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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Asumsi 

Sebelum peneliti menggunakan teknik analisis korelasi product 

moment untuk menguji hipotesis, maka perlu terlebih dahulu 

dilaksanakan uji asumsi menyangkut uji normalitas dan uji linearitas. 

Melalui uji normalitas ini akan dapat diketahui apakah distribusi 

kedua variabel tersebut normal atau tidak. 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dapat dilakukan dengan 

menggunakan prosedur Kolmogorov Smirnov Z. Distribusi data 

normal ditunjukan apabila taraf probabilitas (signifikansi) lebih 

besar dari 0,05 dan diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Skor minat membaca menunjukan nilai Kolmogorov Smirnov 

Z sebesar 1,026 dengan p sebesar 0,243 (p > 0,05). Hal ini 

menandakan bahwa skor minat membaca berdistribusi 

normal. 

b. Skor kemampuan membaca pemahaman menunjukan nilai 

Kolmogorov Smirnov Z sebesar 1,098 dengan p sebesar 0,179 

(p > 0,05). Hal ini menandakan bahwa skor kemampuan 

membaca pemahaman berdistribusi normal. 
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2. Uji Linearitas 

Berdasarkan hasil pengujian linearitas antara minat 

membaca dengan kemampuan membaca pemahaman diketahui 

bahwa nilai Flinear adalah 4.711 dengan p sebesar 0,33 (p < 0,05), 

yang berarti ada hubungan yang linear antara minat membaca 

dengan kemampuan membaca pemahaman. 

3. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan tahap uji asumsi, tahap selanjutnya 

adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini menggunakan korelasi 

producy moment dari Pearson. Diperoleh hasil rxy sebesar 0,224 

dengan p sebesar 0,016 (p < 0,05). Hal ini menunjukan bahwa 

hipotesis yang diajukan diterima, yakni ada hubungan positif 

antara minat membaca dengan kemampuan membaca 

pemahaman pada siswa SD. 

B. Pembahasan 

Hasil uji korelasi product moment  diperoleh rxy = 0,224 dengan 

p sebesar 0,016 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan ada hubungan positif  

antara minat membaca dengan kemampuan membaca pemahaman 

pada siswa SD. Semakin tinggi minat membaca maka semakin tinggi 

kemampuan membaca pemahaman, sebaliknya semakin rendah minat 

membaca maka semakin rendah kemampuan membaca pemahaman 

siswa SD.  

Hal diatas menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada 

hubungan positif antara minat membaca dengan kemampuan 

membaca pemahaman diterima. Sejalan dengan pembahasan diatas, 
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hasil penelitian yang dilakukan oleh Khaniefati (2013:74) yang 

mengatakan hipotesis diterima, dengan menyatakan ada hubungan 

positif antara minat membaca dengan kemampuan membaca 

pemahaman pada siswa SD. 

Berdasarkan hasil penelitian dan dari hasil hipotesis yang ada, 

bahwa kemampuan membaca pemahaman dipengaruhi oleh minat 

membaca. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Rahim (dalam 

Wulandari dkk, 2014:2) bahwa faktor psikologis yang mempengaruhi 

kemampuan membaca seseorang adalah minat membaca. 

Hal ini benar apabila minat membaca dapat mempengaruhi 

kemampuan membaca pemahaman seseorang. Minat merupakan 

suatu penggerak dari dalam diri untuk mau melakukan suatu kegiatan. 

Ketika seseorang itu memiliki minat membaca yang tinggi maka 

kemampuan membaca pemahamannya akan baik, dan si pembaca 

pada akhirnya akan sangat mudah untuk mendapat informasi dan 

pesan dari isi bacaan tersebut lebih akurat serta tidak merasa gampang 

bosan karena juga menganggap bahwa aktivitas yang ia lakukan 

bermanfaat bagi dirinya. Hal itu semua bisa terjadi apabila minat dan 

kemampuan membaca pemahamannya tinggi. 

Sebaliknya ketika seseorang memiliki minat membaca yang 

rendah maka dalam kemampuan memahami bacaan akan kurang baik. 

Hal ini akan mengalami kesulitan dari pembaca untuk memahami 

pesan dan maksud dari bacaan, ditambah juga dari pihak pembaca 

akan ada rasa malas dan akan cepat bosan akibat tidak bisa memahami 

suatu bacaan dengan baik dan cepat. 
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Kemudian hasil olah data penelitian diatas menunjukkan 

bahwa hasil Mean Empirik (ME) sebesar 59,73 dan Standar Deviasi 

(SDe) sebesar 10,068, maka terdapat 12 siswa dengan kategori minat 

membaca rendah, 67 siswa dengan kategori minat membaca sedang, 

12 siswa dengan kategori minat membaca tinggi. 

Selanjutnya hasil Mean Empirik (ME) kemapuan membaca 

pemahaman sebesar 12,35 dan Standar Deviasi (SDe) sebesar 1,929, 

maka terdapat 15 siswa dengan kategori kemampuan membaca 

pemahaman rendah, 64 siswa dengan kategori kemampuan membaca 

pemahaman sedang, 12 siswa dengan kategori kemampuan membaca 

pemahaman tinggi. 

Sumbangan efektif minat membaca pada siswa SD sebesar 

2,56% sedangkan sisanya 97,44% merupakan faktor lain yang tidak 

diikutsertakan dalam penelitian ini yang mempengaruhi kemampuan 

membaca pemahaman. Faktor-faktor lain tersebut diantaranya adalah 

faktor lingkungan, faktor latar belakang, kebiasaan dan tradisi 

membaca serta motivasi untuk membaca.  

Pada penelitian ini tidak bisa terlepas dari kelemahan-

kelamahan yang bisa mempengaruhi hasil dari penelitian ini yaitu : 

1. Pada saat melakukan validitas alat ukur, peneliti 

menggunakan validitas isi yang dimana validitas ini rentan 

dengan kesalahan dari manusia. 

2. Pihak sekolah hanya memberikan waktu penelitian 1 kali 

saja, sehingga penelitian ini menggunakan tryout terpakai.




