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Kebiasaan membaca adalah sesuatu yang biasa dikerjakan atau pola untuk 

melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu 

dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Sedangkan kreativitas 

adalah suatu aktivitas kognitif yang menghasilkan cara-cara baru dalam memandang 

suatu masalah atau situasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

kebiasaan membaca dengan kreativitas pada siswa kelas VIII MTs Surya Buana 

Malang. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswi kelas VIII MTs Surya Buana 

Malang. Penarikan sampel menggunakan sempel jenuh sehingga semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Jadi jumlah sampel disini sama dengan jumlah 

populasi yaitu 59 orang. 

Pengukuran variable kebiasaan membaca menggunakan angket . Sedangkan 

pengukuran variabel kreativitas menggunakan instrument alat Tes Kreativitas Verbal 

(TKV) yang disusun menggunakan model struktur intelek Guilford, yang kemudian 

dikembangkan oleh Torrence lalu diadaptasi oleh Munandar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebiasaan membaca siswa 

adalah 18,64% atau 11 siswa yang berada dalam kategori rendah, 69,49% atau 41 

siswa berada dalam kategori sedang, dan 11,87% atau 7 siswa dalam kategori tinggi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa memiliki Tingkat 

Kebiasaan Membaca dalam taraf sedang. Sedangkat tingkat kreativitas adalah 

25,41% atau 15 siswa yang berada dalam kategori Superior, 35,59% atau 21 siswa 

yang berada dalam kategori High Average, dan 39% atau 23 siswa yang berada 

dalam kategori Average. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

siswa memiliki Tingkat Kreativitas dalam taraf Average atau Rata-rata. 

Hasil analisa korelasi dengan perhitungan uji statistik non-parametrik 

menggunakan uji korelasi rank spearman dengan tingkat signifikasi α = 0.05 

didapatkan nilai sig sebesar 0,941. Karena nilai sig sebesar 0,941 > 0,05 maka Ho 

diterimadan H1 ditolak sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara kebiasaan membaca dengan tingkat kreativitas. 

 
 

 


