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SKALA MINAT MEMBACA 

 

 

A. Aspek Kesadaran 

  Aspek yang mengungkap seberapa jauh subyek menyadari, mengetahui dan 

memahami manfaat membaca buku.  

 Favorable  

1.Saya akan membaca buku apapun karena semuanya pasti akan berguna. 

2.Membaca buku sangat menyenangkan sehingga saya akan selalu melakukannya.  

3.Saya mempunyai keinginan sendiri untuk membaca. 

4.Saya akan mencari bacaan di luar rumah kalau dirumah tak ada bacaan.   

5.Saya lebih suka membaca daripada harus banyak bermain dengan teman-teman. 

 Unfavorable  

1.Saya baru akan membaca buku apabila orang tua menyuruh.  

2.Bila tidak ada buku dirumah saya tidak akan membaca.  

3.Saya tak akan membaca buku apabila guru tak menyuruh  

4.Bagi saya kegiatan membaca adalah kegiatan yang membosankan.  

5.Bagi saya membaca merupakan hal yang membuang waktu saja.   

 

A. Aspek Perhatian  

Aspek yang mengungkap seberapa besar perhatian dan ketertarikan subyek dalam 

membaca buku.  

Favorable  

1. Di sekolah ada perpustakaan, dan saya akan selalu mengunjunginya untuk membaca. 

2. Apabila saya memiliki uang akan saya gunakan untuk membeli buku, komik atau 

majalah.   

3. Saya akan lebih tertarik untuk membaca buku, komik atau majalah daripada menonton 

TV. 

4. Saya akan lupa waktu apabila membaca buku yang saya gemari. 

5. Saya pasti akan tertarik apabila melihat buku atau bacaan apapun.  
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Unfavorable  

1. Perhatian saya untuk membaca buku akan hilang bila ada tayangan yang menarik di 

TV.  

2. Meskipun ada waktu luang saya kurang tertarik untuk membaca-baca. 

3. Bila ada waktu luang saya lebih suka bermain dengan teman daripada membaca.  

4. Saya lebih tertarik melakukan kegiatan lain daripada harus membaca-baca.  

5. Saya tidak tertarik mengunjungi toko buku atau perpustakan.  

6. Biasanya orang tua yang akan membelikan buku daripada saya yang minta. 

7. Saya tidak tertarik membaca buku karena hanya membuang waktu saja.   

8. Saya akan lebih tertarik diberi hadiah mainan daripada buku bacaan.    

 

B. Aspek Frekuensi 

Aspek yang mengungkap seberapa sering subyek membaca buku.  

Favorable  

1.Saya sering membaca buku di rumah.   

2.  Saya sering minta orang tua untuk membelikan buku untuk saya baca. 

3.  Saya sering membaca buku bersama teman-teman di rumah maupun di tempat lain. 

4.  Apabila saya pergi saya sering mebawa buku bacaan untuk dibaca-baca  

5. Saya sering membaca buku cerita yang menarik. 

6. Saya sering meminjam bacaan untuk dibaca jika tak ada buku di rumah.  

Unfavorable  

1.Saya tidak sering membaca karena orang tua tidak menyuruh.  

2.Saya lebih sering nonton TV daripada melakukan kegiatan membaca. 

3.Saya lebih sering bermain dibanding membaca buku.  

4.Saya lebih sering ke mall daripada ke perpustakaan. 

5.Perpustakaan dan toko buku tidak sering saya kunjungi. 

C. Aspek Rasa Senang  

Aspek yang mengungkap seberapa rasa senang subyek terhadap kegiatan membaca buku.  

Favorable  

6. Sungguh akan menyenangkan apabila saya memiliki banyak buku bacaan. 
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7. Sungguh menyenangkan apabila ada orang yang memberi bacaan pada saya.  

8. Saya akan senang apabila orang tua mengajak saya membeli buku di toko buku.  

9. Saya senang setiap kali mendapat hadiah buku bacaan.  

10. Saya senang membaca cerita-cerita di majalah atau di komik.  

11. Kegiatan membaca akan membuat hati saya senang. 

12. Saya akan senang sekali apabila dapat membaca buku cerita setiap hari.  

Unfavorable 

1.Saya tidak menemukan kesenangan tiap kali melakukan kegiatan membaca.  

2.Membaca adalah kegiatan yang sangat membosankan.  

3.Apabila guru memberikan tugas membaca dirumah saya merasa tidak senang. 

4.Saya tidak senang apabila dirumah dan disekolah harus melakukan kegiatan membaca.   

5.Jika ada yang memberi bacaan akan saya berikan pada teman karena saya tidak senang 

membaca.  

6.Jika teman meminjami saya bacaan baru akan saya tolak karena saya tidak senang 

membaca. 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Dukungan Orang Tua 

 

1. Dukungan Emosional 

  Berupa ungkapan perhatian, simpati, empati, kepedulian, keprihatinan terhadap orang 

yang bersangkutan serta memberikan rasa aman dan rasa mengasihi. Dukungan ini 

membuat orang yang menerimanya merasa dipahami, diterima keberadaan dan 

keadaannya.  

Favorable  

1.   Saya merasa orang tua lebih sayang saat melihat saya membaca.  
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2.   Orang tua memperhatikan setiap perkembangan membaca saya. 

3.   Kasih sayang dari orang tua membuat saya bersemangat untuk belajar.  

4. Orang tua peduli dengan apa yang saya baca. 

5. Kebaikan yang saya rasakan dari orang tua membuat hidup saya berarti. 

6. Saya merasa orang tua selalu perhatian terhadap kebutuhan membaca saya. 

Unfavorable  

1. Orang tua saya selalu marah-marah apabila melihat saya membaca.   

2.Saya merasa orang tua tidak senang apabila melihat saya sering membaca.  

3.Orang tua saya sering menyuruh mengerjakan hal lain apabila melihat saya membaca. 

4.Saya dilarang membeli buku oleh orang tua karena tidak peduli dengan saya.  

5.Orang tua melarang saya pergi ke perpustakaan karena dianggap membuang waktu. 

6.Saya menjadi malas membaca karena orang tua suka mengajak menonton TV. 

2. Dukungan Penghargaan  

   Meliputi rasa hormat, penghargaan, dorongan untuk maju atau persetujuan gagasan, 

perasaan, perbandingan positif orang tersebut dengan orang lain. Dukungan pernghargaan 

mengembangkan harga diri pada orang yang menerimanya.  

Favorable  

1. Orang tua memberi pujian karena saya terampil membaca.  

2. Saya suka membaca karena orang tua menghargai setiap hal yang saya baca. 

3. Orang tua menghargai keinginan saya untuk membaca daripada mengerjakan hal lain.  

4. Orang tua menanggapi dengan baik pendapat saya tentang buku yang akan dibeli.   

5. Saya menilai orang tua percaya bahwa saya mampu membaca dengan baik. 

6. Saya rasa orang tua bangga sekali terhadap kemampuan membaca saya.  

7. Saya merasa terdorong untuk membaca karena orang tua selalu menemani saya 

membaca.    

Unfavorable  

1. Orang tua sering kali kurang puas dengan kemampuan membaca saya. 

2. Apabila saya meminjam buku bacaan pada teman orang tua melarang.  

3. Saya merasa orang tua tidak menghargai keinginan saya untuk pergi ke perpustakaan.  

4. Orang tua membatasi jam membaca saya.  
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B. Dukungan Instrumental 

   Merupakan dukungan yang berupa bantuan langsung yang berupa sarana, prasarana, 

benda, uang atau tenaga. 

Favorable  

1. Orang tua berusaha untuk membelikan buku-buku bacaan untuk saya.  

2. Saya merasa uang yang diberikan orang tua cukup untuk membeli bahan bacaan.  

3. Orang tua berusaha membantu apabila saya menghadapi kesulitan dengan bacaan.  

4. Orang tua berusaha membelikan buku agar saya bisa mengikuti pelajaran.  

5. Orang tua sering kali mengantar saya membeli buku. 

6. Saya sering diajak berkunjung ke perpustakaan atau toko buku.  

 

Unfavorable  

1. Orang tua saya lebih suka membelikan benda lain daripada buku bacaan.  

2. Orang tua saya lebih suka mengajak ke mall daripada ke perpustakaan. 

3. Jika saya minta dibelikan buku bacaan, orang tua selalu menolak.  

4. Orang tua saya jarang membelikan saya bacaan. 

5. Perlengkapan buku pelajaran saya kurang dipenuhi orang tua. 

6. Saya sering dimarahi orang tua apabila minta buku bacaan.   

   

C. Dukungan Informatif  

  Meliputi pemberian penjelasan, nasehat, pengarahan, saran, petunjuk dan umpan 

balik. Dukungan ini memberi arah dan inspirasi untuk bersikap menghadapi situasi.  

Favorable 

1. Orang tua bersedia membantu untuk mencari tahu informasi bacaan yang saya 

inginkan.   

2. Orang tua mau memberikan informasi tentang buku bacaan yang menarik untuk saya 

baca.   

3. Orang tua selalu memberi saran bahwa membaca sangat bermanfaat. 

4. Orang tua sering menasehati saya jika bacaan yang saya baca dinilainya kurang baik. 
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5. Orang tua sering menyarankan saya untuk terus membaca.  

Unfavorable  

1. Orang tua tak tahu menahu tentang bacaan yang saya inginkan. 

2. Orang tua lebih tahu film daripada jenis bacaan yang saya tanyakan. 

3. Saya lebih suka mencari informasi sendiri mengenai bacaan, daripada harus bertanya 

pada orang tua.   

4. Guru disekolah lebih sering memberikan saran pada saya untuk sering membaca 

daripada orang tua.  

5. Orang tua tidak suka memberikan penjelasan setiap kali saya menemukan kesulitan 

kata-kata dari bacaan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Jawablah pernyataan di bawah ini dengan memilih salah satu pilihan jawaban yang sejalan 

dengan kondisi diri adik dengan memberikan tanda SILANG (X) pada,  

S  :  apabila pernyataan tersebut SESUAI dengan diri adik,  

TS  :  apabila pernyataan tersebut TIDAK SESUAI dengan diri adik.  

2. Jawablah pernyataan dibawah ini dengan sungguh-sungguh yang sesuai dengan diri adik. 

3. Jangan lupa adik mengisi kolom nama dan kelas di bawah ini.  

4. Terimakasih atas kesediaan dan kesungguhan adik dalam mengerjakan tes ini.  

 

 

Nama              :  

Kelas               : 
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SKALA I 

 
NO. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

1. Saya akan tetap membaca karena pasti akan berguna. S TS 
2. Saya akan lebih tertarik diberi hadiah mainan daripada buku 

bacaan. 
S TS 

3. Saya sering membaca buku di rumah.  S TS 
4. Jika teman meminjami saya bacaan akan saya tolak karena 

saya tidak senang membaca.  
S TS 

5. Saya lebih sering bermain dibanding membaca  
buku. 

S TS 

6. Saya mempunyai keinginan sendiri untuk  
membaca  

S TS 

7. Membaca adalah kegiatan yang sangat  
membosankan. 

S TS 

8. Saya lebih tertarik melakukan kegiatan lain daripada harus 
membaca. 

S TS 

9. Sungguh akan menyenangkan apabila saya memiliki banyak 
buku bacaan. 

S TS 

10. Saya tidak akan membaca buku apabila tidak ada tugas S TS 

11. Kegiatan membaca akan membuat hati saya senang. S TS 

12. Saya sering minta orang tua untuk membelikan buku untuk di  
baca.  

S TS 

13. Saya lebih sering ke mall daripada ke perpustakaan.    S TS 

14. Apabila saya memiliki uang akan saya gunakan untuk 
membeli buku.  

S TS 

15. Saya sering meminjam bacaan untuk dibaca jika tak ada buku 
di rumah. 

S TS 

16. Bila tidak ada buku di rumah saya tidak akan membaca.  S TS 

17. Saya kurang tertarik untuk membaca di waktu luang.  S TS 

18. Saya akan lebih tertarik untuk membaca buku daripada 
nonton TV. 

S TS 

19. Saya tidak menemukan kesenangan tiap kali melakukan 
kegiatan membaca. 

S TS 

20. Saya baru akan membaca buku apabila orang tua menyuruh. S TS 

21. Sungguh menyenangkan apabila ada orang yang memberi 
bacaan pada saya.  

S TS 

22. Saya lebih sering nonton TV daripada melakukan kegiatan 
membaca.  

S TS 

23. Saya akan lupa waktu apabila membaca buku yang saya 
gemari. 

S TS 

24. Saya lebih suka membaca daripada harus banyak bermain 
dengan teman. 

S  
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SKALA II 

 

NO PERNYATAAN PILIHAN 
JAWABAN 

1.  Saya merasa orang tua lebih sayang saat melihat saya 
membaca. S TS 

2.  Orang tua tidak menghargai keinginan saya untuk pergi ke 
perpustakaan.  

S TS 

3.  Orang tua membantu apabila saya menghadapi kesulitan 
dengan bacaan.   

S TS 

4.  Orang tua tidak suka memberikan penjelasan bila saya 
menemukan kesulitan kata-kata dari bacaan.     

S TS 

5.   Kasih sayang dari orang tua membuat saya bersemangat untuk 
belajar.  

S TS 

6.   Orang tua mau membantu mencari informasi bacaan yang saya 
inginkan.  

S TS 

7.    Saya dilarang membeli buku oleh orang tua karena tidak peduli.  S TS 
8.   Orang tua lebih tahu film daripada bacaan yang saya tanyakan.  S TS 
9.   Orang tua berusaha membelikan buku penunjang agar saya bisa 

mengikuti pelajaran.  
S TS 

10.   Perlengkapan buku pelajaran saya kurang dipenuhi orang tua.  S TS 

11.  Saya suka membaca karena orang tua menghargai buku yang 
saya baca.  

S TS 

12.  Orang tua melarang saya pergi ke perpustakaan karena 
dianggap membuang waktu.  

S TS 

13.  Orang tua saya lebih suka mengajak ke mall daripada ke 
perpustakaan. 

S TS 

14. Orang tua sering kali mengantar saya membeli buku.  S TS 
15. Apabila saya meminjam buku bacaan pada teman, orang tua 

melarang.  S TS 

Orang tua menghargai keinginan saya untuk membaca daripada 
mengerjakan hal lain.  S TS 

17. Orang tua sering kali kurang puas dengan kemampuan 
membaca saya.  S TS 

18. Orang tua sering menyarankan saya untuk terus membaca. S TS 

19. Guru disekolah lebih sering memberikan saran pada saya untuk 
membaca daripada orang tua.  S TS 

20. Orang tua menerima baik pendapat saya tentang buku yang 
akan dibeli.  S TS 

21. Saya menjadi malas membaca karena orang tua suka menonton 
TV.  

S TS 

22. Orang tua selalu memberi saran bahwa membaca sangat 
bermanfaat.   S TS 

23. Orang tua saya lebih suka membelikan baju daripada buku 
bacaan.  S TS 

24. Saya merasa orang tua selalu perhatian terhadap kebutuhan 
membaca saya.  S TS 
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A. Skala Minat  

Aspek Kesadaran  

Fav     : 1, 6, 24. 

Unfav :  16, 10, 20. 

Aspek Perhatian  

Fav     : 14, 18, 23. 

Unfav : 17, 2, 8. 

Aspek Frekuensi  

Fav     : 3, 12, 15. 

Unfav : 22, 5, 13.  

Aspek Rasa Senang  

Fav     : 9, 21, 11.  

Unfav : 7, 19, 4. 

 

 

B. Skala Dukungan Sosial 

Dukungan Emosional  

Fav     : 1, 5, 24. 

Unfav : 7, 12, 21. 

Dukungan Penghargaan  

Fav     : 11, 16, 20. 

Unfav : 17, 15, 2. 

Dukungan Instrumental  

Fav     : 3, 9, 14. 

Unfav : 23, 13, 10. 

Dukungan Informatif    

Fav     : 6, 22, 18. 

Unfav : 8, 19, 4. 
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