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Abstrak 

Objek penelitian ini adalah korelasi antara minat membaca dan skemata 
dengan kemampuan membaca pemahaman di SDN Pejagalan kelas V 
area IV grup III Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Metode yang 
digunakan adalah survey populasi di SD tersebut wilayah IV grup III 
kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Terdiri dari 6 kelas dan total 197 
siswa. sampel 55% dari 197 seluruh siswa kelas V di SDN Pejagalan 
Jakarta Utara. Hasil akhir menunjukkan positif di antara minat membaca 
sebagai variabel X1 dan X2 skemata dengan kemampuan membaca 
pemahaman sebagai variabel Y. R tabel menunjukkan koefisien 
determinan sebesar 0,3003 memiliki kontribusi dari variabel minat 
membaca dan skemata dapat mempengaruhi kemampuan membaca 
pemahaman siswa.  

Kata Kunci: Minat membaca,  skemata dengan kemampuan membaca 
pemahaman 
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ABSTRAK: 

The objective of the research is to study the correlation between interest in 
reading and schemata with improve reading comprehension in SDN Pejagalan 
North Jakarta  the fifth grade students intarget area IV, group III, sub-district 
Penjaringan, North Jakarta. The method used in this research is a survey and the 
population in this research is a public elementary school, target area IV , group 
III, sub-district Penjaringan, North Jakarta, consisting of six class consit 197 
students. Samples taken 55% of the total population in class V. The result of this 
study showed a positive correlation between interest in reading variable as 
variable X1 and X2 as schemata with improve reading compehension variable Y.R 
square value from Determination Coefficient of 0,3003 which means the role on 
the contribution of variable interest in reading and skemata are able to explain 
the variable result of improve reading comprehension students 30,03%.The 
implications of this research indicate that the learning achievement in improve 
reading comprehension’ outcomes can affect interest in reading and schemata 
student. 
 
Keywords: interest in reading, and schemata with improve reading 

comprehension. 
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RINGKASAN 

PENDAHULUAN 

       Minat ditandai dengan rasa suka dan terkait pada suatu hal atau 

aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Artinya, harus ada kerelaan dari 

seseorang untuk melakukan sesuatu yang disukai. Dengan demikian, 

timbulnya minat terjadi karena adanya penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu diluar dirinya. Semakin kuat atau 

semakin besar hubungan tersebut maka semakin tinggi minat seseorang. 

Minat membaca harus ditumbuhkan terhadap siswa agar siswa memiliki 

pengetahuan yang lebih luas. 

       Skemata menyatakan bahwa cara yang digunakan pembaca untuk 

memahami bacaan tidak saja bergantung pada informasi yang dibaca, 

tetapi juga pada struktur mental yang relevan yang telah dimiliki pembaca. 

Bertolak dari fungsi skemata dalam memahami isi bacaan, maka dalam 

pembelajaran membaca, guru perlu membangkitkan skemata siswa. 

       Kemampuan membaca pemahaman dapat menggunakan berbagai 

strategi antara lain : membaca buku dongeng, strategi kognitif, strategi 

pengalaman berbahasa dan penerapan strategi / teknik KWL (know, want, 

learn). Strategi KWL adalah suatu teknik peningkatan kemampuan 

membaca pemahaman melalui kegiatan membaca buku-buku pelajaran. 

       Faktor yang menyebabkan siswa mendapat nilai rendah yaitu 

kurangnya kemampuan membaca pemahaman dan menerapkan skemata 

ke dalam bacaan salah satu penyebabnya yaitu kurangnya minat  

terhadap bahan bacaan mata pelajaran. Berdasarkan permasalahan di 
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atas, peneliti mengangkat penelitian tentang Hubungan minat membaca 

dan skemata dengan kemampuan membaca pemahaman kelas V di SDN 

Pejagalan Jakarta Utara. 

METODE PENELITIAN 

       Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan 

pendekatan korelasional (keterhubungan). Dalam penelitian ini terdapat 

dua variabel bebas yaitu Minat membaca (X1) dan Skemata (X2) dengan 

variabel terikatnya Kemampuan Membaca Pemahaman (Y) siswa kelas V 

SD. Semua variabel tersebut menggunakan instrumen tes berbentuk 

kuesioner untuk minat membaca dan tes pilihan ganda untuk skemata dan 

kemampuan membaca pemahaman.  

       Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V 

di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wilayah Binaan IV Gugus III Kelurahan 

Pejagalan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. 

Peneliti mengambil sampel 55% dari keseluruhan jumlah siswa kelas V di 

SDN Pejagalan Jakarta Utara Wilayah Binaan IV Gugus III Kecamatan 

Penjaringan Jakarta Utara yang berjumlah 197 siswa. Jadi sampel yang 

akan diambil adalah 55% x 197 siswa = 25 siswa kelas V. Pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random 

sampling yang proses pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara 

mengacak. 

       Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi dan korelasi. Penggunaan teknik statistik regresi dan korelasi 

harus terlebih dahulu terpenuhinya beberapa persyaratan analisis. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

       Pengujian normalitas dengan menggunakan uji Lliliefors dalam buku 

Kadir (2010 : 4) Apabila hasilnya menunjukkan Lhitung > Ltabel maka H1 

diterima dan Ho ditolak. Hasil perhitungan normalitas data dari setiap 

variabel disajikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Hasil Uji Normalitas Populasi 

No. Galat Taksiran   Lhitung Ltabel Kesimpulan 

1.     Y atas X1 0,061 0,173 Normal 

2.     Y atas X2 0,104 0,173 Normal 

 

       Dengan demikian, sebaran skor variabel Kemampuan Membaca 

Pemahaman (Y) atas Minat Membaca (X1) dan Skemata (X2) berdistribusi 

normal.  

       Pengujian homogenitas varians mengasumsikan bahwa skor setiap 

variabel bebas memiliki varians yang homogen, dengan menggunakan Uji 

Barlett. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah jika χ2
hitung < 

χ2
tabel, maka Ho menyatakan skornya homogen diterima.Perhitungan 

homogenitas varians untuk setiap sebaran Y atas X1 dan X2 seperti tabel 

berikut: 

Tabel 1.2 Hasil Uji Homogenitas Varians 

No. Dk Varians χ2
hitung χ2

tabel Kesimpulan 

1. 21 Y atas X1 1,20 9,49 Homogen 

2. 19 Y atas X2 
0,89 11,1 Homogen 
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       Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa harga χ2
hitung < χ2

tabel 

untuk semua pasangan dari data variabel. Dengan demikian semua data 

variabel adalah homogen. Pengujian hipotesis ini menggunkaan analisis 

regresi sederhana dan korelasi sederhana. Berikut ini akan disajikan 

pengujian hipotesis penelitian. 

KESIMPULAN 

       Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat hubungan positif antara minat 

membaca dan kemampuan membaca pemahaman. Dengan demikian 

minat membaca mempunyai hubungan nyata dengan kemampuan 

membaca pemahaman. Semakin tinggi minat membaca, maka semakin 

tinggi pula kemampuan membaca pemahaman. Demikian sebaliknya, 

semakin rendah minat membaca, maka semakin rendah pula 

kemampuan membaca pemahaman. (2) Terdapat hubungan positif 

antara skemata dan kemampuan membaca pemahaman. Dengan 

demikian skemata mempunyai hubungan nyata dengan kemampuan 

membaca pemahaman siswa. Semakin tinggi skemata, maka semakin 

tinggi pula kemampuan membaca pemahaman. Demikian sebaliknya, 

semakin rendah skemata, maka semakin rendah pula kemampuan 

membaca pemahaman. (3) Terdapat hubungan positif antara minat 

membaca dan skemata secara bersama-sama dengan kemmapuan 

membaca pemahaman. Ini berarti semakin tinggi dan positif minat 

membaca dan skemata secara bersama-sama, maka semakin tinggi pula 

kemampuan membaca pemahaman. Begitu juga sebaliknya, semakin 
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rendah kemampuan membaca pemahaman dan berpkir kritis siswa, maka 

semakin rendah pula kemampuan membaca pemahaman siswa.  

       Berdasarkan kesimpulan dari implikasi di atas, saran-saran yang 

perlu dikemukakan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu: (1) 

upaya meningkatkan minat membaca, skemata dan kemampuan 

membaca pemahaman siswa maka guru perlu mendesain silabus yang 

lebih sistematis dengan mengintegrasikan minat membaca, skemata dan 

kemampuan membaca pemahaman (2) untuk mendukung peingkatan 

minat membaca, skemata dan kemampuan membaca pemahaman harus 

didukung oleh sarana perpustakaan yang memadai.oleh karena itu, SDN 

Pejagalan perlu memprioritaskan pengembangan perpustakaan agar 

siswa lebih tertarik unuk sesering mungkin mengunjungi perpustakaan (3) 

pada penelitian ini hanya melibatkan tiga variabel yaitu minat membaca, 

skemata dan kemampuan membaca pemahaman. Untuk itu disarankan 

pada peneliti lain yang tertarik dengan masalah yang sama agar dapat 

melakukan penelitian lanjutan dengan melibatkan variabel lain seperti : 

sarana dan prasarana, kualitas pendidik, kurikulum, silabus, mengingat 

hasil belajar siswa dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut. 

IMPLIKASI 

       Perumusan implikasi penelitian ini menekankan pada upaya 

peningkatan minat membaca khususnya membaca Bahasa Indonesia dan 

skemata siswa. peningkatan kedua variabel tersebut, dapat memberikan 

dampak positif terhadap peningkatan kemampuan membaca pemahaman. 
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Di bawah ini dikemukakan beberapa  implikasi penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Upaya meningkatkan minat membaca dan skemata dalam rangka 

peningkatan kemampuan membaca pemahaman. 

a) Meningkatkan minat membaca dan kemampuan membaca 

pemahaman siswa dapat dilakukan dengan cara mengajak 

siswa untuk berkunjung ke perpustakaan sekolah, guru 

mengenalkan kepada siswa tentang manfaat dari membaca 

buku. Pelahan-lahan minat siswa dapat tumbuh dan 

kemampuan membaca pemahamannya akan tercipta dengan 

baik. 

b) Setiap mata pelajaran khususnya Bahasa Indonesia atau 

pelajaran lain yang berkaitan dengan membaca atau wacana 

yang menarik, harus menyediakan silabus pelajaran. Hal ini 

dilakukan agar siswa dapat mengetahui secara jelas apa yang 

menjadi tujuan dan materi dari pelajaran tersebut. Dengan 

silabus yang ada, siswa akan menyiapkan diri dengan baik 

sebelum dimulai materi-mteri yang ada dalam silabus melalui 

berbagai sumber bacaan. 

c) Setiap akhir pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran 

membaca perlu memberikan tugas mandiri dan tugas kelompok 

pada siswa. dengan diberikannya tugas setiap akhir 

pembelajaran secara kontinyu dan sistematis kepada siswa, 

akan menumbuhkan kondisi siwa yang dapat mendorong siswa 
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dalam membaca berbagai bahan bacaan untuk mendapatkan 

materi yang sesuai dengan tugas yang diberikan. 

d) Membentuk kelompok-kelompok diskusi belajar. Kelompok 

diskusi belajar yang dibentuk disesuaikan dengan jumlah siswa. 

kelompok diskusi tersebut selain dijadikan wahana untuk 

menyelesaikan tugas-tugas, juga secara tidak langsung dapat 

melatih siswa untuk membaca bahan bacaan yang berkaitan 

dengan tugas tersebut. 

e) Ciptakan suasana kelas yang kondusif dan nyaman, sehingga 

siswa tidak mengalami tekanan dalam mengungkapkan 

pendapatnya. Selain itu, pola interaksi yang dinamis antara 

siswa dan juga guru perlu diciptakan. agar siswa dapat 

mengeksplor kemampuan yang ada dalam diri nya. 

f) Agar peningkatan minat membaca dapat berjalan dengan 

maksimal, pihak sekolah dan fasilitas penunjang  seperti 

perpustakaan juga perlu diperhatikan agar siswa merasa 

nyaman dan tertarik untuk mengunjungi perpustakaan. Buatlah  

kondisi semenarik mungkin, misal perpustakaan yang tata letak 

buku-buku nya rapih dan tempatnya yang bersih. 

       Hubungan positif antara minat membaca dan kemampuan membaca 

pemahaman, dengan kata lain jika minat membaca siswa ditingkatkan 

dengan menjadwalkan para siswa untuk berkujung ke perpustakaan maka 

sedikit demi sedikit minat akan membaca nya juga akan tumbuh dan akan 

terjadi peningkatan kemampuan membaca pemahaman. Demikian juga 
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sebaliknya, apabila minat membaca siswa menurun maka kemampuan 

membaca pemahamannya juga akan menurun. Hal ini merupakan 

masukan bagi para siswa dan guru untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa melalui peningkatan minat membaca. 

       Minat membaca menjadikan siswa berpartisipasi aktif dalam 

memperluas cakrawalan berfikir siswa melalui berbagai bahan bacaan. 

Oleh sebab itu, perlu ditumbuhkan hak-hal yang dapat menarik perhatian, 

dorongan, dan rasa senang terhadap kegiatan membaca. dengan 

demikian, upaya meningkatkan minat membaca menjadi  hal penting 

karena dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kemampuan 

membaca pemahaman. 

       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 

antara skemata dengan kemampuan membaca pemahaman. Dengan kata 

lain, jika skemata siswa ditingkatkan akan terjadi  peningkatan 

kemampuan membaca pemahaman. Demikian juga sebaliknya, apabila 

skemata siswa menurun, maka kemampuan membaca pemahaman siswa 

juga akan menurun. 

       Untuk itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan skemata 

dikalangan siswa agar kemampuan membaca pemahaman terhadap 

materi bacaan dapat lebih ditingkatkan. 
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