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ABSTRACT 

This study is to examine about The Effect of listening activity of storytelling to 

reading behavior students of SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Listening 

activity of storytelling is one way to encourage students to be interested in 

reading books, so they can realize the importance of reading. This research is 

important because the method of learning by using storytelling begins to be 

forgotten in education. This is thought to be one of the factors of low reading 

behavior among students, thus the role of schools and school libraries is very 

important to foster student's reading behavior. Seeing the phenomenon of 

storytelling listening activities that have begun to be forgotten, most likely 

reading behavior will also run ineffectively. Storytelling is an effective way to 

develop the cognitive (knowledge), affective (feeling), social, and conative 

aspects (appreciation) of children (Asfandiyar, 2007). This research uses 

quantitative approach with explanative method. The population of the study 

were students of 5th grade of SD Muhammadiyah 4 Surabaya as many as 278 

students. Sampling technique using systematic random sampling method, with 

the number of samples as many as 74 respondents. Data collection techniques 

using questionnaire method to get variable data of storytelling listening activity 

(X) and reading behavior (Y). The test used in this study is using t-test. Based 

on the results of the study can be concluded that there is a significant effect 

between storytelling listening activity on reading behavior of students of SD 

Muhammadiyah 4 Surabaya. This is indicated by significance value <0.05 or 

0,000 <0.05 with a count of 4479. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh aktivitas mendengarkan 

storytelling terhadap perilaku gemar membaca siswa SD Muhammadiyah 4 

Surabaya. Aktivitas mendengarkan storytelling merupakan salah satu cara 

untuk mendorong siswa agar tertarik pada buku bacaan sehingga mereka dapat 

menyadari pentingnya membaca. Penelitian ini penting dilakukan karena 

metode pembelajaran dengan menggunakan storytelling mulai dilupakan di 

dunia pendidikan. Hal ini disinyalir menjadi salah satu faktor rendahnya 

perilaku gemar membaca di kalangan siswa, dengan begitu peran sekolah dan 

perpustakaan sekolah sangat penting untuk menumbuhkan perilaku gemar 

membaca siswa. Melihat fenomena storytelling yang sudah mulai redup, 

kemungkinan besar perilaku gemar membaca juga akan berjalan tidak efektif. 

Storytelling merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan 

aspek-aspek kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan), sosial, dan aspek 

konatif (penghayatan) anak-anak (Asfandiyar, 2007). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatif. Populasi 



Amalia Hani Fauziyah, amaliahfz@gmail.com 
Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Universitas Airlangga 2 

penelitian adalah siswa kelas V SD Muhammadiyah 4 Surabaya sebanyak 278 

siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode systematic random 

sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 74 responden. Teknik pengumpulan 

data dengan menggunakan metode kuesioner untuk memperoleh data variabel 

aktivitas mendengarkan storytelling (X) dan perilaku gemar membaca (Y). 

Adapun pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji-t. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang tidak 

signifikan aktivitas mendengarkan storytelling terhadap perilaku gemar 

membaca siswa SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai signifikansi < 0,05 atau 0,000 < 0,05 dengan f hitung sebesar 4479.  

 

Kata kunci : aktivitas mendengarkan storytelling, perilaku gemar membaca, siswa. 

I. PENDAHULUAN 

Aktivitas membaca merupakan aktivitas yang dilakukan berdasarkan minat 

seseorang. Menurut Tilaar (1999), upaya yang harus dilakukan untuk menumbuhkan 

perilaku gemar membaca membutuhkan suatu perubahan budaya atau perubahan 

tingkah laku dari anggota masyarakat itu sendiri. Tumbuhnya perilaku gemar membaca 

khususnya di kalangan anak-anak perlu peran dari berbagai pihak. Mary Leondhardt 

(dalam Natadjumena, 2005) menyatakan anak yang memiliki perilaku gemar membaca 

tidak berasal dari anak itu sendiri akan tetapi biasanya diperoleh dari orang tua dan guru 

yang mampu membimbing untuk membaca.  

Data dari UNESCO menyatakan bahwa minat baca di Indonesia sangat 

memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya dari 1000 orang Indonesia, hanya terdapat 1 

orang yang rajin membaca. Riset berbeda bertajuk “Most Littered Nation in The World” 

yang dilakukan oleh Central Connectitude University pada Maret 2016 lalu, Indonesia 

dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara berkaitan dengan minat baca. 

Menurut Sidik (2006) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Budaya Membaca dan 

Kemelekan Huruf Masyarakat” kemajuan suatu bangsa terletak pada kualitas Sumber 

Daya Manusia bangsa itu sendiri. Hasil penelitian membuktikan bahwa masyarakat 

Indonesia masih memiliki kesadaran yang rendah untuk membaca. Bahkan di 

lingkungan sekolah kegiatan membaca yang sudah masuk ke dalam kurikulum tetap 

saja perilaku gemar membaca siswa belum terlihat hasilnya. Hal ini disebabkan 

masyarakat Indonesia khususnya anak-anak sekolah belum menganggap bahwa 

membaca sebagai kebutuhan primer. 

Salah satu sekolah yang sudah mendukung gerakan literasi Surabaya adalah SD 

Muhammadiyah 4 Surabaya. SD ini menerapkan membaca buku 15 menit sebelum 

dimulainya pelajaran. Namun pada kenyataannya, perilaku gemar membaca siswa 

masih tergolong rendah. Dilihat dari data peminjaman di perpustakaan pada tahun 2016, 

rata-rata siswa yang meminjam buku sekitar 60-70 siswa per hari dari jumlah siswa 

sebanyak 1538 siswa (sumber: perpustakaan SD Muhammadiyah 4 Surabaya). Selain 

itu, rendahnya perilaku gemar membaca anak di rumah dibuktikan dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Majid dan Tan (2007) dalam jurnal “Profiling The Reading Habits 

of Children in Singapore”, hasil temuan yang didapat menunjukkan bahwa sebagian 
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besar siswa termotivasi untuk membaca dengan alasan yang berhubungan dengan 

akademik, seperti untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan untuk mendapatkan 

nilai yang lebih baik dalam ujian. 

Menumbuhkan perilaku gemar membaca pada siswa sekolah dasar dapat dilakukan 

beberapa hal diantaranya; usaha pengembangan perpustakaan sekolah, penyusunan 

program kerja sama antara pustakawan dengan para guru Sekolah Dasar, pemilihan 

bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan kesiapan, memahami bahan-bahan bacaan yang 

diminati siswa laki-laki dan perempuan serta perbedaannya, dan berbagai alasan yang 

melatarbelakangi perilaku gemar membaca siswa Sekolah Dasar (Depdikbud, 1983). 

Kehadiran perpustakaan sekolah harus dapat membantu para siswa mengasah otak, 

menelusuri informasi secara mandiri, memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan 

dan teknologi, membentuk kepribadian dan keterampilan sesuai dengan tuntutan 

pembangunan (Sugihartati, 2012). Hal tersebut didukung dalam jurnal penelitian Adkins 

tahun 2015 yang berjudul “Libraries and reading motivation: A Review of The 

Programme for International Student Assesment Reading Result”, dalam jurnalnya 

menunjukkan bahwa salah satu rendahnya perilaku gemar membaca siswa dipengaruhi 

oleh ketersediaan koleksi yang berada di perpustakaan sekolah. 

Kendala rendahnya perilaku gemar membaca pada siswa juga dipengaruhi pada 

kurangnya minat siswa untuk mengunjungi perpustakaan. Hal tersebut yang memicu 

para pustakawan dan pihak sekolah untuk mengadakan kegiatan agar para siswa tertarik 

berkunjung ke perpustakaan, salah satunya adalah aktivitas mendengarkan storytelling. 

Kegiatan storytelling membuat pihak perpustakaan sekolah berharap agar para siswa 

berminat untuk mengunjungi perpustakaan dan mengetahui semua tentang 

perpustakaan. Dengan adanya tersebut, tentu dapat memberikan pengaruh pada siswa 

yang berupa menumbuhkan perilaku gemar membaca. Sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Agosto (2016) yang berjudul “Why Storytelling Matters?” 

menunjukkan bahwa aktivitas mendengarkan storytelling mendukung literasi dan 

menunjukkan pentingnya terus mengadakan aktivitas mendengarkan storytelling di 

perpustakaan sekolah. Selain itu, guru juga dapat memberikan alternatif dalam metode 

belajar di kelas dengan storytelling atau bercerita. Guru dapat melakukan penjelasan 

materi mata pelajaran dengan metode mendengarkan storytelling. 

Kegiatan storytelling merupakan cara lama yang mendorong anak dalam membaca 

yang perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai salah satu sarana positif guna 

mendukung kepentingan sosial secara luas. Namun, kenyataannya kegiatan tersebut 

sudah mulai dilupakan dan meredup di Indonesia. Melihat kegiatan storytelling yang 

kini sudah semakin dilupakan maka kemungkinan besar perilaku gemar membaca juga 

akan berjalan tidak efektif. Seperti pentingnya gemar membaca untuk penetapan 

langkah awal kegiatan belajar membuat peneliti tertarik untuk mendalami berbagai hal 

yang berkaitan dengan pembelajaran pada anak sekolah dasar. Dari fenomena yang 

telah ada, peneliti tertarik untuk melihat apakah terdapat pengaruh dari aktivitas 

mendengarkan storytelling terhadap perilaku gemar membaca. Salah satu contoh 
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sekolah dasar dan perpustakaan yang berada di dalamnya yang terdapat aktivitas 

mendengarkan storytelling adalah SD Muhammadiyah 4 Surabaya. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Aktivitas Mendengarkan Storytelling 

Burhan (1971) menjelaskan bahwa mendengar ialah suatu proses menangkap, 

memahami, dan mengingat dengan sebaik-baiknya apa yang didengarnya atau sesuatu 

yang dikatakan kepadanya. Secara alamiah pertama kali manusia memahami bahasa 

orang lain lewat pendengaran, maka dalam pandangan konsep tersebut, keterampilan 

bahasa asing yang harus didahulukan adalah mendengar. Sedangkan membaca adalah 

kemampuan memahami yang berkembang pada tahap selanjutnya.  

Menurut Asfandiyar (2007), strategi mendengarkan storytelling atau bercerita 

merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman 

belajar bagi siswa. Storytelling dapat meningkatkan kreativitas dan imajinasi anak hal 

ini didukung dengan pendapat ahli bahwa mendengarkan storytelling merupakan suatu 

proses kreatif anak-anak yang dalam perkembangannya, senantiasa mengaktifkan 

bukan hanya aspek intelektual saja tetapi juga aspek kepekaan, kehalusan budi, emosi, 

seni, daya berfantasi, dan imajinasi anak yang tidak hanya mengutamakan kemampuan 

otak kiri tetapi juga otak kanan. Joseph Frank (dalam Asfandiyar, 2007) juga 

menyatakan bahwa aktivitas mendengarkan storytelling merupakan salah satu cara 

yang efektif untuk mengembangkan aspek-aspek kognitif (pengetahuan), afektif 

(perasaan), sosial, dan aspek konatif (penghayatan) anak-anak.  

2. Perilaku Gemar Membaca 

Menurut Krashen dalam jurnal “Reading Habits - An Overview” yang ditulis oleh 

Chettri dan K. Rout (2013) kegiatan membaca dianggap sebagai kebiasaan dan 

nantinya akan muncul sebagai perilaku membaca ketika kegiatan membaca tersebut 

berulang kali dilakukan. Kebiasaan membaca merupakan alat penting untuk 

pengembangan kepribadian dan kemampuan mental individu. Kebiasaan membaca 

siswa dapat dilihat pada jumlah bacaan yang dibaca, frekuensi membaca serta rata-rata 

waktu yang dihabiskan untuk membaca. Disebutkan dalam jurnal tersebut, Sangkeo 

menambahkan bahwa selain hal-hal yang disebut diatas kebiasaan membaca seseorang 

diketahui dari jenis bacaan yang dibaca atau tipe bacaan sesuai selera membaca setiap 

individu. Jenis bacaan sangat beragam mulai dari komik, novel, majalah, cerita fiksi 

atau bacaan lainnya. 

3. Asumsi teoritik 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Dina Nurcahyani 

Kusumastuti (2010) yang berjudul “Pengaruh Kegiatan Storrytelling Terhadap 

Pertumbuhan Minat Baca Siswa Di TK Bangun 1 Getas Kec. Pabelan Kab. 

Semarang”, dapat disimpulkan bahwa kegiatan story telling di TK Bangun 1 Getas 

berpengaruh terhadap pertumbuhan minat baca pada anak. Aktivitas mendengarkan 

storytelling merupakan salah satu upaya sekolah yang dilakukan untuk menumbuhkan 

perilaku gemar membaca pada siswa. Oleh sebab itu, mendengarkan dongeng dinilai 
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sangat efektif untuk dijadikan sebuah metode pembelajaran pengembangan minat dan 

perilaku gemar membaca pada anak. Mendengarkan dongeng mencakup penambahan 

kosa kata baru dalam unsur cerita juga pesan moral, sehingga dengan metode ini anak 

dengan mudah menerima penambahan kosa kata baru dan juga pesan moral yang 

terkandung dalam sebuah cerita (Wiyani, 2014). Seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Dewi Ayu Wulansari (2012 )yang berjudul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Mendengarkan Dongeng Melalui Penggunaan Media Wayang Kartun Pada 

Siswa Kelas II SD Negeri 01 Penakir Pemalang” bahwa keterampilan mendengarkan 

dongeng pada siswa kelas II SD Penakir 01 mengalami peningkatan setelah diadakan 

pembelajaran menyimak dongeng dengan menggunakan media wayang kartun. 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Sya’adatun Niswah (2013) yang berjudul 

“Pengaruh Metode Storytelling Terhadap Pengmbangan Minat Baca dan Bahasa Anak 

kelompok B di TK Tunas Bangsa Pati Tahun Ajaran 2012/2013 terdapat pengaruh 

yang signifikan metode storytelling terhadap minat baca dan bahasa anak didik 

kelompok B TK Tunas Bangsa pati, dengan penerapan metode storytelling maka minat 

baca dan bahasa anak didik menjadi lebih baik dan meningkat.  

Berdasarkan penjelasan di atas yang menyebutkan bahwa mendengarkan dongeng 

dapat meningkatkan minat dan perilaku gemar membaca, serta dapat mendorong anak 

untuk lebih gemar membaca dan membiasakannya serta terbentuknya kepribadian 

anak dengan melalui pesan moral yang terkandung pada dongeng, hal inilah yang 

menjadi alasan dasar peneliti untuk meneliti tentang pengaruh mendengarkan 

storytelling terhadap perilaku gemar membaca pada siswa sekolah dasar. Hal ini 

dikarenakan melihat urgensi pentingnya membaca bagi manusia terutama bagi anak-

anak. Selain itu untuk penanaman moral pada anak juga harus dikemas dengan cara 

yang lebih menarik sehingga dapat dengan mudah melekat dalam benak anak-anak. 

Oleh karenanya salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan aktivitas 

mendengarkan storytelling. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini menggunakan variabel dependent berupa perilaku gemar 

membaca, sedangkan variabel independent dalam penelitian ini adalah aktivitas 

mendengarkan storytelling. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 4 Surabaya. Populasi penelitian adalah siswa kelas V SD 

Muhammadiyah 4 Surabaya sebanyak 278 siswa. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan metode systematic random sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 74 

responden. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner untuk 

memperoleh data variabel aktivitas mendengarkan storytelling (X) dan perilaku gemar 

membaca (Y). Adapun pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

validitas, uji reliabilitas, dan uji analisis data yang digunakan uji normalitas data, 

analisis regresi linear sederhana, serta uji hipotesis menggunakan uji-t. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh aktivutas mendengarkan 

storytelling terhadap perilaku gemar membaca siswa SD Muhammadiyah 4 Surabaya. 

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan metode tersebut menggunakan analisis uji t. 

Adapun hasil perhitungan dibantu dengan menggunakan program aplikasi komputer 

SPSS 21. Berdasarkan perhitungan hasil uji diperoleh t hitung = 4479 sedangkan nilai t 

tabel = 1,67 dengan nilai dari taraf signifikan 0,05. Sehingga t hitung = 4479 > t tabel 1,67 

Hal tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan meneriman H1 atau dengan kata lain 

variabel aktivitas mendengarkan storytelling. 

Tabel 1 

 

 

 

Selanjutnya hasil dari uji koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nilai R square (koefisien 

determinasi) sebesar 0,218. Artinya, besarnya pengaruh variabel aktivitas 

mendengarkan storytelling terhadap perilaku gemar membaca yaitu 21,8%, sisanya 

adalah 78,2% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disebutkan dalam 

penelitian ini. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa aktivitas mendengarkan 

storytelling mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap perilaku gemar 

membaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Coefficients
a
  

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 
75,798 13,496  5,61

6 
,000 

Aktivitas Mendengarkan 

Storytelling 

1,861 ,416 ,467 4,47

9 

,000 

a. Predictors: (Constant), Aktivitas Mendengarkan Storytelling 

Model Summary 

Model  R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,467
a
 ,218 ,207 17,13337 

a. Dependent Variable: Perilaku Gemar Membaca 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya aktivitas 

mendengarkan storytelling mampu meningkatkan perilaku gemar membaca siswa SD 

Muhammadiyah 4 Surabaya. Adanya pengaruh tersebut menyatakan nilai positif dimana 

jika semakin baik atau tingginya aktivitas mendengarkan storytelling siswa SD 

Muhammadiyah 4 Surabaya akan berpengaruh baik pula terhadap perilaku gemar 

membaca yang dihasilkan. Melalui perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas mendengarkan storytelling mempunyai pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap perilaku gemar membaca siswa SD Muhammadiyah 4 Surabaya, sebab nilai 

rata-rata yang dihasilkan tidak jauh berbeda. Variabel aktivitas mendengarkan 

storytelling menunjukkan kategori baik atau tinggi, dimana nilai rata-ratanya dari 

indikator menangkap sebesar 2,95, kemampuan memahami 2,71 dan kemampuan 

mengingat 2,89. Begitu pula dengan variabel perilaku gemar membaca yang mereka 

hasilkan juga menunjukkan dalam kategori baik atau tinggi dengan rata-rata dari 

indikator jenis bacaan sebesar 2,65, jumlah bacaan 2,32, frekuensi membaca 2,51 dan 

waktu membaca 2,72.   

Adapun saran yang akan peneliti sampaikan kepada setiap siswa dan siswi yang ada 

di SD Muhammadiyah 4 Surabaya yang berkaitan dengan aktivitas mendengarkan 

storytelling yang sudah terlaksana diantaranya: 

1. Kepada responden yaitu siswa kelas 5 SD Muahammadiyah 4 Surabaya, 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan baiknya dipertahankan ataupun 

lebih ditingkatkan, baik dari kemampuan menangkap cerita, kemampuan 

memahami cerita, maupun kemampuan mengingat cerita. 

2. Mengenai perilaku gemar membaca siswa sebaiknya guru dan pustakawan di 

sekolah dapat lebih aktif dan antusias dalam memberikan bimbingan serta 

dorongan dan motivasi kepada siswa untuk lebih giat membaca buku dan aktivitas 

mendengarkan storytelling dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan di 

perpustakaan. Pihak sekolah sebaiknya terus berupaya memberikan inovasi dalam 

kegiatan belajar sehingga siswa merasa tidak jenuh pada saat pelajaran. Selain itu, 

perpustakaan sekolah juga sebaiknya terus berupaya dalam menyajikan layanan 

dan koleksi serta kegiatan-kegiatan perpustakaan agar siswa tertarik datang ke 

perpustakaan serta semangat untuk membaca buku. 

3. Peneliti memberikan saran terhadap peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian dengan menambahkan uji beda pada penelitian yang akan diteliti 

dengan penelitian selanjutnya. Penelitian uji beda atau T-test analisis adalah 

analisis dua sampel independen. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat 

menambahkan variabel sehingga dapat mempengaruhi variabel yang sedang 

diteliti tetapi tidak dapat dilihat, diukur dan dimanipulasi sehingga pengaruhnya 

dapat disimpulkan dari pengaruh-pengaruh variabel bebas dan variabel moderat 

terhadap gejala yang diteliti. 
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