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ABSTRAK 

          

Sebagai seorang siswa, perpustakaan seharusnya menjadi tempat yang paling 

dicari, terutama dalam mencari referensi untuk membuat atau menyelesaikan tugas-

tugas sekolah. Melalui kegiatan membaca siswa mampu memperoleh banyak 

pengetahuan. Oleh sebab itu, guru sebaiknya memiliki perhatian khusus dalam 

kompetensi membaca ini karena selain manfaatnya yang besar bagi siswa, membaca 

juga merupakan kegiatan yang kompleks Menilik fenomena yang ada, maka perlu 

dilakukan kajian tentang: “ Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat 

Membaca Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi “.  

Penelitian ini memusatkan pada faktor-faktor yang bagaimanakah yang menjadi 

penyebab rendahnya minat membaca siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi. sampel 

peneltian yang berjumlah 90 orang siswa. 

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa identifikasi faktor-faktor 

penyebab rendahnya minat membaca siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi pada 

aspek tingkatan sedang 48.02 %. Berdasarkan hasil penelitian dapat diungkap melalui 

indikator – indikator berikut ini : 1) Faktor  internal dilihat dari jasmani dilihat dari rata 

– rata prosentase skor yaitu 44.81% siswa menyatakan iya berarti dalam aspek tingkatan 

sedang, 2) Faktor internal dilihat dari psikologis dilihat dari rata – rata prosentase skor 

yaitu 41.85% siswa menyatakan iya berarti dalam aspek tingkatan sedang, 3) Faktor 

eksternal dilihat dari lingkungan keluarga terlihat dari rata – rata prosentase skor yaitu  

46.06 % yang menyatakan ya berarti dalam aspek tingkatan sedang, 4) Faktor eksternal 

dilihat dari lingkungan sekolah dilihat dari lingkungan sekolah menrut tidak mau 

bertanya terlihat rata – rata presentase 47.00 % yang menyatakan ya berarti aspek 

tingkatan sedang, 5) Faktor eksternal dilihat dari lingkungan masyarakat terlihat rata – 

rata presentase 64.8100 % yang menyatakan ya berarti aspek tingkatan tinggi 

Kesimpulan  hasil dari pengolahan data penelitian, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa rendahnya minat membaca siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi 

dikarenakan beberapa faktor, pada tingkat ya 48.02 % berarti sedang dan 51.98 % tidak, 

ini terbukti pada hasil angket yang telah disebar menunjukkan data yang sedang. 
 

Kata Kunci : Faktor Penyebab, Minat Membaca  
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BAB I. PENDAHULUAN  

Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang 

ditulis. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula informasi yang  dapatkan, 

walaupun terkadang informasi itu  dapatkan secara tidak langsung. 

Keinginan untuk meningkatkan minat membaca di kalangan peserta didik di 

sekolah ternyata tidak mudah mewujudkannya. Dari program guru --Mata Pelajaran/ 

Kelas hingga program sekolah untuk membuat para peserta didik memiliki minat baca 

selalu terbentur pada belum adanya budaya membaca di kalangan siswa. Inilah fakta 

bahwa budaya membaca itu memang belum juga ada. 

Rendahnya minat baca para siswa menyebabkan perpustakaan yang ada di 

sekolah-sekolah akan jarang dimanfaaatkan secara optimal oleh siswa. Demikian pula 

dengan perpustakaan umum yang ada disetiap kota atau kabupaten juga akan jarang 

dikunjungi para siswa,karena siswa tersebut tidak mempunyai minat baca yang tinggi. 

Apabila minat baca tinggi maka mutu pendidikan juga tinggi. Sehingga kualitas sumber 

daya manusia juga meningkat. Untuk itu, membaca sebaiknya ditumbuhkan pada diri 

siswa sejak dini karena semakin siswa tersebut di latih membaca secara terus-menerus 

yang akan berdampak yang positif pada siswa tersebut. 

Besarnya kendala dalam memerangi rendahnya minat baca siswa menghendaki 

kesadaran dan kerja keras dari para guru. Guru hendaknya memiliki kebijakan khusus, 

seperti yang telah diterapkan oleh SMK Negeri 1 Kota Jambi yaitu jam wajib baca. 

Program tersebut mulai diterapkan pada tahun ajaran 2013/2014.  

Pelaksanaan jam wajib baca ini belum dilaksananakan setiap hari, tetapi dimulai 

sekali dalam seminggu dahulu. Dalam penerapannya pun belum dapat murni 

dilaksanakan selama 1 jam pelajaran (45 menit), tetapi baru 25 menit dahulu pada hari 

Jumat. Penerapan jam baca yang rutin dilaksanakan di sekolah-sekolah akan 

memberikan dampak positif bagi peningkatan perilaku membaca anak bangsa di masa 

yang akan datang. Namun, dalam penerapannya tidak hanya membutuhkan partisipasi 

dari para siswa, tetapi juga membutuhkan kerja sama dari kepala sekolah, guru, dan 

petugas perpustakaan. 

Menilik fenomena yang ada, maka perlu dilakukan kajian tentang: “ 

Indentifikasi Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Membaca Siswa Kelas X 

SMK Negeri 1 Kota Jambi “.  

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pengertian Minat Membaca 

Minat membaca pada anak tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses 

yang panjang dan tahapan perubahan yang muncul secara teratur dan 

berkesinambungan. Seperti halnya telah penulis uraikan diatas bahwa minat adalah 

suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu kegiatan atau aktivitas yang 

ditunjukkan dengan keinginan atau kecenderungan untuk memperhatikan aktivitas 

tersebut tanpa ada yang menyuruh, dilakukan dengan kesadarannya dan diikuti 

dengan rasa senang. 

Menurut Farida Rahim (2008:28), minat baca adalah keinginan yang kuat 

disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Seseorang yang mempunyai minat 

membaca yang kuat akan diwujudkan dalam kesediaannya untuk mendapat bahan 

bacaan dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa minat membaca adalah 

suatu rasa lebih suka dan rasa lebih ketertarikan pada kegiatan penafsiran yang 
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bermakna terhadap bahasa tulis (membaca) yang ditunjukkan dengan keinginan, 

kecenderungan untuk memperhatikan aktivitas tersebut tanpa ada yang menyuruh 

atau dilakukan dengan kesadarannya, diikuti dengan rasa senang serta adanya usaha-

usaha seseorang untuk membaca tersebut dilakukan karena adanya motivasi dari 

dalam diri. Seseorang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkan 

dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas 

kesadarannya sendiri sehingga diperoleh makna yang tepat menuju pemahaman 

yang dapat diukur.  

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa 

yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, analisis 

dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain 

penelitian deskripsi bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai 

keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. 

Penelitian ini memusatkan pada faktor-faktor yang bagaimanakah yang menjadi 

penyebab rendahnya minat membaca siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi. 

. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Data 

Data yang digambarkan berikut ini merupakan data yang diolah menggunakan 

rumus presentase yang telah dibahas pada bab III. Seperti terlihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 6 Data  Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Membaca Siswa 

Kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi 

No 

Penilaian   

 No 

Penilaian   

Ya Tidak 

 

Ya Tidak 

1 41 49 

 

19 29 61 

2 36 54 

 

20 41 49 

3 38 52 

 

21 51 39 

4 52 38 

 

22 50 40 

5 36 54 

 

23 46 44 

6 39 51 

 

24 47 43 

7 42 48 

 

25 49 41 

8 45 45 

 

26 36 54 

9 31 59 

 

27 38 52 

10 35 55 

 

28 36 54 

11 36 54 

 

29 36 54 

12 37 53 

 

30 55 35 

13 39 51 

 

31 52 38 

14 40 50 

 

32 53 37 

15 43 47 

 

33 55 35 

16 45 45 

 

34 57 33 

17 44 46 

 

35 58 32 

18 28 62 

 

36 60 30 
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B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Berdasarkan data pada tabel 4 diatas setelah dilakukan pengolahan dengan 

menggunakan rumus presentase diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :  

Tabel 7 Deskripsi Hasil Penelitian 

Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Membaca 

Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi 

 

No 

Penilaian   

 No 

Penilaian   

Ya % Tidak % 

 

Ya % Tidak % 

1 41 45.56% 49 54.44% 

 

21 51 56.67% 39 43.33% 

2 36 40.00% 54 60.00% 

 

22 50 55.56% 40 44.44% 

3 38 42.22% 52 57.78% 

 

23 46 51.11% 44 48.89% 

4 52 57.78% 38 42.22% 

 

24 47 52.22% 43 47.78% 

5 36 40.00% 54 60.00% 

 

25 49 54.44% 41 45.56% 

6 39 43.33% 51 56.67% 

 

26 36 40.00% 54 60.00% 

7 42 46.67% 48 53.33% 

 

27 38 42.22% 52 57.78% 

8 45 50.00% 45 50.00% 

 

28 36 40.00% 54 60.00% 

9 31 34.44% 59 65.56% 

 

29 36 40.00% 54 60.00% 

10 35 38.89% 55 61.11% 

 

30 55 61.11% 35 38.89% 

11 36 40.00% 54 60.00% 

 

31 52 57.41% 38 42.59% 

12 37 41.11% 53 58.89% 

 

32 53 59.26% 37 40.74% 

13 39 43.33% 51 56.67% 

 

33 55 61.11% 35 38.89% 

14 40 44.44% 50 55.56% 

 

34 57 62.96% 33 37.04% 

15 43 47.78% 47 52.22% 

 

35 58 64.81% 32 35.19% 

16 45 50.00% 45 50.00% 

 

36 60 66.67% 30 33.33% 

17 44 48.89% 46 51.11% 

 

Jumlah  1556 17 1684 19 

18 28 31.11% 62 68.89% 

 

rata-rata   48.02%   51.98% 

19 29 32.22% 61 67.78% 

      20 41 45.56% 49 54.44% 

       

Pada tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa identifikasi faktor-faktor penyebab 

rendahnya minat membaca siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi pada aspek tingkatan 

sedang 48.02 %. Berdasarkan hasil penelitian dapat diungkap melalui indikator – indikator 

berikut ini : 

Dari beberapa indikator diatas maka di dalam penelitian ini peneli jelas satu 

persatu menurut masing-masing indikator : 

1. Faktor -faktor penyebab rendahnya minat membaca siswa kelas X SMK 

Negeri 1 Kota Jambi menurut faktor internal dilihat dari jasmani 
Untuk melihat gambaran data pernyataan jawaban diberikan siswa tentang 

identifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya minat membaca siswa kelas X SMK 

Negeri 1 Kota Jambi dilihat pada tebel berikut : 
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Tabel 8 Faktor Internal Dilihat Dari Jasmani 

No 

Penilaian 

Ya % Tidak % 

1 41 45.56% 49 54.44% 

2 36 40.00% 54 60.00% 

3 38 42.22% 52 57.78% 

4 52 57.78% 38 42.22% 

5 36 40.00% 54 60.00% 

6 39 43.33% 51 56.67% 

Jumlah 242 3 298 3 

rata-rata 

 

44.81% 

 

55.19% 

 

Dari tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa dari 90 jumlah siswa yang 

mengalami faktor-faktor penyebab rendahnya minat membaca siswa kelas X 

SMK Negeri 1 Kota Jambi dilihat dari jasmani dilihat dari rata – rata 

prosentase skor yaitu 44.81% siswa menyatakan iya berarti dalam aspek 

tingkatan sedang 55.19 % siswa menyatakan tidak, rendahnya minat membaca 

karena disebabkan oleh kesehatan yang terganggu. 

Jika dilihat dari identifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya minat 

membaca siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi menurut belajar disaat 

menjelang ujian item yang paling dominan adalah antara 57.78 % yang 

menyatakan tidak bisa membaca tulisan guru di papan tulis karena mata sakit 

dan 42.22 % yang menyatakan tidak, Adakalanya siswa membaca ketika perlu 

saja, pada saat sekarang ini kebanyakan siswa malas membaca disebabkan 

akan kemajuan teknologi Hp, siswa lebih senang membaca di medio sosial dari 

pada membaca buku. 

Menurut Hapsari, (2009: 32), “pada masa sekarang dan yang akan 

datang kegiatan membaca harus digalakkan sejalan dengan pesatnya 

perkembangan pendidikan itu sendiri”. Salah satu usaha untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa adalah melalui kegemaran dan kegiatan membaca, karena 

media bacaan yang tersedia tidak akan berarti apabila tidak dibaca. Minat baca 

menurutnya akan berperan sebagai kekuatan yang akan mendorong seseorang 

untuk belajar.  

2. Faktor -faktor penyebab rendahnya minat membaca siswa kelas X SMK 

Negeri 1 Kota Jambi menurut faktor internal dilihat dari psikologis 

Gambaran data jawaban pernyataan yang diberikan siswa tentang 

kebiasaan belajar menyimpang secara rinci dapat dilihat tabel dalam berikut : 

Tabel .9 Faktor Internal Dilihat Dari Psikologis 

No 

Penilaian 

Ya % Tidak % 

7 42 46.67% 48 53.33% 

8 45 50.00% 45 50.00% 

9 31 34.44% 59 65.56% 

10 35 38.89% 55 61.11% 

11 36 40.00% 54 60.00% 

12 37 41.11% 53 58.89% 

Jumlah 226 3 314 3 

rata-rata 

 

41.85% 

 

58.15% 
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Dari tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa dari 90 orang siswa yang 

mempunyai identifikasi faktor penyebab rendahnya minat membaca dapat dilihat dari 

rata – rata prosentase skor yaitu 41.85% siswa menyatakan iya berarti dalam aspek 

tingkatan sedang 58.15 % siswa menyatakan tidak, Siswa yang mempunya identifikasi 

faktor penyebab rendahnya minat membaca, yaitu dikarenakan konsentrasi membaca 

menjadi hambatan tersediri bagi seseorang dalam menumbuhkan minat membaca. 

Jika dilihat dari faktor penyebab rendahnya minat membaca menurut 

faktor psikologis  item yang paling dominan adalah antara 50.00 % yang 

menyatakan mudah lupa dalam membaca bacaan sebelumnya sehingga 

menurunnya minat membaca dan 50.00 % yang menyatakan tidak, Sementara 

menurut Farida Rahim (2008:28) mengungkapkan bagaimana susahnya 

membaca sebagaimana dinyatakan ”mau membaca di sekolah susah, banyak 

ganguannya”, gangguan yang dimaksud disini adalah gangguan teman, suasana 

yang kurang kondusif dan lingkungan yang tidak mendukung. 

3. Faktor -faktor penyebab rendahnya minat membaca siswa kelas X SMK Negeri 

1 Kota Jambi menurut faktor eksternal dilihat dari lingkungan keluarga 

Gambaran data jawaban pernyataan yang diberikan siswa tentang 

identifikasi faktor penyebab rendahnya minat membaca menurut faktor 

ekternal dilihat dari lingkungan keluarga secara rinci dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 
Tabel 10  Faktor Eksternal Dilihat Dari Lingkungan Keluarga 

No 

Penilaian 

Ya % Tidak % 

13 39 43.33% 51 56.67% 

14 40 44.44% 50 55.56% 

15 43 47.78% 47 52.22% 

16 45 50.00% 45 50.00% 

17 44 48.89% 46 51.11% 

18 28 31.11% 62 68.89% 

19 29 32.22% 61 67.78% 

20 41 45.56% 49 54.44% 

21 51 56.67% 39 43.33% 

22 50 55.56% 40 44.44% 

23 46 51.11% 44 48.89% 

Jumlah  456 5 534 6 

rata-rata 

 

46.06% 

 

53.94% 

Dari tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa dari 90 jumlah siswa yang 

berasal dari identifikasi faktor -faktor penyebab rendahnya minat membaca 

siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi menurut faktor eksternal dilihat dari 

lingkungan keluarga terlihat dari rata – rata prosentase skor yaitu  46.06 % 

yang menyatakan ya berarti dalam aspek tingkatan sedang dan 53.94 % yang 

menyatakan tidak. Hal ini disebabkan kesibukan seharusnya orang tua 

menyisihkan waktu untuk memahami anaknya membaca buku, dengan begitu, 

orang tua dapat memberikan contoh yang baik dalam meningkatkan kreaivitas 

membaca anak. Tersedianya sarana buku bacaan dalam keluarga merupakan 

salah satu faktor pendorong terhadap pilihan bahan bacaan dan minat baca. 
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Ragam bacaan yang memadai dan beraneka ragam dalam keluarga akan sangat 

membantu anak dalam meningkatkan minat baca 

Jika dilihat dari identifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya minat 

membaca siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi yang paling dominan 

berkisar antara 56.67 % yang menyatakan saya kesiangan setiap hari karena 

jarak sekolah dan rumah saya teramat jauh dan 43.33 % yang menyatakan 

tidak, dikarenakan menurunnya minat membaca pada siswa. 

Rendahnya minat baca di kalangan anak dapat disebabkan oleh kondisi 

keluarga yang tidak mendukung, terutama dari orang tua anak-anak yang tidak 

mencontohkan kegemaran membaca kepada anak-anak mereka. Selain itu, 

kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua mereka terhadap kegiatan 

anak-anaknya. Hal ini dapat dikaitkan pula dengan konsep pendidikan yang 

diterapkan dan dipahami orang tua. Sementara terkait dengan fasilitas, 

minimnya ketersediaan bahan bacaan di rumah juga dapat membuat anak 

kurang berminat pada kegiatan membaca karena tidak ada atau kurangnya 

sumber bacaan yang tersedia di rumah. Selain dari sisi keluarga, terdapat juga 

pengaruh dari lingkungan. Karena pengaruh ajakan yang begitu kuat dari 

lingkungan (teman), anak lebih memilih bermain dengan teman-temannya 

dibanding membaca buku. Dan terakhir, ketersediaan waktu yang kurang, 

membuat anak kurang berminat untuk membaca.  Seperti kondisi beberapa 

informan anak yang bersekolah dengan sistem full day school, tentu sebagian 

besar waktu dalam sehari sudah banyak dihabiskan di sekolah. Kesempatan 

memiliki waktu luang sangat terbatas. Apalagi jika masih ada kegiatan-

kegiatan rutin yang mereka jalani setelah pulang sekolah. Kalaupun masih ada 

sisa waktu, mereka lebih memanfaatkan untuk bersantai dan melepas lelah. 

4. Faktor -faktor penyebab rendahnya minat membaca siswa kelas X SMK 

Negeri 1 Kota Jambi menurut faktor eksternal dilihat dari lingkungan 

sekolah 

Gambaran data jawaban pernyataan yang diberikan siswa tentang identifikasi 

faktor -faktor penyebab rendahnya minat membaca siswa kelas X SMK Negeri 

1 Kota Jambi menurut faktor eksternal dilihat dari lingkungan sekolah secara 

rinci dapat dilihat pada tebel berikut ini : 
Tabel  11  Faktor Eksternal Dilihat Dari Lingkungan Sekolah 

No 

Penilaian   

Ya % Tidak % 

24 47 52.22% 43 47.78% 

25 49 54.44% 41 45.56% 

26 36 40.00% 54 60.00% 

27 38 42.22% 52 57.78% 

28 36 40.00% 54 60.00% 

29 36 40.00% 54 60.00% 

30 55 61.11% 35 38.89% 

31 38 42.22% 52 57.78% 

32 52 57.78% 38 42.22% 

33 36 40.00% 54 60.00% 

Jumlah  423 5 477 5 
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rata-rata   47.00%   53.00% 
 

Dari tabel 11 diatas dapat diketahui bahwa 90 jumlah siswa yang 

diberikan faktor -faktor penyebab rendahnya minat membaca siswa kelas X 

SMK Negeri 1 Kota Jambi menurut faktor eksternal dilihat dari lingkungan 

sekolah menrut tidak mau bertanya terlihat rata – rata presentase 47.00 % yang 

menyatakan ya berarti aspek tingkatan sedang dan 53.00 % yang menyatakan 

tidak dalam hal ini . 

Dan jika dilihat dari presentase nilai skor masing – masing item yang 

berkisar antara 61.11 % sampai dengan 38.89 % maka sekolah memiliki peran 

yang besar terhadap usaha menumbuhkan dan membina minat baca anak.  

5. Faktor -faktor penyebab rendahnya minat membaca siswa kelas X SMK 

Negeri 1 Kota Jambi menurut faktor eksternal dilihat dari lingkungan 

masyarakat 

Gambaran data jawaban pernyataan yang diberikan siswa tentang 

identifikasi faktor -faktor penyebab rendahnya minat membaca siswa kelas X 

SMK Negeri 1 Kota Jambi menurut faktor eksternal dilihat dari lingkungan 

sekolah secara rinci dapat dilihat pada tebel berikut ini : 

Tabel  12  Faktor Eksternal  Dilihat Dari Lingkungan Masyarakat 

No 

Penilaian 

Ya % Tidak % 

34 57 62.96% 33 37.04% 

35 58 64.81% 32 35.19% 

36 60 66.67% 30 33.33% 

Jumlah 175 2 95 1 

rata-

rata 

 

64.81% 

 

35.19% 

 

Dari tabel 12 diatas dapat diketahui bahwa 90 jumlah siswa yang 

diberikan identifikasi faktor -faktor penyebab rendahnya minat membaca siswa 

kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi menurut faktor eksternal dilihat dari 

lingkungan masyarakat terlihat rata – rata presentase 64.81 % yang 

menyatakan ya berarti aspek tingkatan tinggi dan 35.19 % yang menyatakan 

tidak dalam hal ini yang paling dominan dilihat dari presentase nilai skor item 

36 yang berkisar antara 66.67 % sampai dengan 33.33 % maka lingkungan 

tempat tinggal yang kurang kondusif sehingga membuat malas untuk membaca 

pelajaran. 

Rendahnya minat baca selain disebabkan oleh faktor lingkungan tempat 

tinggal, juga disebabkan factor lain, yaitu masih rendahnya kemahiran 

membaca siswa di sekolah. Hasil penelitian yang dilakukan Tim Program of 

International Student Assessment (PISA) Badan Penelitian dan Pengembangan 

Depdiknas (2003) menyatakan bahwa “kemahiran membaca anak usia 15 tahun 

di Indonesia sangat memprihatinkan.Sekitar 37,6 persen hanya bisa membaca 

tanpa bisa menangkap maknanya dan 24,8 persen hanya bisa mengaitkan teks 

yang dibaca dengan satu informasi pengetahuan”. 
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BAB V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari pengolahan data penelitian, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa rendahnya minat membaca siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi 

dikarenakan beberapa faktor, pada tingkat ya 48.02 % berarti sedang dan 51.98 % 

tidak, ini terbukti pada hasil angket yang telah disebar menunjukkan data yang 

sedang. 
1. Berdasarkan hasil olahan angket pada faktor internal berdasarkan kondisi jasmani 

menunjukkan pada aspek tingkatan sedang (44.81 %) ini menunjukkan tingkat 

penyebab rendahnya minat membaca didasari adanya faktor Jasmani yaitu kurangnya 

memperhatikan atau tampak tidak memiliki motivasi untuk belajar, kemungkinan besar 

disebabkan karena kondisi kesehatan mereka yang kurang baik. 

2. Sebaliknya seorang siswa yang mengalami rendah minat membaca menunjukkan hasil 

olahan angket berdasarkan faktor internal kondisi psikologis menunjukkan pada aspek 

tingkatan sedang (41.85 %). Dengan situasi ini sulit dapat diharapkan untuk 

berkonsentrasi terhadap materi belajar yang diberikan. Perhatiannya cendrung diarahkan 

pada cara – cara bagaimana ia dapat memenuhi kebutuhan dirinya, mengurangi 

kecemasan menghindar dari situasi – situasi emosional yang dirasakan tidak 

menyenangkan . 

3. Penyebab rendahnya minat membaca faktor eksternal berdasarkan faktor pada aspek 

tingkatan sedang (46.06 %), ini dikarenakan kurangnya  perhatian orang tua terhadap 

anak. Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. Bila anak sedang belajar 

jangan diganggu dengan tugas-tugas di rumah. Kadang-kadang anak mengalami lemah 

semangat, orang tua wajib memberi pengertian dan mendorongnya, membantu sedapat 

mungkin kesulitan yang dialami anak di sekolah. Kalau perlu menghubungi guru 

anaknya, untuk mengetahui perkembangannya 

4. Penyebab rendah minat membaca faktor eksternal berdasarkan faktor lingkungan 

keluarga pada aspek tingkatan sedang (47.00%) ini dikarenakan keadaan ekonomi 

keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus 

terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal makan, pakaian, perlindungan kesehatan dan lain-

lain, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi penerangan, 

alat tulis-menulis, buku-buku dan lain-lain. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi 

jika keluarga mempunyai cukup uang. Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, 

kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi, akibatnya kesehatan anak terganggu, sehingga 

belajar anak juga terganggu. Akibatnya yang lain anak selalu di rundung kesedihan anak 

merasa minder dengan teman lain, hal ini pasti akan mengganggu belajar anak. Bahkan 

mungkin anak harus bekerja mencari nafkah sebagai pembantu orang tuanya walaupun 

sebenarnya anak belum saatnya untuk bekerja, hal yang begitu juga akan menggangu 

belajar anak. 

5. Penyebab rendah minat membaca faktor eksternal berdasarkan lingkungan masyarakat 

menunjukkan pada aspek tingkatan tinggi (64.81 %) ini dikarenakan  teknologi yang 

semakin tinggi membuat anak mals membaca siswa lebih senang melihat hp dan 

bermain di media sosial dari pada membaca buku. 
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