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ABSTRAK

KORELASI KEBIASAAN MEMBACA DENGAN KEMAMPUAN MEMBACA 
PEMAHAMAN PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA 

KELAS V MI ISMARIA AL-QUR’ANNIYAH BANDAR LAMPUNG

Oleh :
AFIFAH ZULFA DESTIYANTI

Kebiasaan membaca pada siswa kelas V A dan V B MI Ismaria Al-
Qur’anniyah Bandar Lampung terbilang sedang. Sedangkan kemampuan membaca 
siswa kelas V A dan V B MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung masih 
terbilang rendah. Hal ini disebabkan karena dalam proses pembelajaran membaca 
yang monoton. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kebiasaan 
membaca dan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V MI Ismaria Al-
Qur’anniyah Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain korelasional. 
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar 
Lampung, bulan Agustus sampai dengan September 2017. Populasi penelitian seluruh 
siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung berjumlah 154 siswa. 
Sampel penelitian sebanyak 70 siswa yang ditentukan menggunakan teknik simple 
random sampling. Instrumen terdiri dari angket dan tes. Angket digunakan untuk 
mengukur kebiasaan membaca. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan 
membaca pemahaman. Teknik analisa data menggunakan teknik analisis korelasi 
sederhana.

Berdasarkan perhitungan koefisien dengan taraf signifikan 5%. Dengan 
rhitung > rtabel atau 0,593 > 0,240, dengan demikian Ha diterima. Ini berarti bahwa 
terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kebiasaan membaca dengan 
kemampuan membaca pemahaman sebesar 0,593 dan sumbangan efektifnya sebesar 
35,2%.

Kata Kunci : Kebiasaan Membaca, Kemampuan Membaca Pemahaman.
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MOTTO

Artinya : “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru pada   
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.( Q.S. Ali-
‘Imran : 104 )1

                                                          
1 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 

2009), h. 63.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Kehidupan dan pertumbuhan manusia senantiasa dipenuhi dengan kegiatan 

belajar, karenanya banyak hal yang dapat kita kuasai melalui proses belajar. Salah 

satu caranya, yaitu dengan membaca. Sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, terutama dalam teknologi percetakan 

maka semakin banyak informasi yang tersimpan di dalam buku. Pada semua jenjang 

pendidikan, kemampuan membaca menjadi skala prioritas yang harus dikuasai siswa.

Membaca merupakan bagian dari keterampilan berbahasa yang meliputi 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan membaca adalah 

keterampilan dasar bagi siswa, yang harus mereka kuasai agar dapat mengikuti 

seluruh kegiatan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. 

Membaca bukan hanya sekedar melihat kumpulan huruf yang telah 

membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana saja, tetapi lebih dari 

itu bahwa membaca merupakan kegiatan memahami dan menginterpretasikan 

lambang/tanda/tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis 

dapat diterima oleh pembaca.1

                                                
1 Dalman, Keterampilan Membaca, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 5.
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Membaca merupakan kemampuan yang kompleks. Bermacam-macam 

kemampuan dikerahkan oleh seorang pembaca, agar ia mampu memahami materi 

yang dibacanya. Pembaca berupaya agar lambang-lambang yang dilihatnya itu 

menjadi lambang-lambang yang bermakna baginya. Kemampuan membaca akan 

sangat berpengaruh pada keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar di 

sekolah.

Dengan membaca siswa akan memperoleh berbagai informasi yang 

sebelumnya belum pernah didapatkan. Semakin banyak membaca semakin banyak 

pula informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, membaca merupakan jendela dunia, 

siapa pun yang membuka jendela tersebut dapat melihat dan mengetahui segala 

sesuatu yang terjadi. Baik peristiwa yang terjadi pada masa lampau, sekarang, bahkan 

yang akan datang.

Ayat yang berkenaan dengan membaca ialah surat Al-‘Alaq ayat 1-5:

Artinya: (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 

(2) Dia telah menciptakan dari segumpal darah, (3) Bacalah, dan Tuhanmu lah yang 
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maha pemurah, (4) Yang mengajar manusia dengan perantara kalam, (5) Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak di ketahuinya.2

Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan membaca. Maka sudah 

sepantasnyalah siswa harus melakukannya atas dasar kebutuhan, bukan karena suatu 

paksaan. Jika siswa membaca atas dasar kebutuhan, maka ia akan mendapatkan 

segala informasi yang ia inginkan. Namun sebaliknya, jika siswa membaca atas dasar 

paksaan, maka informasi yang ia peroleh tidak akan maksimal.

Kegiatan membaca juga merupakan aktivitas berbahasa yang bersifat aktif 

reseptif. Dikatakan aktif, karena di dalam kegiatan membaca sesungguhnya terjadi 

interaksi antara pembaca dan penulisnya. Dan dikatakan reseptif, karena si pembaca 

bertindak selaku penerima pesan dalam suatu korelasi komunikasi antara penulis dan 

pembaca yang bersifat langsung. Tujuan membaca adalah untuk mencari serta 

memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan.3

Bagi siswa, membaca tidak hanya berperan dalam menguasai bidang studi 

yang dipelajarinya saja. Namun membaca juga berperan dalam mengetahui berbagai 

macam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Melalui 

membaca, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diketahui dan dipahami 

sebelum dapat diaplikasikan. 

                                                
2 Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 

2009), h. 597.
3 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 2008), h. 9.
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Membaca dapat menentukan kualitas diri sesorang, bahkan kualitas bangsa. 

Sebab dengan membaca kita dapat mengantarkan anak-anak (individu) yang 

mencerahkan. Individu yang mencerahkan adalah individu pembelajar, dan inilah 

yang dikatakan sebagai “manusia pembelajar”. Sekaligus membawa perubahan 

mental, baik cara pandang, sikap maupun perilaku.

Keluhan tentang rendahnya kebiasaan membaca dan kemampuan membaca di 

tingkat Madrasah Ibtidaiyah (Sekolah Dasar) tidak bisa dikatakan sebagai kelalaian 

guru pada sekolah yang bersangkutan. Namun hal ini harus dikembalikan lagi pada 

pembiasaan membaca ketika siswa masih kecil. Peranan orang tualah yang lebih 

dominan dalam membentuk kebiasaan membaca anak. Bagaimana mungkin seorang 

anak memiliki kebiasaan membaca yang tinggi sedangkan orang tuanya tidak pernah 

memberikan contoh dan mengarahkan anaknya agar terbiasa membaca. Karena 

seorang anak akan lebih tertarik dan termotivasi melakukan sesuatu kalau disertai 

dengan pemberian contoh, bukan hanya sekedar teori atau memberi tahu saja. Ketika 

anak memasuki usia sekolah, barulah guru memiliki peran dalam mengembangkan 

minat baca yang kemudian dapat meningkatkan kebiasaan membaca siswa. Dengan 

demikian, orang tua dan guru sama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam 

membentuk dan meningkatkan kebiasaan membaca anak. Kecenderungan kebiasaan 

membaca anak dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 1
Indikator Angket Kebiasaan Membaca Siswa Kelas VA dan VB MI Ismaria Al-

Qur’anniyah Bandar Lampung

No
Indikator Kebiasaan 

Membaca
Jumlah 
Siswa

Persentase Kategori4

1 Frekuensi membaca 50 62% Sedang
2 Minat membaca 50 50% Rendah
3 Intensitas membaca 50 60% Sedang
4 Strategi membaca 50 65% Sedang
5 Jenis bacaan 50 43% Rendah

Sumber: Hasil angket kebiasaan membaca siswa kelas VA dan VB MI Ismaria Al-
Qur’anniyah Bandar Lampung T.P 2016/2017.

Dari data di atas menunjukkan hasil indikator kebiasaan membaca yang terdiri 

dari indikator frekuensi membaca sebesar 62%, indikator minat membaca sebesar 

50%, indikator intensitas membaca 60%, indikator strategi membaca 65%, dan 

indikator jenis bacaan 43%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kebiasaan 

membaca siswa kelas V di MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung terbilang 

sedang, karena mayoritas siswa berkategori sedang.

Kenyataan menunjukkan soal-soal Ujian Akhir Sekolah (UAS) sebagian 

besar menuntut pemahaman siswa. Tanpa kemampuan membaca pemahaman yang 

tinggi, mustahil siswa dapat menjawab soal-soal tersebut. Di sinilah peran penting 

membaca pemahaman untuk menentukan jawaban yang benar. Belum lagi dengan 

adanya standar nilai kelulusan, hal ini memicu guru bahasa Indonesia khususnya 

untuk dapat mencapai target nilai tersebut. Data untuk mengungkap kemampuan 

                                                
4 Dewi Purnamasari, Hubungan Antara Kebiasaan Membaca Dengan Pemahaman Bacaan 

(On-line), tersedia di: eprints.uny.ac.id (27 April 2017).
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membaca pemahaman siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung 

dengan menggunkan tes kemampuan membaca pemahaman seperti tabel berikut:

Tabel 2
Nilai Tes Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas VA MI Ismaria 

Al-Qur’anniyah Bandar Lampung

No Nama

Aspek Penilaian

Jumlah 
Skor

Nilai

1 2 3 4

Literal/
ide 

pokok

Inferensial
/ kata 

sinonim

Kritis/ 
mengetahu

i benar 
salah

Kreatif/ 
menyimpu

lkan

1 Aditya Budi 3 3 1 2 9 90
2 Safa Zahra 2 1 1 2 6 60
3 Sevina Azzahra 1 2 1 3 7 70
4 Arsalina 2 0 2 1 5 50
5 Aulia Salsabila 1 0 2 2 5 50
6 Nazala Khoirul 2 1 2 1 6 60
7 Malvin Saiful 1 1 2 1 5 50
8 Afreli Chelsea 2 2 2 0 6 60
9 Rahma Aulia 2 1 2 2 7 70
10 Rifdah Zakiyyah 2 0 2 2 6 60
11 Najah Kafka 1 2 0 2 5 50
12 Rasyid Hadi 2 2 2 1 7 70
13 Andhika Wemdi 0 2 0 3 5 50
14 Azahra Annisa 2 1 2 2 7 70
15 Alam Maulana 1 2 1 1 5 50
16 Ihza Ramadhan 2 2 1 2 7 70
17 M. Dimas Prabu 2 2 2 1 7 70
18 Wahyu Wuri 1 2 3 0 6 60
19 Rayya Mitra 2 1 3 0 6 60
20 Anugrah Nur 2 1 0 2 5 50
21 M. Rafi Rahmad 1 2 2 1 6 60
22 Intan Zelia 2 1 1 3 7 70
23 Ittaqi .Z. 2 2 1 2 7 70
24 Nabila Putri 2 0 1 2 5 50
25 Nikita Aulia 2 2 2 0 6 60

Nilai Rata-rata 63
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Tabel 3
Nilai Tes Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas VB MI Ismaria 

Al-Qur’anniyah Bandar Lampung.

No Nama

Aspek Penilaian

Jumlah 
Skor

Nilai

1 2 3 4

Literal/
ide 

pokok

Inferensial
/ kata 

sinonim

Kritis/ 
mengetahu

i benar 
salah

Kreatif/ 
menyimpu

lkan

1 Roza Nurhaliza 2 1 2 1 6 60
2 Gita Cahya 1 2 2 2 7 70
3 Fitria Egi .R. 1 2 1 1 5 50
4 Akbar Rafifali 2 0 2 1 5 50
5 M. Riski 1 2 1 2 6 60
6 M. Ridho 2 1 2 1 6 60
7 Galih Satrio 1 1 2 1 5 50
8 Putra 2 0 2 0 4 40
9 Ratu Jessica 1 1 2 2 6 60
10 Rifki Ikhsan 2 0 2 2 6 60
11 Syahrul Fata 1 2 0 2 5 50
12 Rayyan .G. 2 2 2 1 7 70
13 Satrio Romadon 1 2 1 1 5 50
14 Rama Praditha 2 1 2 2 7 70
15 Azzahra Naurah 1 2 1 1 5 50
16 Ghea Rahma 1 1 1 2 5 50
17 Alsabina Amalia 2 2 2 1 7 70
18 Zhakia Salsa 1 2 3 0 6 60
19 Salsabila Hasna 2 1 1 1 5 50
20 Irene Putri 2 1 0 2 5 50
21 Luthfi Agatha 1 2 2 1 6 60
22 Tazkia Saleha 2 1 1 3 7 70
23 Azizah 2 2 1 2 7 70
24 Adila Diva 2 1 1 2 6 60
25 Bagas saputra 1 1 2 1 5 50

Nilai Rata-rata 62

Sumber: Hasil tes kemampuan membaca pemahaman siswa kelas VA dan VB MI 
Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung T.P. 2016/2017.

Berdasarkan KKM yang ditentukan MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar 

Lampung untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia ≥ 70, sedangkan dilihat dari data 

tabel di atas yang didapatkan dari nilai tes harian menunjukkan bahwa kemampuan 
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membaca pemahaman siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung 

masih terbilang rendah, nilai yang diperoleh siswa apabila dirata-ratakan belum ada 

yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).

Kemudian pada observasi selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap 

beberapa siswa kelas V yang ada di MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung, 

tidak sedikit siswa yang menyatakan bahwa pembelajaran membaca pemahaman 

kurang menarik dan membuat jenuh karena siswa harus selalu membaca buku paket 

pelajaran tanpa diawasi oleh guru secara maksimal, dan tidak sedikit siswa yang 

membuat kegaduhan ketika ditinggal oleh guru yang menyebabkan konsentrasi siswa 

lainnya menjadi terganggu. Setelah dirasa cukup waktu membacanya guru 

memberikan tugas soal yang berkaitan dengan bahan bacaan yang diberikan 

sebelumnya.5

Hal inilah yang memperkuat dipilihnya permasalahan hubungan kebiasaan 

membaca dengan kemampuan membaca pemahaman. Oleh karena itu, penelitian ini 

berjudul “Korelasi Antara Kebiasaan Membaca dengan Kemampuan Membaca 

Pemahaman Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas V Mi Ismaria Al-

Qur’anniyah Bandar Lampung Tahun 2016/2017.

                                                
5 Wawancara siswa kelas V, MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung, 26 April 2017.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut :

1. Minimnya budaya membaca pada siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah 

Bandar Lampung.

2. Rendahnya tingkat kebiasaan membaca siswa kelas V MI Ismaria Al-

Qur’anniyah Bandar Lampung.

3. Rendahnya tingkat pemahaman membaca siswa kelas V MI Ismaria Al-

Qur’anniyah Bandar Lampung.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti 

membatasi permasalahan yang diteliti yakni lebih terfokus pada permasalahan 

hubungan antara kebiasaan membaca dengan pemahaman membaca siswa kelas V MI 

Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan batasan masalah, peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut:

1. Adakah korelasi yang positif dan signifikan antara kebiasaan membaca 

dengan kemampuan membaca pemahaman pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung?
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2. Seberapa besar sumbangan efektif antara kebiasaan membaca terhadap 

kemampuan membaca pemahaman pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui korelasi antara kebiasaan membaca dengan kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar 

Lampung.

2. Mengetahui seberapa besar sumbangan efektif antara kebiasaan membaca 

terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V MI Ismaria Al-

Qur’anniyah Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara langsung maupun tidak 

langsung untuk dunia pendidikan, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pengalaman belajar antara korelasi kebiasaan membaca dengan 

kemampuan membaca pemahaman pada pembelajaran Bahasa Indonesia.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebiasaan Membaca

1. Pengertian Kebiasaan

Setiap siswa mengalami proses belajar, kebiasaan-kebiasaan akan tampak 

berubah. Kebiasaan tersebut timbul karena proses penyusutan kecendrungan respons 

dengan menggunakan stimulasi yang berulang-ulang. Dalam proses belajar, 

pembiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. Karena proses 

penyusutan atau pengurangan inilah muncul suatu pola tingkah laku baru yang relatif 

menetap dan otomatis.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat lain yang menyatakan bahwa 

“...Apabila suatu kegiatan atau sikap, baik yang bersifat fisik maupun mental, telah 

mendarah daging pada diri seseorang, maka dikatakan bahwa kegiatan atau sikap itu 

telah menjadi kebiasaan orang tersebut.”1

Dapat dipahami bahwa terbentuknya suatu kebiasaan tidak dapat terjadi 

dalam waktu singkat, tetapi pembentukan itu adalah suatu proses perkembangan yang 

memakan waktu relatif lama. Selain waktu, faktor keinginan dan kemauan serta 

motivasi perlu ada.

Di samping ketiga faktor tersebut, faktor lingkungan juga berperan. Jika 

lingkungan tidak mendorong, dan bahkan menghambat, maka kebiasaan akan sukar 

                                                          
1 Tampubolon, Mengembangkan Minat Dan Kebiasaan Membaca Pada Anak, (Bandung: 

Angkasa, 1991), h. 41.
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atau bahkan tidak akan terbentuk, walaupun ada keinginan, kemauan, dan motivasi. 

Dalam hubungan ini, dapat dipahami bahwa lingkungan dapat menimbulkan 

motivasi. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan adalah 

proses belajar yang berulang-ulang memakan waktu relatif lama yang bersifat 

mendarah daging pada diri seseorang.

2. Pengertian Membaca

Membaca merupakan satu dari empat kemampuan bahasa pokok, dan 

merupakan satu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. Adapun kemampuan 

bahasa pokok atau keterampilan berbahasa dalam kurikulum di sekolah mencakup 

empat segi, yaitu:

a. Keterampilan Menyimak/Mendengarkan (Listening Skills)

b. Keterampilan Berbicara (Speaking Skills)

c. Keterampilan Membaca (Reading Skills)

Empat keterampilan berbahasa tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat 

satu sama lain, dan saling berkorelasi. Seorang bayi pada tahap awal, ia hanya dapat 

mendengar, dan menyimak apa yang dikatakan orang di sekitarnya. Kemudian karena 

seringnya mendengar dan menyimak secara berangsur ia akan menirukan suara atau 

kata-kata yang didengarnya dengan belajar berbicara. Setelah memasuki usia sekolah, 

ia akan belajar membaca mulai dari mengenal huruf sampai merangkai huruf-huruf 

tersebut menjadi sebuah kata bahkan menjadi sebuah kalimat. Kemudian, ia akan 

mulai belajar menulis huruf, kata dan kalimat.
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“Keterampilan berbahasa berkorelasi dengan proses-proses berpikir yang 
mendasari bahasa, sehingga ada sebuah ungkapan “bahasa seseorang mencerminkan 
pikirannya.” Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas jalan 
pikirannya.”2

Membaca merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses belajar. 

Walaupun bukan satu-satunya, tetapi dengan membaca, berbagai pengetahuan dan 

informasi dapat diperoleh. Membaca bukanlah sekadar meyuarakan lambang-

lambang tertulis tanpa mempersoalkan apakah rangkaian kata atau kalimat yang 

dilafalkan tersebut dipahami atau tidak, melainkan lebih daripada itu. 

“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.”3

Membaca adalah salah satu dari empat keterampilan berbahasa. Dalam kegiatan 

membaca, kegiatan tersebut lebih banyak dititikberatkan pada keterampilan membaca 

daripada teori-teori membaca itu sendiri. 

“Membaca merupakan perbuatan yang dilakukan berdasarkan kerja sama 

beberapa keterampilan, yakni mengamati, memahami, dan memikirkan. Di samping 

itu, membaca adalah laku penguraian tulisan, suatu analisis bacaan.”4

                                                          
2  Ismail, Korelasi Antara Kebiasaan Membaca dengan Kemampuan Membaca Pemahaman 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Rambah, (Jurnal Ilmiah Edu Research, Vol. 5, No. 1, 2016), h. 64.
3 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar,(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 2.
4 Kundharu Saddhono, St. Y. Slamet, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Indonesia 

Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 100.
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Keterampilan membaca mencakup tiga komponen, yaitu:

a) Pengenalan terhadap aksara serta tanda-tanda baca;

b) Korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur linguistik yang 

formal;

c) Hubungan lebih lanjut dari A dan B dengan makna atau meaning.5

Di samping pengertian yang telah diuraikan di atas, membaca dapat diartikan 

sebagai peristiwa penangkapan dan pemahaman aktivitas jiwa seseorang yang 

tertuang dalam bentuk bahasa tulis dengan tepat dan cermat. Proses penangkapan 

tersebut harus dilakukan terlebih dahulu oleh panca indera. Selanjutnya, pada waktu 

proses pemahaman berlangsung, segala fungsi jiwa (cipta, rasa, dan karsa) menjadi 

aktif untuk memahami aktivitas jiwa seseorang yang tertuang dalam bentuk bahasa 

tertulis. Sesudah proses penangkapan terjadi, pembaca berusaha merasakan dan 

memahami seluruh jiwa bacaan tersebut.

Dari segi linguistik, menurut Anderson yang dikutip dari buku Dalman 
menjelaskan bahwa, “Membaca adalah suatu proses penyandian kembali dan 
pembacaan sandi (a recording and decoding process). Istilah penyandian kembali 
(recording) digunakan untuk menggantikan istilah membaca (reading) karena mula-
mula lambang tertulis diubah menjadi bunyi, baru kemudian sandi itu dibaca, 
sedangkan pembacaan sandi (decoding process) merupakan suatu penafsiran atau 
interpretasi terhadap ujaran dalam bentuk tulisan.”6

Membaca dapat pula dianggap sebagai suatu proses untuk memahami yang 

tersirat dalam yang tersurat, yakni memahami makna yang terkandung di dalam kata-

kata yang tertulis. Makna bacaan tidak terletak pada halaman tertulis tetapi berada 

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

Angkasa, 2008), h. 11.
6 Dalman, Keterampilan Membaca, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 6.
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pada pikiran pembaca. Demikianlah makna tersebut akan berubah, karena setiap 

pembaca memiliki pengalaman yang berbeda-beda yang dipergunakan sebagai alat 

untuk menginterpretasikan kata-kata tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca 

adalah suatu proses berfikir yang dilakukan pembaca dengan cara mengartikan, 

menafsirkan arti, dan menerapkan ide-ide dari lambang untuk memperoleh maksud 

atau pesan dari sebuah tulisan.

3. Pengertian Kebiasaan Membaca

“Membaca adalah kegiatan fisik dan mental yang dapat berkembang 

menjadi suatu kebiasaan.”7 Sebagaimana halnya dengan kebiasaan-kebiasaan lainnya, 

membentuk kebiasaan membaca juga memerlukan waktu yang relatif lama. Dalam 

usaha pembentukkan kebiasaan membaca, dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu 

minat (perpaduan antara keinginan, kemauan, dan motivasi) dan keterampilan 

membaca. Yang dimaksud dengan keterampilan membaca disini ialah keterampilan 

mata dan penguasaan teknik-teknik membaca.

Membaca sekedar membaca saja tidaklah sukar selama seseorang dapat 

mengenal huruf. Tetapi membaca untuk memperoleh suatu hasil yang bermanfaat 

adalah suatu kecakapan yang perlu diusahakan. Dalam hal ini, yang perlu diusahakan 

adalah membina diri untuk terbiasa membaca, karena dengan terbiasa membaca 

seseorang akan memperoleh pengetahuan yang luas.

Membaca sangat penting bagi setiap orang. Membaca menimbulkan suatu 

komunikasi, sebab buku merupakan ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai sarana 

                                                          
7 Tampubolon, Op.Cit. h. 62.
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komunikasi. Semakin sering anak berkomunikasi dengan buku melalui kegiatan 

membaca, semakin banyak ilmu pengetahuan yang diperolehnya, sehingga 

memperluas cakrawala ilmu pengetahuannya. Melihat fenomena yang ada saat ini 

anak usia sekolah cenderung menjadikan media digital (televisi, telepon genggam, 

internet) sebagai prioritas utama dalam mengerjakan tugas dibandingkan dengan 

membaca buku.

“Selain itu, transformasi budaya lisan (percakapan) ke budaya tulis di 
kalangan masyarakat secara umum masih dalam tahap transisi, karena cenderung 
menerima informasi melalui percakapan atau disebut dengan bahasa lisan. Pada 
kenyataannya bahasa lisan lebih mendominasi minat dan kebiasaan di kalangan siswa 
dan masyarakat sehingga kebiasaan membaca dan menulis masih belum berkembang 
dengan baik.”8

Kebiasaan membaca tidak dapat terbentuk dalam waktu yang singkat, tetapi 

secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang relatif lama atau dengan kata lain 

frekuensi membaca sangat mendukung terbentuknya kebiasaan membaca. Apabila 

kegiatan membaca semakin sering dilakukan, semakin tinggi pula seseorang 

menguasai kata tersebut. Hal ini selaras dengan pendapat Tampubolon, yang 

menyatakan bahwa “...Kebiasaan membaca merupakan salah satu faktor penentu 

dalam kemampuan membaca.”9

                                                          
8 Wiratmi, Korelasi Kebiasaan Membaca Terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman 

Siswa Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 3 TanjungPinang Tahun Pelajaran 2013/2014, (JPBSI, 
Vol. 1, No. 1, 2014), h. 6.

9 Tampubolon, Mengembangkan Minat Dan Kebiasaan Membaca Pada Anak, (Bandung: 
Angkasa, 1991), h. 47.
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“Keterampilan berbahasa, termasuk salah satunya keterampilan membaca 

mempunyai ciri khas, yaitu keterampilan ini dikuasai melalui latihan dan praktek 

secara rutin dengan disertai minat dan motivasi dari dalam diri seseorang.”10

Membicarakan kebiasaan membaca tidak terlepas dari minat baca karena 

kebiasaan membaca terbangun dari beberapa faktor dan salah satunya adalah minat 

baca. Peranan minat dalam membaca menduduki tempat yang penting karena ia 

merupakan sumber pemicu utama seseorang dalam melakukan aktivitas membaca. 

Orang yang telah memiliki minat baca yang tinggi umumnya frekuensi membacanya 

juga sangat tinggi dan waktu yang dipergunakannya pun akan sangat tinggi pula. 

Dalam usaha pembentukan kebiasaan membaca, dua aspek yang perlu diperhatikan, 

yaitu minat (perpaduan antara keinginan, kemauan, dan motivasi) dan keterampilan 

membaca. Terbentuknya suatu kebiasaan pada umunya membbutuhkan waktu yang 

relatif lama dan dalam pembentukan tersebut, keinginan dan kemauan memiliki 

peranan yang penting. Jika keinginan dan kemauan tidak ada, pada umumnya 

kebiasaan tidak tumbuh dan tidak berkembang.

Menurut Soedarso, kebiasaan anak pada waktu membaca ialah:

a. Menggerakkan bibir untuk melafalkan kata yang dibaca,

b. Menggerakkan kepala dari kiri ke kanan, dan

c. Menggunakan jari atau benda lain untuk menunjuk kata demi kata.11

Secara tidak disadari, cara membaca yang dilakukan waktu kecil tetap 

diteruskan hingga dewasa. Seharusnya, orang dewasa dapat dengan cepat mengenali 

                                                          
10 Henry Guntur Tarigan, Op.Cit. h. 23.
11 Soedarso, Sistem Membaca Cepat Dan Efektif, (Jakarta: PT. Gramedia, 2002), h. 84.
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frase, kalimat, dan urutan ide sehingga cara-cara di waktu kanak-kanak tidak perlu 

lagi digunakan.

Peran dan pengaruh orang tua sangat besar dalam diri seorang anak, jika 

orang tua suka membaca, anak juga akan mengikuti ataupun meniru. Selain memberi 

contoh untuk melakukan kegiatan membaca, orang tua juga harus menyediakan buku-

buku yang sesuai dengan usia anak. Anak yang suka membaca dipastikan memiliki 

pengetahuan lebih banyak dibandingkan dengan anak yang tidak atau kurang suka 

membaca.

Anak yang suka membaca, memperkaya kosakatanya secara 

berkesinambungan dengan kata-kata dan gagasan yang diperoleh dari bacaan. Anak 

yang kurang berhasil dalam belajar membaca, biasanya tidak senang membaca dan 

hal tersebut meniadakan kemungkinan untuk mengembangkan kosakata. Ketika 

seseorang kurang membaca, itu akan menghambat kesempatan mempelajari kata-kata 

baru dan kegagalan mengembangkan kosakata akan menghalangi peningkatan 

kemampuan membaca.

Suatu kegiatan yang telah menjadi kebiasaan seseorang akan menjadi suatu 

kebutuhan. Jika seseorang yang telah merasakan bahwa hal tersebut menjadi 

kebutuhannya, ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagaimana 

dengan kebutuhan seseorang dalam membaca, jika ia telah menjadikan membaca 

sebagai salah satu kebutuhan, maka ia akan selalu melakukan kegiatan tersebut secara 

terus menerus dan berkesinambungan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai pengertian kebiasaan dan 

membaca, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan membaca adalah suatu kegiatan 
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membaca secara rutin yang melibatkan fisik dan mental untuk memperoleh pesan, 

instrumen atau pengetahuan yang ingin disampaikan penulis.

4. Aspek-aspek Kebiasaan Membaca

“Setiap siswa mengembangkan kebiasaan dalam membaca melalui banyak 
aspek dan latihan yang berulang-ulang. Terdapat beberapa aspek yang harus 
dipertimbangkan berkaitan dengan kebiasaan membaca, yaitu (a) frekuensi membaca, 
(b) intensitas membaca, (c) minat membaca, (d) strategi membaca, (e) tingkat bacaan, 
(f) jenis bacaan, (g) lingkungan sosial, dan (h) fasilitas.”12

Di samping itu, aspek yang berkaitan dengan kebiasaan membaca ialah 

waktu, keinginan dan kemauan, motivasi, dan lingkungan.

B. Kemampuan Membaca Pemahaman

1. Kemampuan Membaca

Kegiatan membaca sangat terkait dengan kegiatan menulis. Jika aktivitas 

menulis merupakan kegiatan mengekspresikan gagasan, pikiran dan kehendak dalam 

bentuk simbol-simbol tertulis, maka aktivitas membaca merupakan kegiatan 

menginterpretasikan jalan pikiran sang penulis.

“Membaca merupakan suatu proses di mana pikiran tanpa bantuan apapun 

selain kata-kata dalam bacaan itu dapat meningkatkan pemahaman. Untuk dapat 

mencapai taraf mengerti dalam kegiatan membaca diperlukan keterampilan-

keterampilan tertentu.”13

Di samping itu, sangat diperlukan latihan-latihan membaca bukanlah suatu 

kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan suatu sintesis berbagai proses yang 

                                                          
12 Dewi Purnamasari, Hubungan Antara Kebiasaan Membaca Dengan Pemahaman Bacaan 

(On-line), tersedia di: eprints.uny.ac.id (27 April 2017).
13 Surastina, Teknik Membaca, (Bandar Lampung: Elmetra, 2011), h. 5.
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tergabung ke dalam suatu sikap pembaca yang aktif. Terdapat dua indikator/aspek 

penting dalam membaca yaitu aspek mekanis sebagai tingkatan paling rendah dan 

aspek pemahaman sebagai tingkat lanjutan.

“Keterampilan bersifat mekanis meliputi pengenalan bentuk huruf, 
pengenalan linguistik, pengenalan hubungan pola ejaan dan bunyi, kecepatan 
membaca ke taraf lambat. Sedangkan keterampilan yang bersifat pemahaman 
meliputi memahami pengertian sederhana (leksikal, gramar, retorikal), memahami 
signifikansi atau makna, evaluasi atau penilaian (bentuk, isi), kecepatan membaca 
yang fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan.”14

Kemampuan membaca merupakan tuntutan realitas kehidupan sehari-hari 

manusia. Kerana dengan memiliki kemampuan membaca tersebut seseorang dapat 

menemukan dan memahami setiap informasi yang terkandung dalam bacaan. Seperti 

kemampuan menafsirkan ide pokok paragraf, kemampuan menafsirkan gagasan 

utama, kemampuan menafsirkan ide pokok penunjang, kemampuan membedakan 

fakta-fakta atau detail bacaan, kemampuan memahami secara kritis hubungan sebab 

akibat, kemampuan memahami secara kritis unsur-unsur perbandingan.

“Dilihat dari jenis membaca dapat dibagi atas: 1) membaca nyaring, 
membaca bersuara, membaca lisan, 2) membaca dalam hati. Secara garis besar 
membaca dalam hati dibagi menjadi dua jenis yaitu: 1) membaca ekstensif, 2) 
membaca intensif. Membaca ekstensif meliputi: 1) membaca survei, 2) membaca 
sekilas, 3) membaca dangkal. Sedangkan membaca intensif dibagi menjadi dua yaitu: 
1) membaca telaah isi yang terdiri dari membaca teliti, membaca pemahaman, 
membaca kritis dan membaca ide, 2) membaca telaah bahasa terdiri dari membaca 
bahasa dan sastra.”15

Dari penjelasan diatas disebutkan bahwa membaca pemahaman termasuk 

kedalam jenis membaca intensif. Membaca intensif merupakan membaca dengan 

                                                          
14 Tarigan, Teknik Pengajaran Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 2000), h.
15 Esti Ismawati, Faras Umayya, Belajar Bahasa di Kelas Awal, (Yogyakarta: Ombak, 2012), 

h. 52.
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penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya dikuasai. Dan dalam 

penelitian ini, peneliti membahas tentang membaca pemahaman.

2. Pengertian Membaca Pemahaman

“Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui 

media kata-kata/bahasa tulis.”16

Macam membaca itu biasanya didasarkan pada tujuannya. Namun ada 

kategori macam-macam membaca yang berlaku umum, seperti membaca 

pemahaman, yang dapat juga disebut membaca dalam hati, membaca teknik, 

membaca indah, membaca bahasa, membaca cepat, membaca kritis.

Dengan demikian yang dimaksud kemampuan membaca pemahaman adalah 

kesanggupan memahami ide atau isi pesan yang tersurat maupun tersirat yang hendak 

disampaikan penulis melalui teks bacaan atau bahasa tulis.

“Membaca pemahaman adalah salah satu jenis membaca di antara macam-

macam membaca yang jumlahnya cukup banyak. Membaca pemahaman sebagai 

salah satu macam membaca memiliki tujuan memahami isi bacaan.”17

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan membaca pemahaman 

terjadi apabila terdapat satu ikatan yang aktif antara daya pikir dan kemampuan yang 

diperoleh pembaca melalui pengalaman membaca mereka. Membaca pemahaman 

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

Angkasa, 2008), h. 7.
17 Sujianto DKK., Kemampuan Berbahasa Indonesia [Membaca] Murid Kelas III Sekolah 

Menengah Atas [SMA] Jawa Timur, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001), h. 9.
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dengan demikian merupakan proses pengolahan informasi secara kritis-kreatif yang 

dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang bersifat menyeluruh.

Pendapat lain mengatakan, “...Membaca pemahaman adalah sebuah proses 
untuk sebuh pesan yang disampaikan oleh penulis terhadap pembaca yang 
dilatarbelakangi dari informasi yang sudah ada di dalam ingatan membaca, membaca 
pemahaman memperlihatkan skema atau pengetahuan yang sudah ada di ingatannya, 
fungsi dari proses pemahaman informasi yang baru dan membiarkannya untuk masuk
dan menjadi bagian dari pengetahuannya.”18

Membaca pemahaman sebagai salah satu macam membaca memiliki tujuan 

memahami isi bacaan. Namun sebenarnya kadar tingkat pemahaman itu sangat 

beragam. Keberagaman tingkat pemahaman itu terjadi bukan hanya antara individu 

satu dengan yang lain, tetapi juga pada individu itu sendiri. Tingkat pemahaman 

bacaan di sekolah dasar biasanya mencakup tentang memahami isi bacaan dan 

menentukan ide pokok disetiap paragraf bacaan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa membaca 

pemahaman adalah kegiatan membaca yang dilakukan siswa baik dengan bersua 

ataupun tidak, dengan tujuan memahami isi teks seperti ide pokok dalam setiap 

paragraf, karakteristik tokoh yang ada, serta semua info yang terdapat di dalam bahan 

bacaan.

3. Tujuan membaca Pemahaman

Membaca pemahan merupakan suatu kegiatan membaca yang tujuan 

utamanya untuk memahami bacaan secara tepat dan cepat. Tujuan membaca 

pemahaman adalah sebagai berikut :

                                                          
18 Syofnidah Ifrianti, Improving Reading Comprehension, (Bandar Lampung: Fakultas 

Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung, 2010), h. 15.



23

a. Menemukan ide pokok

b. Memilih butir-buitr penting

c. Mengikuti petunjuk-petunjuk

d. Menentukan organisasi bahan bacaa

e. Menemukan citra visual dan citra lainnya

f. Menarik simpulan

g. Menduga makna dan merangkai dampaknya

h. Menyusun rangkuman

i. Membedakan fakta dari pendapat.19

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

membaca pemahaman adalah mampu menangkap pesan, informasi, fakta, atau ide 

pokok bacaan dengan baik. Membaca pemahaman diperlukan bila kita ingin 

mempelajari dan memahami masalah yang kita baca sampai pada hal-hal yang sangat 

detail. 

4. Aspek-Aspek Membaca Pemahaman

Membaca merupakan suatu keterampilan yang kompleks yang melibatkan 

serangkaian keterampilan yang lebih kecil lainnya. Agar seseorang mampu mencapai 

suatu tingkatan pemahaman, mestinya ia mengalami proses yang cukup panjang. 

Oleh karena itu, kita perlu mengenal dan menguasai beberapa aspek dalam membaca 

pemahaman.

                                                          
19 Fiki Hermasnyah, Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Kemampuan Membaca 

Pemahaman Siswa KelasV di MIN 2 Bandar Lampung, (Lampung: Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, 2016), h. 25.
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Aspek-aspek dalam membaca pemahaman meliputi :

a. Memahami pengertian sederhana (leksikal, gramatikal, retorikal);
b. Memahami signifikansi atau makna (a.l. maksud dan tujuan pengarang, 

relevansi/keadaan kebudayaan, dan reaksi pembaca);
c. Evaluasi atau penilaian (isi, bentuk);
d. Kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan.20

Di dalam membaca pemahaman, pembaca tidak hanya dituntut untuk 

memahami isi bacaan saja tetapi juga harus mampu menganalisis, mengevaluasi, serta 

mengaitkannya dalam pengalaman-pengalaman dan pengetahuan awal yang telah 

dimilikinya.

5. Tingkat Pemahaman

Pengukuran kemampuan membaca pemahaman dapat dilakukan melalui tes 

bentuk esai maupun obyektif dengan memperhatikan inmdikator atau tingkat 

pemahaman. Berbicara tentang tingkat kemampuan membaca pemahaman dapat 

dilihat dari penjelasan para ahli di bawah ini.

“Tingkat pemahaman bacaan meliputi (1) Pemahaman literal, yakni 
pemahaman isi bacaan sebagaimana yang tersurat dalam bacaan. (2) Pemahaman 
inferensial, yakni pemahaman isi bacaan dengan menafsirkan bacaan (ada yang 
bermakna kias). (3) Pemahaman kritis, yakni pemahaman dengan mengkritisi bacaan 
(pembaca dapat mengetahui yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jelek). 
(4) Pemahaman kreatif, yakni pemahaman bacaan untuk mengkreasikan kembali isi 
bacaan.”21

Aspek membaca pemahaman dibagi menjadi 8 bagian :

a. Main idea (topic) memiliki arti dapat menentukan ide pokok

b. Expressions/idioms/phrases in context memiliki arti menentukan 

ekspresi frasa dalam teks

                                                          
20 Henry Guntur Tarigan, Op.Cit. h. 12.
21 Esti Ismawati, Faras Umaya, Op.Cit. h. 52
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c. Inference (implied detail) yakni dapat memberikan kesimpulan

d. Grammatical features memiliki arti tentang fitur gramatikal atau 

bahasa penulisan (kata kias)

e. Detail (scanning for a specifically stated detail) memiliki arti 

menentukan detail khusus lainnya

f. Excluding facts not written (unstated details) memiliki arti dapat 

mengetahui fakta mana yang benar dan salah

g. Supporting idea(s) memiliki arti dapat menemukan kalimat yang 

mendukung ide pokok

h. Vocabulary in context yakni penulisan kosa kata dalam teks22

Berdasarkan pendapat di atas untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap bahan bacaan sesuai dengan tingkatan pemahaman siswa kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah sebagai objek yang akan diteliti yakni tentang pemahaman literal, 

pemahaman inferensial, pemahaman kreatif dan pemahaman kritis dapat dilakukan 

dengan memberikan soal tes subjektif maupun objektif yang berkaitan dengan 

kemampuan yang mengacu pada pendapat yang telah dijabarkan sebelumnya.

6. Prinsip-Prinsip Membaca Pemahaman

Prinsip-prinsip yang didasarkan pada penelitian yang sangat mempengaruhi 

pemahaman membaca ialah sebagai berikut :

a. Pemahaman merupakan proses konstruktivic social.

                                                          
22 H. Douglas Brown, Language Assessment Principles and ClassroomPracties, (San 

Fransisco University: Longman.com, 2004), h. 206.
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b. Keseimbangan kemahiran adalah kerangka kerja kurikulum yang 

membantu perkembangan pemahaman.

c. Guru membaca yang professional (unggul) memengaruhi belajar 

siswa.

d. Pembaca yang baik memegang peranan yang startegis dan berperan 

aktif dalam proses membaca.

e. Membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna.

f. Siswa menemukan manfaat membaca yang berasal dari berbagai teks 

pada berbagai tingkat kelas.

g. Perkembangan kosa kata dan pembelajaran memengaruhi pemahaman 

membaca.

h. Pengikutsertaan adalah suatu faktor kunci pada proses pemahaman.

i. Strategi dan keterampilan membaca bisa diajarkan.

j. Asesmen yang dinamis menginformasikan pembelajaran membaca 

pemahaman.23

Kemampuan dalam membaca pemahaman sekalipun dapat dirumuskan 

sebagai kemampuan memahami isi teks, terdiri dari sejumlah aspek kemampuan 

yaitu:

a. Pengetahuan tentang makna,

b. Pengetahuan tentang fakta,

                                                          
23 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 3-

4.
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c. Kemampuan mengidentifikasi tema inti,

d. Kemampuan mengikuti tataan bacaan atau bagian bacaan,

e. Kemampuan menangkap hubungan kausal,

f. Kemampuan menarik kesimpulan,

g. Kemampuan menemukan maksud penulis.24

Informasi di atas memberikan gambaran yang jelas tentang janngkauan 

aspek kemampuan membaca pemahaman yang dapat diukur. Tentu saja, cakupan 

aspek membaca pemahaman yang akan diperoleh dari pengukuran membaca 

pemahaman tergantung pada tujuan yang akan dicapai.

7. Kemampuan Membaca Pemahaman

Berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan di 

atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat dari kemampuan membaca 

pemahaman berupa kapasitas, kesanggupan atau kecakapan seorang individu untuk 

menangkap dan menggali ide-ide pokok serta informasi yang diperlukan dari sebuah 

bahan bacaan seefisien mungkin, sehingga si pembaca dapat menginterpretasikan ide-

ide pokok serta informasi yang ditemukan, baik makna yang tersirat maupun makna 

yang tersurat dari bacaan tersebut.

Indikator-indikator yang terkait dengan kemampuan membaca 

pemahaman meliputi, (1) informasi berupa fakta, definisi, atau konsep, (2) makna 

kata istilah dan ungkapan, (3) hubungan dalam wacana meliputi hubungan antar hal, 

(4) organisasi wacana tentang ide pokok, ide penjelas, kalimat pokok, dan kalimat 

                                                          
24 Sujianto Dkk., Op.Cit. h. 10.
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penjelas, (5) tema atau topik dan judul wacana, (6) menarik kesimpulan tentang hal, 

konsep, masalah, atau pendapat.

Sedangkan kemampuan siswa dalam kemampuan membaca pemahaman 

ditandai dengan: (1) kemampuan siswa menangkap isi wacana, baik secara tersurat 

maupun tersirat, (2) kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan sesuai isi 

wacana, (3) kemampuan siswa meringkas isi wacana dengan menemukan ide pokok 

dalam setiap paragraf, (4) kemampuan siswa menyimpulkan dan menceritakan 

kembali isi wacana dengan kalimat-kalimat sendiri.

8.  Tes Kompetensi Membaca

“Kegiatan membaca merupakan aktivitas mental memahami apa yang 
dituturkan pihak lain melalui sarana tulisan. Jika dalam kegiatan menyimak 
diperlukan pengetahuan tentang sistem bunyi bahasa yang bersangkutan, dalam 
kegiatan membaca diperlukan pengetahuan tentang sistem penulisan, khususnya yang 
menyangkut huruf dan ejaan. Pada hakikatnya huruf dan atau tulisan hanyalah 
lambang bunyi bahasa tertentu.”25

Dalam dunia pendidikan aktivitas dan tugas membaca merupakan suatu hal 

yang tidak dapata ditawar-tawar. Sebagian besar pemerolehan ilmu dilakukan peserta 

didik dan terlebih lagi mahasiswa didik melalui aktivitas membaca. Keberhasilan 

studi seseorang akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan membacanya. 

Bahkan setelah seseorang peserta didik menyelesaikan studinya, kemampuan dan 

kemauan membaca tersebut akan sangat memngaruhi keluasan pandangan tentang 

berbagai masalah. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa yang memunyai tugas 

membina dan meningkatkan kemampuan membaca peserta didik hendaknya menaruh 

                                                          
25 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbagai Kompetensi, (Yogyakarta: 

BPFE, 2014), h. 368.
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perhatian yang cukup terhadap usaha peningkatan kemampuan dan kemauan 

membaca para peserta didik.

9.   Penekanan Tes Kompetensi Membaca

Pada kenyataannya ada banyak tujuan orang membaca, misalnya karena 

ingin memeroleh dan menanggapi informasi, memerluas pengetahuan, memeroleh 

hiburan dan menyenangkan hati, dan lain-lain. Demikian pula ada sekian macam 

ragam bacaan yang biasa dibaca orang seperti membaca koran dan majalah, buku 

literatur, tabel, iklan, sastra (fiksi, pouisi, drama), dan lain-lain.

Tujuan pembelajaran membaca di sekolah juga bermacam-macam yang 

secara ringkas dapat dikatakan sejalan dengan jenis membaca yang dibelajarkan. 

Namun, tanpa bermaksud meremehkan pentingnya berbagai tujuan membaca di atas, 

membaca pemahaman tampaknya yang paling penting dan karenanya harus mendapat 

perhatian khusus. Kompetensi pemahaman terhadap berbagai ragam teks yang dibaca 

tidak akan diperoleh secara cuma-Cuma tanpa ada usaha untuk meraihnya.

Untuk meraih kompetensi membaca yang baik, kemampuan dan kemauan 

membaca mesti baik pula. Hal itu mesti diprasyarati oleh kemauan membaca berbagai 

bacaan. Intinya, peserta didik, juga guru dan dosen, harus rajin membaca. Ini lebih 

banyak dipengaruhi oleh unsur sikap, ranah afektif. Maka, selain guru membelajarkan 

dan kemudian mengukur kompetensi membaca peserta didik, aspek sikap haruslah 

pula tidak dilupakan. Intinya, kita perlu mengetahui seberapa tinggi sikap, kemauan 



30

membaca peserta didik. “Inventori afektif itu dapat dilakukan lewat wawancara, 

pemberian angket, pengamatan, atau gabungan dari kedua-ketiganya”.26

Misalnya, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

(wawancara) sebagai berikut:

1) Apakah anda selalu membaca setiap hari?

2) Berapa jamkah rata-rata anda membaca setiap hari?

3) Buku apa sajakah yang anda baca?

4) Apakah anda merasakan bahwa membaca merupakan bagian kehidupan 

anda yang tak terpisahkan?

Atau, pertanyaan lewat angket bentuk skala misalnya sebagai berikut:

1. Bagaimana cara anda menyediakan  waktu untuk membaca?

a. Menyediakan waktu secara teratur setiap hari.

b. Menyediakan waktu secara khusus untuk hari-hari tertentu.

c. Tidak pernah menyediakan waktu secara khusus.

d. Membaca jika ada kesempatan dan jika akan ulangan.

e. Lain-lain sebutkan.

C. Pembelajaran Bahasa Indonesia

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, 

baik secara lisan maupun tulis, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

dan kreatif. Peserta didik dimungkinkan untuk memperoleh kemampuan 

                                                          
26 Ibid., h. 370.
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berbahasanya dari bertanya, menjawab, menyanggah, dan beradu argumen dengan 

orang lain.

1. Aspek-aspek Pembelajaran Bahasa Indonesia

“Pembelajaran Bahasa Indonesia mencakup aspek mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis. Keempat aspek tersebut sebaiknya mendapat porsi yang 

seimbang.”27 Dalam pelaksanaannya sebaiknya dilaksanakan secara terpadu, 

misalnya:

a. Mendengarkan – menulis –berdiskusi

b. Mendengarkan – bercakap-cakap – membaca

c. Bercakap-cakap – menulis – membaca

d. Membaca- berdiskusi – memerankan

e. Menulis – melaporkan – membahas

2. Tujuan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI

a. Berkomunikasi secara efektif dan efeisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis.

b. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa Negara.

c. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan.

d. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial.

                                                          
27 Rijal, Karakteristik Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD (On-line), tersedia di : 

http://www.rijal09.com/2016/03/karakteristik-pembelajaran-bahasa.html. (05 November 2017).
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e. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa.

f. Mengahrgai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia.

3. Strategi Pengajaran Membaca

a. Strategi Kegiatan Membaca Langsung atau Direct Reading 

Activities.

Penggunanaan strategi KML adalah untuk mengembangkan kemampuan 

membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan 

pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstensif. Adapun 

tahapan pengajarannya adalah sebagai berikut:

1) Guru mengemukakan tujuan pembelajaran, membacakan judul teks, 

bertanya jawab dnegan siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

judul bacaan sebagai pembangkitan pengalaman dan pengetahuan siswa 

serta mengemukakan hal-hal pokok yang perlu dipahami siswa dalam 

membaca.

2) Guru meminta siswa membaca dalam hati. Setelah siswa membaca, guru 

melakukan tanya jawab tentang isi bacaan. Pertanyaan tidak selallu 

harus diikat oleh pertanyaan seperti yang ada di buku teks. Guru bisa 

menambahkan pertanyaan sesuai dengan konteks kehidupan siswa 

maupun permasalahan lain yang aktual.
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3) Guru memberikan tugas latihan yang ditujukan untuk mengembangkan 

pemahaman dan keterampilan siswa sejalan dengan kegiatan membaca 

yang telah dilakukannya. Kegiatan itu bisa berupa menjelaskna makna 

kata-kata sulit dengan menggunakan kamus, membuat ikhtisar bacaan, 

mempelajari penggunaan struktur, ungkapan, dan peribahasa dalam 

bacaan.

b. Strategi Membaca dan Berpikir Secara Langsung atau Direct 

Reading Thinking Activities.

“Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melatih siswa 

berkonsentrasi dan “berpikir keras” guna memahami isi bacaan secara serius.” 

28Adapun langkah-langkah kegiatannya sebagai berikut:

1) Guru meminta siswa membaca judul teks bacaan. Apabila mungkin, 

siswa diminta memperhatikan gambar, dan subjudul secara cepat. 

Setelah itu guru bertanya kepada siswa sebagai pembangkit prediksi dan 

penciptaan konsentrasi saat membaca. Pertanyaan tersebut misalnya 

“Apa kira-kira isi paragraf selanjutnya? Mengapa kalian membuat 

pemikiran demikian?”

2) Guru meminta siswa untuk membaca dalam hati satu atau dua paragraf 

bacaan dengan berkonsentrasi untuk menemukan kebenaran/kesalahan 

peramalan yang dilakukan semula.

                                                          
28 Adenur Iklas. Pembelajaran Bahasa di Kelas Tinggi (On-line), tersedia di: 

http://adenuriklastulus.blogspot.co.id/2012/12/pembelajaran-bahasa-di-kelas-tinggi.html  (05
November 2017).
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3) Bagian lanjut bacaan yang belum dibaca/ditanyakan ditutup dulu dengan 

kertas. Setelah membaca dalam hati guru mengajukan pertanyaan, “Apa 

kira-kira isi paragraf berikutnya?” “Mengapa kalian memperkirakan 

demikian?”

4) Langkah seperti diatas tersebut dilakukan sampai dengan bacaan itu 

habis/selesai dibaca. Selanjutnya dapat dilakukan menjawab pertanyaan 

tentang isi bacaan atau kegiatan yang lain.

D. Kerangka Berfikir

“Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting.”29 Kerangka berfikir adalah bagian dari teori yang menjelaskan tentang 

alasan atau argumen bagi rumusan hipotesis, akan menggambarkan alur pemikiran 

peneliti dan memberikan penjelasan kepada orang lain, tentang hipotesis yang 

diajukan. Pada bagian ini akan dijelaskan korelasi antara kebiasaan membaca dengan 

kemampuan membaca pemahaman.

Membaca merupakan salah satu dari empat komponen keterampilan 

berbahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Sebagai salah 

satu keterampilan sebagaimana keterampilan-keterampilan lainnya, keterampilan 

membaca hanya akan dapat dicapai dengan baik jika disertai dengan upaya latihan 

yang sungguh-sungguh. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang 

di dalam membaca, terutama membaca secara menadiri, antara lain: minat, kebiasaan, 

                                                          
29 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 91.
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motivasi diri, kemampuan diri, bahan ajar, dan cara menyiasati bahan bacaan 

tersebut.

Kebiasaan membaca perlu dikembangkan karena dengan biasa membaca, 

siswa akan mampu menangkap banyak hal penting. Dalam hali ini adalh pemerolehan 

kosakata, pengetahuan tentang susunan-susunan kalimat serta pengetahuan tentang 

kebiasaan penulis dan mengorganisasikan diri menemui struktur kalimat dan kosakata 

dalam bacaan, sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang struktur kalimat 

maupun kosakata. Pengetahuan tersebut pada akhirnya dapat dipergunakan untuk 

menafsirkan dan memahami berbagai bentuk bacaan.

Kemampuan membaca pemahaman tergantung pada perbendaharaan kata 

yang dimiliki, minat, jangkauan mata, kecepatan interpretasi, latar belakang 

sebelumnya, kemampuan intelektual, keakraban dengan ide yang dibaca, tujuan 

membaca dan keluwesan mengatur kecepatan membaca. Dengan banyak membaca 

dan semakin bervariasi jenis bacaan serta dengan membaca lebih cepat, banyak kata 

yang akan dibaca dan lebih banyak kata yang dimengerti, maka akan semakin mudah 

untuk mencapai pemahaman.

Antara kebiasaan membaca dengan kemampuan membaca pemahaman 

sangat erat hubungannya. Pembaca yang baik adalah pembaca yang memahami 

benar-benar apa yang dibacanya. Pada semua jenjang pendidikan, kemampuan 

membaca menjadi skala prioritas yang harus dikuasai siswa. Dengan membaca, siswa 

akan memperoleh berbagai informasi yang sebelumnya belum pernah didapatkan. 

Apalah arti seorang pembaca, apabila membaca sebuah bacaan atau wacana tanpa 

memahami apa yang tersurat dalam bacaan tersebut. Terdapat beberapa hal yang 
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perlu diperhatikan dalam pemahaman bacaan, diantaranya adalah ketepatan 

pemahaman kata, makna, dan pemilihan kata.

Dalam memahami sebuah bacaan, pengetahuan tentang pilihan kata yang 

tepat sangat berpengaruh karena apabila cara memahami pilihan kata kurang benar, 

maka akan berpengaruh terhadap makna bacaan tersebut. Ketepatan seseorang dalam 

menentukan pilihan kata sesuai konsep yang akan diungkapkan merupakan salah satu 

aspek penentu keberhasilan dalam membacanya. Seseorang dapat menyusun kata 

demi kata, kata menjadi kalimat, dan kalimat-kalimat disusun menjadi sebuah 

paragraf, apabila seseorang tersebut memiliki perbendaharaan kata yang cukup 

banyak. Hal yang dapat membantu seseorang untuk memiliki perbendaharaan kata 

tersebut diantaranya, yaitu banyak membaca. Kegiatan membaca perlu 

dibiasakan sejak dini, yakni dimulai sejak anak mengenal huruf. Jadikanlah kegiatan 

membaca sebagai suatu kebutuhan dan menjadi hal yang menyenangkan bagi siswa. 

Membaca dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja asalkan ada keinginan, 

semangat, dan motivasi. Jika hal tersebut terwujud, diharapkan membaca dapat 

menjadi bagian dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan seperti sebuah slogan 

yang mengatakan “tiada hari tanpa membaca.”

Siswa yang sudah mengembangkan kebiasaan membaca memiliki koleksi 

kosakata yang lebih banyak, serta teknik membaca yang lebih efektif daripada siswa 

yang tidak bisa membaca. Jadi, semakin sering siswa dalam membiasakan membaca, 

maka akan semakin baik pula pemahaman bacaannya.
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E. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Nurul Hidayah (2009), dalam thesisnya yang berjudul Hubungan antara 

Kompetensi Kebahasaan, Kemampuan Berpikir, dan Motivasi Belajar 

dengan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri se-Kota Bandar Lampung. Pada penelitian ini hasil 

pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: (1) terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan (p < 0,05) antara kompetensi kebahasaan dengan kemampuan 

membaca pemahaman sebesar 5,9% dan sumbangan efektifnya sebesar 

5,78%, (2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan (p < 0,05) antara 

kemampuan berpikir dengan kemampuan membaca pemahaman sebesar 

7,9% dan sumbangan efektifnya sebesar 5,84%, (3) terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan (p < 0,05) antara motivasi belajar dengan kemampuan 

membaca pemahaman sebesar 9,3% dan sumbangan efektifnya sebesar 

8,91%, (4) terdapat hubungan yang positif dan signifikan (p < 0,05) antara 

kompetensi kebahasaan, kemampuan berpikir, dan motivasi belajar secara 

bersama-sama dengan kemampuan membaca pemahaman sebesar 20,6% dan 

sumbangan efektifnya secara keseluruhan sebesar 20,53%. Dalam penelitian 

tersebut menggunakan metode tes untuk mengukur kemampuan membaca 

pemahaman, sedangkan angket digunakan untuk mengukur motivasi 

belajar.30

                                                          
30 Nurul Hidayah, Hubungan antara Kompetensi Kebahasaan, Kemampuan Berpikir, dan 

Motivasi Belajar dengan  Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah 
Negeri se-Kota Bandar Lampung, (Yogyakarta: Thesis Program Pasca Sarjana UNY, 2010).
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2. Dona Aji Karunia (2006), dalam skripsinya yang  berjudul Hubungan antara 

Kebiasaan Membaca dan Kecepatan Membaca dengan Pemahaman 

Membaca Siswa Kelas II SMP Negeri di kecamatan Depok, Sleman, 

Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara kecepatan membaca dengan pemahaman membaca 

dan terdapat hubungan positif antara kebiasaan membaca dan kecepatan 

membaca dengan pemahaman membaca siswa kelas II SMP Negeri di 

Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Penelitian tersebut relevan dengan 

penelitian yang dilakukan sehingga dijadikan sebagai acuan penilitian.31

Penulis merujuk pada hubungan kebiasaan membaca dengan pemahaman 

membaca siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah sebagai objek yang akan 

diteliti. Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya akan melakukan 

penelitian tentang kebiasaan membaca dan kemampuan membaca 

pemahaman.

3. Dewi Purnamasari (2013), dalam skripsinya yang berjudul Hubungan antara 

Kebiasaan Membaca dengan Pemahaman Bacaan Siswa Kelas VIII SMP di 

Kecamatan Kalasan Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) 

kebiasaan membaca siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Kalasan Sleman 

berkategori sedang dengan frekuensi 217 (77,8%); (2) pemahaman bacaan 

siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Kalasan Sleman berkategori sedang 

dengan frekuensi 149 (57%); dan (3) terdapat hubungan yang signifikan 

                                                          
31 Dona Aji Karunia, Hubungan antara Kebiasaan Membaca dan Kecepatan Membaca

dengan Pemahaman Membaca Siswa Kelas II SMP Negeri Di Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta, 
(Yogyakarta: Skripsi FKIP Universitas Negeri Yogyakarta, 2006).
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antara kebiasaan membaca dengan pemahaman bacaan siswa kelas VIII 

SMP di Kecamatan Kalasan Sleman, yaitu sebesar 1,85% pada taraf 

koefisien 1%.32 Dalam penelitian kali ini penulis akan melakukan penelitian 

kepada objek yang memiliki kebiasaan membaca dan tingkat pemahaman 

lebih rendah yakni pada tingkat atau jenjang Sekolah Dasar kelas V sebagai 

objek yang akan diteliti.

4. Fiki Hermansyah (2016), dalam skripsinya yang berjudul Hubungan antara 

Motivasi Belajar dan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui hubungan antara motivasi belajar dan kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung. 

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi dengan taraf signifikan 5%. 

Dengan hitung > tabel atau 0,653 > 0,250, dengan demikian Ha diterima. 

Ini berarti bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara 

motivasi belajar dengan kemampuan membaca pemahaman sebesar 0,653 

dan sumbangan efektifnya sebesar 42,6%. 33 Penelitian tersebut relevan 

dengan penelitian yang dilakukan sehingga dijadikan sebagai acuan 

penelitian. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis hanya merujuk 

pada hubungan kemampuan membaca pemahaman.

                                                          
32 Dewi Purnamasari, Hubungan antara Kebiasaan Membaca dengan Pemahaman Bacaan 

Siswa Kelas VIII SMP di Kecamatan Kalasan Sleman, (Yogyakarta: SKRIPSI Fakultas Bahasa dan 
Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).

33 Fiki Hermansyah, Hubungan antara Motivasi Belajar dan Kemampuan Membaca 
Pemahaman Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung, (Lampung: SKRIPSI 
FTK IAIN RIL, 2016).
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F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori yang mendukung, maka penulis merumuskan atau 

menyimpulkan suatu hipotesis bahwa :

1. Terdapat hubungan yang positif signifikan antara kebiasaan membaca 

dengan kemampuan membaca pemahaman pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung.

2. Terdapat sumbangan efektif antara kebiasaan membaca terhadap 

kemampuan membaca pemahaman pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain 

korelasional. Desain korelasional yaitu menggambarkan suatu pendekatan umum 

untuk penelitian yang berfokus pada penafsiran kovariasi diantara variabel yang 

muncul secara alami. Tujuan penelitian korelasi adalah untuk mengidentifikasi 

hubungan prediktif dengan menggunakan teknik korelasi atau statistik yang lebih 

canggih.

Dengan melihat pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

dilakukan adalah sebagai upaya yang dilakukan untuk membuktikan tentang 

kedua variabel yang diteliti apakah terdapat korelasi yang positif signifikan antara 

keduanya.

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.1

1. Variabel Independen

                                                          
1 Ibid. h. 61.
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Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Pada penelitian 

ini variabel bebas adalah kebiasaan membaca.

2. Variabel Dependen

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel 

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini sebagai variabel terikat 

adalah kemampuan membaca pemahaman.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V MI 

Ismaria Al-Qur’aniyyah Bandar Lampung sebagaimana yang akan dirinci 

dalam bentuk table sebagai berikut:
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Tabel. 4
Jumlah siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’aniyyah Bandar Lampung. 

Tahun Ajaran 2017/2018

No. Kelas Jumlah Siswa

1 V A 40
2 V B 38
3 V C 21
4 V D 30
5 V E 25

Jumlah 154

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.2

Pendapat lain mengatakan Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karkteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.3  Jadi pada penelitian ini 

objek yang akan diteliti yaitu siswa kelas V MI Ismaria Al-qur’aniyyah

Bandar Lampung yang terdapat lima kelas maka, penelitian ini dalam 

mengambil sampelnya menggunakan teknik sampling Simple Random 

Sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memandang strata yang 

ada dalam populasi itu.4 Sehingga sampel pada penelitian ini sebanyak 70

siswa yang diambil dari kelas V A sebanyak 35 siswa, kelas V B 

sebanyak 35 siswa.

                                                          
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h.131.
3 Sugiyono, Op.Cit. h. 118.
4 Ibid. h.124.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

1. Metode Tes

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.5

Tes pada penelitian ini ditujukan kepada siswa kelas V MI Ismaria 

Al-Qur’aniyyah Bandar Lampung. Tes ini dilakukan untuk mengetahui 

atau mengambil data tingkat kemampuan membaca pemahaman siswa 

yang digunakan sebagai data utama pada penelitian.

Tabel. 5
Kisi-Kisi Instrumen Soal Tes Kemampuan Membaca Pemahaman

Siswa Kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung

No Indikator Sub Indikator Nomor Item Jumlah Item

1 Pemahaman Literal 1. Menentukan 
ide pokok

2. Menentukan 
gagasan 
utama

3. Menentukan 
ide 
pendukung

1, 5, 8, 9, 12, 
17

6

                                                          
5 Suharsimi Arikunto, Op.Cit. h. 193.
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2 Pemahaman inferensial 1. Menentukan 
sinonim 
salah satu 
kata yang 
ada pada 
cerita

2, 11, 13, 19 4

3. Pemahaman kritis 1. Dapat 
menentukan 
benar atau 
salah

3, 4, 14, 16, 
20

5

4. Pemahaman kreatif 1. Dapat 
memahami 
hikmah yang 
bisa diambil

2. Memahami 
cara 
mengatasi 
masalah 
yang ada

7, 10, 15, 16, 
18

5

2. Kuesioner 

Angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan yang 

didistribusikan melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga 

dijawab dibawah pengawasan peneliti.6

Selain metode tes peneliti juga menggunakan metode kuesioner 

yakni dengan membagikan angket motivasi belajar yang ditujukan 

kepada siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’aniyyah Bandar Lampung guna 

mendapatkan data tingkat motivasi belajar siswa.

                                                          
6 Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 128.



48

Tabel. 6
Kisi-Kisi  InstrumenAngket Kebiasaan Membaca 

Siswa Kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung

No. Indikator

Nomor Butir Soal
Jumlah

SoalPositif
(+)

Negatif
(-)

1. Frekuensi Membaca 1, 2, 7 15 4

2. Minat Membaca 3, 4, 8, 23, 30 11, 20, 24 8

3. Intensitas Membaca 6 9, 14 3

4. Strategi Membaca 10, 16, 21, 28 18 5

5. Jenis Bacaan
13, 17, 25, 26, 

29
5

Jumlah 18 7 25

Pedoman Pensekoran Angket

Skor alternative jawaban angket

(SS) Sangat Setuju =  5

(S) Setuju =  4

(R) Ragu =  3

(TS) Tidak Setuju =  2

(STS) Sangat Tidak Setuju =  1
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3. Dokumentasi 

Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari 

bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada 

responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau 

melakukan kegiatan sehari-harinya.7

Peneliti menggunakan metode ini untuk mengambil dokumentasi 

berupa foto-foto pada saat pengambilan data penelitian yang digunakan 

sebagai alat bukti atau pelengkap data kedua data utama.

Berdasarkan ketiga alat pengumpul data diatas penulis berharap 

data yang akan diperoleh akan lebih baik berdasarkan fakta-fakta yang 

ada di lapangan.

E. Uji Coba Persyaratan Instrumen

Untuk mendapat data yang lengkap, maka alat instrumen harus memenuhi 

persyaratan yang baik. Instrumen yang baik dalam suatu penelitian harus 

memenuhi dua syarat valid dan reliable.

1. Uji Validitas Angket dan Soal

Menurut Arikunto validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak 

diukur. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan 

                                                          
7 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 81.
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data dari variabel untuk mengukur tingkat validitas angket yang diteliti 

secara tepat.

Untuk mengukur validitas angket menggunakan rumus korelasi 

product moment dengan rumus:
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Keterangan:

rxy : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

N  : Jumlah sampel

X  : Skor butir soal

Y  : Skor total8

Dengan kriteria pengujian apabila r hitung > r tabel dengan harga “r” 

pada taraf signifikan 0,05 maka alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan 

sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka alat ukur tersebut adalah tidak 

valid. 

Setelah dilakukan uji coba sebanyak butir item yang telah 

ditentukan maka apabila ada item yang tidak valid akan langsung dihapus 

dan yang dipakai untuk pengambilan data pada penelitian hanya butir 

item yang sudah dinyatakan validitasnya.

                                                          
8 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 181.
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2. Uji Reliabilitas Angket dan Soal

Reliabilitas meupakan alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur 

yang digunakan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini untuk menguji 

reliabilitas angket menggunakan rumus Alpha :

r11 = 	 1 − 	 ∑
Keterangan :

r11 = Reliabilitas instrumen 

n    = Banyaknya butir soal

1    = Bilangan konstan

∑ Si = Skor tiap-tiap item

St    = Varians total9

Sedangkan untuk menguji reliabilitas soal tes yang berbentuk 

objektif menggunakan rumus :

r11 = 
	

Keterangan :

r11 = Reliabilitas instrumen

2   = Bilangan konstan

1   = Bilangan konstan

r = Koefisien korelasi product moment

                                                          
9 Anas Sudijono, Op. Cit., h. 208.
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Kriteria uji reliabilitas yang digunakan adalah apabila sebagai 

berikut:

a. Apabila r11 sama dengan atau lebih dari pada 0,700 berarti tes hasil 

belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki 

reliabilitas yang tinggi (reliabel).

b. Apablia r11 lebih kecil daripada 0,700 berarti tes hasil belajar yang 

sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas 

yang tinggi (unreliabel).

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Suatu penelitian data yang diperlukan 

harus bervariasi normal, bila data setiap variabel tidak normal maka tidak 

bisa menggunakan statistik parametik. Metode normalitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik kolmogorov-

smirnov pada program komputer SPSS Statistics 17.0.

Kriteria penetapannya dengan cara membandingkan nilai Sig. (2-

tailed) pada tabel kolmogorov-smirnov dengan taraf signifikan 0,05 (5%). 

Dengan demikian dasar pengambilan keputusan bahwa jika p dari 

koefisien K-S > 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika p

dari koefisien K-S < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal.
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4. Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas variansi adalah pengujian untuk 

mengetahui apakah variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau 

tidak. Dalam penelitian ini uji homogenitas menggunakan uji variansi 

pada SPSS Statistics 17.0, adapun dasar keputusan data dapat dilakukan 

dengan membandingkan angka signifikan nilai Sig. (2-tailed) dengan 

alpha 0,05 (5%), dengan ketentuan jika nilai Sig. (2-tailed) < alpha (0,05) 

maka H0 ditolak, dan sebaliknya jika nilai Sig. (2-talied) > alpha (0,05) 

maka H0 diterima.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam kegiatan 

penelitian. Dengan analisa data maka akan dapat membuktikan hipotesis dan 

menarik tentang masalah yang akan diteliti. Analisa disini adalah data primer 

yang bertujuan untuk menganalisa data pokok yang langsung berkaitan dengan 

pembahasan hubungan antara kebiasaan membaca sebagai variabel bebas (X) 

dengan kemampuan membaca pemahaman sebagai variabel terikat (Y). Untuk 

menggambarkan kebiasaan membaca dan kemampuan membaca pemahaman 

siswa digunakan rumus teknik analisa data yang bersifat korelasi bivariat. Analisa 

ini untuk menganalisa hubungan dua variabel, yaitu variabel imndependent dan 

variabel dependen yang keduanya merupakan variabel kategorik.
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G. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hipotesis yang telah dikemukakan, maka bentuk pengujian 

hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ha : “Ada (terdapat) korelasi positif yang signifikan antara kebiasaan 

membaca dengan kemampuan membaca pemahaman”.

2. H0 : “Tidak ada (tidak terdapat) korelasi positif yang signifikan antara 

kebiasaan membaca dengan kemampuan membaca pemahaman”.

Untuk menguji hipotesis antara X dengan Y digunakan statistik melalui 

korelasi product moment dengan rumus :

    
  






2222 )()()()(

))(()(

YYnXXn

YXXYn
rxy

Kriteria pengujian korelasi kebiasaan membaca (X) dengan kemampuan 

membaca pemahaman (Y) signifikan jika rxy rhitung > rtabel denga taraf signifikan 

dilihat df = N-nr kemudian dikonsultasikan ke tabel nilai “r” product moment.10

                                                          
10 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 194.
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Bagan 1
Prosedur Penellitian Kuantitatif

Adapun penjelasan mengenai prosedur penelitian kuantitatif ialah sebagai berikut:

“Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah 
jelas. Setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah, 
walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian merupakan hal yang paling 
sulit dalam proses penelitian.”11

                                                          
11 Sugiyono,Metode Penelitian Pendfidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 52
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Langkah ke 1, rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan 

dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Dengan pertanyaan ini maka 

akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

Langkah ke 2, landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu 

mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Adanya 

landasan teori merupakan ciri bahwa penelitian itu cara ilmiah untuk mendapatkan 

data. Teori yang digunakan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, 

sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai refrensi untuk menyusun 

instrumen penelitian.

Langkah ke 3, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

disarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. 

Langkah ke 4, hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara, 

selanjutnya harus dibuktikan kebenarannya dengan pengumpulan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara , angket dan observasi.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Daerah Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya MI Ismaria Al-Qur’aniyyah Rajabasa 

Bandar Lampung

Yayasan Ismaria Al-Qur’anniyah adalah Yayasan yang bergerak di 

bidang sosial masyarakat yang didirikan oleh Ibu Hj. Sarah Ismail pada tahun 

1993. Pada tahun 2004 Ibu Hj. Sarah Ismail  mendirikan MI yang dikepalai 

oleh beliau sendiri, pada awal berdirinya MI Ismaria Al-Qur’anniyah 

mempunyai siswa sebanyak 13 orang yang terdiri dari 7 siswa  perempuan, 5 

siswa laki-laki, 2 rombel, dan 3 orang guru. Dalam perjalanannya MI Ismaria 

Al-Qur’anniyah mengalami perubahan Kepala Madrasah pada tahun 2011 

sampai dengan sekarang MI Ismaria Al-Qur’anniyah dikepalai oleh Bapak 

Syahyori Aprinsyah. Setiap tahunnya jumlah siswa MI Ismaria Al-Qur’anniyah 

selalu bertambah, pada tahun pelajaran 2015/2016 MI Ismaria Al-Qur’anniyah 

memiliki jumlah siswa 880 orang yang  terdiri dari 471 siswa laki-laki dan 409 

siswa perempuan,  tenaga pendidik sebanyak 40 orang, dan fasilitas ruang kelas 

yang dimiliki sebanyak 12 ruang kelas, dengan 27 rombel.

Diharapkan Yayasan Ismaria Al-Qur’anniyah tetap melakukan 

perbaikan disemua aspek demi memberikan pelayanan pendidikan yang lebih 

berkualitas, semoga kami dapat membantu dan terus berbenah diri demi
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kemajuan dunia pendidikan. 

Nama Madrasah : Mis. Ismaria Al-Qur’anniyah

Nsm/Npsn : 111 218 710 035/60705987

Propinsi : Lampung

Otonomi Daerah : Vertikal

Kecamatan : Rajabasa

Desa, Kelurahan : Rajabasa

Jalan : Jl.H.Koamruddin Gg Parkit  057

Kode Pos : 35142

Telepon : 081369482403

Faxcimil/Fak : -

Daerah : Perkotaan

Status Madrasah : Swasta

Kelompok Madrasah : Kkm Kota/Induk

Akreditasi : B

Surat Keputusan/Sk : No. Kd.08.9/4/Ff.00/19/2005 Tgl: 5-1-2005

Kegiatan KBM : Pagi Dan Siang
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Bangunan Madrasah : Milik Sendiri

Lokasi : Madrasah

Jarak Kepusat Kecamatan : 5 KM

Jarak Kepusat Otoda : 12 Km

Terletak Pada Lintasan : Kab/Kota

Jumlah Keanggotan Rayon : -

Organisasi Penyelenggaraan : Yayasan

2. Visi, Misi, dan Tujuan MI Ismaria Al-Qur’aniyyah Rajabasa Bandar 

Lampung

Visi :

Terwujudnya Madrasah Ibtidaiyyah yang berkualitas dalam 

membentuk insan muslim yang berakhlak mulia dan mampu 

berprestasi

Misi :

a. Memberikan bimbingan siswa tentang pengetahuan dasar-dasar 

keislaman dan penerapannya dalam kehidupan sehari – hari

b. Memberikan bimbingan siswa dalam pendidikan umum sebagai 

dasar pengetahuan dan keterampilan

c. Memberikan bimbingan dasar kepada siswa untuk menempuh 

pendidikan kejenjang selanjutnya 
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Tujuan :

a. Mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yang 

hakiki

b. Mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar

c. Menghasilkan lulusan yang berkualitas terampil, mandiri yang 

berguna bagi agama nusa dan bangsa.

3. Sarana dan Prasarana Sekolah MI Ismaria Al-Qur’aniyyah Rajabasa 

Bandar Lampung

Bangunan Madrasah : Milik Sendiri

Luas Tanah : 5328 m2

Luas Bangunan : 432 m2

Bangunan MI Ismaria Al-Qur’aniyyah Rajbasa Bandar Lampung memiliki 

fasilitas yang terdiri dari:

Ruang kepala sekolah : 1 ruang

Ruang belajar : 13 ruang

Ruang perpustakaan : 1 ruang

Ruang guru : 1 ruang
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4. Keadaan Guru dan Karyawan

Tabel. 7
Daftar Tenaga Pengajar/Guru MI Ismaria Al-Qur’anniyah Rajabasa Bandar 

Lampung Tahun Pejaran 2016/2017

No Nama Pendidikan Jabatan 

1 SYAHYORI APRINSYAH SI Kepala Madrasah

2 SUELAH HANDAYANI S1 Guru kelas 

3 SUMIATI S.Pd S1 Guru Kelas

4 JULIANI SAFITRI S1 Guru Kelas

5 IMELDA THAMRIN S1 Guru Kelas

6 SITI HASNI S1 Guru Kelas

7 TORA FERANA S1 Guru Kelas

8 FEKI SOPYA S1 Guru Kelas

9 RENI ARYANTINA S1 Guru Kelas

10 NURAIDAH S1 Guru Kelas

11 IRA MARLIA S1 Guru Kelas

12 SAFTI YONI MARLIN S1 Guru Kelas

13 NURHASANAH S1 Guru Kelas

14 ASTUTI PRIMADINA S1 Guru Kelas

`15 CIK ERLIA S1 Guru kelas

16 MELLI S1 Guru Kelas

17 LINA MARYANRI S1 Guru Kelas 

18 SUCI, S.Pd. S1 Guru Kelas



59

19 ISWANTI 

AMRILAH,S.Pd.I

S1 Guru Kelas

20 ABI MURNI Tahsus Bidang Studi Qur’an 

Hadits

21 MARGIANA SARI S1 Bidang Studi Kesenian

22 RIA LEZA ASMA S1 Bidang Studi Fiqih

23 HUSEN SFENDI S1 Bidang Studi Olahraga

24 HALIMAH S1 Bidang Studi Qur’an 

Hadits

25 SYAHYOLAN FEBRUAN S1 Bidang StudiBahasa 

Inggris

26 TIARA D1 Bidang Studi Bahasa 

Lampung

27 LINA MARYANTI S1 Bidang Studi Kesenian

28 SIROJ HIZBULLAH S1 Bidang Studi Olahraga

29 NOVI,S.Pd.I S1 Bidang Studi Bahasa 

Inggris

30 DEDI INSA S1 Bidang Studi Fiqih
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B. Tahapan Penelitian

1. Persiapan 

dalam tahapan ini, sebelum peneliti melaksanakan penelitian terlebih dahulu 

peneliti melaksanakan observasi dan wawancara di MI Ismaria Al-

Qur’anniyah Bandar Lampung.

2. Perizinan

Dalam tahap ini, peneliti melaksanakan penelitian dengan mengajukan surat 

permohonan peneliti di MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung.

3. Pelaksanaan

Dalam tahap ini, peneliti menyebarkan angket terlebih dahulu setealah 

selesai dilanjutkan hari berikutnya untuk memberikan soal tes membaca 

pemahaman di kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung setelah 

itu dilanjutkan dengan melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran.

4. Pasca Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian. Pada tahap ini 

dilaksanakan pengelolahan data yang diperoleh melalui skala yang meliputi: 

pengumpulan data, penyederhanaan data, serta pendeskripsian data dengan 

menggunakan rumus-rumus yang telah ditentukan.
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C. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui sebaran data kebiasaan membaca dan kemampuan membaca 

pemahaman tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas 

Kolmogrov-Smirnov dengan menggunakan SPSS Statistics 17.0.

Tabel. 8
Hasil uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized 

Residual

N 70

Normal Parametersa,,b Mean .0000000

Std. Deviation 7.67881971

Most Extreme Differences Absolute .099

Positive .099

Negative -.059

Kolmogorov-Smirnov Z .828

Asymp. Sig. (2-tailed) .500

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa data berdistribusi normal yang dapat dilihat 

dari signifikansi atau probabilitasnya. Pedoman pengambilan keputusannya adalah 

apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak normal dan sebaliknya, jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan normal. Nilai probabilitas atas nilai sig yang 
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didapat dari angket kebiasaan membaca dan soal membaca pemahaman adalah > 0,05 

maka data-data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua skala ukur 

memiliki karakter yang sama atau tidak. Uji homogenitas varian dilakukan pada data 

variabel terikat yaitu kemampuan membaca pemahaman dan variabel bebas yaitu 

kebiasaan membaca dengan menggunakan SPSS Statistics 17.0.

Tabel. 9
Hasil uji homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

Membaca Pemahaman

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1.018 16 49 .455

Dari tabel dijelaskan bahwa data berdistribusi normal yang dapat dilihat dari 

nilai signifikansi atau probabilitasnya. Pedoman pengambilan keputusannya adalah 

apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak homogen dan sebaliknya, jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan homogen. Nilai probabillitas atas nilai sig 

yang didapat dari angket kebiasaan membaca dan soal membaca pemahaman > 0,05 

maka data-data tersebut persebarannya homogen.

3. Analisa Univariat

Analisa univariat digunakan untuk memperoleh gambaran distribusi frekuensi 

masing-masing variabel yang diteliti dalam bentuk persentase, baik variabel 
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kebiasaan membaca maupun variabel kemampuan membaca pemahaman. Dalam 

penghitungan menggunakan program komputer SPSS Statistics 17.0.

a. Kebiasaan membaca siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung

Tabel. 10
Distribusi Frekuensi Kebiasaan Membaca

Siswa Kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung

Interval Skor Kriteria Jumlah Persentase 
Sangat tinggi 90 – 100 0 0%
Tinggi 80 – 89 14 20%
Sedang 70 – 79 21 30%
Rendah 60 – 69 34 48,5%
Sangat rendah 50 – 59 1 1,42%

Jumlah 70 100%

Berdasarkan tabel dan diagram diatas diketahui bahwa kebiasaan membaca 

siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung, kriteria sangat tinggi 0 

siswa, kriteria tinggi 14 siswa (20%), kriteria sedang 21 siswa (30%), kriteria rendah 

34 siswa (48,5%), dan kriteria sangat rendah 1 siswa (1,42%).

0%

20%

30%

48.50%

1.42%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

sangat tinggi tinggi sedang rendah sangat rendah

Diagram 1
Kebiasaan Membaca
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b. Kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah 
Bandar Lampung

Tabel. 11
Distribusi Frekuensi Kemampuan Membaca Pemahaman

Siswa Kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung

Interval Skor Membaca 
Pemahaman

Jumlah Persentase 

Sangat tinggi 90 – 100 2 2,85%
Tinggi 80 – 89 14 20%
Sedang 70 – 79 21 30%
Rendah 60 – 69 30 42,8%
Sangat rendah 50 – 59 3 4,28%

Jumlah 30 100%

Berdasarkan tabel dan diagram diatas diketahui bahwa kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung, kriteria 

sangat tinggi 2 siswa (2,85%), kriteria tinggi 14 siswa (20%), kriteria sedang 21 siswa 

(30%), kriteria rendah 30 siswa (42,8%), dan kriteria sangat rendah 3 siswa (4,28%).

2.85%

20%

30%

42.80%

4.28%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah

Diagram 2
Kemampuan Membaca Pemahaman
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4. Hasil Analisa Bivariat

Analisa bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel kebiasaan 

membaca dan variabel kemampuan membaca pemahaman siswa. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan statistik korelasi product moment “r”.

Tabel. 12
Hasil uji statistik korelasi antara kebiasaan membaca dan kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas v MI Ismaria 
Al-Qur’anniyah Bandar Lampung.

Correlations

Kebiasaan 
Membaca

Membaca 
Pemahaman

Kebiasaan Membaca Pearson Correlation 1 .593**

Sig. (2-tailed) .000

N 70 70

Membaca Pemahaman Pearson Correlation .593** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 70 70

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

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate

1 .593a .352 .342 7.735

a. Predictors: (Constant), Kebiasaan Membaca

b. Dependent Variable: Membaca Pemahaman
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Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh korelasi = 0,593 dengan nilai sig 

<alpha=0,00<0,05 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan membaca dan kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung 

dengan sumbangan efektif sebesar 35,2%. Hubungan antara kebiasaan membaca dan 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V MI Ismaria Bandar Lampung 

memiliki hubungan yang positif berarti semakin tinggi kebiasaan membaca maka 

semakin tinggi pula kemampuan membaca pemahaman siswa.

Untuk mengetahui kontribusi variabel X ( Kebiasaan Membaca ) terhadap 

variabel Y ( Kemampuan Membaca Pemahaman ) digunakan koefisien determinasi 

dengan rumus :

KP ( Koefisien Penentu )/Koefisien Determinasi  = r2

KP = ( 0,593 )2

      = 0,3481 x 100%

      = 34,81%

Makna dari angka tersebut adalah bahwa kontribusi variabel X ( Kebiasaan 

Membaca ) terhadap variabel Y (Kemampuan Membaca Pemahaman) adalah sebesar 

34,81% sedangkan 65,19% kemampuan membaca pemahaman siswa ditentukan oleh 

faktor-faktor lain.

KD = r2 x 100%
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5. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis ada hubungan antara kebiasaan membaca dengan 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar 

Lampung dimana:

Ha = Adanya korelasi yang signifikan antara kebiasaan membaca dengan kemampuan 

membaca pemahaman.

Ho =Tidak ada korelasi yang signifikan antara kebiasaan membaca dengan 

kemampuan membaca pemahaman.

Harga tabel r product moment dengan responden 70. Nilai r tabel untuk 70 

responden ( cara membaca adalah “r” df = N-nr = 70 – 2 = 68 ) dengan memeriksa 

tabel nilai “r” product moment ternyata bahwa dengan df 68, pada taraf signifikansi 

5% diperoleh nilai rtabel = 0,240. Karena rxy = pada taraf signifikansi 5% lebih besar 

daripada rtabel,  maka pada taraf signifikansi 5% hipotesis nol ditolak, sedangkan 

hipotesis alternatif diterima, berarti pada taraf signifikansi 5% terdapat korelasi 

positif yang signifikan antara kebiasaan membaca dengan kemampuan membaca 

pemahaman.

D. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan korelasi antara kebiasaan 

membaca dengan kemampuan membaca pemahaman pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini ialah sebanyak 70 orang dengan rincian 35 orang di kelas 

V A dan 35 orang di kelas V B. Dari sampel tersebut diperoleh data hasil pengisian 
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angket kebiasaan membaca dan tes soal kemampuan membaca pemahaman siswa 

yang telah didistribusikan ke dalam tabel distribusi hingga dapat di olah 

menggunakan perhitungan statistik dan kemudian dihitung nilai koefisien korelasi 

bivariat product moment (r) dengan taraf signifikan 5% diperoleh rtabel = 0,240.

1. Kebiasaan Membaca Siswa Kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar 

Lampung

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian kebiasaan membaca siswa 

Kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung, responden yang paling 

banyak adalah responden dengan kebiasaan membaca rendah sebanyak 48,5%, 

sedangkan responden yang mempunyai kebiasaan membaca tinggi hanya 20%. 

Dalam hasil penelitian tersebut peneliti melihat dari tabel distribusi frekuensi yang 

menunjukkan bahwa kebiasaan membaca masih kurang baik. Hal ini terbukti dari 

persentase yang cukup tinggi yaitu sebesar 48,5% siswa yang mempunyai kebiasaan 

membaca kurang baik atau rendah.

Faktor kebiasaan membaca memegang peranan penting dalam membaca. Siswa 

yang mempunyai kebiasaan membaca, diperkirakan cendrung untuk memberikan 

perhatian lebih besar terhadap bacaan. Banyak siswa yang mengembangkan 

kebiasaan membaca karena perhatian, dorongan-dorongan, dan usaha-usaha lain yang 

didapatkan dari orang tua, guru, dan pihak lain yang dapat memengaruhi.

Kebiasaan membaca tidak dapat diukur melalui sering tidaknya mengunjungi 

perpustakaan atau ramai tidaknya perpustakaan. Akan tetapi, perpustakaan 

merupakan salah satu fasilitas yang dapat membantu siswa untuk melakukan aktivitas 
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kebiasaan membacanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik 

kebiasaan membaca siswa, maka pemahaman membacanya pun akan semakin baik.

2. Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah 

Bandar Lampung

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung, responden 

yang paling banyak adalah responden dengan kemampuan membaca pemahaman 

rendah sebanyak 42,8%, sedangkan responden yang mempunyai kemampuan 

membaca pemahaman tinggi hanya 20%. Dalam hasil penelitian tersebut peneliti 

melihat dari tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan bahwa kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas V MI Isamrai Al-Qur’anniyah Bandar Lampung 

masih kurang baik. Hal ini terbukti dari persentase yang menunjukkan bahwa masih 

tingginya jumlah siswa yang mempunyai kemampuan membaca pemahaman rendah 

yaitu sebanyak 42,8%.

Membaca pemahaman sebagai salah satu macam membaca memiliki tujuan 

memahami isi bacaan. Namun sebenarnya kadar tingkat pemahaman itu sangat 

beragam. Keberagaman tingkat pemahaman itu terjadi bukan hanya antara individu 

satu dengan yang lain, tetapi juga pada individu itu sendiri. Tingkat pemahaman 

bacaan di sekolah dasar biasanya mencakup tentang memahami isi bacaan dan 

menentukan ide pokok di setiap paragraf pada bacaan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan kemampuan 

membaca pemahaman sebagai salah satu mavam membaca memiliki tujuan 

memahami isi bacaan. Siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung 
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memiliki  tingkat kemampuan membaca pemahaman dengan kategori rendah yaitu 

42,8%. Oleh karena itu untuk memiliki kemampuan membaca pemahaman yang baik 

harus senantiasa menumbuhkan minat kebiasaan membaca yang tinggi, maka ia akan 

semakin menguasai pemahaman bacaannya.

3. Korelasi Kebiasaan Membaca dengan Kemampuan Membaca Pemahaman 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai koefisien korelasi product moment (rxy) 

yaitu sebesar 0,593 dan setelah dikategorikan berdasarkan tabel distribusi interpretasi, 

maka hubungan kebiasaan membaca dan kemampuan membaca pemahaman siswa 

kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung termasuk dalam rentang 0,40 –

0,70 sehingga dikategorikan “sedang atau cukup”.

Kelas yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah kelas V A dan kelas V 

B MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung. Penelitian ini diawali dengan 

observasi peneliti terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas V A dan kelas V 

B. Observasi ini bertujuan sebagai teknik pengumpulan data yang berguna untuk 

mencari informasi tentang kebiasaan membaca dan kemampuan membaca 

pemahaman siswa. Hasil kegiatan observasi ini dijadikan sebagai data pendukung 

dari data hasil pengisian angket minat dan kebiasaan membaca.

Hari berikutnya penelitian diarahkan untuk memberikan angket dan soal tes 

membaca pemahaman kepada siswa kelas V A dan V B untuk diisi sesuai dengan 

petunjuk pengisian. Kegiatan pengisian angket ini dibantu oleh guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia untuk mengarahkan siswa agar dapat berlangsung dengan efektif 

dan efisien. Dalam hal ini siswa mengisi sejumlah pernyataan dan pertanyaan yang 

telah disusun oleh peneliti dan telah diuji validitasnya sehingga layak dijadikan 
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sebagai instrumen penelitian. Pernyataan dan pertanyaan tersebut terdiri dari 25 butir 

pernyataan tentang kebiasaan membaca dan 20 butir soal kemampuan membaca 

pemahaman siswa. Data dari hasil angket dan soal ini dijadikan untuk mengetahui 

kebiasaan membaca dan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V MI 

Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung.

Berdasarkan pengolahan data hasil angket dan soal sebagai sumber data utama 

mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar 

Lampungyang dalam penelitian ini dijadikan sebagai data pendukung, yakni rhitung > 

rtabel atau 0,593 > 0,240, maka pada taraf signifikansi 5% Hipotesis Nol ditolak, 

sedangkan Hipotesis Alternatif diterima, berarti bahwa pada taraf signifikansi 5% 

terdapat korelasi atau hubungan positif yang signifikan antara kebiasaan membaca 

dan kemampuan membaca pemahaman.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan dengan analisis data dan dari 

pembahasan maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Terdapat hubungan yang positif signifikan antara kebiasaan membaca dan 

kemampuan membaca pemahaman pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung, dengan 

perhitungan koefisien korelasi (rhitung) yang diperoleh nilai sebesar 0,593, 

kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan rtabel pada taraf signifikan 5% 

untuk N = 70 dan df = N – 2 = 70 – 2 = 68 diperoleh angka 0,240 dan 

terlihat bahwa rhitung lebih besar daripada rtabel atau 0,593 > 0,240, sehingga 

hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Tingkat 

korelasi atau hubungan antara kebiasaan membaca dengan kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar 

Lampung termasuk dalam kategori “sedang/cukup” yaitu dengan melihat 

rhitung = 0,593.

2. Terdapat sumbangan efektif sebesar 35,2% antara kebiasaan membaca 

terhadap kemampuan membaca pemahaman pada mata pelajaran siswa kelas 

V MI Ismaria Al-Qur’anniyah Bandar Lampung.
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B. Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas penulis mengajukan saran yang dapat 

dijadikan pertimbangan baik dari segi penelitian yang penulis lakukan maupun 

dari segi penerapannya dalam proses pembelajaran. Adapun saran-sarannya 

sebagai berikut :

1. Bagi siswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu inspirasi dalam 

mengenal dan memahami tentang pentingnya kebiasaan membaca, sehingga 

dengan kebiasaan membaca yang tinggi siswa diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman.

2. Bagi guru

Untuk meningkatkan kebiasaan membaca, guru diharapkan agar selalu 

menanamkan kebiasaan membaca pada siswanya. Untuk itu kesadaran guru 

sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas pelajarannya dengan selalu 

memberikan variasi teks bacaan yang tidak monoton.

Untuk meningkatkan pemahaman bacaan, guru diharapkan agar selalu 

menanamkan kegiatan membaca pada siswanya supaya pemahaman bacaan 

siswa bisa meningkat.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan penelitian 

selanjutnya atau pengembangan penelitian dengan judul yang sama demi 

kesempurnaan penelitian, sehingga hasil yang didapatkan akan menjadi lebih 

baik dan menjadi dasar penelitian selanjutnya.
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