang 
dibaca oleh 
anak. 
 

 
Jika  orang tua 
membaca di 
depan anak 
secara tidak 
langsung 
memberikan 
contoh. 
 
Jika orang tua 
selalu bertanya 
bacaan apa yang 
suka dibaca 
anak. 
 
 
 
 
 

Jika  orang tua 
mampu 
mengarahkan 
bacaan yang 
sesuai dengan 
anak. 

 
Jika  orang tua 
senang 
mengajak anak 
ke toko buku. 
 

 
 
 

Jika orang tua 
kadang bertaya 
apa sudah 
membaca buku. 

 
 
 
 
 
 

Jika orang tua 
memantau bahan 
bacaan yang 
dibaca anak. 
 

 
 

Jika  orang tua 
memberi buku-
buku yang 
disukai anak. 

 
 
 
 

Jika  orang tua 
sesekali bertanya 
apa anak sudah 
membaca. 
 
 
 
 
 

 

Jika  orang tua 
membiarkan 
anak memilih 
bahan bacaan 
sendiri. 

 
 

Jika  orang tua 
menyuruh anak 
untuk membaca. 
 
 
 

 
 
Jika  orang tua 
hanya melihat 
saja ketika anak 
sedang 
membaca. 
 
 
 
 
 

Jika  orang tua 
tidak mau tahu 
dengan bacaan 
anak 
 
 
 
Jika  orang tua 
tidak peduli anak 
membaca atau 
tidak 
 

 
 
 

Jika  orang tua 
tidak peduli 
bagaimana hasil 
membaca 
anaknya. 
 
 
 
 

 

Pengaruh Keterlibatan Orang Tua dan Kemampuan Ekonomi Keluarga terhadap Minat Baca  
Siswa Kelas VIIID SMPN 1 Bojong Pekalongan 
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4. 
 
 
 
 
 
 

5. 

senang mengajak anak ke toko 
buku 
 

 
 
 
 

orang tua menyediakan 
tempat baca 

Jika orang tua 
Minimal tiap 
satu minggu 
sekali mengajak 
anak ke toko 
buku. 

 
Jika  orang tua 
menyediakan 
ruang baca di 
rumah. 

Jika orang tua 
dua minggu 
sekali mengajak 
anaknya ke toko 
buku. 

 
 

Jika orang tua 
menyediakan 
meja belajar 
untuk membaca. 

Jika  orang tua 
setiap seminggu 
sekali mengajak 
ke toko buku. 
 
 
 
Jika  orang tua 
menyuruh anak 
membaca di 
ruang keluarga. 

Jika orang tua 
tiap satu bulan 
sekali mengajak 
ke toko buku. 

 
 
 

Jika  orang tua 
menyuruh anak 
belajar di ruang 
tamu. 

Jika  orang tua 
tidak pernah 
mengajak 
anaknya ke toko 
buku. 

 
 

Jika  orang tua 
tidak 
menyediakan 
ruang baca untuk 
anaknya. 

II Kemampuan ekonomi 
keluarga 

     

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

Pendapatan orang tua 
 
 
 
 
 
 
 
Status pemilik rumah 
 
 
 
 
 

Jika orang tua 
mampu 
memenuhi 
semua 
kebutuhan 
keluarga sampai 
tersier. 
 
Jika orang tua 
sudah memiliki 
rumah sendiri 
dan sudah lunas. 
 

 

Jika orang tua 
hanya mampu 
memenuhi 
kebutuhan 
keluarga sampai 
sekunder. 

 
 

Jika orang tua 
sudah memiliki 
rumah sendiri 
tetapi belum  
lunas 
 

Jika orang tua 
hanya mampu 
memenuhi 
kebutuhan 
primer keluarga 
saja. 

 
 

Jika orang tua 
tinggal di 
kontrakan. 
 
 

 

Jika orang tua 
tidak mampu 
memenuhi 
kebutuhan 
keluarga 
(ditanggung 
orang lain). 

 
Jika orang tua 
tinggal bersama 
kakek dan 
nenek. 
 
 

Jika orang tua 
tidak 
mempunyai 
pendapatan dan 
mengandalkan 
orang lain. 
 
 
Jika orang tua 
menumpang. 
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3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 
 

 
Fasilitas yang dimiliki 
keluarga 
 
 
 
Kelengkapan sarana 
prasarana. 
 
 
 
 
Tingkat pengeluaran dan 
pemenuhan kebutuhan hidup 

 
Jika anak 
mempunyai 
lebih dari 10 
buku. 
 
Jika anak 
terpenuhi semua 
buku-buku 
pelajaran atau 
bacaan yang 
lain. 
Jika orang tua 
mampu 
memenuhi 
semua 
kebutuhan 
keluarga sampai 
tersier. 

 

 
Jika anak 
mempunyai 
lebih dari 5 
buku. 
 
Jika anak 
terpenuhi buku-
buku pelajaran 
 

 
 

Jika orang tua 
hanya mampu 
memenuhi 
kebutuhan 
keluarga sampai 
sekunder. 

 

 
Jika anak 
mempunyai 5  
buku. 

 
 

Jika anak hanya 
terpenuhi 
beberapa buku 
pelajaran 

 
 

Jika orang tua 
hanya mampu 
memenuhi 
kebutuhan 
primer keluarga 
saja. 

 

 
Jika anak 
mempunyai 
kurang dari 5  
buku. 
 
Jika anak tidak 
terpenuhi buku-
buku pelajaran 

 
 
 

Jika orang tua 
tidak mampu 
memenuhi 
kebutuhan 
keluarga 
(ditanggung 
orang lain). 

 
 

 
Jika anak hanya 
mempunyai 2 
buku. 
 

 
Jika anak tidak 
diperhatikan 
buku-bukuya. 
 

 
 

Jika orang tua 
tidak 
mempunyai 
pendapatan dan 
mengandalkan 
orang lain. 

 

III Minat baca siswa      
1. 
 
 
 
 
 

Tertarik pada bacaan 
 
 
 
 
 

Jika anak 
membaca 
dengan 
keinginan 
sendiri tanpa ada 
paksaan dari 

Jika anak 
membaca 
dengan meniru 
orang tua yang 
selalu membaca 
di depan anak-

Jika anak 
membaca 
dengan adanya 
tugas di sekolah. 

 
 

Jika anak 
membaca 
dengan dipaksa 
oleh orang tua. 
 
 

Jika anak tidak 
pernah 
meluangkan 
waktu untuk 
membaca 
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2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

 
 
Semangat saat membaca 
 
 
 
 
 
Belajar di perpustakaan 
 
 
 
 
Asosiasi hasil baca 
 
 
 
 
 
 
 
Jadwal belajar baca 

orang tua. 
 
Jika anak sangat 
semangat ketika 
melihat buku apa 
saja. 

 
 

Jika anak tiap 
hari ke 
perpustakaan. 
 
 
Jika anak 
mampu 
menceritakan 
kembali ke 
orang lain atas 
bacaan yang 
dibacanya. 
 
Jika anak sehari 
meluangkan 
waktu 2 jam 
untuk membaca 

anaknya. 
 

Jika anak senang 
membaca bila 
tersedia 
bukunya. 
 
 
Jika anak 
seminggu dua 
kali ke 
perpustakaan. 
 
Jika anak hanya 
menceritakan 
intinya saja dari 
apa yang telah 
dibacanya. 
 
 
 
Jika anak tiga 
hari sekali 
meluangkan 
waktu 2 jam 
untuk membaca. 

 
 

Jika anak senang 
membaca bila 
diberi buku 
bacaan 
 
 
Jika anak 
semimnggu 
sekali ke 
perpustakaan. 
 
Jika anak hanya 
membaca buku 
yang dia miliki . 
 
 
 
 
 
Jika anak satu 
minggu sekali  
meluangkan 
waktu 2 jam 
untuk membaca. 

 
 

Jika anak harus 
dipaksa dulu 
untuk membaca 
dan diberi 
bukunya 
 
Jika anak tiga 
minggu sekali ke 
perpustakaan. 
 
 
Jika anak sudah 
membaca tapi 
malas untuk 
membicarakan 
isi bacaannya. 
 
 
 
Jika anak dua 
minggu sekali 
meluangkan 
waktu untuk 
membaca. 

 
 

Jika anak tidak 
mau menyentuh 
sama sekali buku 
yang ada di 
hadapannya. 
 
Jika anak tidak 
pernah ke 
perpustakaan. 
 
 
Jika anak hanya 
membaca intinya 
saja dan tidak 
dapat 
menceritakan 
isinya. 
 
 
Jika anak tidak 
pernah 
meluangkan 
waktu untuk 
membaca 



Lampiran 2  

 

 
RANGKUMAN DATA JAWABAN RESPONDEN 

Resp 
I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

I-
5 X1

I-
6 

I-
7 

I-
8 

I-
9 

I-
10 X2

I-
11 

I-
12 

I-
13 

I-
14 

I-
15 Y 

1. 2 2 5 2 4 15 5 5 4 2 3 19 5 3 2 4 3 17
2. 2 4 4 4 2 16 1 5 4 5 5 20 2 1 2 3 4 12
3. 5 4 4 4 4 21 2 5 2 2 1 12 3 3 5 3 3 17
4. 4 4 4 1 3 16 1 2 2 2 1 8 3 5 3 3 3 17
5. 5 4 2 5 4 20 2 5 3 4 5 19 3 3 5 3 5 19
6. 5 5 5 4 4 23 5 2 3 5 3 18 5 5 3 5 5 23
7. 2 4 4 4 4 18 1 5 3 5 5 19 3 3 3 3 3 15
8. 2 3 5 4 4 18 1 4 2 3 1 11 5 4 3 3 3 18
9. 2 1 1 1 1 6 2 4 2 2 1 11 3 2 2 3 1 11

10. 2 2 4 4 4 16 2 5 3 3 5 18 3 3 4 4 3 17
11. 2 1 4 1 4 12 1 2 2 5 5 15 3 5 2 5 5 20
12. 4 4 5 4 3 20 4 5 3 5 5 22 3 5 3 4 5 20
13. 5 4 4 1 5 19 2 5 3 5 5 20 3 5 4 5 5 22
14. 5 5 5 4 5 24 5 5 3 5 3 21 5 5 1 5 5 21
15. 5 1 4 1 5 16 2 2 2 5 5 16 3 3 2 4 4 16
16. 2 3 4 2 5 16 1 5 3 5 4 18 5 5 5 4 5 24
17. 5 3 4 2 4 18 2 5 3 3 1 14 3 5 3 5 5 21
18. 5 4 4 4 1 18 1 2 2 3 1 9 5 5 5 3 3 21
19. 4 4 5 4 1 18 2 2 3 5 5 17 3 5 4 5 1 18
20. 2 2 4 4 4 16 1 5 3 3 1 13 5 5 4 3 3 20
21. 1 2 2 4 1 10 1 5 3 5 3 17 3 5 2 3 3 16
22. 2 3 4 4 4 17 1 5 3 3 1 13 4 3 4 3 4 18
23. 1 1 1 1 1 5 2 5 3 4 1 15 3 3 2 3 4 15
24. 5 1 5 1 2 14 1 2 2 5 1 11 5 5 5 4 3 22
25. 1 1 1 1 3 7 1 2 3 2 1 9 3 5 4 3 3 18
26. 2 3 4 4 4 17 2 2 3 5 5 17 4 3 3 3 3 16
27. 4 4 5 3 4 20 3 5 2 2 3 15 3 5 4 5 4 21
28. 2 1 4 1 1 9 1 5 1 2 1 10 5 5 5 3 5 23
29. 4 4 5 2 3 18 2 5 3 4 5 19 4 3 5 5 4 21
30. 2 1 1 1 1 6 1 5 2 3 2 13 3 3 2 3 3 14
31. 2 2 4 4 2 14 2 5 3 5 3 18 1 2 3 1 3 10
32. 2 2 3 4 4 15 1 5 2 5 1 14 5 5 2 3 5 20
33. 5 5 5 2 4 21 5 5 2 5 5 22 3 5 3 3 5 19
34. 5 4 4 4 4 21 1 5 3 5 5 19 3 3 4 5 3 18
35. 2 4 5 4 4 19 2 5 2 5 5 19 3 5 5 5 5 23
36. 1 1 5 1 1 9 1 5 2 5 1 14 3 3 2 3 3 14
37. 4 5 4 4 4 21 1 5 2 5 1 14 5 5 5 3 5 23
38. 4 4 4 5 2 19 1 5 3 3 5 17 5 3 5 3 3 19
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Daftar  Nama Siswa Kelas VIIID SMP Negeri 1 Bojong Pekalongan 

 

No. Nama P/L 
1. Andre Setyo Prabowo Laki-laki 
2. Arizal Rais Laki-laki 
3. Awang Ibnu Prabowo Laki-laki 
4. Dini Damayanti Ditaningrum Perempuan  
5. Dita Kusuma Dewi Perempuan  
6. Dwi Lestari Perempuan  
7. Eka Fitriani Perempuan  
8. Eko Susilo Laki-laki  
9. Erwanto Laki-laki 
10. Fitriani Perempuan  
11. I’anatul Akhba Perempuan  
12. Idha Ayu Aprilia Perempuan  
13. Ilfa Minatika Perempuan  
14. Kania Restha Perempuan  
15. Khoirul Rizal Laki-laki 
16. Lulus Bagas.t.n.c Laki-laki 
17. Lukman Khakim Laki-laki 
18. Maya Kharisma Perempuan  
19. Muhammad Bahrul Ulum Laki-laki 
20. Muhammad Ristiyono Laki-laki 
21. Muhammad Rohman Laki-laki 
22. Muhammad Zuhri Laki-laki 
23. Mundoha Laki-laki 
24. Novi Adiana Perempuan  
25. Novi Arini Perempuan 
26. Nur Fatimah Perempuan  
27. Riyandang T Laki-laki 
28. Rizal Mahendra Laki-laki 
29. Riziq Setya Prahardiyanto Laki-laki 
30. Rudiyono Laki-laki 
31. Sandy Kurniawan Laki-laki 
32. Titi Suryanto Perempuan  
33. Tiya Ariyani Perempuan  
34. Umi Farida Perempuan  
35. Yulia Ika Prilianti Perempuan  
36. Zakki Maulidin Laki-laki 
37. Zammi Muhni Laki-laki 
38. Zulfa Maghfiroh Perempuan  
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      Daftar Nama Orang tua Siswa Kelas VIIID SMP Negeri 1 Bojong 

Pekalongan 

No. Nama P/L 
1. Yumaroh Perempuan  
2. Abdul Razak Laki-laki 
3. Karyadi Laki-laki 
4. Umiyati Perempuan  
5. Kustriyo Laki-laki 
6. Slamet Laki-laki 
7. Sultoni Laki-laki 
8. Nurlaela Perempuan  
9. Wartamah Perempuan  
10. Raidi Laki-laki 
11. Yinaerah Perempuan  
12. M. Mulyono Laki-laki 
13. Muslikha Perempuan  
14. Siti Aryanti Perempuan  
15. Sunarti Perempuan  
16. Kasturah Perempuan  
17. Saekhu Perempuan  
18. Danang Laki-laki 
19. Nur Hamidah Perempuan  
20. Waridi Laki-laki 
21. Patoni Laki-laki 
22. Eni Perempuan  
23. Zaenuri Laki-laki 
24. Supriyanto Laki-laki 
25. Siti Rahayu Perempuan  
26. M. Abdul Halim Laki-laki 
27. Sunaryo Laki-laki 
28. Rumini Perempuan  
29. Subiyanto Laki-laki 
30. Dasijo Laki-laki 
31. Carmuni Perempuan  
32. Warkumi Perempuan  
33. Casturah Perempuan  
34. Amiroh Perempuan  
35. Tambet Utami Laki-laki 
36. Damiri Laki-laki 
37. Subronto Laki-laki 
38. Shobirin Laki-laki 
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N Range Min Max Sum Mean Std. Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic Statistic 

Std. 
Error Statistic 

Std. 
Error 

I1 38 4 1 5 119 3,13 ,242 1,492 2,225 ,124 ,383 -1,675 ,750
I2 38 4 1 5 112 2,95 ,226 1,394 1,943 -,217 ,383 -1,387 ,750
I3 38 4 1 5 147 3,87 ,200 1,234 1,523 -1,377 ,383 1,065 ,750
I4 38 4 1 5 110 2,89 ,232 1,429 2,043 -,333 ,383 -1,640 ,750
I5 38 4 1 5 120 3,16 ,222 1,366 1,866 -,569 ,383 -1,108 ,750
X1 38 19 5 24 608 16,00 ,789 4,866 23,676 -,834 ,383 ,013 ,750
I6 38 4 1 5 72 1,89 ,206 1,269 1,610 1,632 ,383 1,709 ,750
I7 38 3 2 5 161 4,24 ,208 1,283 1,645 -1,200 ,383 -,505 ,750
I8 38 3 1 4 99 2,61 ,104 ,638 ,408 -,088 ,383 -,062 ,750
I9 38 3 2 5 150 3,95 ,199 1,229 1,511 -,540 ,383 -1,425 ,750
I10 38 4 1 5 114 3,00 ,295 1,816 3,297 ,000 ,383 -1,850 ,750
X2 38 14 8 22 596 15,68 ,616 3,800 14,438 -,301 ,383 -,840 ,750
I11 38 4 1 5 138 3,63 ,170 1,051 1,104 ,075 ,383 -,637 ,750
I12 38 4 1 5 151 3,97 ,190 1,174 1,378 -,582 ,383 -,859 ,750
I13 38 4 1 5 130 3,42 ,198 1,222 1,494 -,041 ,383 -1,286 ,750
I14 38 4 1 5 138 3,63 ,157 ,970 ,942 ,075 ,383 -,159 ,750
I15 38 4 1 5 142 3,74 ,180 1,107 1,226 -,452 ,383 -,081 ,750
Y 38 14 10 24 699 18,39 ,560 3,453 11,921 -,549 ,383 -,098 ,750
Valid N 
(listwise) 38              
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Reliability (Keterlibatan Orang Tua) 
 
 Warnings 
 
The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 

 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 38 100,0
  Excluded(a) 0 ,0
  Total 38 100,0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

 

 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
I1 3,13 1,492 38
I2 2,95 1,394 38
I3 3,87 1,234 38
I4 2,89 1,429 38
I5 3,16 1,366 38

 

 
 Inter-Item Correlation Matrix 
 
  I1 I2 I3 I4 I5 
I1 1,000 ,601 ,391 ,133 ,321
I2 ,601 1,000 ,483 ,580 ,388
I3 ,391 ,483 1,000 ,237 ,365
I4 ,133 ,580 ,237 1,000 ,189
I5 ,321 ,388 ,365 ,189 1,000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,743 ,745 5
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 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
I1 12,87 15,631 ,493 ,445 ,704 
I2 13,05 13,781 ,768 ,653 ,592 
I3 12,13 16,982 ,508 ,282 ,699 
I4 13,11 17,178 ,376 ,410 ,747 
I5 12,84 17,055 ,421 ,198 ,729 

 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
16,00 23,676 4,866 5

 

 
 
Reliability (Kemampuan Ekonomi Keluarga) 
 
 Warnings 
 
The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 

 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 38 100,0
  Excluded(a) 0 ,0
  Total 38 100,0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,603 ,607 5

 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
I6 1,89 1,269 38
I7 4,24 1,283 38
I8 2,61 ,638 38
I9 3,95 1,229 38
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I10 3,00 1,816 38
 
 
 Inter-Item Correlation Matrix 
 
  I6 I7 I8 I9 I10 
I6 1,000 ,066 ,248 ,083 ,258
I7 ,066 1,000 ,183 -,026 ,046
I8 ,248 ,183 1,000 ,179 ,396
I9 ,083 -,026 ,179 1,000 ,509
I10 ,258 ,046 ,396 ,509 1,000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
I6 13,79 10,765 ,248 ,095 ,484 
I7 11,45 12,146 ,072 ,038 ,584 
I8 13,08 12,129 ,428 ,204 ,447 
I9 11,74 10,199 ,348 ,263 ,423 
I10 12,68 6,546 ,494 ,377 ,280 

 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
15,68 14,438 3,800 5

 

 
Reliability (Minat Baca Siswa) 
 
 Warnings 
 
The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 

 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 38 100,0
  Excluded(a) 0 ,0
  Total 38 100,0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,606 ,608 5

 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
I11 3,63 1,051 38
I12 3,97 1,174 38
I13 3,42 1,222 38
I14 3,63 ,970 38
I15 3,74 1,107 38

 
 Inter-Item Correlation Matrix 
 
  I11 I12 I13 I14 I15 
I11 1,000 ,408 ,250 ,128 ,170
I12 ,408 1,000 ,215 ,395 ,390
I13 ,250 ,215 1,000 ,066 ,064
I14 ,128 ,395 ,066 1,000 ,285
I15 ,170 ,390 ,064 ,285 1,000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 
 
 
 
 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
I11 14,76 8,510 ,376 ,196 ,544 
I12 14,42 7,007 ,569 ,354 ,427 
I13 14,97 8,837 ,219 ,079 ,632 
I14 14,76 9,050 ,330 ,177 ,567 
I15 14,66 8,501 ,340 ,173 ,562 

 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
18,39 11,921 3,453 5
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Correlations (Keterlibatan Orang Tua) 
 
 Correlations 

 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 I1 I2 I3 I4 I5 X1 
I1 Pearson Correlation 1 ,601(**) ,391(*) ,133 ,321(*) ,707(**)
  Sig. (2-tailed)  ,000 ,015 ,424 ,049 ,000
  N 38 38 38 38 38 38
I2 Pearson Correlation ,601(**) 1 ,483(**) ,580(**) ,388(*) ,873(**)
  Sig. (2-tailed) ,000  ,002 ,000 ,016 ,000
  N 38 38 38 38 38 38
I3 Pearson Correlation ,391(*) ,483(**) 1 ,237 ,365(*) ,684(**)
  Sig. (2-tailed) ,015 ,002  ,152 ,024 ,000
  N 38 38 38 38 38 38
I4 Pearson Correlation ,133 ,580(**) ,237 1 ,189 ,614(**)
  Sig. (2-tailed) ,424 ,000 ,152   ,257 ,000
  N 38 38 38 38 38 38
I5 Pearson Correlation ,321(*) ,388(*) ,365(*) ,189 1 ,638(**)
  Sig. (2-tailed) ,049 ,016 ,024 ,257  ,000
  N 38 38 38 38 38 38
X1 Pearson Correlation ,707(**) ,873(**) ,684(**) ,614(**) ,638(**) 1
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
  N 38 38 38 38 38 38



Lampiran 5 Hasil Olahan SPSS (Reliabilitas dan Validitas) 

 

95

 
Correlations (Kemampuan Ekonomi Keluarga) 
 
 Correlations 
 
  I6 I7 I8 I9 I10 X2 
I6 Pearson Correlation 1 ,066 ,248 ,083 ,258 ,548(**)
  Sig. (2-tailed)  ,696 ,134 ,620 ,118 ,000
  N 38 38 38 38 38 38
I7 Pearson Correlation ,066 1 ,183 -,026 ,046 ,404(*)
  Sig. (2-tailed) ,696  ,271 ,876 ,782 ,012
  N 38 38 38 38 38 38
I8 Pearson Correlation ,248 ,183 1 ,179 ,396(*) ,560(**)
  Sig. (2-tailed) ,134 ,271  ,281 ,014 ,000
  N 38 38 38 38 38 38
I9 Pearson Correlation ,083 -,026 ,179 1 ,509(**) ,616(**)
  Sig. (2-tailed) ,620 ,876 ,281   ,001 ,000
  N 38 38 38 38 38 38
I10 Pearson Correlation ,258 ,046 ,396(*) ,509(**) 1 ,811(**)
  Sig. (2-tailed) ,118 ,782 ,014 ,001  ,000
  N 38 38 38 38 38 38
X2 Pearson Correlation ,548(**) ,404(*) ,560(**) ,616(**) ,811(**) 1
  Sig. (2-tailed) ,000 ,012 ,000 ,000 ,000  
  N 38 38 38 38 38 38

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations (Minat Baca Siswa) 
 
 Correlations 
 
  I11 I12 I13 I14 I15 Y 
I11 Pearson Correlation 1 ,408(*) ,250 ,128 ,170 ,622(**)
  Sig. (2-tailed)  ,011 ,129 ,442 ,308 ,000
  N 38 38 38 38 38 38
I12 Pearson Correlation ,408(*) 1 ,215 ,395(*) ,390(*) ,776(**)
  Sig. (2-tailed) ,011  ,194 ,014 ,016 ,000
  N 38 38 38 38 38 38
I13 Pearson Correlation ,250 ,215 1 ,066 ,064 ,542(**)
  Sig. (2-tailed) ,129 ,194  ,694 ,702 ,000
  N 38 38 38 38 38 38
I14 Pearson Correlation ,128 ,395(*) ,066 1 ,285 ,569(**)
  Sig. (2-tailed) ,442 ,014 ,694   ,083 ,000
  N 38 38 38 38 38 38
I15 Pearson Correlation ,170 ,390(*) ,064 ,285 1 ,608(**)
  Sig. (2-tailed) ,308 ,016 ,702 ,083  ,000
  N 38 38 38 38 38 38
Y Pearson Correlation ,622(**) ,776(**) ,542(**) ,569(**) ,608(**) 1
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
  N 38 38 38 38 38 38

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Regression 
 
 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 X2, X1(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Y 
 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,524(a) ,274 ,233 3,025
a  Predictors: (Constant), X2, X1 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model  Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 120,909 2 60,454 6,609 ,004(a) 
  Residual 320,170 35 9,148    
  Total 441,079 37     

a  Predictors: (Constant), X2, X1 
b  Dependent Variable: Y 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta     Tolerance VIF 
1 (Constant) 15,239 2,242  6,796 ,000   
  X1 ,420 ,116 ,593 3,630 ,001 ,778 1,285
  X2 -,228 ,148 -,251 -1,535 ,134 ,778 1,285

a  Dependent Variable: Y 
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 Coefficient Correlations(a) 
 
Model   X2 X1 
1 Correlations X2 1,000 -,471
    X1 -,471 1,000
  Covariances X2 ,022 -,008
    X1 -,008 ,013

a  Dependent Variable: Y 
 
 
 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 

       (Constant) X1 X2 
1 1 2,929 1,000 ,01 ,01 ,00 
  2 ,044 8,142 ,30 ,94 ,07 
  3 ,027 10,442 ,70 ,05 ,92 

a  Dependent Variable: Y 
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Charts 
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