KONTRIBUSI BUS PINTAR TERHADAP PENINGKATAN MINAT BACA
MASYARAKAT KABUPATEN JEMBER TAHUN 2014
(THE CONTRIBUTION OF SMART BUS TOWARD THE IMPROVEMENT OF
READNIG INTERST OF CITIZEN IN KABUPATEN JEMBER 2014)

ABSTRACT: Mobile library or smart bus is one of the devices of organizing non-formal
education that is attempting to join the intellectual life of the nation. The purpose of this
research was to know: if there is a contribution of smart bus to increase interest of the citizen
in readnig of Kabupaten Jember in 2014. The research method used was cprrelastion method.
The data collection method used questioner, observation, and documentation. The data
analysis used product moment. The result of this research showed that amart bus in
information resource has a contribution taward readnig interest of citizen who are working to
improve knowledge, and in educational function, there was a contribution tawarad reading
interest of citizen to nurture and guide the citizen.
Keyword: Smart Bus, Reading Interest Of Citizen.
ABSTRAK: Perpustakaan keliling (Bus pintar) merupakan salah satu perangkat
penyelenggaraan pendidikan nonformal yang berupaya untuk ikut mencerdaskan kehidupan
bangsa. Rumusan masalah dalam peneitian ini yaitu adakah kontribusi bus pintar terhadap
peningkatan minat baca masyarakat Kabupaten Jember Tahun 2014. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui: Kontribusi bus pintar terhadap peningkatan minat baca masyarakat
Kabupaten Jember Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan berjenis korelasional.
Data dikumpulkan dengan menggunakan angket, observasi, dokumentasi, analisis data yaitu
dengan menggunakan product moment. Hasil dari penelitian adalah bahwa Bus pintar dalam
sumber informasi memiliki kontribusi terhadap minat baca masyarakat yang berupaya untuk
meningkatkan pengetahuan, dan pada fungsi edukatif juga memiliki kontribusi terhadap
minat baca masyarakat untuk membiana dan membimbing masyarakat. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah hipotesis kerja (Ha) diterima, artinya terdapat kontibusi Bus Pintar
Terhadap Peningkatan Minat Baca Masyarakat Kabupaten Jember Tahun 2014.
Kata Kunci : Bus Pintar, Minat BacaMasyarakat
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