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DAMPAK PEMBELAJARAN NUANSA LITERASI PERPUSTAKAAN 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR DAN MINAT BACA SD 

MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA  

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui dampak pembelajaran nuansa literasi 

perpustakaan terhadap prestasi belajar siswa. (2) untuk mengetahui dampak 

pembelajaran Nuansa literasi perpustakaan terhadap minat baca siswa. (3) untuk 

mengetahui dampak minat baca terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian ini 

termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan kesimpulan 

menggunakan analisis statistik. Populasi penelitian seluruh siswa kelas (VA, VB, 

dan VC) SD Muhammadiyah 3 Surakarta yang berjumlah 111 siswa. Sampel 

penelitian terdiri dari 15 siswa kelas VA dan 15 kelas VB SD Muhammadiyah 3 

Surakarta. Pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Randam Sampling. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi, dan Observasi. 

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi tunggal dan uji t, koefisien 

determinasi yang didahului dengan uji normalitas, dan uji linieritas. (1) 

Berdasarkan persamaan hasil dari regresi tunggal Y = 14,984 + 0,789X1 diketahui 

bahwa koefisien regresi dari variabel pembelajaran nuansa literasi terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia (b1) bernilai positif 0,789, taraf 

signifikansi 5%, diperoleh uji t diperoleh nilai thitung (3,736) > ttabel (2,045) 

diketahui bahwa adanya dampak pembelajaran nuansa literasi perpustakaan 

terhadap prestasi belajar, nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,01, koefisien determinasi 

0,333 adanya dampak sebesar 33,3% dari pembelajaran nuansa literasi 

perpustakaan terhadapa prestasi belajar (2) Berdasarkan persamaan hasil dari 

regresi tunggal pembelajaran nuansa literasi terhadap minat baca. Berdasarkan 

persamaan hasil dari regresi tunggal Y = 32,600 +0,565X1 diketahui bahwa 

koefisien regresi dari variabel pembelajaran nuansa literasi terhadap minat baca 

siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia (b1) bernilai positif 0,565, taraf 

signifikansi 5%, diperoleh uji t diperoleh nilai thitung (3,103) > ttabel  (2,045) 

diketahui bahwa adanya dampak pembelajaran Nuansa literasi perpustakaan 

terhadap minat baca, nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,04, koefisien determinasi 

0,256 adanya dampak sebesar 25,6% dari pembelajaran nuansa literasi 

perpustakaan terhadap minat baca. (3) Berdasarkan persamaan hasil dari regresi 

tunggal Y = 0,304 + 0,224 and tcalculation 1,345 > ttable 2,045 diketahui bahwa minat 

baca tidak memilik dampak terhadap prestasi belajar. 

 

Kata Kunci: pembelajaran literasi, prestasi belajar, minat baca 

 

Abstract 

 

The purpose of this research is (1) to know affect learning nuanced library 

literation to student achievement (2) to know affect learning nuanced library 

literation to student interest in reading (3) to know affect interest in reading to 

students achievment. This research include kind of descriptive quantitative 
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research with coclusion with statstic analyze. The research population is the whole 

of student in Muhammadiyah Elementary School 3 of Surakarta in (VA, VB, and 

VC) grade with total 111 Student the sample consist of 15 students in VA grade 

and 15 student in VB grade. The conception sample using simple random 

sampling techniques, to unite data technique using Questionnaire values, 

documentation and observation. To analuze data technique using single regression 

analyzis, t-test, coefficient of determination with preceded normality-test and 

linierity-test. (1) based on result result equation of single regression Y = 14,984 + 

0,789X1 known that coefficient of regression from learning nuanced literacy 

vasiable toword student’s achievement in indonesian’s subject (b1) give positive 

value (0,789), significant level 5%, was obtained t-test value tcalculation (3,736) > 

ttable (2,045)know that is the affect learning nuanced library literation toward study 

achievement, significant value < 0,05 is 0,01, coefficient of determination 0,333, 

there is an impact of 33,3% of the learning literacy on Study achievement and (2) 

based on result equation of single regression Y= 32,600 + 0,565X1 known that 

coefficient of regression from learning nuanced literacy variable toward study 

achievement in Indonesian subject (b1) give positive value 0,565, significant level 

5%, was obtained t-test value tcalculation (3,103) > ttable (2,045) known that is 

learningnuanced library literation toward interest in reading, significant value 

<0,05 is 0,04 coefficient of determination 0,256, there is an impact of 25.6% of 

the learning literacy on reading interest.(3) based on result eqution of single 

reggresion Y = 0,304 + 0,224 and tcalculation 1,345 > ttable 2,045 know that inreast in 

reading not give impact to study achievment. 

  

Keyword: learining literacy, study achievement, interest in reading 

 

1. PENDAHULUAN 

Al-Quran surah (Al-Alaq:1) salah satu dasar bahwa umat manusia diperintahkan 

untuk membaca. Membaca merupakan salah satu kegiatan berliterasi seperti yang 

disebutkan Yunus, Tita, dan Hana (2017:1) Literasi adalah kemampuan menulis 

dan membaca. Kegiatan berliterasi bisa dilakukan dimana saja serta sangat 

penting untuk pengembangan kemampuan berfikir siswa terutama disekolah. 

Disekolah tempat yang biasanya digunakan untuk berliterasi yaitu perpustakaan, 

sehingga perpustakaan di SD Muhammadiyah 3 Surakarta bisa dimaksimalkan 

pemanfaatannya, terlebih dengan digunakan  proses pembelajaran nuansa literasi 

perpustakaan.   

Pembelajran nuansa literasi perpustakaan  salah satu acara alternatif guru 

untuk mevariasikan kegiatan belajar mengajar. Menurut kren dalam Aas Saomah 

(2017:5) Ciri-ciri pembelajaran literasi yaitu Responding, Revising, dan 

Reflecting. Responding yaitu melibatkan antara siswa dan guru. Siswa merespon 
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tugas yang diberikan oleh guru, sedangkan guru juga merespon terhadap jawaban 

siswa agar siswa mencapai tingkat “kebenaran” yang diharapkan. Revising 

merupakan aktivitas berbahasa. revising dilakukan dalam penyusunan laporan 

kegiatan. Reflecting merupakan evalusi terhadap apa yang didapatkan ketika 

pembelajran dilaksanakan. 

Tujuan Pembelajaran literasi untuk membentuk siswa menjadi pembaca, 

penulis, dan komukator yang strategis, meningkatkan kemampuan berfikir dan 

mengembangkan berfikir siswa, meningkatkan dan memperdalam motivasi belajar 

siswa, mengembangkan kemandirian siswa sebagai seorang pembelajar yang 

kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter menurut Yunus, Tita, dan Hana 

(2017:25). 

Menurut Rosyid, Musttajab, dan Abdullah (2019 : 10) Prestasi belajar 

adalah penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam bidang studi tertentu setelah 

mengikuti proses belajar mengajar. Bimo Walgito dalam Prasetyono (2008:51) 

minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap 

suatu objek, disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari, maka 

minat membaca bisa dikatakan suatu keadaan dimana seseorang memiliki 

perhatian terhadap membaca disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan 

mempelajarinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak 

pembelajaran nuansa literasi perpustakaan terhadap prestasi belajar dan minat 

baca. 

 

2. METODE  

Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 3 Surakarta. Waktu 

pelaksanaan pada bulan April 2019 sampai Juli 2019. Metode yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu eksperimen dengan memberi perlakuan kepada Sampel 

tentang pembelajaran Nuansa literasi perpustakaan. Pengambilan sampel peneliti 

menggunakan teknik Simple Randam Sampling (acak). Sampel Melaksanakan 

pembelajaran Nuansa literasi diruang perpustakaan serta peneliti mengobservasi 

dan mendokumentasikan untuk melihat dampak pembelajaran Nuansa literasi 

perpustakaan terhadap prestasi belajar dan minat baca siswa.  
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Pengumpulan data tentang dampak pembelajaran Nuansa literasi 

perpustakaan terhadap prestasi belajar peneliti menggunakan nilai rapor. Analisis 

data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan SPSS for windows versi 

20.0 dengan regresi tunggal, Dampak pembelajaran Nuansa literasi perpustakaan 

terhadap minat baca peneliti mengggunakan angket yang sudah valid kemudian 

diberikan kepada sampel. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan SPSS for windows versi 20.0 dengan perhitungan regresi tunggal. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah uji instrument tentang literasi dari 29 soal yang tidak valid 6 soal sehingga 

hanya bisa digunakan 23 soal, uji instrument tentang minat baca dari 321 Soal 

yang tidak valid 8 soal sehingga yang bisa digunakan adalah 23 Soal. Setelah uji 

instrument adalah uji reliabilitas, uji reliabilitas instrument literasi sebesar rhitung 

0,919 > rtabel 0,374 sehingga reliable, uji reliabilitas instrument minat baca rhitung 

sebesar 0,905 > rtabel 0,374 sehingga reliable,. 

Uji normalitas  keputusan uji nilai signifikan > 0,05 maka data normal, 

hasil perhitungan data literasi nilai signifikan (0,113 ) > 0,05 sehingga data 

berdistribusi normal. hasil perhitungan data minat nilai signifikan (0,128 ) > 0,05 

sehingga data berdistribusi normal, hasil perhitungan data prestasi belajar nilai 

signifikan (0,110 ) > 0,05 sehingga data berdistribusi normal. 

Hasil uji linieritas didapatkan semua fhitung < ftabel, dan nilai signifikansi > 

0,05 sehingga ada hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel 

terikat. Pembelajaran nuansa literasi perpustakan terhadap prestasi belajar  fhitung 

1,304 < 4,200, Pembelajaran nuansa literasi perpustakaan terhadap minat baca 

fhitung 1,093 < 4,200 ftabel dan minat baca terhadap presatasi belajar. 

3.1 Pembelajaran Nuansa Literasi Terhadap Prestasi Belajar 

Hasil dari analisisi regresi tunggal diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

Pembelajaran literasi terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia (b1) bernilai 

positif sebesar 0,789 sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran literasi 

berdampak positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran bahasa. Untuk 

mengetahui signifikansi atau tidak, selanjutnya nilai koefisien regresi linier 
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tunggal dr b1 ini dapat diuji signifikansinya. Uji signifikansi koefisien regresi atau 

uji t sebagai berikut: 1. Ho: tidak ada dampak yang signifikan pembelajaran 

nuansa literasi terhadap prestasi belajar. HI: adanya dampak yang signifikan 

pembelajaran nuansa literasi terhadap prestasi belajar. Tingkat signifikansi 95%, α 

= 0,05. Kriteria pengujian. Ho ditolak apabila thitung> ttabel atau signifikansi > 0,05. 

Ho diterima apabila thitung < ttabel atau signifikansi < 0,05. ttabel = 2,045 (dk=n-1). 

Perhitungan Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan program 

SPSS for windows versi 20.0 diperoleh nilai thitung sebesar 3,736  dengan 

signifikansi 0,01. Keputusan Uji Ho ditolak, karena thitung > ttabel yaitu 3,736 > 

2,045 dengan nilai probabilitas < 0,05 yaitu 0,01, dari hasil perhitungan Ho 

ditolak sehingga, adanya dampak pembelajaran Nuansa literasi perpustakaan 

terhadap prestasi belajar. 

3.2 Pembelajaran Benuansa literasi perpustakaan terhadap minat baca.  

Hasil dari analisisi regresi tunggal diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

Pembelajaran literasi terhadapa Minat Baca bahasa Indonesia (b1) bernilai positif 

sebesar 0,565 sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran literasi berdampak 

positif terhadap minat mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk mengetahui dampak 

tersebut signifikansi atau tidak, nilai koefisien regresi linier tunggal dari b1 ini 

dapat diuji signifikansinya. Uji signifikansi koefisien regresi atau uji t. Ho: tidak 

ada dampak yang signifikan pembelajaran nuansa literasi terhadap minat baca. HI: 

adanya dampak yang signifikan pembelajaran nuansa literasi terhadap minat baca. 

Tingkat signifikansi 95%, α = 0,05. Ho ditolak apabila thitung> ttabelatau signifikansi 

> 0,05, Ho diterima apabila thitung <  ttabel  atau signifikansi < 0,05. ttabel = 2,045 

(dk=n-1). Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan program 

SPSS for windows versi 20.0 diperoleh nilai thitung sebesar 3,103  dengan 

signifikansi 0,04. Ho ditolak, karena thitung > ttabel yaitu  3,103 > 2,045 dengan nilai 

probabilitas < 0,05 yaitu 0,04. Dari hasil perhitungan Ho ditolak sehingga, adanya 

dampak pembelajaran nuansa literasi perpustakaan terhadap minat baca. 

3.3 Minat baca terhadap prestasi belajar.  

Hasil uji signifikansi koefisien regresi atau uji t. Ho: tidak ada dampak minat baca 

terhadap prestasi belajar. HI: adanya dampak yang signifikan pminat baca 
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terhadap prestasi. Tingkat signifikansi 95%, α = 0,05. Ho ditolak apabila thitung> 

ttabel atau signifikansi > 0,05, Ho diterima apabila thitung <  ttabel  atau signifikansi < 

0,05. ttabel = 2,045 (dk=n-1). Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan 

dengan program SPSS for windows versi 20.0 diperoleh nilai thitung sebesar 1,345  

dengan signifikansi 0,189. Ho diterima, karena thitung < ttabel yaitu  1,345 > 2,045 

dengan nilai probabilitas < 0,05 yaitu 0,04. Dari hasil perhitungan Ho ditolak 

sehingga, tidak ada dampak minat baca terhadap prestasi belajar. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya dampak 

pembelajaran nuansa literasi perpustakaan terhadap prestasi belajar dengan 

persamaan Y = 14,984 + 0,789X1, artinya jika variabel X 14,984 maka variabel 

Prestasi Belajar akan berdampak sebeasar 0,789, adanya dampak pembelajaran 

nuansa literasi perpustakaan terhadap minat baca Y = 32,600 +0,565X1 artinya 

jika variabel X 32,600 maka variabel Prestasi Belajar akan berdampak sebesar 

0,565 dan variabel minat baca terhadap variabel prestasi belajar thitung  1,345 < 

ttabel 2,045 sehingga minat baca tidak berdampak terhadap prestasi belajar. 
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